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EMS cria grupo
para concentrar
novos negócios

Bruno Capelas

A Amazon anunciou ontem a
aquisição do Twitch, platafor-
ma que permite a qualquer pes-
soa transmitir em vídeo as suas
partidas de videogame pela in-
ternet. O acordo foi de US$ 970
milhões e será todo feito em di-
nheiro, declarou a empresa em
um comunicado à imprensa di-
vulgado ontem.

Com a aquisição, a Amazon
vence o Google em uma disputa
por compras: em maio, várias re-
portagens afirmaram que a gi-

gante de buscas havia selado
um acordo para comprar o
Twitch por US$ 1 bilhão, mas
nada foi confirmado.

Criado em 2011, o Twitch tem
hoje 55 milhões de usuários ati-
vos mensalmente e contabiliza
um acervo de 250 milhões de ho-
ras de vídeo. Além disso, um
usuário médio do Twitch gasta
cerca de 100 minutos diários as-
sistindo às transmissões da pla-
taforma. Nos EUA, o Twitch res-
ponde por 2% de todo o tráfego
de internet nos horários de pi-
co, de acordo com um relatório
do Wall Street Journal.

“Assistir a pessoas jogando e
transmitir jogos é um fenôme-
no global, e o Twitch é responsá-
vel por isso. O mais impressio-
nante é que se trata de uma em-
presa de apenas três anos”, dis-
se Jeff Bezos, no comunicado à
imprensa. “Como o Twitch, so-
mos obcecados por nossos con-
sumidores e por pensar diferen-
te, queremos ajudá-los a fazer
serviços melhores para a comu-

nidade de jogadores.”
Para analistas, a compra do

Twitch mostra a expansão da
Amazon para além de sua área
tradicional, o comércio eletrô-
nico. Além disso, simboliza a im-
portância da área de vídeo para
a Amazon, que recentemente
decidiu investir em produção
de séries originais para seu ser-
viço de streaming, o Amazon
Instant Video.

Em carta assinada para a
comunidade do Twitch, o
CEO da empresa, Emmett
Shear, ressaltou a importân-
cia dos fãs para o serviço e
disse acreditar que a parceria
com a Amazon deve levar a
plataforma além do que já
conquistou em seus três
anos de existência.

“A Amazon, assim como
nós, acredita nos valores de
comunidade e na nossa visão
de longo prazo, e quer nos le-
var adiante o mais rápido o
possível”, declarou Shear.

No texto, o CEO do
Twitch afirma ainda que a
empresa se manterá indepen-
dente, com marcas, funcioná-
rios e escritórios próprios.

Gisele Tamamar

São mais de 70 tipos de biscoi-
tos reunidos em um mesmo es-
paço. Dá para presentear al-
guém ou comer o doce na hora.
É este conceito que a Biscoite-
ria Dauper pretende expandir
para todo o Brasil. A indústria
de cookies, biscoitos e granola
enxergou nas franquias uma
oportunidade para expandir a
marca e vender uma linha espe-
cial com embalagens diferencia-

das.
Até o fim do ano, a empresa

deve inaugurar entre três e cin-
co lojas em São Paulo. Em cinco
anos, a meta é chegar a ter 200
unidades.

A Dauper existe desde 1988 e
trabalha em quatro segmentos
diferentes. O principal é a fabri-
cação de produtos para marcas
próprias de grandes redes e pa-
ra indústrias. Esse trabalho res-
ponde por cerca de 60% do fatu-
ramento da empresa, que foi de
R$ 30 milhões no ano passado.
A previsão é alcançar R$ 46 mi-
lhões este ano.

A ideia de expandir por fran-
quias surgiu há quatro anos,
quando os sócios Marcio Peres
e Raul Matos notaram que diver-
sas empresas do exterior ven-
diam biscoitos como presentes
assim como no Brasil é feito
com o chocolate. “Percebemos
que tinha espaço grande para
crescer nesse segmento”, conta
Matos, que atua como diretor
comercial da marca.

A primeira unidade foi aber-
ta em Canela, na região Sul; um
ano depois, São Paulo ganhou
um quiosque no Shopping
Villa- Lobos. “Entendemos que
nosso know-how é desenvolver,

produzir e estruturar. Operar
os pontos de venda não é nosso
ramo e não queremos que seja.
Na nossa loja, o atendimento
faz toda a diferença e criamos o
projeto como franquia. Nós

queremos um franqueado-ope-
rador”, destaca Matos.

Na loja da Dauper, o item de
maior sucesso é o “soft cookie”,
um biscoito assado na hora para
o cliente comer ainda quente. Já
na linha de presentes, a princi-
pal oferta é a caixa Afternoon
Tea, com o biscoito amanteiga-
do de fubá com limão siciliano.

