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Há potencial conflito de interesse com acionistas da Americanas 
 
Analistas de mercado destacaram um potencial conflito de interesses como ponto baixo do acordo 
em que a varejista on-line Americanas.com adquiriu o Shoptime por R$ 126,7 milhões. O 
problema seria a presença de investidores originários do GP - Jorge Paulo Lemann, Marcel Tellis e 
Carlos Alberto Sicupira - em ambos empreendimentos. 
 
Por meio da Nysted S.A., esses acionistas controlavam 48,9% do Shoptime S.A., que por sua vez 
possuía participação de 56% na TV Sky Shop, dona do canal de televisão e do site Shoptime. 
Seria o equivalente a uma participação direta de 27% na operação vendida. O mesmo grupo de 
acionistas também controla indiretamente a Lojas Americanas S.A., dona de 80% da 
Americanas.com. 
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"Em parte, trata-se da mesma empresa comprando e vendendo, o que pode indicar conflito de 
interesse", disse Márcio Kawassaki, analista de varejo da Fator Corretora. "O potencial de conflito 
de interesses é o ponto baixo desse negócio", concorda Marcello Milman, analista da BES 
Securities do Brasil. 
 
Por meio de sua assessoria de imprensa, a Americanas.com informou que não há nenhuma 
irregularidade no processo, já que comprou cerca de 72% do Shoptime de empresas 
independentes. Destaca ainda que a comunicação ao mercado foi transparente. 
 
Para Kawassaki, o preço pago pela Americanas.com - R$ 126,7 milhões em dinheiro - foi muito 
elevado. O montante corresponde a 18,7 vezes a geração de caixa do Shoptime em 2004. "Estão 
pagando um prêmio que seria justificável para uma empresa de internet pura, com rápido 
crescimento. Mas o Shoptime não é um empreendimento 100% on-line." 
 



O faturamento da TV Sky Shop S.A. cresceu 19% em 2004 e 13% em 2003, abaixo da média das 
empresas que operam com vendas apenas via web. Nos dois períodos, a Americanas.com cresceu 
mais de 60%. As vendas pela TV, em particular, apresentam uma baixa evolução. 
 
Milman, da BES Securities, acredita que é o potencial de conflito que levanta desconfiança de que 
o preço pago tenha sido muito alto. "Se não fosse o envolvimento do [grupo de ex-dirigentes do] 
GP nos dois lados, o mercado nem diria que foi caro." 
 
O analista classifica a compra como "um movimento neutro" e diz que considera razoável o preço 
pago pelo negócio. 
 
Gustavo Hungria, analista do Pactual, também acredita que o valor do negócio foi justo. Hungria 
explica que o prêmio de 18,7 vezes o caixa gerado no ano passado tem como base a baixa 
rentabilidade do Shoptime no período. O potencial de melhorar a margem do negócio adquirido ao 
integrá-lo à operação das Americanas.com deve fazer com que a relação entre o valor pago e o 
caixa gerado melhore. 
 
"Existe realmente o potencial de conflito de interesse, mas isso seria um ponto de discussão 
apenas se o valor pago fosse excessivo", diz Hungria. "Não é o caso." 
 
Em conferência com investidores, Roberto Martins, diretor financeiro da Americanas.com, 
informou que os custos de cartão de crédito e de captação de recursos da operação adquirida são 
maiores do que da Americanas.com. "Esses custos vão baixar imediatamente. Os fornecedores 
deles dão linhas de crédito diferentes do que conseguimos e isso vai melhorar também", disse. 
 
Embora considere o preço elevado, Kawassaki diz que a aquisição tem aspectos positivos. O 
Shoptime poderia ser a porta de entrada de competidores internacionais no país ou de um 
varejista tradicional que queira investir na web. Por isso, foi também um movimento defensivo. 
 
Além disso, a compra consolida a Americanas.com na liderança isolada do varejo on-line no país. 
Somando a operação de internet do Shoptime ao resultado da Americanas.com, o faturamento no 
primeiro semestre de 2005 seria de R$ 379 milhões - uma participação de mercado de 39%. O 
Submarino, segundo colocado, tem 23%. 
 
"A jóia da coroa era a parte de internet do Shoptime", diz Kawassaki. "A questão é saber se o 
preço pago para consolidar a liderança não foi alto demais." 

