
 

 
 

 

PRINER ADQUIRE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA SMARTCOAT 
 
 

A PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.  concluiu, em 28 de julho de 2017, a aquisição de 75% do 
capital social da SMARTCOAT - ENGENHARIA EM REVESTIMENTOS S.A. 
 
A PRINER atua em montagem e manutenção industrial, prestando serviços de acesso, pintura 
industrial, isolamento térmico e habitáculo pressurizado, com sólida base de clientes no 
ambiente onshore e offshore. A SMARTCOAT é especializada em serviços de preparação de superfície 
e pintura, com destacada atuação no mercado offshore. 
 
Essa união trará sinergias relevantes para as duas empresas, tornando-as mais competitivas e 
capazes de atender seus clientes plenamente favorecendo a expansão do mix de serviços e ampliando 
sua atuação no mercado. Esse movimento contribuirá para o contínuo crescimento da SMARTCOAT 
e da PRINER. 
 
“As negociações com a PRINER se intensificaram nesses últimos 45 dias”, destaca Isidoro Barbiero, 
fundador da SMARTCOAT, “e estamos otimistas com essa sociedade. Hoje, a SMARTCOAT é uma 
empresa robusta, líder em seu nicho offshore, com excelente reconhecimento por parte dos clientes e 
uma equipe de colaboradores responsável por grande parte do nosso sucesso no mercado”.  
 
Tulio Cintra, presidente da PRINER, enfatiza a união de experiências e a constante busca pelo melhor 
atendimento aos clientes como sendo os principais pontos fortes da sociedade. “Não temos dúvidas 
que o investimento na SMARTCOAT é um ótimo passo na ampliação dos serviços e no fortalecimento 
do relacionamento com as empresas contratantes, tanto brasileiras como multinacionais”. 
 
Os acionistas originais da SMARTCOAT permanecem no dia-a-dia das operações da empresa. Seu 
conselho de administração, recém-criado, será composto por Túlio Cintra, Isidoro Barbiero e Luiz 
Angélica, diretor da SMARTCOAT. 
 
 
SOBRE A PRINER 
Nasceu em 1982, como uma unidade de negócios da MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
S.A., a qual foi vendida, em 2013, para um fundo de investimentos gerido pela Leblon Equities. Com equipe em 
torno de 2.000 colaboradores, atua em todo território brasileiro, atendendo a clientes nas áreas de Petroquímica, 
Óleo e Gás, Papel e Celulose, Siderurgia, Naval e Mineração. Sua receita líquida foi superior a R$ 200 milhões 
em 2016. 
 
SOBRE A SMARTCOAT 
Iniciou suas atividades em 1998, como BLASTING PINTURA INDUSTRIAL LTDA, a qual sofreu reestruturação 
societária em 2010, tendo sua razão social alterada para SMARTCOAT - ENGENHARIA EM REVESTIMENTOS 
LTDA em 2012. Possui uma equipe de aproximadamente 800 colaboradores e atende a plataformas marítimas 
e navios de petróleo. Utiliza hidrojateamento como seu principal processo de preparação de superfície, 
procedimento que minimiza danos ambientais, visto não fazer uso de abrasivos. Sua receita líquida foi superior 
a R$ 70 milhões em 2016. 
 
 

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2017 
 
 



 

 
 

 

PRINER ACQUIRES A STAKE IN SMARTCOAT 
 
 

On July 28, 2017, PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. concluded the acquisition of 75% of the 
capital of SMARTCOAT - ENGENHARIA EM REVESTIMENTOS S.A. 
  
PRINER operates in industrial assembly and maintenance, providing access, industrial paintwork, 
thermal insulation and pressurized habitat services, and has a solid client base both onshore and 
offshore. SMARTCOAT specializes in surface preparation and painting services, with the highlight on 
operations in the offshore market. 
  
This combination will engender significant synergies for SMARTCOAT and PRINER, increasing their 
competitive edge and capacity to meet their clients' requirements, expanding the service mix and their 
market share and contributing to the ongoing development of the two companies. 
  
“Negotiations with PRINER have intensified in the last 45 days”, announced Isidoro Barbiero, the 
founder of SMARTCOAT, “and we are optimistic about this partnership. Today, SMARTCOAT is a 
robust company, a leader in its offshore niche, well regarded by its clients and with a workforce that 
has contributed greatly to our success in the market". 
  
Among the company's main strong points, Tulio Cintra, president of PRINER, stresses the combination 
of experience and the ongoing drive to provide customers with the best possible service. "We have no 
doubt that the investment in SMARTCOAT is a great step towards expanding services and 
strengthening our relationship with both Brazilian and multinational principals. 
 
SMARTCOAT's original shareholders will continue to participate in the company's everyday 
operations. Its recently established board of directors will be comprised of Túlio Cintra, Isidoro Barbiero 
and Luiz Angélica, director of SMARTCOAT. 
  
 
 
ABOUT PRINER 
Priner was set up in 1982, as a business unit of Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., and sold in 2013 
to an investment fund managed by Leblon Equities. With a workforce of around 2000, the company operates 
throughout Brazil, providing services in the Petrochemical, Oil and Gas, Pulp and Paper, Steel, Naval and Mining 
sectors. Priner's net revenue amounted to more than R$ 200 million in 2016. 
  
ABOUT SMARTCOAT 
SMARTCOAT started operations in 1998, as Blasting Pintura Industrial Lltda., was restructured in 2010 and 
changed its name to SMARTCOAT - ENGENHARIA EM REVESTIMENTOS LTDA in 2012. It has a staff of 
approximately 800 and serves marine platforms, FPSOs and oil tankers. SMARTCOAT's main surface 
preparation process is hydroblasting, which minimizes environmental damage by eliminating the use of 
abrasives. It had net revenue of over R$ 70 million in 2016. 

  
 
 

Rio de Janeiro, August 2nd, 2017 
 


