
1 

 
 

Aquisição do fabricante italiano  

de equipamento de refrigeração  

comercial Zanotti 

 
Daikin reforça o segmento de negócios de frigoríficos  
e congeladores com produtos para a cadeia de frio 

 

 
A Daikin Industries, Ltd. (Sede: Osaka, Japão; Presidente e Diretor Executivo:  
Masanori Togawa) através da sua subsidiária (Daikin Europe N.V., Sede: Ostend, 
Bélgica; Presidente:  Masatsugu Minaka) decidiu adquirir a Zanotti 
S.p.A. (Sede: Mantova, Lombardia, Itália; Presidente: Walter Maiocchi), fabricante 
italiana de frigoríficos e congeladores de utilização comercial. O preço de aquisição 
corresponde a 98 milhões de euros (12,3 mil milhões de ienes à taxa de câmbio de 
1 euro = 125 ienes), sendo que a Daikin obterá todas as ações da empresa através 
da sociedade de gestão de ativos detida pelos responsáveis executivos da Zanotti. 
A finalização da transação está agendada para o final de junho de 2016 após a 
conclusão de todos os procedimentos necessários. A Daikin pretende utilizar a 
fusão para expandir o segmento de negócios de frigoríficos e congeladores na 
Europa, continuando a melhorar as bases comerciais enquanto fabricante 
abrangente de sistemas de ar condicionado e refrigeração. 

Com atividades comerciais centradas na Europa, a Zanotti desenvolveu uma ampla 
gama de produtos para a totalidade da cadeia de frio, desde o equipamento 
utilizado na preparação de alimentos e no transporte (expedição terrestre) até ao 
equipamento presente nos retalhistas. Com as suas extensas redes de vendas e 
serviços em cada país da Europa, a Zanotti estabeleceu instalações de produção 
em Itália e nos grandes mercados do Reino Unido e de Espanha. Isso permitiu à 
Zanotti reduzir os prazos de entrega para corresponder rapidamente às diferentes 
necessidades de cada utilizador e manter uma vantagem competitiva relativamente 
aos custos de logística. 

As vendas anuais do mercado global para frigoríficos e congeladores de utilização 
comercial ascendem a 4 biliões de ienes. Deste valor, a Europa regista vendas na 
ordem dos 800 mil milhões de ienes, apenas superada pela América do Norte. Para 
além disso, os europeus têm uma grande preocupação para com a proteção 
ambiental, tendo introduzido regulamentos destinados à poupança de energia para 
frigoríficos e congeladores na sequência dos implementados para os sistemas de 
ar condicionado. Este tipo de ambiente vigente na Europa permitirá à Daikin 
maximizar as suas tecnologias de poupança de energia. 

Com a proliferação de marcas privadas e a preocupação crescente para com a 
segurança alimentar na Europa, o controlo da qualidade dos produtos alimentares 
utiliza frigoríficos e congeladores no armazenamento de alimentos agrícolas e 



2 

processados, transporte em contentores e cada passo do processo da cadeia de 
frio até à chegada ao vendedor. À medida que a compra de bens alimentares a 
granel continua a passar das grandes lojas convencionais nos subúrbios para os 
pequenos revendedores urbanos de menos dimensões, projeta-se que a procura 
seja estável e expanda para novas vendas e substituições de frigoríficos e 
congeladores. Num mercado que se desenvolve deste modo, as necessidades 
voltam-se cada vez mais para os fabricantes com uma extensa linha de produtos 
capazes de oferecer propostas para a totalidade da cadeia de frio com sistemas 
personalizados que correspondam às condições de cada loja individual. 

Até ao momento, na área dos frigoríficos e dos congeladores, a Daikin oferecia um 
sistema integrado de equipamento de ar condicionado, frigoríficos e congeladores a 
retalhistas, tais como lojas de conveniência no Japão e na Europa, e vende produtos 
incluindo sistemas de controlo de poupança de energia, contentores marítimos 
climatizados e sistemas de ar condicionado para armazenamento de produtos 
alimentares. Não obstante, o seu território comercial tinha ocupado apenas uma 
parte da totalidade da cadeia de frio. 

Com esta aquisição, a Daikin agora pode oferecer uma linha de produtos 
diversificada para todos os aspetos da cadeia de frio no mercado europeu para 
equipamento de baixa temperatura e refrigeração. Para além disso, ao aplicar as 
tecnologias desenvolvidas para sistemas de ar condicionado nos produtos Zanotti, a 
Daikin poderá oferecer produtos de elevado valor acrescentado com um desempenho 
superior em termos de poupança de energia. À medida que expande o segmento de 
negócios de frigoríficos e congeladores na Europa, a Daikin também tem melhorado a 
sua base comercial, incluindo sistemas aplicados, enquanto fabricante abrangente de 
sistemas de ar condicionado e refrigeração. 
Começando pela Europa, a Daikin avançará com o aumento do segmento de 
negócios de frigoríficos e congeladores na Ásia, nos Estados Unidos e na China onde 
se prevê um crescimento do mercado significativo. 

 
【Resumo sobre a Zanotti】 
 

1) Nome: Zanotti spa 
2) Representante：Walter Maiocchi 

3) Local de constituição: Pegognaga, Mantova, Lombardia, Itália 
4) Fundação：1962 

5) Descrição das atividades comerciais: conceção, fabrico e venda de 
equipamento de frigoríficos e congeladores de utilização comercial e 
outros dispositivos e produtos relacionados 

6) Fecho do ano: dezembro 
7) Número de funcionários：539 pessoas 

8) Principais locais de atividade：Itália, Reino Unido, Espanha, 

Alemanha, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da 
América 

9) Capital：20 milhões de euros 
10) Total de ativos：107 milhões de euros 

11) Resultados financeiros recentes：125 milhões de euros (ano fiscal de 2015) 
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【Resumo sobre a Daikin Europe】 
 

1) Nome: Daikin Europe N.V. 
2) Representante: Masatsugu Minaka 
3) Local de constituição: Ostend, Bélgica 
4) Fundação：1972 

5) Descrição das atividades comerciais：fabrico e venda de equipamento HVAC 

6) Fecho do ano: março 
7) Número de funcionários: 5710 pessoas 
8) Principais locais de atividade：22 países na área da UE, Médio Oriente e 

África 
9) Capital: 155 milhões de euros 
10) Resultados financeiros recentes: 1845 milhões de euros (ano fiscal de 2014) 

 
 
 
>FIM< 

 
Sobre a Daikin Europe N.V. 

 
A Daikin Europe N.V. é uma filial totalmente detida pela Daikin Industries Limited e 
importante fabricante europeia de sistemas de ar condicionado e equipamento de 
aquecimento e refrigeração, com aproximadamente 5500 funcionários na Europa e 
importantes instalações de fabrico na Bélgica, República Checa, Alemanha, Itália, 
Turquia e Reino Unido. 

Globalmente, a Daikin é reconhecida pela sua abordagem pioneira ao 
desenvolvimento de produtos e pela qualidade e versatilidade ímpar das suas 
soluções integradas. Com mais de 90 anos de experiência no design e fabrico de 
tecnologias de aquecimento e arrefecimento, a Daikin é líder de mercado em 
tecnologias de bomba de calor. 

Para obter mais informações de imprensa, contactar Anju Sarpal da Shere Marketing 
através do número +44(0)1483 203010 ou enviar um e-mail para  
Daikin-News@sheremarketing.co.uk 


