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Novembro de 2004
Burger King chega ao Brasil, de-
pois de uma década de tentati-
vas, com a intenção de abrir 700
lojas em dez anos

Setembro de 2010
O fundo 3G Capital Management,
controlado por Jorge Paulo Le-
mann, Carlos Sicupira e Marcel
Telles, compra o Burger King

Dezembro de 2010
Burger King comemora a abertu-
ra de sua centésima loja no Bra-
sil, um resultado muito aquém
dos planos iniciais

Abril de 2011
O braço de private equity do ban-
co BR Partners anuncia compra
de 65% da BGK, maior franquea-
da da rede no País

Junho de 2011
Burger King fecha acordo com
a gestora Vinci Partners, para a
criação, em conjunto, de uma
master franqueada

● O Burger King não é a única
rede de fast food com a intenção
de se expandir no mercado brasi-
leiro. A Wendy’s, cadeia america-
na de sanduíches com receita de
US$ 3,4 bilhões, está escolhendo
um master franqueado para en-
trar no mercado local. A Sbarro,
que vende pizzas e massas, des-

pachou, recentemente, um execu-
tivo ao Brasil para conversar
com fornecedores e administra-
dores de shopping centers. A re-
de procura franqueados para
abrir 200 lojas no País. Os entran-
tes, porém, terão de enfrentar a
competição das empresas já es-
tabelecidas. No início do ano, a
Arcos Dorados (que administra a
marca McDonald's na América
Latina), captou US$ 1,25 bilhão
em seu IPO e vai investir parte
desse dinheiro na abertura e re-
forma de lojas no Brasil.

Ex-sócios da Ágora
querem replicar no setor
de fundos o modelo de
popularização de ações
criado pela corretora

A trajetória do Burger
King no País

Gestores badalados, investimentos modestos

Sociedade com a Vinci afasta investidores
e leva franqueados a rever o negócio

WILTON JUNIOR/AE

Melina Costa

Está em curso uma dança das ca-
deiras entre os franqueados do
Burger King no Brasil. O fundo
de private equity do banco BR
Partners, que havia anunciado a
compra da BGK, maior franquea-
da da cadeia americana no País,
desistiu da operação. E essa não
é a única baixa. O fundo Kinea,
do banco Itaú, que pretendia en-
trar na rede, deixou a mesa de
negociações. Agora, alguns fran-
queados do Burger King cogitam
vender seus restaurantes. Um
deles deve fechar negócio nas
próximas semanas.

A origem do rearranjo está em
um acordo firmado há menos de
dois meses entre a corporação
Burger King, nos Estados Uni-
dos, e a Vinci Partners, gestora
de recursos do banqueiro Gilber-
to Sayão. As duas partes torna-
ram-se sócias na Burger King do
Brasil, master franqueada da re-
de. Essa nova empresa passou a
coordenar todas as franquias do
País e tornou-se o principal bra-
ço de expansão da cadeia de fast
food – o que frustrou os planos
tanto dos fundos de investimen-
to como de franqueados.

Ao todo, a rede americana pre-
tende abrir quase 900 lojas no
Brasil nos próximos cinco anos.
Segundo o Estado apurou, a
maior parte será da recém-cria-
da Burger King do Brasil, que de-
ve investir R$ 900 milhões na
abertura de restaurantes.

Para entender o imbróglio, é
preciso voltar até o fim do ano
passado, quando o mítico grupo
de empresários brasileiros Jorge
Paulo Lemann, Carlos Alberto Si-
cupira e Marcel Telles comprou
a cadeia americana de fast food.

Com sua agressividade caracte-
rística, o trio anunciou que iria
turbinar o crescimento do negó-
cio, especialmente no Brasil. O
Burger King desembarcou no
País em 2004 e, por meio de 11
franqueados, abriu pouco mais
de 100 lojas até agora – um de-
sempenho considerado fraco pe-
los atuais donos da rede. Esse nú-
mero representa um sexto dos
de restaurantes do arquirrival
McDonald’s.

Criou-se, então, o cenário per-
feito para os fundos: com o aval
dos novos controladores, eles
poderiam investir nas franquias,
acelerar sua expansão e, mais tar-
de, lucrar com a abertura de capi-
tal ou a venda dessas operações.
Um episódio recente dá uma
ideia de quanto dinheiro é possí-
vel ganhar com o negócio de san-
duíches. No início do ano, a Ar-
cos Dorados, que administra a
marca McDonald’s na América
Latina, captou US$ 1, 25 bilhão
em seu IPO em Nova York.

