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Kongsberg Precision Cutting Systems adquire MultiCam 
A aquisição reforça a posição de liderança da empresa no mercado de acabamento digital 
 
A Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) tem a satisfação de anunciar a aquisição da 
MultiCam, Inc., empresa americana fabricante e distribuidora de máquinas de corte CNC (Controle 
Numérico Computadorizado) e processos de acabamento digital. 
 
A aquisição da MultiCam, incluindo suas operações nos EUA e escritórios de vendas no Canadá e 
Alemanha, expande a base de clientes da Kongsberg PCS e sua presença nos mercados da América 
do Norte e Europa, criando a primeira fornecedora diversificada de máquinas de acabamento digital 
e corte CNC do mundo. 
 
Stuart Fox, presidente da Kongsberg PCS, comentou: “É um dia incrível para a Kongsberg e a 
MultiCam. Ao estimular a prática dos melhores processos de corte e acabamento da categoria, a 
fusão trará excelentes vantagens para nossa base global de clientes. Após a conclusão dos trâmites, 
estou empolgado para começar a integrar as empresas e explorar novos mercados”. 
 
A confirmação chega apenas cinco meses após a Kongsberg PCS se tornar uma empresa 
independente, devido à sua aquisição pela OpenGate Capital. Julien Lagrèze, sócio da OpenGate 
Capital, afirmou: “Reconhecemos a importância da digitalização para este negócio e desenvolvemos 
um plano que inclui a expansão da Kongsberg PCS por meio de inovação e investimentos adicionais”. 
Com essa união estratégica, a Kongsberg PCS ganha maior escala e expande seu alcance para uma 
base de clientes mais ampla e global, com novos produtos e serviços”. 
 
Stuart Fox acrescenta: “Desde 1965, o nome Kongsberg é sinônimo de inovação. Nossos sistemas 
têm sido líderes de mercado em termos de precisão, confiabilidade e qualidade por sete décadas e, 
com o investimento dos nossos proprietários, temos um planejamento que, sem dúvidas, vai nos 
levar a um outro patamar. A MultiCam compartilha dessa ambição e, assim como a Kongsberg, conta 
com uma equipe fiel e reconhecida, que está com a empresa há muitos anos e a ajudou crescer e se 
transformar o que é hoje. 
 
“Na Kongsberg PCS, temos a satisfação de desenvolver e expandir o portfólio de produtos criar 
oportunidades para aumentar a nossa oferta de ferramentas e consumíveis. Além de fortalecer a 
nossa oferta de hardware, também estamos planejando entrar em novos mercados, em áreas em 
que sabemos que há demandas não atendidas e que se beneficiarão com as nossas soluções líderes 
de mercado. A MultiCam tem uma forte presença de mercado com seus routers CNC e máquinas de 
corte a laser, plasma, jato de água e lâminas, e estamos muito contentes com o fato de a MultiCam 
fazer parte da família Kongsberg”. 



Fundada em 1989, a MultiCam fornece soluções inovadoras de corte CNC para uma infinidade de 
indústrias, que vão da aeroespacial à automotiva, e aplicações que englobam, entre outras, a 
fabricação de sinalizações, madeiras de lei, armários e plásticos, acabamento digital, processamento 
de chapas de aço e cortes termoformados. 
 
Ao comentar sobre a aquisição, David J. Morse, CEO da MultiCam Inc. acrescentou: “Nós, da 
MultiCam, trabalhamos durante 30 anos para construir uma organização competitiva no mercado 
global nas áreas de corte, rotação, fabricação e acabamento digital. Nossa marca é sinônimo de 
qualidade, durabilidade e acessibilidade. Estamos muito contentes pela união com a Kongsberg, que 
conseguiu desenvolver uma marca global e uma cultura diretamente alinhada com a da MultiCam.  
 
“Meu objetivo sempre foi ajudar a MultiCam a escalar e se tornar uma das melhores empresas do 
mundo em todas as categorias de cortes CNC. Ao combinar o histórico excepcional em acabamento 
digital construído pela Kongsberg longo de 50 anos e as mais de 14.000 máquinas instaladas da 
MultiCam, estamos fortalecendo a nossa posição no mercado global. Estou ansioso para trabalhar 
com a excelente equipe de liderança da Kongsberg para que possamos nos tornar uma empresa  
fornecedora global de soluções de corte competitiva no mercado mundial. Juntos somos mais 
fortes”. 
 
Mesmo fazendo parte da Kongsberg Precision Cutting Systems, a empresa manterá o nome 
MultiCam, e David J Morse passará a integrar a equipe de gestão sênior da Kongsberg PCS para 
continuar chefiando a MultiCam.  
 
 
 
Sobre a Kongsberg Precision Cutting Systems  
A Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) fornece soluções robustas e confiáveis de 
corte digital para os mercados de embalagem, sinalização e display em todo o mundo.  
Combinando tecnologia com criatividade, a Kongsberg PCS impulsiona a inovação. Ela possibilita que 
os clientes produzam de maneira mais rápida, segura e eficaz, sem limitar a imaginação.   
A unidade de pesquisa e desenvolvimento segue localizada em Kongsberg, na Noruega, onde a 
empresa foi fundada em 1965.  A unidade de produção fica em Brno, na República Tcheca. A sede 
mundial e a central de experiência do cliente estão localizadas em Gent, na Bélgica.   
Desde 2021, a Kongsberg Precision Cutting Systems é de propriedade da OpenGate Capital, empresa 
de capital privado com sede em Los Angeles, na Califórnia, que possui um escritório na Europa, 
localizado em Paris, e investimentos nos cinco continentes.   
Para saber mais, acesse www.kongsbergsystems.com   
  
 
Sobre a MultiCam, Inc. 
Fundada em 1989, a MultiCam se orgulha de ter servido à indústria de manufatura global por mais 
de 30 anos, fornecendo produtos de alta qualidade, fabricados por americanos com aço e 
componentes nacionais. A MultiCam já entregou mais de 14.000 máquinas, todas sob medida e com 
alta durabilidade. A MultiCam fornece soluções inovadoras de corte CNC para uma infinidade de 
indústrias, que vão da aeroespacial à automotiva, e aplicações que englobam, entre outras, a 
fabricação de sinalizações, madeiras de lei, armários e plásticos, acabamento digital, processamento 
de chapas de aço e cortes termoformados. A MultiCam oferece suporte aos seus clientes globais por 
meio de uma rede de especialistas em vendas, serviços e processos de aplicação, incluindo 60 
localidades no mundo inteiro, com 20 centros de tecnologia em toda a América do Norte. Seu 



portfólio de produtos inclui routers CNC, cortadores digitais, a laser, plasma e máquinas de corte por 
jato de água. 
Para saber mais, acesse www.multicam.com 
 
Sobre a OpenGate Capital 
A OpenGate Capital é uma empresa global de private equity especializada na aquisição e operação 
de negócios e que agrega valor por meio de melhorias operacionais, inovação e crescimento. 
Fundada em 2005, possui sede em Los Angeles, Califórnia, e uma filial em Paris, na França. Seus 
profissionais possuem todas as habilidades necessárias para adquirir, fazer a transição, operar, 
desenvolver e escalar empresas de sucesso. Até hoje, a OpenGate Capital, por meio do seu legado e 
investimentos em fundos, já realizou mais de 30 aquisições, incluindo separação e alienação 
corporativas (carve-out), operações de compra, situações especiais e transições com vendedores 
privados da América do Norte e Europa. 
Para saber mais sobre a OpenGate, acesse www.opengatecapital.com 
 
Fim 


