
Jornal Valor --- Página 5 da edição "25/11/2013 1a CAD B" ---- Impressa por DPrado às 24/11/2013@21:06:20

Segunda-feira, 25 de novembro de 2013 | Valor | B5

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 25/11/2013 (21:6) - Página 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Serviços

Na Nigéria, varejista on-line aceita dinheiro vivo
C o m p o r t a m e n to
Chris Kay, Chris Spillane e
Janice Kew
Bloomberg Businessweek

Quando Gbemiga Omotoso
comprou um tablet da Samsung
em 2012, ele entregou o dinheiro
para um sujeito em um furgão. A
transação não foi ilegal. É parte
dos esforços da varejista on-line Ju -
mia para adaptar suas operações
às dificuldades únicas enfrentadas
para vender seus produtos na Ni-
géria. Como muitos dos 160 mi-
lhões de habitantes do país têm re-
ceios em pagar pela internet —
sim, eles também sofrem com
aqueles golpes por e-mails — a va-
rejista com sede em Lagos con-
quista os compradores mais céti-
cos aceitando pagamentos na hora
da entrega e aceitando devoluções,
sem cobrar nada. “É muito impor-
tante que as pessoas saibam que
não é um golpe”, diz Tunde Kehin-
de, cofundador da empresa, de 29
anos. “Mesmo com eles querendo
comprar, a confiança ainda é um
problema muito, muito grande.”

A Jumia e a rival local Kon -

ga.com seguem a cartilha da Ama -
zon.com: entregar produtos ele-
trônicos, roupas e até geladeiras
na porta dos nigerianos. Sair para
comprar normalmente significa
pagar preços mais altos, ter menos
opções de compra e, muitas vezes,
ficar por horas no trânsito até che-
gar às lojas, que dependem de ge-
radores para lidar com os apagões
quase diários. “Há muito apetite
por consumo, mas o suprimento é
terrível”, diz Jeremy Hodara, fun-
dador e diretor-gerente da Africa
Internet Holdings, que investe em
empresas de internet e é acionista
da Jumia. “É caro e incômodo com-
prar no exterior, mas se não hou-
ver alternativa, é isso que as pes-
soas fazem”.

Até o Natal, a Jumia pretende
elevar a receita em 40% por mês. Os
itens na seção do site para as festas
vão desde guirlandas para pendu-
rar em portas e batons da MAC até
bicicletas infantis de 11.995 nairas
(US$ 75). Em um dia de novembro,
no centro de distribuição da Jumia
— do tamanho de um estádio, em
uma estrada esburacada e lama-
centa no distrito comercial de La-
gos —, funcionários carregavam

produtos para serem empilhados
em furgões ou motos.

A Jumia recebeu US$ 75 milhões
em investimentos desde sua cria-
ção, incluindo “c a p i t a l - s e m e n t e”
da Rocket Internet, de Berlim. A
empresa tem 600 funcionários e
também vende no Quênia, Marro-
cos, Costa do Marfim, Egito e África
do Sul. Embora ainda não seja lu-
crativa, tem receita mensal de “um
par de milhões” de dólares e vem
mostrando aumento nas vendas
próximo a uma faixa entre 17% e
19%, segundo Kehinde e outro co-
fundador, o ganês Raphael Afae-
dor, ambos formados na Harvard
Business School.

Para combater os receios quan-
to a fraudes e orientar os nigeria-
nos sobre como comprar de forma
segura na internet, a empresa tem
uma equipe de venda direta, com
cerca de 200 pessoas. Estas viajam
pelas principais cidades, como La-
gos e Port Harcourt, carregando
tablets. Usam uniformes com o lo-
gotipo da Jumia e promovem ses-
sões improvisadas de compras em
empresas, igrejas e residências,
respondendo perguntas e mos-
trando aos consumidores como fa-

zer encomendas.
Ansiosa para conquistar espaço

na economia nigeriana, que deve-
rá crescer mais de 6% este ano, im-
pulsionada pelo petróleo, a Jumia
vem montando uma frota de 200
veículos. Cerca de 65% são motos,
mais fáceis de guiar nos engarrafa-
mentos. Para evitar roubos, as últi-
mas entregas vão até as 19 horas.

