
Jornal Valor --- Página 7 da edição "03/10/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 02/10/2013@20:59:08

Quinta-feira, 3 de outubro de 2013 | Valor | B7

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 3/10/2013 (20:59) - Página 7- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Amer icanas
faz acordo
com MPT
Ajuste de conduta
Bárbara Mengardo
De São Paulo

A varejista Lojas Americanas
firmou um Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) com o Ministério
Público do Trabalho (MPT) pelo
qual compromete-se a não ad-
quirir produtos de empresas que
contratam trabalhadores de for-
ma irregular. Em janeiro, o MPT
da 15ª Região, que abrange o in-
terior de São Paulo, flagrou boli-
vianos em condições análogas à
escravidão em uma confecção li-
gada à rede varejista.

De acordo com o TAC, a Ame-
ricanas vai verificar se o fornece-
dor tem empregados devida-
mente registrados, antes de efe-
tuar o pedido de compra. A vare-
jista só poderá contratar confec-
ções que tenham trabalhadores
“em número compatível para o
atendimento do pedido”, diz o
TAC. Procurada pela reporta-
gem, a Lojas Americanas não se
pronunciou.

Com o acordo, a Americanas te-
rá um prazo de oito meses para
realizar o recadastramento de seus
fornecedores. Contratos com com-
panhias que apresentarem irregu-
laridades trabalhistas deverão ser
cancelados. O TAC prevê também
que a varejista faça uma doação de
R$ 250 mil a entidades ou campa-
nhas voltadas à prevenção e erra-
dicação do trabalho escravo. Em
caso de descumprimento, deverá
pagar multa de R$ 20 mil para cada
item desrespeitado.

No dia 22 de janeiro, fiscais do
MPT e do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) encontraram cin-
co bolivianos trabalhando em
condições análogas à escravidão
em uma oficina de costura contra-
tada pela confecção Hippychick,
de Americana (SP). De acordo com
o MPT, a Hippychick, que produz
roupas infantis, teria como única
cliente a Lojas Americanas.

Na época, foi apurado que os
bolivianos trabalhavam em turnos
de 12 horas, em uma oficina mon-
tada de forma clandestina, nos
fundos do quintal de uma casa, na
periferia de Americana (SP).

Segundo o MPT, desde 2011,
272 empresas (de construção civil,
agronegócios e indústria têxtil, em
especial) já responderam por tra-
balho análogo à escravidão no in-
terior de São Paulo.
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Fa st - fo o d Principal executivo se une a investidores e lança oferta a minoritários abaixo do valor de mercado

Dona do Bob’s tenta fechar capital
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Ricardo Bomeny, principal
executivo da Brazil Fast Food
Corp (BFFC), que controla a rede
de lanchonetes Bob’s, uniu-se a
um grupo de investidores e fez
uma oferta pelas ações da hol-
ding, que são listadas no merca-
do de balcão americano. Se a pro-
posta for aceita pelos minoritá-
rios, a BFFC deixará de ser listada.
Bomeny é filho de um dos con-
troladores da empresa.

Há um ano, a BFFC havia infor-
mado ao mercado que pretendia
fechar capital. Mas, desde então,
não havia dado nenhum passo
para concretizar o desejo. Isso só
aconteceu na última sexta-feira,
quando a oferta foi apresentada.

A proposta, apresentada como
uma fusão entre a empresa e o
grupo ofertante, prevê o paga-
mento a cada acionista da BFFC
de US$ 15,50 por papel — cerca
de 26% do capital está no merca-
do e a oferta somaria US$ 32,5
milhões. Esse valor embute um
desconto de 11% sobre a cotação
dos papéis quando a oferta foi
lançada, que era de US$ 17,50.

Por conta disso, uma firma
americana que trabalha na defe-
sa de interesses dos acionistas, a
Tripp Levy, está contestando as
condições da operação. Um dos
questionamentos da Tripp Levy é
o fato de Bomeny estar em um

possível conflito. Como principal
executivo da companhia, ele te-
ria o dever de vender a empresa
pelo valor mais alto possível. No
entanto, ele está tentando com-
prar a companhia e oferecendo
um valor inferior ao de mercado.
A Tripp Levy não retornou o pedi-
do de entrevista.

Procurada pelo Va l o r , a BFFC
afirmou que, neste momento, to-
das as informações sobre o as-
sunto estão na proposta divulga-

da na última sexta-feira.
No comunicado, Bomeny afir-

ma que a transação é uma opor-
tunidade para que a empresa
ofereça “valor imediato” , entre-
gando dinheiro a seus acionistas,
e possa focar a sua estratégia e
metas de longo prazo como uma
empresa privada.

