
QUEM VAI LEVAR
O McDONALD'S
A venda da rede na América Latina começa
para valer — e dois grupos brasileiros,
a GP e o banco Pactuai, seguem na disputa
TIAGO LETHBRIDGE

Q
UANDO REUNIU SEUS SUBOR-
dinados no dia 15 de setem-
bro para, confirmar que o
McDonald's venderia suas
subsidiárias na América La-
tina, o argentino Sérgio Alon-
so estava tornando público

um processo iniciado em sigilo dois anos
antes pela matriz da companhia, no esta-
do americano de Illinois. Foi quando o
McDonald's contratou bancos de investi-
mento para buscar soluções para a pro-
blemática operação local da empresa. Es-
ses estudos começaram a se concretizar
em julho, quando o JP Morgan, banco es-
colhido para liderar a venda, enviou a uma
lista de investidores um documento que
anunciava o leilão das cerca de l 600 lo-
jas da rede na região. De acordo com o
modelo proposto pelo McDonald's, o no-
vo dono dos restaurantes pagará royalties
pelo uso da marca à empresa — que, as-
sim, deixará a América Latina
Diversos investidores, entre
eles o empresário Abílio Di-
niz, do Pão de Açúcar, fo-
ram sondados pelos vende-
dores nas primeiras sema-
nas. No final de setembro,
essa fase preliminar terminou.
Foi quando o JP Morgan sele-
cionou os grupos que seguem
na disputa pelo McDonald's.
Segundo EXAME apurou,
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são eles a GP Investimentos, o banco Pac-
tuai, o fundo americano Capital Group e
o argentino Woods Staton, presidente do
McDonald's em seu país. Agora, a briga
começa para valer.

É a partir deste momento que os pos-
síveis compradores vão encarar a real di-
mensão dos problemas financeiros e es-
tratégicos do McDonald's. O primeiro do-
cumento enviado pelo JP Morgan era po-
bre em informações sobre a situação da
companhia — algo esperado, já que ne-
nhuma empresa colocada à venda gosta
de ter seus segredos mais íntimos expos-

sa situação começou a mudar a partir da
segunda semana de outubro, quando os as-
sessores dos fundos começaram a ter aces-
so às informações da companhia (na cha-
mada due dilligence). Normalmente, uma
empresa à venda fecha um andar de hotel
e empilha os documentos em diferentes
quartos, separados por investidor. No ca-
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tos aos olhos da con-
corrência. Dados essen-
ciais, como rentabilida-
de e faturamento por
país, foram omitidos no
documento inicial. Es-



so do McDonald's, a operação é muito
mais complexa. Como estão sendo ven-
didas lojas em dezenas de países latino-
americanos, os investidores farão boa par-
te da investigação pela internet. Cada um
ganhou um login e uma senha de acesso
a um portal em que os documentos são
exibidos. Terminada a due dilligence (o
que só deve acontecer no final de novem-
bro), os interessados terão uma idéia me-
lhor do preço a ser oferecido pelas lojas.
Especula-se que, nas primeiras propos-
tas, os valores tenham variado de 500 mi-
lhões a 800 milhões de dólares.

Espera-se, para os próximos meses de
negociação, uma intensa batalha entre os
investidores e o McDonald's. Ela será tra-
vada em duas frentes. Na primeira, os po-
tenciais compradores lutarão para desen-
gessar o modelo de negócios imposto pe-
lo McDonald's, retirando do contrato de
venda obrigações como a manutenção de
relações com certos fornecedores. O ob-
jetivo, aqui, é tornar a empresa rentável
em poucos meses. Trata-se de uma briga
que tem tudo para ser feroz. De um lado.
estão fundos de investimento habituados
a pensar obsessivamente em corte de cus-
tos e em crescimento das
margens de lucro. De
outro, uma corporação
acostumada a ditar re-
gras rígidas, que vão da
aparência das lojas ao
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fornecedor de queijo dos franqueados. O
sistema de fornecimento, aliás, será um
dos primeiros pontos de ataque dos com-
pradores. No passado, a empresa sofreu
prejuízos ao ignorar fabricantes locais e
privilegiar os chamados fornecedores de-
dicados, aqueles que vendem para o
McDonald's no mundo inteiro. "Em no-
me do modelo da matriz, perdemos diver-
sas chances de economizar nas compras",
diz um executivo que deixou recentemen-
te a empresa. Os fundos vão pleitear tam-
bém uma folga no pagamento de royal-
ties, algo que funcionaria como uma es-

pécie de financiamento da matriz ao no-
vo comprador. De acordo com empre-
sários que leram a proposta inicial da em-
presa, o novo dono pagará 5% do fatura-
mento em royalties nos primeiros cinco
anos. O percentual-passa para 6% nos cin-
co anos seguintes e, depois, para 7% nos
últimos dez anos do contrato. Embora
pontos como esse estejam ainda abertos
a negociação, os interessados receberam
sinais de que outras alterações não são co-
gitadas pelos vendedores. Inicialmente,
por exemplo, os fundos contavam com a
chance de desmembrar as operações e

comprá-las separadamente. O
sonho era ficar apenas com as
lojas no Brasil, no México ou
na Argentina, deixando potên-
cias como Costa Rica e Panamá
de lado. Os investidores foram
avisados de que essa hipótese
foi descartada pelo McDonald's
— quem levar o filé terá de fi-
car também com o resto.