Expansão. Antes mesmo de di-
vulgar publicamente a expan-
são por meio de franquias, a em-
presa já tinha 90 pessoas inte-

ressadas no modelo de negócio.
Inicialmente, a expansão pe-

lo sistema será feito na Grande
São Paulo. A expansão para ou-
tras regiões está prevista ape-
nas para o segundo semestre de
2015 ou pode ficar para 2016.

A Dauper vai trabalhar com
franquias de quiosques e lojas
em seis tamanhos diferentes. O
investimento inicial exigido va-
ria entre R$ 200 mil e R$ 400
mil. A previsão é que o fatura-
mento oscile entre R$ 60 mil e
R$ 150 mil por mês, com taxa de
lucratividade entre 15% e 20%.

De acordo com Fernando
Campora, sócio da Cherto Con-
sultoria, responsável pelo proje-
to de franchising da Dauper, os
resultados da primeira loja em
São Paulo mostraram que exis-
te demanda para a franquia.

O desafio agora é transfor-
mar a unidade em um modelo
mais promocional, com cole-
ções adaptáveis para cada mo-
mento do ano, a fim de criar um
relacionamento com o consu-
midor. “Só o fato dele ser novo
já gera uma atratividade inicial.
Mas, já preocupados com a rede
de franquias, estamos traba-
lhando para que a loja tenha no-
vidades a todo momento”, afir-
ma Campora. “A vantagem do
biscoito é que é possível ter
uma variação boa de ideias e sa-
bores.”

Amazon compra
site de vídeos Twitch
por US$ 970 milhões

Loja de biscoitos quer expandir por franquias
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O empresário Carlos Sanchez,
presidente do conselho de admi-
nistração da farmacêutica EMS,
anunciou ontem a criação do
Grupo NC, que abarcará todos
os negócios da companhia. O
anúncio foi feito durante a inau-
guração de laboratório Nova-
med,na Zona Franca de Manaus.

Essa nova unidade, que foi
inaugurada oficialmente ontem,
recebeu investimentos de R$ 385
milhões. A fábrica terá capacida-
de de produção para 1,5 bilhão de
comprimidospormês.“Essauni-
dade vai produzir medicamen-
tos para os outros laboratórios
do grupo”, disse Sanchez. A No-
vamed está preparada para uma
futuraexpansão, naqualdobrará
a atual capacidade.

Durante o evento de inaugu-
ração, Sanchez oficializou a cria-
ção de seu novo grupo, que terá
quatro frentes de negócios. Os
ativos farmacêuticos, compos-
to pelas empresas EMS, Ger-
med, Legrand e Novamed, além
de CPM e Natures, está agora
sob o guarda-chuva do NC Far-

ma. A EMS, que era a holding
para as empresas do grupo, tem
sob seu controle ainda a Brace
Pharma, sediada Maryland, nos
EUA. A Brace é o braço interna-
cional da farmacêutica, que re-
centemente anunciou duas par-
cerias – uma com o laboratório
francês BioAlliance e o outro
com a Iroko Pharmaceutical,
dos EUA, para licenciamento
de medicamentos inovadores
para serem comercializados no
Brasil.

AlémdaNCFarma,foramcria-
das a NC Invest, que buscará no-
vos investimentos, e a NC Par,
que terá agregará empresas na
qual o grupo já tem participação
acionária, caso da Bionovis, joint
ventureentreEMS,Aché,Hyper-
marcas e União Química para
produzirbiossimilares.Osnegó-
cios de incorporação imobiliária
ficam a cargo abaixo da ACS.

O empresário afirmou que
quer reduzir o peso dos negócios
farmacêuticos no faturamento
do grupo nos próximos anos. A
companhia faz parte de um dos
consórcios que foram formados
paraparticipardalicitaçãodaNo-
va Tamoios, que liga o Vale do
Paraíba ao litoral norte paulista.
Quem ganhar a licitação vai ser
responsável pelo gerenciamen-
to de toda a rodovia durante 30
anose responsávelpor suadupli-
cação no trecho de serra.

Burger King negocia
fusão com Tim Hortons
União com rede de cafeterias deve transferir a sede do negócio para
o Canadá, o que reduziria a carga tributária sobre a companhia

Plataforma permite que
qualquer pessoa transmita
partidas de videogame
e possui 55 milhões de
usuários ativos

Potência. Burger King e Tim Hortons formariam a 3ª maior rede de fast-food do mundo

Tráfego. Twitch usa 2% da banda de internet dos EUA

Consumo. Para Matos, biscoito é alternativa ao chocolate

TORONTO e NOVA YORK

O Burger King, controlado pe-
lo fundo 3G Capital – coman-
dado pela “trinca” de brasilei-
ros Jorge Paulo Lemann, Mar-
cel Telles e Beto Sicupira –, es-
tá em negociações para adqui-
rir a cadeia canadense de café
e rosquinhas Tim Hortons,
em uma operação que criaria
uma potência de fast-food
com vendas globais anuais es-
timadas em US$ 22 bilhões.