Quando, um ano atrás, a BFFC
divulgou um comunicado mani-
festando a sua intenção de deslis-
tagem, informou que tomava a

medida para reduzir seus custos
com contabilidade e legais e ad-
ministrativos por conta de ter de
responder à SEC, o regulador
americano. A companhia dizia
esperar diminuir em US$ 300 mil
seus custos anuais.

No primeiro semestre deste ano,
a BFFC divulgou receita líquida de
R$ 115,3 milhões, com crescimen-
to de 11,4% em relação a igual in-
tervalo de 2012. Na mesma com-
paração, o lucro líquido cresceu

5,8% e somou R$ 11,2 milhões. Em
30 de junho, a empresa contava
com R$ 37 milhões em seu caixa.

Dois empresário controlam a
empresa, com 57,7% das ações. O
engenheiro Rômulo Fonseca e Jo-
sé Ricardo B. Bomeny, pai do prin-
cipal executivo da companhia — a
família foi fundadora de outra re-
de de lanchonetes, a Big Burger.

Na divulgação da proposta, ne-
nhum dos integrantes do grupo
de investidores citado é identifi-

cado. Apenas os acionistas mino-
ritários votarão pela aprovação
ou não da operação, sem interfe-
rência do controlador. E o negó-
cio será levada adiante se a maio-
ria simples concordar. A expecta-
tiva da empresa é que o transação
seja concluída até o fim do ano.

O conselho de administração da
BFFC deu seu aval à operação, após
ouvir a avaliação de um comitê in-
dependente especial que deu reco-
mendação favorável à aceitação da
oferta, sujeita a algumas condições
que não foram detalhadas. A Tripp
Levy também questiona se o exe-
cutivo e o conselho não faltaram
com seus deveres fiduciários ao
concordar com a venda da empre-
sa para o próprio executivo e o gru-
po de investidores a ele aliado.

Se a operação não se concreti-
zar no caso de o conselho resol-
ver levar em consideração algu-
ma oferta concorrente que possa
eventualmente surgir pela com-
panhia ou até mesmo se o conse-
lho mudar a sua recomendação,
a BFFC deverá pagar a esses inves-
tidores que lançaram a oferta
uma multa de US$ 1 milhão.

A sede da BFFC é em Dellaware,
nos Estados Unidos. A empresa
controla a BFFC do Brasil Participa-
ções, que administra redes de lan-
chonetes fast food no Brasil, Ango-
la e Chile. Entre as marcas, além do
B o b’s, estão KFC e Pizza Hut São
Paulo; Yoggi e Yum!. Em 30 de ju-
nho, eram 982 pontos de venda.
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Ricardo Bomeny, principal executivo da BFFC, que controla a rede Bob’s, uniu-se a um grupo de investidores e fez uma oferta pelas ações da holding

Tesco tem
queda de
33% no lucro
S u p e r m e rc a d o s
Letícia Casado
De São Paulo

O lucro líquido da britânica
Te s c o, uma das maiores rede de
supermercados do mundo, caiu
33,6% no semestre fiscal encerra-
do em 24 de agosto de 2013. O
resultado passou de 1,235 bi-
lhão de libras (US$ 2 bilhões) no
mesmo período do ano passado
para 820 milhões de libras (US$
1,33 bilhão) neste ano.

Em comunicado sobre o ba-
lanço, Philip Clarke, presidente
da Tesco, disse que a empresa
deve ainda começar a ter retor-
no dos investimentos feitos no
continente. “O ambiente desa-
fiador na Europa continuou a
afetar o desempenho e rentabili-
dade dos nossos negócios. Os in-
vestimentos que temos feito pa-
ra melhorar a nossa oferta para
os clientes da região já estão co-
meçando a surtir efeito e espera-
mos um segundo semestre com
resultado mais forte”.

A receita líquida da Tesco no
semestre subiu 1,9% no período,
a 31,92 bilhões de libras (US$
51,87 bilhões). Mas os custos
com produtos vendidos subiram
mais, 2,4%.

O lucro bruto recuou 1,6%, as
despesas administrativas au-
mentaram 14,4% e o lucro opera-
cional caiu 21,8%, para 1,567 bi-
lhão de libras. A linha relativa ao
lucro decorrente de operações
continuadas encolheu 22,7% e a
perda decorrente de operações
descontinuadas aumentou 34%.

