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O sul-africano Hein Brand está no Brasil há pouco mais de um ano e já se diz apaixonado pelo 
país. "Há dois anos ninguém queria vir para cá. Hoje estou muito feliz de estar aqui e ver o 
que está acontecendo", diz Brand, que em setembro do ano passado assumiu o comando dos 
negócios do grupo Naspers na América Latina. 
 
A empresa de mídia da África do Sul, que já havia comprado uma participação no grupo Abril, 
em 2006, surpreendeu o mercado há cerca de três meses, ao pagar US$ 342 milhões por uma 
participação de 91% no Buscapé, cujos negócios envolvem desde sites de comparação de 
preços até um instituto de pesquisa de comércio eletrônico. 
 
Em sua primeira incursão no Brasil, o Naspers adquiriu 30% do capital do grupo Abril por US$ 
422 milhões. "A América Latina era um território que tínhamos identificado [como promissor] 
há algum tempo, mas [até então] nunca havia aparecido algo interessante para comprar", diz 
Brand. "O negócio com a Abril foi a porta de entrada para entender o mercado e instalar um 
escritório", explica o executivo.  
 
O quartel-general do Naspers na América Latina fica em um edifício na zona Sul de São Paulo. 
Todo um andar é ocupado pela MIH Group, a divisão que controla todas as operações da 
companhia fora da África do Sul e da qual Brand é executivo-chefe na região.  
 
Além da estrutura administrativa, o escritório também abriga uma espécie de laboratório para 
iniciativas do grupo nas empresas em que adquiriu participação. "A unidade de internet da 
Abril, a Abril Digital, foi incubada no local e depois de amadurecida foi levada para dentro da 
empresa", conta Brand. 
 
No ano passado, o Naspers comprou 49% de participação da Compera nTime, especializada 
em conteúdo para celulares. A fatia aumentou para 54% pouco depois, quando a Compera 
decidiu incorporar a Yavox e recebeu um novo aporte.  
 
A aquisição do Buscapé, a terceira do grupo no país, chamou a atenção por causa do preço. 
Muitos profissionais de internet consideraram o valor pago elevado demais. Brand rebate os 
comentários. "Depois de alguns anos no Brasil, desenvolvemos um bom conhecimento sobre o 
mercado e acreditamos que o preço tenha sido razoável", diz o executivo.  
 
Em quatro anos, o grupo investiu aproximadamente US$ 800 milhões em aquisições no país, 
segundo Brand. Fora do Brasil, a companhia fez uma tentativa malsucedida de comprar uma 
participação no Clarín, o jornal de maior circulação na Argentina. A oferta foi recusada pelo 
Goldman Sachs, detentor de 17% da empresa. 
 
O processo de expansão, porém, está longe de acabar, afirma o executivo. "Temos apetite por 
mais aquisições", diz Brand. O grupo atua em quatro segmentos: internet, TV paga, tecnologia 
e mídia impressa. O foco principal, hoje, está na área de internet, principalmente em 
segmentos como jogos via web, comércio eletrônico, redes sociais e serviços para celulares. 
Também há espaço para portais, a exemplo dos investimentos que a companhia detém na 
Tailândia e na África.  
 
A compra de participação ou de companhias inteiras é a base do processo de expansão 
internacional do Naspers, iniciado por volta do ano 2000, depois de uma reestruturação do 
grupo. Hoje são mais de 30 investimentos espalhados por diversos países em 
desenvolvimento. "Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental os mercados já estão maduros. 
Temos pouco a contribuir e a expansão [nesses lugares] é mais lenta. Nos emergentes, é puro 
crescimento", diz Brand.  
 
O enfoque nos países emergentes não é exclusividade do Naspers, mas a forma como o grupo 
executa essa tarefa tem uma característica peculiar. Embora se posicione como uma empresa 



de mídia, o Naspers atua de forma semelhante a um fundo de investimento na hora de fazer 
suas aquisições. 
 
Ao invés de renomear a companhia adquirida e incorporá-la à sua estrutura, como costuma 
ocorrer nesse tipo de negócio, o Naspers mantém a operação funcionando de forma 
independente. "A diferença é que não temos um horizonte de tempo para sair do negócio que 
recebeu o investimento", diz Brand. A única regra que as empresas compradas precisam seguir 
é a adaptação aos padrões contábeis e de divulgação de resultados do grupo.  
 
Sob essa orientação, Fabrício Bloisi e Romero Rodrigues, respectivamente fundadores da 
Compera nTime e do Buscapé, foram mantidos no comando dos negócios. "É importante para 
nós que eles continuem atuando como empreendedores, não como burocratas", afirma Brand.  
 
Segundo o executivo, sua função é servir como interlocutor das empresas frente à direção 
central na África do Sul. Na companhia desde 1998, Brand já ocupou várias posições no grupo. 
Antes do cargo atual, ele era responsável pelas operações de mídia impressa no mundo.  
 
Brand não vê a possibilidade de fazer outras grandes aquisições no Brasil. Os segmentos de 
comércio eletrônico e telefonia móvel já estão bem atendidos, com o Buscapé e a Compera 
nTime, afirma. Nas redes sociais, Brand não acha interessante competir com Google, Facebook 
e Microsoft. Na área de jogos, o executivo afirma que o mercado ainda é incipiente. Brand 
deixa a porta aberta, entretanto, para aquisições de menor porte, que venham a ser sugeridas 
pela Abril, Compera e Buscapé. As trocas de experiências e tecnologias com outras empresas 
do grupo também não estão descartadas e devem auxiliar muito nas áreas de comércio 
eletrônico e na Abril Digital, afirma. 
 
No ano fiscal 2009, encerrado em março, o Naspers obteve receita de US$ 3,5 bilhões. A maior 
parte da receita veio da TV paga (US$ 1,94 bilhão). Com capital aberto na bolsa da África do 
Sul, a empresa tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 16 bilhões. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 dez. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


