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Fundação Vale cria centros de apoio rural
A Fundação Vale inaugurou a Estação do Conhecimento de Parauapebas,
sudeste do Pará, na área de proteção ambiental do Igarapé Gelado.
Essas estações (serão criadas 18 em todo o Brasil até 2012) reúnem
atividades de educação, esportes, cultura e iniciativas ligadas à
produção local sustentável. No caso de Parauapebas, foram criados
núcleos de apoio ao produtor rural, com laboratórios para o processamento
de produtos, como leite, frutas e hortaliças, para comercialização.
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Trio de investidores tem história bem
sucedida de recuperação de negócios
Aposta em talentos
de companhias adquiridas
é uma das receitas de
sucesso dos novos investidores
da rede americana

Ruy Barata Neto
rneto@brasileconomico.com.br

Jorge Paulo Lemann, Marcel
Telles e Carlos Alberto Sicupira,
sócios majoritários do fundo de
investimento 3G Capital, estão
habituados a comprar grandes
ícones de mercado de consumo
e, depois, recuperá-los. O caso
mais emblemático é o da Lojas
Americanas, adquirido pelo
Banco Garantia, instituição

que pertenceu ao trio até 1998.
A aquisição da rede varejista tor-
nou-se um dos principais negó-
cios dos empresários no Brasil.
Hoje é a maior do comércio ele-
trônico na América Latina, desde
a fusão da Americanas.com com
o Submarino, associação na qual
resultou a holding B2W. A em-
presa, desde o ano passado, vem
trabalhando no processo de in-
ternacionalização e agora pode
se associar a uma grande compa-
nhia americana.

O negócio segue os passos dos
investimentos no segmento cer-
vejeiro. Depois de comprar a
Brahma e depois a Antartica
(formando a Ambev), os sócios

concretizaram, em 2004, a fusão
da empresa com a companhia
belga Interbrew. Com o negócio,
os investidores tornam-se donos
de 25% da maior cervejaria do
mundo que foi chamada de
Inbev. Em 2008, a empresa vi-
rou Anheuser-Busch Inbev com
a compra do grupo americano
dono da cerveja Budweiser.

“O grupo que está com-
prando o Burger King tem uma
competência operacional for-
te. E já mostrou que é eficiente
em pegar empresas, especial-
mente do setor de consumo,
que estão em dificuldades, e
colocá-las nos trilhos”, diz
Nuno Fouto, coordenador de

pesquisas da FIA/USP. “Mes-
mo atuando em fundo diferen-
te, não podemos esquecer da
compra e recuperação das Lo-
jas Americanas. Acredito que
este tipo de movimento deve
começar a acontecer com mais
frequência”, afirma.

Um dos principais trunfos
dos sócios é a preservação de ta-
lentos das suas companhias. A
3G Capital, por exemplo, sedia-
da em Nova York, é administra-
da pelo diretor e sócio Alexan-
dre Behring, que trabalha na
empresa desde 2005 depois de
atuar na GP Investimentos, que
foi vendida para os ex-funcio-
nários de Lemann. ■

“O grupo que
está comprando
o Burger King
já mostrou que
é eficiente em
pegar empresas
em dificuldades
e colocá-las
nos trilhos

Nuno Fouto,
coordenador de

pesquisa da FIA/USP

FRANQUEADOS

A venda da rede
repercute no Brasil
e na região

Os executivos que comandam
a operação na América do Sul
receberam bem a notícia da venda
do Burger King. “Estamos muito
felizes”, diz Pedro Estevan, gerente
de desenvolvimento para a região.
Para os franqueados, no entanto,
ainda é cedo para avaliar. “Tivemos
uma reunião com a corporação na
última quarta-feira, mas não
conversamos sobre a venda”, diz
Guilherme Batalha, dono da BGK,
uma das empresas responsáveis
pela expansão da marca no estado
de São Paulo. Ontem, Batalha
recebeu um comunicado sobre
a transação, mas afirma que
ainda não há qualquer agenda
para discutir os novos passos
da operação no Brasil com
os franqueados. Enquanto isso,
Batalha segue com seu plano de
expansão de abertura de 12 lojas
por ano. “O Brasil passou muito
bem pela crise e nossos planos são
de crescimento, ao contrário do que
vinha acontecendo com o Burguer
King em outros países”, afirma.
Para Adir Ribeiro, sócio da Praxis
Education, consultoria especializada
em varejo, e professor da Fundação
Getulio Vargas (FGV), a expansão
do Burger King no Brasil é lenta
em função da adoção do sistema
chamado de desenvolvedor de área.
“Eles deixam grandes regiões
do país nas mãos de um único
investidor, quando o mais comum
é que um master-franqueado seja
responsável por conceder
aberturas de lojas a diferentes
investidores”, diz. Cintia Esteves
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 23.
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