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H á cerca de um mês, o empresário Woods Staton,
um colombiano radicado na Argentina, desembarcou no
Brasil para anunciar a compra das operações latino-
americanas do McDonakTs. Em entrevistas para a im-

prensa, reuniões com franqueados e encontros com fornece-
dores, Staton, simpático e sorridente, falou dos planos
para a empresa daqui para a frente. O que Staton não
comentou é que o preço anunciado para a aquisição,
cerca de US$ 700 milhões, pode ser outro no fechamento
definitivo do negócio, previsto para as próximas sema-
nas. A informação não poderia ser mais oficial. Basta

ler o relatório trimestral enviado pelo McDonaWs
para a SEC, a xerife do mercado de capitais ame-
ricano. Lá, com todas as letras, a corporação rela-
ciona pontos referentes a eventuais contingências
que podem ter efeitos no fechamento do negócio.
Entre elas aparecem questões regulatórias, tribu-
tárias, trabalhistas, com franqueadores, etc. Há
três hipóteses para limpar a casa. Primei-
ra: Staton ganha um desconto no preço
acertado com a rede de fast-food. Segun-
da: o McDonald's assume passivos que se-
jam descobertos. Terceira: a
venda não se concretiza. A pro-
babilidade desta última encontra-se
próxima do zero, segundo quem
acompanha de perto o assunto. A
mais provável seria a primeira.

De qualquer forma, haverá um
impacto no balanço da companhia, e
os investidores podem não gostar.
Procurado, o McDonald´s respondeu
que "fez as apropriadas declarações
a respeito desta transação" no docu-
mento encaminhado à SEC. Nele, a
companhia prevê que no balancete do segundo tri-
mestre deste ano lançará uma perda de cerca de
US$ 1,6 bilhão em função da venda dos negócios
latino-americanos. Qual a origem desse prejuízo?
Uma parte dessa dinheirama, US$ 800 milhões,
refere-se à "retirada" dos ativos (imóveis, equipa-
mentos, etc) do balanço da companhia, já deduzido
o valor pago por Staton. O restante, US$ 825 mi-
lhões, será a "baixa nos livros" de prejuízos acu-
mulados nos últimos anos. Quanto menor o preço,
maior a perda a ser registrada no balanço. O pró-
prio McDonald´s tomou cuidado na hora de falar

sobre o assunto.
No relatório, em
vez de escrever que
receberá, utilizou a expressão
"espera receber aproximadamente
US$ 700 milhões". A operação latino-
americana sempre foi problemática para a rainha
dos hambúrgueres. Tanto que cinco países da região
ficaram de fora da transação com Staton: Paraguai,
Honduras, El Salvador, Guatemala e Nicarágua. O
motivo para essa exclusão seria, segundo fontes

próximas à empresa, as dificulda-
des encontradas nesses mercados.

Ao longo do processo de com- 
pra, Staton e outros atores do ne-
gócio fizeram uma descoberta
curiosa: a filial brasileira do
McDonald's pertencia, formal-
mente, à subsidiária espanhola
da companhia e não diretamen-
te à corporação americana. A
transferência para os espa-
nhóis foi feita sem nenhum
alarde. A empresa no Brasil

não comenta o assunto e afirma desconhe-
cer os motivos dessa alteração societária.
A razão, segundo especialistas, seria um
benefício fiscal previsto pela Worthless
Stock Deduction, legislação americana
que permite dedução no Imposto de Ren-
da do patrimônio negativo registrado em
determinada operação. A melhor forma
de otimizar essa vantagem seria colocar
a filial brasileira debaixo do McDonald´s
da Espanha. O ganho fiscal obtido teria
batido na casa dos US$ 300 milhões.