A segunda frente da batalha
entre fundos e McDonald's se-
rá a tentativa de mudança dos
termos da relação que o novo
dono terá com a matriz. A rede
americana pretende impor uma
série de condições para uma
eventual revenda da empresa
— algumas delas consideradas
inaceitáveis para fundos de pri-
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aquisição

vate equity. O McDonald's exige, por
exemplo, ter o direito de comprar de vol-
ta a operação latino-americana quando o
novo dono decidir vendê-la (mecanismo
conhecido como right of first refusal). "Es-
se modelo impede que o fundo faça um
leilão, o que joga o valor de revenda pa-
ra baixo", diz um banqueiro brasileiro que
entrou no processo. Dadas as dificulda-
des de uma possível venda, é quase una-
nimidade entre os investidores que a saí-
da mais provável seja a abertura de capi-
tal do McDonald"s da América Latina na
bolsa, possivelmente a de Nova York. O
objetivo dos fundos é preparar a empresa
rapidamente para a emissão de ações —
algo em torno de 12 a 18 meses. Esse se-
rá outro ponto de negociação, já que ain-
da não está claro para os investidores se
a abertura de capital será facilmente acei-
ta pelo McDonald's. "Se eles quiserem
vender a empresa a um preço razoável pa-
ra um fundo de investimento, terão de acei-
tar essa opção", diz um executivo que
acompanha as negociações.

Com a evolução das conversas, são es-
peradas associações entre os investidores.
E, das peças desse tabuleiro, uma é vista
como aquela que pode definir o jogo. Tra-
ta-se de Woods Staton. presidente do McDo-
nald's na Argentina. Nas últimas semanas,
os fundos que participam da disputa ad-
quiriram um súbito interesse por sua bio-
grafia. Segundo os participantes do leilão,
há no momento uma competição velada
para saber quem se associará ao argenti-
no. Isso porque Staton seria o operador

Os investidores
tentarão mudar
o modelo
de negócios
da empresa,
considerado
engessado

visto pela matriz como o ideal para admi-
nistrar as subsidiárias vendidas. Como a
rede ganhará com o crescimento no fatu-
ramento (que aumentará o pagamento de
royalties), os executivos do McDonald's
contam com um gestor considerado capaz
de aumentar as vendas da rede. não ape-
nas torná-la rentável. 'Todos os interessa-
dos estão procurando executivos com ori-
gem no McDonald's para participar da
operação", diz o diretor de um fundo de
investimentos. "Mas o argentino parece
ser uma espécie de fiel da balança." Nes-
sa hipótese, Staton entra-
ria com uma parte menor
dos recursos, e o fundo
associado a ele, com a
parte maior. A dúvida é
se Staton, que já é sócio
da rede na Argentina,
precisará de parceiros.

A decisão de sair da
América Latina segue
uma política mundial do
McDonald's. Nos últi-
mos anos, o investidor americano Bill
Ackman, dono de mais de 4% das ações
da empresa, vem fazendo forte pressão
para que a companhia se desfaça dos res-
taurantes próprios, cuja performance é
considerada inferior à das lojas dos fran-
queados. A adoção de um novo modelo
de negócios para a América Latina foi
vista por analistas como uma resposta da
direção da empresa à campanha pública
de Ackman —já que a região concentra
grande número de lojas operadas pelo

No Brasil, onde a rede comprou os res-
taurantes de franqueados que brigavam
com a companhia na Justiça, essa propor-
ção é ainda maior. O novo modelo, co-
nhecido como developmental Heensees,
é adotado em regiões consideradas de ris-
co para o McDonald's, como boa parte
do Oriente Médio. Ao vender a operação
para um investidor local e cobrar royal-
ties sobre o faturamento, a rede diminui
sua exposição ao risco — e tira desses
países todo o seu capital.

A adoção desse modelo revela tam-
bém urna tendência: cada vez mais em-
presas multinacionais vendem operações
deficitárias em países emergentes para
fundos de investimento. Foi o caso da
venda da Light, da francesa EDF, para
um consórcio formado por Pactuai, An-
drade Gutierrez e Cemig. Em setembro,
o fundo Eton Park adquiriu o controle da
divisão industrial da Kimberly-Clark no
México por 434 milhões de dólares. E
nesse contexto que deve ser lido o inte-
resse de GP, Pactuai e Capital Group na
operação latino-americana do McDo-
nald's. "Os fundos vêem um grande po-

tencial de valorização em
ativos deixados ao leu pe-
la matriz", diz o diretor
de um banco de investi-
mento. "Anos de abando-
no geram custos altos e
uma tremenda ineficiên-
cia. Um bom gestor local
pode cortar esses custos,
tornar a empresa rentável
e revendê-la na frente
com lucro." Nos últimos

anos, o McDonald's vem enfrentando to-
da sorte de desafios na América Latina,
especialmente no Brasil — brigas públi-
cas com franqueados, denúncias de cor-
rupção em Brasília e um brutal aumento
da concorrência. O Habib's dobrou de ta-
manho nos últimos cinco anos e o Burger
King, maior rival do McDonald's no pla-
neta, inaugurou suas primeiras lojas no
país. Nas negociações dos próximos me-
ses, será decidido o feliz herdeiro dessa
imensa lista de problemas. •

McDonald's. São cer-
ca de 70% de restau-
rantes próprios e 30%
de franqueados (núme-
ro oposto ao observa-
do no resto do mundo).

O investidor
Bil l Ackman:
pressão para
venda de lojas
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