Água fria. Foi com a ambição
de promover um movimento
desse tipo que o Kinea passou
meses negociando com o fran-
queado do Burger King do Rio de
Janeiro. O BR Partners, por sua
vez, chegou a assinar a compra
de 65% da rede de lanchonetes
na cidade de São de Paulo. Mas o
surgimento da Burger King do
Brasil foi um balde de água fria
para os investidores. Ao criar um
master franqueado fortemente
capitalizado, a companhia mos-
trou que quem deve mesmo lu-
crar com o futuro IPO da rede no
País são Lemann, Sicupira, Tel-
les e seus sócios da Vinci Part-
ners.

Além disso, os fundos senti-

ram-se desconfortáveis com
uma figura que, ao mesmo tem-
po, autoriza os planos de abertu-
ra de lojas dos demais franquea-
dos e compete com eles. “Na bri-
ga por pontos de venda em uma
cidade, quem você acha que ga-
nha?”, disse um franqueado.

Procurados, o Kinea não fez
comentários e o BR Partners in-
formou que “a transação anun-
ciada (com a franquia BGK) esta-
va sujeita a uma série de condi-
ções que não foram satisfatoria-
mente atendidas.” O dinheiro
acertado na transação não che-
gou a ser pago. O Burger King do

Brasil também não concedeu en-
trevista para esta reportagem.
Em junho, quando foi anunciado
o acordo com a Vinci, Iuri Miran-
da, presidente da empresa, infor-
mou que os contratos existentes
com franqueados seriam respei-
tados e que os empresários que
atualmente possuem restauran-
tes vão participar do crescimen-
to da rede no Brasil.

O fato é que, diante do novo
modelo, os franqueados come-
çam a se reorganizar. A Burger
King do Brasil já abriu a possibili-
dade de comprar as lojas dos in-
satisfeitos. Um dos franquea-

dos, segundo o Estado apurou,
está em fase avançada de nego-
ciação – além da master fran-
queada, ele conversa com outros
dois donos de lojas. Demais em-
presários consultados disseram
que cogitam vender seus negó-
cios.

Alguns franqueados ficaram
especialmente enfraquecidos de-
pois da criação da Burger King
do Brasil. Pelo menos dois deles
– um do Rio de Janeiro e outro do
interior de São Paulo – já perde-
ram seus contratos para o desen-
volvimento de novas lojas, se-
gundo fontes próximas. A nova
gestão, mais rígida que a ante-
rior, alegou que eles descumpri-
ram regras do acordo.

As mudanças de regras, po-
rém, não geraram só desconten-
tamento. “Tem um lado bom”,
diz Beto Costa, presidente da
área de fast food do grupo para-
guaio A.J. Vierci, que tem dez lo-
jas Burger King no Brasil e pre-
tende investir US$ 10 milhões
em novos restaurantes até o fim
do ano. “Antes, era a corporação
nos EUA que definia as políticas
do Brasil. Agora, com um master
franqueado local, as decisões de-
vem ser mais rápidas. Além dis-
so, os investimentos em marke-
ting já são mais pesados.”

A dança das
cadeiras no
Burger King

Cresce interesse de
redes americanas
pelo Brasil

Cátia Luz

Assim que a Ágora foi vendida
para o Bradesco, em 2008, Gui-
lherme Horn, um dos sócios da
corretora, pôs em prática seu pla-
no: tirar um ano para estudar sa-
xofone e assistir a grandes tor-
neios de tênis mundo afora.
Quando garoto, ele chegou até a
pensar em ser tenista profissio-
nal e ainda hoje disputa torneios
de veteranos.

Mas a ideia de um novo negó-
cio reduziu o ano sabático a al-
guns meses. Em viagem a Nova
York, enquanto buscava alterna-
tivas para aplicar seu próprio di-
nheiro, Horn conheceu mais de
perto o Fidelity, maior site de in-
vestimentos dos Estados Uni-
dos, com mais de 24 milhões de
investidores. E viu ali uma inspi-
ração para o negócio que ele e
alguns de seus sócios na Ágora
queriam montar.

Para saber mais do modelo da
companhia americana, os sócios
tiveram algumas reuniões com
representantes da empresa e
Horn acabou passando um tem-

po no centro de tecnologia da Fi-
delity, um prédio de sete anda-
res, em Boston.

De volta da experiência, ele e
seus sócios – entre eles Selmo
Nissenbaum, antigo controla-
dor da corretora e agora o princi-
pal investidor da nova empreita-
da – decidiram criar a Órama In-
vestimentos, a primeira loja bra-

sileira de fundos independentes
na internet. O objetivo é dar ao
varejo acesso a fundos que antes
estavam restritos apenas aos
grandes clientes.