H á quem diga que para ser feliz no casamento é necessário vi-
ver em casas separadas. Um empresário nascido em Zurich,
na Suíça, criado no Rio de Janeiro, dono de duas residências,
uma no Rio e outra em São Paulo, é adepto desse estilo de

vida e consegue manter vários relacionamentos ao mesmo tempo.
Mas atenção: ele é assim no mundo dos negócios. Não que Luis Ca-
lainho, de 40 anos, seja promíscuo. É que à frente da L21, uma
holding com participação em outras dez companhias que movi-
mentam R$ 40 milhões ao ano, ele adotou a estratégia de casar

um negócio com o outro aproveitando
suas similaridades. "Só entro em em-
presas que têm algo em comum com
as que eu já tenho", diz Calainho.

Ele é sócio do portal Vírgula, da
empresa de ringtones Ligaki, da
rádio Paradiso FM, do evento Oi
Noites Cariocas, da companhia de
venda de ingressos Ticketronics e
outras mais. Tudo na área de en-
tretenimento e marketing. Essa
rede começou a ser tecida, em 1999,
quando Antônio Augusto de Amaral
Carvalho Filho, o Tutinha, um dos do-
nos da rádio Jovem Pan, chamou Calai-
nho, então vice-presidente da gravado-
ra Sony Music, para ser sócio no portal
Vírgula. Hoje, o portal focado no pú-
blico jovem é um dos mais acessados
da rede brasileira. "Ele não tem con-
corrente", diz Heloísa Lima, gerente
de mídias interativas da agência de
publicidade Almap BBDO. "Sempre
que há uma campanha voltada ao pú-
blico jovem anunciamos no Vírgula."

Não acontece por acaso. Com 3,5 mi-
lhões de usuários, ele pulou de uma re-

| ceita de R$ 3,85 milhões, em 2005, para
| R$ 7,4 milhões em 2006. Para este ano
| a previsão é de fechar com R$ 10,3 mi-
i Ihões. Grande parte desse salto se deve

ao formato flexível da publici-
dade no portal. O Vírgula
desenvolve e abriga sites
customizados de empresas
que pretendem chegar
na moçada e, entre
uma notícia e outra,
menciona a patrocina-
dora. Marcas como
Toddy, Preserv, Cen-
tral de Intercâmbios e
Samsung embarcaram
nessa idéia. É, de cer-
ta forma, uma manei-
ra sutil de entrar no
imaginário dos
jovens - donos de
um consumo estimado em
R$ 76 bilhões. "Teremos um
site focado em tecnolo-
gia com linguagem
informal", diz Jorge
Isper, gerente de in-
ternet da Samsung. Do
total da receita publici-
tária, esses projetos

MISCELÂNEA:
os negócios vão de

organização de shows
a empresa de internet

já representam 35% do faturamento.
Calainho aproveita o potencial do

Vírgula para alavancar seus outros ne-
gócios. No portal, é possível encontrar
o link da empresa de ringtones Ligaki.
O Ligaki, por sua vez, anuncia na rádio
Paradiso FM, o dial 95.7 que faz suces-
so no Rio de Janeiro e já conta com uma
média de audiência de 450 mil ouvintes.

Na Paradiso, o locutor anuncia
a balada que ferve as noites
do Rio de Janeiro, o Oi Noi-
tes Cariocas. Trata-se do

evento que acontece todas as
sextas e sábados, de novembro

a fevereiro, no Morro da Urca, e
apresenta shows de estre-
las como Skank, Cidade
Negra e outras bandas de

sucesso nacional. A média de
público é de 2,3 mil pessoas por

noite. "Em agosto, tere-
mos o Oi Noites Cario-
cas em Belo Horizonte,
em setembro acontece

no Recife e em outubro,
em Salvador", diz Calainho.
Os ingressos para as baladas

podem ser compra-
dos na Ticketronics,
que atua com o Oi

Noites Cariocas, com
o Teatro Municipal do

Rio de Janeiro e acaba
jde ganhar a licitação
para vender todas as en-
tradas para os Jogos Pan-
Americanos. Haja fôlego

para cumprir toda essa
maratona.
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