


Aliderança do mercado de vales-benefício, como é
chamado o setor dos tíquetes alimentação e refei-
ção, está mudando de mãos. O prato principal dessa
história é o Grupo VR, criado pelo descendente de

poloneses Abram Szajman em 1977. No momento em que
completa 30 anos, a VR tem o aroma saboroso que pode
levar uma de suas concorrentes ao topo do ranking do
setor. Esse valioso prazer está movendo a francesa So-
dexho, uma das maiores fornecedoras mundiais de vales
e cartões, que está disposta a investir até R$ 1,3 bilhão

para deixar as outras gigantes Ticket
e VisaVale para trás. E um apetite
que montará uma empresa com 5,5
milhões de usuários e faturamento
de R$ 7 bilhões. Os detalhes serão
anunciados na segunda-feira 17, se-
gundo fontes próximas à negocia-
ção ouvidas pela DINHEIRO.

Com a aquisição da VR, a Sodexho
teria em mãos uma receita pratica-
mente imbatível. Transferiria para
suas concorrentes a necessidade de
crescer em um mercado que depende
da criação dos empregos formais
para vender mais vales-benefício. "O
negócio entre essas duas grandes
empresas provocará outras mudan-
ças entre as concorrentes", diz Boa-
nerges Ramos Freire, consultor es-
pecializado no setor. Relegada a uma
disputa pela terceira colocação, a So-
dexho assistia à Ticket esbanjar vi-
gor na liderança do setor com 4,5 mi-
lhões de usuários e à VisaVale - que

tem a mão pesada da aliança entre
l Visa International, Bradesco, BB
l Banco de Investimentos e ABN Real
p - constituir-se na segunda colocação
£ com 3,4 milhões. "A Sodexho estava

ficando para trás e precisava urgen-
s temente comprar uma posição no
| mercado", pontua um alto executivo
l de uma companhia do segmento.

Segundo fontes do setor, as
negociações entre as empresas
estão fechadas, mas pequenos
detalhes impedem a Sodexho de
saborear sua conquista. Ainda é
preciso ficar claro qual será o desti-
no da marca VR e se os franceses te-
rão uma participação na Smart.Net,
a processadora da Holding Szajman.
Uma fatia ainda não informada des-
sa empresa, que processa 480 mi-
lhões de transações ao ano, custaria
mais R$ 600 milhões, o que faria o

negócio ficar próximo de R$ 2 bi-
lhões. A fome da Sodexho era tama-
nha que a Ticket, que chegou a ofe-
recer cerca de R$ 850 milhões no iní-
cio das negociações, foi engolida pelo
apetite da concorrente. A Ticket não
confirma a oferta e afirma que os va-
lores divulgados até o momento são
exorbitantes. "São números que não
condizem com o retorno do nosso se-
tor", diz o diretor executivo Alaôr
Aguirre. A data inicial para o anún-
cio estava acertada para a segunda-
feira 10. No entanto, uma convenção
da região América Latina da
Sodexho, ocorrida em Búzios (RJ),
entre os dias 10 e 12, e o ano-novo
judaico na quarta-feira 12, comemo-
rado pela família Szajman, impedi-
ram o desfecho de ser anunciado.

São esses percalços que fazem Ge-
raldo França, o comandante dos fran-
ceses no Brasil, adotar um discurso
cauteloso. Nos corredores do escritó-

rio na capital
paulista, na ave-
nida Santo Ama-
ro, França repe-
te para seus fun-
cionários, que "a
empresa está de
olho nas boas
oportunidades".
Busca conter a
ansiedade que
ronda o prédio
no bairro do
Itaim Bibi. Mas
a empresa já
está escaldada
com o salivar
antes da hora.
Há alguns anos,
em 2003, uma
n e g o c i a ç ã o

com a mesma VR só não foi con-
cluída porque faltou a assinatura
das partes. O que levou, então, esse
negócio a ser diferente? O ronco no
estômago da Sodexho agora é maior.
Em entrevista recente à DINHEIRO,
Geraldo França desmentia os sinais
de que os franceses estavam descon-
tentes com os resultados da subsidia-
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ria brasileira e dispostos a deixar a
operação local. "O Brasil é uma das
prioridades mundiais da Sodexho",
afirmou à época.

Os franceses sempre foram conhe-
cidos no País pela sua capacidade em
comprar concorrentes. Foi assim
com Refeicheque, Banerj Convênios
e Transcheque, além do Cheque
Cardápio, símbolo que a Sodexho
utilizou durante muito tempo. Com
quatro diferentes empresas sendo
absorvidas, eles nunca fortaleceram
a própria imagem. Esse desafio fica
maior ao incorporar a VR, uma com-
panhia que soube posicionar sua
marca. "Consolidar a própria marca
é o maior desafio para eles", diz An-
dré Martins, diretor executivo do
Grupo VB Serviços.

Do lado da VR, o fundador Abram
Szajman, hoje com 68 anos e presi-
dente da Fecomércio-SP, estava lon-
ge do dia-a-dia do negócio, mas sabia
que a consolidação era um fator ine-
vitável. Quando ainda dava os pri-
meiros passos pelo bairro do Bom
Retiro, o patriarca Szajman não ima-
ginava que poderia criar uma compa-
nhia que durante mais de duas déca-
das foi a única a estampar a bandeira
verde-amarela, enquanto as concor-
rentes Ticket e Sodexho represen-

tavam os bleus. Há pouco tempo a
Visa Vale entrou nessa briga e mos-
trou que quatro grandes para esse
mercado era demais. "A família Szaj-
man levou a VR até onde era possí-
vel, mas agora a briga ficou com os
gigantes", diz um executivo. Esse
será o segundo grande negócio
do empresário, que vendeu ao
ABN Amro por R$ 450 milhões
uma participação de 20% no Real.

Quando assumiu a presidência da
empresa em 1998, o primogênito
Cláudio Szajman conduziu a VR
para a era digital. Sempre deixou
claro que a tecnologia da informação
seria o caminho natural para a so-
brevivência de qualquer companhia.
Ao privilegiar a Smart.Net e a Tra-
ma Entretenimento - outra empre-
sa do Grupo presidida pelo irmão
André -, a família Szajman trilha o
caminho escolhido há alguns anos.
No entanto, o destino do economista
Cláudio não está definido. Ele pode
assumir a presidência do conselho
da Sodexho ou um alto cargo na
Smart.Net. Nos últimos meses ele
cuidava de assuntos particulares em
Nova York, enquanto o comando
operacional da VR estava com o
vice-presidente, Carlos Coutinho. H
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