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A tentativa do Google de adqui-
rir o Groupon, maior site de
compras coletivas do mundo,
fracassou, pelo menos por en-
quanto. O Groupon, que graças
aos seus vínculos com o varejo
local e seus cerca de 35 milhões
de assinantes no mundo todo se
tornou uma companhia com um
valor potencial de US$ 5 bilhões
a US$ 6 bilhões, decidiu perma-
necer independente.

A informação foi divulgada pe-
los jornais Chicago Tribune, The
Wall Street Journal e The New
York Times, que citaram fontes
não identificadas a par das nego-
ciações. Segundo os jornais, o
Groupon estuda abrir seu capi-
tal na Bolsa de Valores. Google e
Groupon não quiseram comen-
tar o assunto.

O Groupon, empresa criada
há dois anos e sediada em Chica-
go, oferece diariamente uma pe-
chincha diferente aos assinan-
tes do serviço. O Google, presidi-
do por Eric Schmidt, pretendia
comprar o Groupon como uma
forma de tornar a maior rede de
publicidade da internet um veí-
culo de marketing ainda mais po-

deroso. A proposta apresentada
corresponderia ao preço mais al-
to já desembolsado pelo grupo
para adquirir uma companhia,

eclipsando os US$ 3,2 bilhões pa-
gos pelo serviço de publicidade
online DoubleClick, em 2008.

Avaliação. De acordo com a
analista de varejo da Forrester
Research, Sucharita Mulpuru, o
Groupon cometeu um erro se o
Google pretendia pagar US$ 5
bilhões em dinheiro, “porque es-
ta seria a melhor avaliação que a
companhia poderia obter”. Mas
Sucharita disse que, se a oferta
fosse algum tipo de acordo a lon-

go prazo, que dependesse de o
Groupon cumprir determina-
das metas de desempenho nos
próximos anos, sua recusa “não
foi uma ideia tão ruim, porque
provavelmente a companhia
não conseguiria superar estes
obstáculos”.

É possível que a agressiva ex-
pansão do Groupon implique
que o site “já está tendo uma re-
dução dos lucros, e esta é funda-
mentalmente uma das maiores
dificuldades deste espaço”, dis-
se. “O sucesso da empresa ba-
seia-se em grandes negócios, e
para fazer grandes negócios é
preciso ter um número muito
grande de gente vendendo por
aí, o que é uma maneira muito
cara para expandir um empreen-
dimento.” O Groupon emprega
cerca de 3 mil pessoas e é dirigi-
do por seu fundador, Andrew
Mason, de 30 anos.

A empresa deu origem a vá-
rias imitações, como o LivingSo-
cial, CrowdSavings, BloomS-
pot, Tippr and Scoop St., e al-
guns analistas temem que o Goo-
gle esteja querendo pagar de-
mais por um empreendimento
que pode ser clonado tão facil-
mente.

Mas o Google pode permitir-
se este negócio, considerando
que, em 30 de setembro, tinha
US$ 33 bilhões em caixa. Para
Sucharita, uma empresa de tec-
nologia como o Google deve es-
tar disposta a pagar acima do va-
lor da companhia para impedir
que ela caia nas mãos de concor-
rentes como Yahoo e Microsoft.

O Groupon, empresa de capi-
tal fechado, captou cerca de
US$ 165 milhões de capital para
deslanchar. A empresa opera na
América do Norte, na América
do Sul, Europa e Ásia. / TRADUÇÃO

DE ANNA CAPOVILLA

Groupon diz não a
oferta feita pelo Google
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Fundos do exterior devem
colocar US$ 1,8 bi no BTG
Banco de André Esteves está prestes a finalizar acordo com investidores da Ásia, Europa e EUA

US$ 1,8 bi
é o valor do aumento de capital
que o BTG está para anunciar

18%
será a participação que os novos
investidores terão no banco. Esti-
ma-se que a capitalização trará
uma dezena de novos sócios

● Segredo
Analistas tiveram dificuldade em
avaliar o eventual negócio entre
Google e Groupon. Nem mesmo a
receita do Groupon é conhecida:
a estimativa é de algo entre US$
500 milhões e US$ 2 bilhões.