A Tesco anunciou ontem joint-
venture com a China Resources
Enterprise para fortalecer a ope-
ração no país asiático, onde tem
134 lojas, um mercado mais ren-
tável do que os da Europa.

Curta

Procon notifica B2W
O Procon-SP notificou ontem

a B 2 W, dona dos sites submari-
no.com.br, americanas.com.br e
shoptime.com.br, para prestar
esclarecimentos sobre proble-
mas ocorridos durante promo-
ção denominada “black night”,
que prometia descontos de até
80%. Segundo o Procon, consu-
midores reclamaram de dificul-
dades para finalizar as compras.

Grupo mineiro monta rede de clínica oncológica
DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Marcelo Guimarães, CEO da Oncoclínicas, que já fez 15 aquisições desde 2010

Saúde
Beth Koike
De São Paulo

Após a consolidação das ope-
radoras de convênios médicos,
laboratórios e hospitais, um ou-
tro segmento da área da saúde
segue o mesmo caminho. As clí-
nicas oncológicas, que ainda fa-
zem parte de um mercado bas-
tante pulverizado no Brasil, estão
se juntando e alguns grupos já
chamam atenção. Um deles é a
rede mineira Oncoclínicas.

Fundada há apenas três anos, a
Oncoclínicas já fez 15 aquisições e
atualmente conta com 26 unida-
des espalhadas em Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia,
Sergipe e Pernambuco. Para atin-
gir esse porte foram investidos cer-
ca de R$ 200 milhões em aquisi-
ções e equipamentos médicos.

Os recursos foram provenientes
de financiamentos e capital pró-
prio dos investidores. “Há possibi-
lidades de que um ou dois novos
negócios sejam concluídos até o
começo do próximo ano”, disse
Marcelo Guimarães, CEO e um dos
três fundadores da rede mineira.
Os outros dois acionistas são o on-
cologista Bruno Ferrari e o radiote-
rapeuta Ernane Bronzatti. Os três

sócios detêm participação de 70%
na Oncoclínicas.

A outra fatia de 30% da rede de
clínicas está nas mãos dos fundos
de venture capital Victoria Capital
e FIR Capital. Este último fundo
tem como principal investidor o
empresário mineiro Guilherme
Emrich, fundador da Biobrás, fa-
bricante brasileira de insulina ven-
dida para a Novo Nordisk. Emrich,
que é cunhado do ex-ministro
Walfrido dos Mares Guia, detém
uma fatia de 13% na Oncoclínicas.

Segundo Guimarães, a Onco-
clínicas conseguiu fechar um nú-
mero expressivo de aquisições
em tão pouco tempo porque
muitas clínicas de tratamento de
câncer não têm recursos finan-
ceiros para investir em pesquisa,
ponto essencial na área de onco-
logia. O executivo exemplificou o
simpósio promovido pela Onco-
clínicas, no fim de setembro, que
reuniu vários especialistas inter-
nacionais e demandou investi-
mento de R$ 2 milhões.

O modelo de negócio da rede
mineira envolve a aquisição majo-
ritária das clínicas, mas não a tota-
lidade. “Adquirimos o controle pa-
ra fazer a gestão, mas queremos
manter os médicos fundadores
que são os principais ativos. Na
área de oncologia, a experiência
do médico é o diferencial”, disse o
CEO da Oncoclínicas, que não re-
vela o valor do faturamento.

Entre as diversas transações fe-
chadas pelo grupo, um dos desta-
ques é o Centro Paulista de Onco-
logia (CPO), clínica de São Paulo
fundada pelos renomados médi-
cos Sergio Simon e Rene Gansl.

No Rio, um outro grupo tam-
bém está em processo de consoli-
dação. A Clínicas Oncológicas In-
tegradas (COI) tem três unidades
e planeja investir R$ 50 milhões
para abrir mais duas clínicas no
Rio, conforme o Valor publicou
em 3 de setembro. Outro ponto
em comum é que a COI também
tem apoio de um sócio investi-
dor, a gestora de private equity
Axxon Group.

Entre os projetos da carioca COI
está a expansão de sua presença
para Minas Gerais e Espírito Santo.
Além disso, pretende fundar um
hospital especializado no trata-
mento de câncer, com áreas desti-
nadas à cirurgias e internação.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 out. 2013, Empresas, p. B7.