O Burger King e a Tim Hor-
tons confirmaram as conversas
na noite de domingo, afirman-
do que a nova empresa seria a
terceira maior cadeia de fast-
food do mundo. Com o acordo,
a sede do negócio seria transfe-
rida para o Canadá – o que faria
a nova corporação pagar impos-
tos menores e, por consequên-
cia, ser mais rentável.

Hoje, o Burger King tem mais
de 13 mil pontos de venda em 98
países. A Tim Hortons está con-
centrada na América do Norte:
tem cerca de 4,5 mil restauran-
tes, sendo 3,6 mil no Canadá e
900 nos Estados Unidos.

O acordo foi bem recebido pe-

lo mercado financeiro. Ontem,
as ações do Burger King subi-
ram 20% nos Estados Unidos,
fechando a US$ 32,40. Enquan-
to isso, os papéis da Tim Hor-
tons negociados nos Estados
Unidos subiram 19%, para US$
82,03.

A valorização dos papéis da
rede lanchonetes adicionou
quase US$ 2 bilhões ao valor de
mercado do Burger King. Consi-
derada a participação de 70%
do 3G no negócio, o lucro dos
investidores foi de US$ 1,4 bi-
lhão em um dia. Em 2010, o 3G

comprou o Burger King por
US$ 1,2 bilhão e dívidas.

Impostos. A nova empresa te-
ria sede em Ontario, no Canadá
– hoje, o “quartel general” do
Burger King fica em Miami, on-
de o primeiro restaurante da re-
de foi fundado, em 1954. A esco-
lha estaria relacionada ao fato
de que o Canadá cobra impos-
tos corporativos mais baixos do
que os Estados Unidos, espe-
cialmente para companhias
que obtêm grandes quantida-
des de lucros no exterior.

As taxas cobradas em territó-
rio americano estão pouco abai-
xo de 40%, enquanto as cana-
denses são de 26,3%, segundo a
Organização para a Coopera-
ção e o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE).

O negócio proposto seria es-
truturado no modelo conheci-
do como “inversão de tribu-
tos”, um assunto que já causa
debate em Washington. A estra-
tégia consiste em comprar um
negócio de menor porte fora
dos Estados Unidos e mudar o
“quartel-general” para o exte-
rior com o objetivo de pagar me-

nos impostos.
O próprio presidente ameri-

cano, Barack Obama, criticou
este tipo de decisão, classifican-
do as empresas que fazem tais
acordos de ter “mentalidade de
manada”.

Até agora, os acordos visando
o pagamento mais baixo de im-
postos estavam concentrados
na indústria farmacêutica. No
mês passado, a AbbVie com-
prou a rival Shire e anunciou
que mudaria sua sede para as
Ilhas Virgens britânicas, um co-
nhecido paraíso fiscal onde a ta-

xa de impostos corporativas é
virtualmente zero.

Mudanças. Com a decisão de
uma marca de consumo como o
Burger King de buscar a mesma
vantagem, especula-se que o go-
verno americano possa se esfor-
çar mais para criar barreiras pa-
ra a aprovação de negócios que
tenham essa meta.

Na proposta para o orçamen-
to de 2015, Obama propôs uma
mudança das regras para a inver-
são de tributos. A ideia é que a
participação de estrangeiros no

capital das empresas tenha de
ser de pelo menos 50% para que
a sede possa ser transferida pa-
ra outro país. Hoje, a exigência é
de 20%.

Esse “cabo de guerra” já afe-
tou algumas fusões. A Wal-
greens, principal rede de droga-
rias americana, afirmou que
manterá sua sede nos Estados
Unidos mesmo depois da con-
clusão da aquisição da rival eu-
ropeia Alliance Boots, que tem
sede na Suíça, outro país conhe-
cido pelos baixos impostos. /
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● Gigante

● Expansão

Investimento exigido
varia entre R$ 200 mil e
R$ 400 mil; plano prevê
abertura de 200 lojas em
até cinco anos

● Porte
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250 milhões
de horas de conteúdo em vídeo é
o tamanho do acervo do Twitch,
especializado em games

R$ 30 milhões
foi o faturamento da Dauper em
2013. Neste ano, a expectativa é
chegar a R$ 46 milhões

US$ 22 bi
é a estimava global das
vendas combinadas das
redes de fast-food Burger
King e Tim Hortons

98
é o número de países em que
o Burger King está presente; a
Tim Hortons está restrita aos
Estados Unidos e ao Canadá