A partir de R$ 5 mil, a empresa
oferece em seu site aplicações
em 20 carteiras de fundos de ges-
toras afamadas no mercado, co-
mo Gávea, fundada pelo ex-pre-

sidente do Banco Central Armi-
nio Fraga, e BTG Pactual, de An-
dré Esteves.

Para aplicar diretamente em
uma dessas carteiras, o investi-
dor precisaria de pelo menos R$
50 mil (investimento médio ini-
cial desses fundos). “A proposta
é democratizar o mercado. Que-
remos fazer com fundos de inves-
timento de gestores independen-
tes, que exigem aportes iniciais
altos, o que a Ágora fez com a
bolsa de valores”, diz Horn.

Fundada nos anos 90, a corre-
tora foi uma das pioneiras e líder
de mercado no serviço de home
broker – sistema que permitiu
aos investidores negociar ações
pela internet, dando acesso à bol-
sa de forma transparente. “An-
tes, o investidor precisava conhe-
cer um corretor, solicitar a com-
pra de determinada ação e confe-
rir a cotação no jornal do dia se-
guinte”, lembra Horn.

Segundo o executivo, o merca-
do brasileiro de fundos de inves-
timento está concentrado nos
bancos, que têm cerca de 80% a
90% do setor. As gestoras inde-
pendentes ficam com o restante
e estão restritas aos grandes in-
vestidores, que podem bancar
aportes iniciais que variam de R$
50 mil a R$ 300 mil. É uma situa-
ção inversa a de países como os
Estados Unidos, em que os gesto-
res independentes têm uma par-

cela de 80% a 90% do segmento.

Como funciona. Hoje, a Órama
oferece cinco carteiras de ações
e 15 de multimercados. Para cada
fundo de gestora independente
escolhido (chamado de fundo-al-
vo), ela cria um FIC (fundo de
investimento em cotas de outro
fundo). O investidor da Órama
compra cotas do FIC, que por
sua vez vai aplicar na carteira de
gestoras como BTG Pactual,
GAP ou Opportunity.

A empresa, que é uma institui-
ção financeira registrada no Ban-
co Central, cobra 0,6% ao ano de
taxa de administração, além dos
custos dos próprios fundos-al-
vo, como taxa de administração
(em torno de 2% ao ano) mais
taxa de performance.

Para José Eduardo Araújo, só-
cio da gestora GAP, parceira da
Órama, a maior vantagem para
as gestoras independentes é a di-
vulgação da marca e a diversifica-
ção da base de clientes. “É uma

forma de levar o nome da corre-
tora além do eixo Rio-São Pau-
lo”, afirma.

Em uma semana de funciona-
mento – a empresa passou a ope-
rar no início do mês –, a Órama
recebeu acessos de clientes de 16
países diferentes e 11% dos usuá-
rios vieram pelas redes sociais
Facebook e LinkedIn. A ideia é
ter 20 mil clientes no final do pri-
meiro ano.

Leornardo Ribeiro, da Ocro-
ma - focada em private equity
(fundos que compram participa-
ção em empresas) e pioneira na
gestão de fundos-de-fundos no
País - diz que o modelo da Óra-
ma é reflexo da sofisticação do
setor: quanto mais o mercado se
desenvolve, mais os agentes se
especializam. “O acesso que eles
estão dando a fundos antes res-
tritos é um movimento parecido
com o que fizemos no private
equity.”

Escala. Paulo Lévy, que tam-
bém foi sócio na Ágora e hoje é
diretor executivo no Brasil da in-
glesa Icap, maior corretora de va-
lores do mundo, aponta que a
Órama tem a experiência dos
fundadores a seu favor, mas tam-
bém uma missão pela frente. “O
desafio desse projeto, que é ino-
vador, é conseguir ganhar escala
com uma marca nova, ainda não
conhecida no mercado”, diz.

● Universo dos fundos

‘Ócio
criativo’. O
sabático de
Horn acabou
rendendo a
fórmula do
novo negócio
dos
ex-sócios da
Ágora

Saída.
Fundo BR
Partners
chegou a
anunciar
compra da
maior
franqueada
da cadeia no
País, mas
mudou de
ideia

DIVULGAÇÃO

4,3 milhões
é o número de brasileiros
que aplicam em fundos de
investimento segundo
estimativa feita pelo Ibope
Inteligência
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 ago. 2011, Negocios, p. N3.