Em algum momento, o paga-
mento no ato da entrega — em es-
pecial, para itens mais caros, como
geladeiras — talvez venha a não ser
mais necessário. O número de pa-
gamentos feitos por meio de celu-
lares mais do que dobrou, para 2,4
milhões, no primeiro semestre de
2012, enquanto os realizados pela
internet subiram 9,3%. Por en-
quanto, é apenas mais um subter-
fúgio para se operar em um país
emergente. “Aqui, estamos rece-
bendo dinheiro e aceitando paga-
mentos quase como um banco;
aqui, estamos construindo uma
empresa de logística”, diz Afaedor.
O cofundador Kehinde é rápido
em acrescentar: “Quantas vezes em
sua vida você pode dizer que está
construindo uma Amazon?”. (Tra -
dução de Sabino Ahumada)

Re st a u ra n t e Controladores da BFFC,
dona do Bob’s, estudam sede no Brasil

Acionistas do
B o b’s recusam
plano para
fechar capital
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Os acionistas da Brazil Fast Fo-
od Corp (BFFC), holding que con-
trola a rede de lanchonetes Bob’s,
rejeitaram em assembleia na se-
mana passada a proposta lança-
da pelos controladores da em-
presa para fechar o capital da
companhia, listada no OTC, o
mercado de balcão americano.

A BFFC estuda, agora, alternati-
vas para mudar a sede da empresa
ao Brasil. “Esse movimento traria
melhores condições de financia-
mento e também reduziria alguns
custos relevantes de mantê-la nos
Estados Unidos, já que todas as
operações da companhia estão no
Brasil”, diz Lilianne Borges, direto-
ra de relações com investidores
(RI) da BFFC. Ela observa que o que
existe hoje são ainda estudos preli-
minares. “Ainda não tomamos ne-
nhuma decisão”, diz, acrescentan-
do que os estudos referem-se a
meios de promover a mudança de
sede e não incluem uma listagem
no mercado brasileiro, por ora.

As famílias Bomeny e Fonseca
controlam a BFFC com cerca de
74% das ações. Quando compra-
ram o negócio, criado no Brasil por
um empreendedor americano, ele
já tinha essa estrutura de empresa
aberta nos EUA. Hoje, além do
Bob's, a BFFC tem as marcas KFC,
Pizza Hut São Paulo, Yoggi e Yum!.

Atualmente, diz a diretora, não
existe um acordo bilateral entre
Brasil e EUA que evite uma sobre-
carga tributária de empresas na si-
tuação da BFFC. Segundo ela, uma
mudança para o mercado brasilei-
ro, além de adequar o perfil tribu-
tário da empresa, teria efeitos posi-
tivos em termos de maior acesso a
financiamentos de longo prazo no
Brasil, por exemplo, através do BN -
DES que hoje, por ter sede no exte-
rior, a empresa não pode acessar.

A proposta oferecia US$ 15,50
por ação da BFFC, valor que embu-
tia desconto de 11% sobre a cota-
ção dos papéis quando a oferta foi
lançada. Por conta disso, algumas
firmas americanas que trabalham
na defesa de interesses dos investi-
dores contestaram as condições da
operação e buscaram procurações
de acionistas para votar contra a
operação a esses valores. As firmas
também questionaram o fato de a
oferta ter sido apresentado por Ri-
cardo Bomeny, principal executivo
e integrante de uma das famílias
controladoras, que é, inclusive,
fundadora de outra rede de lan-
chonetes, a Big Burger.

O fato de Ricardo Bomeny ter
apresentado a proposta poderia
representar possível conflito de in-
teresses, uma vez que ele teria o de-
ver de vender a empresa pelo valor
mais alto possível. Mas ele estava
tentando comprar a companhia e
oferecendo um valor inferior ao de
mercado. Empresas especializadas
como Levi & Korsinsky, Tripp Levy,
Brodsky & Smith e Harwood Feffer
pediram procurações aos acionis-
tas com o objetivo de conseguir a
elevação do preço inicialmente
ofertado. A BFFC chegou a apre-
sentar a investidores um relatório
da consultoria ISS recomendando
voto a favor da operação. A ISS con-
siderou que a oferta foi analisada e
aprovada por um comitê indepen-
dente instalado pela companhia.

O grupo controlador entende
que o valor de U$ 15,50 por ação —
recomendado pelo comitê espe-
cial do conselho de administração,
conforme determinaram seus
membros independentes e seu as-
sessor financeiro — é justo.

A proposta inicial dos contro-
ladores era oferecer US$ 13,20
por ação e ela foi elevada em 17%,
para os US$ 15,50, após o traba-
lho de análise da operação feito
pelo comitê independente.

Em apresentações a investido-
res, os controladores ressaltaram
que a oferta representava um prê-
mio de 51% em relação à cotação
de um mês antes da oferta e que ela
foi lançada em um momento em
que o papel tem o maior valor de
mercado em uma década.