Expansão. Com acordo, capital do BTG, de André Esteves, deve passar dos US$ 4 bilhões

Recusa. Proposta de Schmidt foi a maior já feita pelo Google

David Friedlander

O banqueiro André Esteves e
seus sócios estão prestes a le-
vantar US$ 1,8 bilhão para o
BTG Pactual, por meio de um
aumento de capital. O dinhei-
ro virá de um consórcio de in-
vestidores da Ásia, da Europa
e dos Estados Unidos, que pas-
sarão a ter cerca de 18% do ban-
co. A operação estava bem
adiantada ontem à noite e a ex-
pectativa é que possa ser anun-
ciada entre hoje e amanhã.

Estima-se que uma dezena de
investidores entre na capitaliza-
ção do BTG. Os nomes de alguns
deles já apareceram, como os
dos fundos soberanos de Cinga-
pura e da China, dois dos maio-
res do mundo, e o fundo america-
no J.C. Flowers & Co. O fundo
soberano de Cingapura (GIC, na
sigla em inglês) já é cliente de
Esteves em outros negócios,
mas vários dos novos sócios do
BTG estarão investindo pela pri-
meira vez no Brasil.

Com a operação, o capital do
BTG vai aumentar de US$ 2,4 bi-
lhões para cerca de US$ 4,2 bi-
lhões, tamanho que permitiria
ao banco continuar crescendo
no ritmo acelerado que Esteves
e seus sócios perseguem. Procu-
rado, o BTG não respondeu.

A capitalização privada era um
dos dois caminhos que Esteves e
seus sócios vinham discutindo
para aumentar o tamanho do
banco. A outra era abrir o capital
do banco em bolsa. Do meio do
ano para cá, a proposta de capita-
lização ganhou força, mas os só-
cios do BTG continuam acalen-
tando a ideia de abrir o capital da
instituição mais tarde.

O aumento de capital do BTG
tem dois objetivos principais. O
primeiro é fortalecer a institui-
ção, que poderá alavancar suas
operações. Tão importante
quanto isso, na visão dos atuais
sócios do BTG, é a ampliação do
acesso a novos mercados inter-
nacionais que os novos parcei-
ros poderão trazer, tornando o
banco ainda mais globalizado do
que ele já é.

Agressivo. Desde que Esteves
e seus sócios recompraram o Pac-

tual do suíço UBS no ano passa-
do, por US$ 2,5 bilhões, o banco
vem chamando a atenção do mer-
cado pela agressividade nos ne-
gócios. De acordo com seus con-
correntes, em pouco tempo o
BTG montou uma equipe qualifi-
cada e, segundo o mercado, mais
bem remunerada que a da maio-
ria. O próprio Esteves envolve-
se pessoalmente em grande par-
te das operações. “Ele participa
da captação do negócio e conti-
nua aparecendo na fase de execu-
ção”, afirma um banqueiro.

O BTG é hoje um dos bancos
que mais assessora empresas em
operações de fusão e aquisição.
O banco assessorou a família
Amaro na fusão da companhia
aérea TAM com a Lan Chile, a

Cosan na parceria com a Shell e a
operadora de telefones Oi, quan-
do esta vendeu uma participa-
ção para a Portugal Telecom, en-
tre outras operações.

Outra surpresa foi a voracida-
de com que o BTG Pactual se lan-

çou na compra de participações
de empresas brasileiras de áreas
não financeiras. Nos últimos
dois anos, eles aplicaram mais
de R$ 850 milhões, do próprio
bolso ou com recursos captados
de clientes, em empresas dos
mais variados setores.

Compraram participações na
rede de estacionamentos Esta-
par, postos de gasolina, redes de
farmácias, nas montadoras de
veículos Mitsubishi e Suzuki e
na rede de hospitais D’Or.
“Quando relançaram o banco,
eles disseram que queriam ser o
maior banco de investimentos
dos independente países emer-
gentes”, diz um concorrente.
“Pode-se dizer que eles já são
uma referência.”

Segundo jornais dos EUA,
site de compras coletivas
recusou oferta de até
US$ 6 bilhões e pode
abrir capital na Bolsa

● A operação
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