 
 
Leia Mais 
 
Apetite pela China requer moderação 
 
Como se diz empanturrar em chinês? O lançamento estratosférico da oferta pública inicial de 
ações do site de busca chinês Baidu.com Inc. - cujo valor de lançamento, em 4 de agosto, 
quintuplicou de US$ 27 para US$ 154, antes de se estabelecer na casa dos US$ 90 - quebrou um 
recorde de cinco anos entre as ações estreantes na bolsa eletrônica Nasdaq. As ações 
beneficiaram-se do apetite de investidores ávidos em encontrar o próximo Google - cujas ações 
triplicaram nos últimos 12 meses - e de lucrar com a internet na China, onde 100 milhões de 
pessoas estão on-line. 
 
Será que o sucesso do Baidu desencadeará uma torrente de ofertas iniciais de ações de empresas 
de internet chinesas? Há motivos para entusiasmo. Os assinantes de serviços de banda larga na 
China mais do que dobraram no ano passado, para 43 milhões, e a BDA China - uma empresa de 
análise do mercado, em Pequim -, estima que o mercado chinês de publicidade on-line, que 
arrecadou US$ 208 milhões em 2004, atingirá a marca de US$ 1 bilhão em 2009. 



 
Embora a excitação com o Baidu seja, em parte, explicada pelas similaridades com o Google, a 
procura pelos papéis também reflete o otimismo dos investidores em relação a seu potencial de 
crescimento. Esse é o motivo pelo qual muitos analistas prevêem uma alta das empresas chinesas 
de web. 
 
"Veremos uma expansão da valorização das empresas. O Baidu contribuiu para isso", observa 
Safa Rashtchy, analista da empresa de investimento Piper Jaffray. 
 
De fato, algumas companhias chinesas que estavam em dúvida, estudando o lançamento de suas 
ações, agora podem ter se decidido. "Dado o sucesso do Baidu, estou certo que outras empresas 
similares ao Google vão inspirar-se na oferta inicial", afirma Khiem Doo, diretor de renda variável 
na Ásia da companhia de investimentos Baring Asset Management. 
 
Por outro lado, a oferta das ações do Baidu pode frear a onda de fusões e aquisições entre as 
empresas pontocom da China, que vinha ganhando força. O site americano Yahoo pagou US$ 120 
milhões pelo controle da Beijing 3721 Technology no ano passado e comprou um terço da 
empresa de leilões on-line Alibaba.com, por US$ 1 bilhão, duas semanas atrás. Em fevereiro, a 
Shanda Interactive Entertainment, de jogos on-line, comprou 19% do portal Sina.com. 
 
Depois do desempenho das ações do Baidu, porém, os empresários chineses da web podem achar 
que suas empresas valem mais do que os potenciais compradores estão dispostos a pagar. "A 
oferta do Baidu eleva os valores para um ponto bem além do que muitos acordos de fusão e 
aquisição poderiam chegar", avalia David Liu, diretor-gerente do banco de investimento Jefferies 
& Co. 
 
Isso não significa que o Baidu possa, realmente, garantir sua valorização. A empresa, co-fundada 
há cinco anos por Robin Yanhong Li, que era da Infoseek, um sistema de busca na web, é o 
principal site de busca da internet na China, com 45% do mercado. 
 
Em 2004, no entanto, a empresa lucrou apenas US$ 1,45 milhão, com vendas de US$ 14 milhões. 
Com as ações valendo US$ 90, o valor de mercado do site é de quase US$ 3 bilhões - o que 
representa mais de 1,8 mil vezes o lucro anual. Google e Yahoo têm taxas de preço sobre lucro 
em torno de 70 vezes. 
 
Além disso, o Baidu enfrenta forte concorrência. Entre os rivais estão o Google (que detém 2,6% 
do Baidu), pequenos sites de busca chineses, companhias de comércio eletrônico como o Alibaba 
e portais como Netease, Sina e Sohu. 
 
Os investidores também podem ressaltar que o desempenho das principais empresas chinesas de 
internet não é conclusivo. Das 10 companhias de tecnologia que abriram o capital em 2004, 7 
negociam ações a um preço inferior ao do lançamento. A Online 51job, que abriu o capital em 
setembro de 2004, a US$ 14 por ação, subiu para US$ 55 e recuou para US$ 13. 
 
Embora a oferta do Baidu tenha impulsionado algumas ações que deixavam a desejar, elas logo 
voltaram ao patamar em que estavam anteriormente. Com tanto apetite pelo setor, parece que 
no final alguém sempre leva uma mordida. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 ago. 2005, Empresas / Tecnologia, p. B3. 