Após a assembleia, em carta en-
viada à BFFC, os controladores dis-
seram compreender a decisão dos
acionistas minoritários de perma-
necerem como investidores como
“um voto de confiança na BFFC e
em suas perspectivas”. A diretora
de RI afirma que o controlador não
pretende mudar o preço da oferta
no curto e médio prazos. E ressalta
que qualquer nova proposta de-
pende de avaliação exclusiva das
duas famílias. Esclarece também
que não houve envolvimento de
nenhum outro investidor na oferta
feita aos minoritários.

A executiva também informa
que a BFFC não fará qualquer al-
teração nos seus planos estraté-
gicos. “Continuaremos focados
com o objetivo de garantir o
crescimento contínuo da empre-
sa, como, aliás, temos feito nos
últimos anos, com resultados
muito expressivos”, diz Lilianne
Borges. No acumulado de nove
meses de 2013, a BFFC alcançou
receita líquida de R$ 185,1 mi-
lhões, com crescimento de 17%
em relação a igual período de
2012. Na mesma comparação, o
lucro líquido teve alta de 26%,
para R$ 16,4 milhões.

Com baixa liquidez e sem cobertura de
analistas, BFFC não consegue captar
Do Rio

Antes da assembleia que rejei-
tou a proposta de fechamento de
capital da BFFC, o grupo controla-
dor realizou apresentações aos in-
vestidores para convencê-los de
que a medida faria sentido para os
acionistas e para a companhia.

Informaram que no mercado de
balcão americano os papéis da
BFFC têm liquidez muito pequena
e que a empresa não tem acompa-
nhamento de analistas, o que limi-
ta seu acesso ao mercado de capi-
tais americano. Segundo os con-
troladores, os bancos de investi-
mento com os quais mantêm rela-
cionamento avaliaram que, en-
quanto a empresa não alcançar de-
terminada magnitude de fatura-
mento e de Ebitda, não terá status
razoável para acessar o mercado.

Para buscar esse tamanho
maior, o grupo de controle enten-
de que enfrentará um período de-
safiador, por conta cenário ma-
croeconômico desfavorável no
Brasil, com pressões inflacionárias
e a desvalorização do real. Eles ale-
garam que a empresa terá de con-
duzir um “significativo projeto de
investimento em seu negócio e em
suas marcas”. E, como uma empre-
sa de capital fechado, poderia to-

mar decisões focadas no longo
prazo, sem se preocupar com as
pressões trimestrais de divulgação
de resultados.

Observaram ainda que concor-
rentes como, McDonald’s, Burger
King e IMC são significativamente
maiores e melhor capitalizados e
podem lidar melhor com as pres-
sões sobre o segmento. Todo os
concorrentes, ressaltaram os con-
troladores, estão com agressivos
planos de expansão no Brasil.

Ao Va l o r , Lilianne Borges, dire-
tora de relações com investidores
da BFFC, afirmou que o cenário pa-
ra expansão dos negócios no Brasil
impõe desafios a todos os compe-
tidores. “Principalmente para as
diversas empresas internacionais
de nosso segmento que preten-
dem entrar no mercado no futuro
próximo e que deverão ajustar
suas operações às condições do
mercado. Nós já estamos fazendo
isso há algum tempo, com resulta-
dos muito positivos”, disse. A exe-
cutiva avalia que a concorrência é
natural em um mercado tão am-
plo como o brasileiro. “Competi -
dores maiores têm algumas vanta-
gens, mas também têm desvanta-
gens como a menor agilidade e
menor capacidade de adaptação
às exigências e características do

consumidor brasileiro”. O fato, em
sua avaliação, é que, em um merca-
do cada vez mais competitivo, to-
das as empresas têm que fazer o
melhor possível dentro de suas ca-
racterísticas. “Este é um jogo como
qual estamos acostumados e que
tem gerado muitos resultados po-
sitivos para nós”, disse.

Segundo a apresentação dos
controladores da BFFC aos minori-
tários, a Copa do Mundo e a Olim-
píada não trazem “bons pressá-
gios” . Isso porque o McDonald’s
tem exclusividade nos dois even-
tos e deverá ter sua marca fortale-
cida por essa exposição. Esse ponto
coloca uma pressão adicional para
que a BFFC realize investimentos
em sua marca principal, Bob's.
Também observaram que, histori-
camente, o varejo brasileiro sofre
durante copas do mundo: o consu-
midor fica em casa vendo os jogos
e o tráfego nas lojas diminuiu.

Os controladores manifestaram
preocupação com a “agitação civil
e os protestos” que têm ocorrido
no país. Na apresentação, citam
que o Burger King, por conta do fe-
chamento temporário de lojas em
função dos protestos, teve queda
de 10,5% nas vendas no segundo
trimestre de 2013 em relação a
igual intervalo de 2012. (APR)

ITACI BATISTA/AE

Famílias Bomeny e Fonseca controlam a BFFC — dona das marcas Bob’s KFC, Pizza Hut São Paulo, Yoggi e Yum! — com 74% das ações: receita e lucro crescem

Nos EUA, temporada de
desconto chega mais cedo
P ro m o ç õ e s
Anne D’Innocenzio
AP, de Nova York

Nesta temporada de festas de
fim de ano, os americanos podem
não gastar suas ‘verdinhas’, a me-
nos que vejam mais ‘vermelhas’
(etiquetas de desconto). A despei-
to dos sinais de que a economia
está melhorando, grandes varejis-
tas como Wa l m a r t e Ko h l ’s não es-
peram que o consumidor se ani-
me muito às compras, a menos
que veja sinais claros de que terá
grandes descontos. Como resulta-
do, grandes promoções ocorrem
mais cedo e com mais frequência
do que em anos anteriores.

Desde que a recessão começou,
no fim de 2007, as lojas tiveram
que oferecer aos americanos cor-
tes nos preços cada vez maiores pa-
ra atrai-los às lojas. Mas esses des-
contos corroeram os lucros. Até
agora, Walmart, Ta r g e t e Kohl’s es-
tão entre mais de 20 grandes ca-
deias que reduziram suas proje-
ções de lucro para o trimestre ou
para o ano. Uma grande razão é a
expectativa de que oferecerão
grandes descontos para estimular
compradores a gastar.

Já existem sinais de que as va-
rejistas estão oferecendo descon-
tos agressivos. O Walmart, por
exemplo, começou na sexta-feira
a cobrir ou bater os preços que
competidores como a Best Buy
anunciaram para alguns brin-

quedos e eletrônicos para o dia
depois do Dia de Ação de Graças
— conhecido como Black Friday.
A Best Buy também planeja co-
brir ofertas de concorrentes. E a
Target está divulgando seus pre-
ços em anúncios de TV pela pri-
meira vez em uma década.

A Federação Nacional do Co-
mércio espera que as vendas do va-
rejo cresçam 3,9%, para US$ 602,1
bilhões nos últimos dois meses do
ano. Isso é mais que o aumento de
3,5% do ano passado, mas está
abaixo do ritmo de expansão de
6% visto antes da recessão.

Os varejistas dizem que as preo-
cupações econômicas continuam
a pesar entre os consumidores que
vão fazer suas compras de fim de
ano. “Ainda vemos a ansiedade em
relação à economia e à habilidade
de se manter dentro do orçamen-
to, particularmente entre consu-
midores de média e baixa renda”,
disse Kathee Tesija, vice-presidente
executiva de mercado da Target.

“O mercado vai ficar mais com-
petitivo do que já vimos antes”,
disse Charles Holley, diretor finan-
ceiro do Walmart. As companhias
também disseram que os consu-
midores não querem gastar por-
que não têm certeza sobre seus
gastos com saúde no próximo ano,
devido à reforma da saúde nos
EUA. Além disso, os salários estag-
nados não estão acompanhando
os custos de vida. Sem mencionar o
fato de que muitas pessoas ainda
estão sem emprego.

Curtas

IPO da Hilton
A rede hoteleira Hilton quer

ampliar o tamanho de sua oferta
inicial de ações (IPO, na sigla em
inglês) para US$ 2,25 bilhões, de
acordo com uma fonte. O valor se-

ria US$ 1 bilhão maior que os US$
1,25 bilhão previstos inicialmente
no material enviado à Securities
and Exchange Comission (SEC). O
Hilton foi adquirido pelo grupo
Blackstone em 2007, por cerca de

US$ 26 bilhões. A expectativa é
que as apresentações a potenciais
investidores comecem em 2 de de-
zembro. A definição do preço por
ação ocorreria uma semana de-
pois, afirmou o interlocutor.

Japan Airlines
Japan Airlines vai trocar os 787

Dreamliners, da Boeing, nos voos
entre Tóquio e Delhi pelos 777 a
partir de hoje. Entre Tóquio e Cin-
gapura, vai trocar por 767.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 nov. 2013, Empresas, p. B5.




