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Divergência. Proprietários dos dois grupos não conseguem chegar a acordo em relação aos valores envolvidos, governança e
estrutura de comando na nova empresa, pontos que teriam ficado em aberto no acordo assinado em dezembro do ano passado

Casas Bahia ameaçam desfazer
acordo de fusão com Pão de Açúcar
DIDA SAMPAIO/AE-11/12/2009

David Friedlander

Celebrado como o maior negócio da história do varejo brasileiro, a união das Casas Bahia
com o Pão de Açúcar estava
ameaçada ontem à noite. Assinado em dezembro, o acordo
entre os grupos deixou pontos
importantes para serem definidos ao longo dos meses seguintes. Passados cinco meses, não houve acordo em torno de itens decisivos como: valores envolvidos, a possibilidade de vendas de ações da nova
empresa, governança e estrutura de comando.
Ontem, fontes ligadas à família Klein, das Casas Bahia, diziam que o negócio corria o risco
de ser desfeito. Do outro lado, o
tom foi mais cauteloso. Profissionais ligados ao Pão de Açúcar
afirmaramqueadiscussãoenvolve ajustes normais em contratos
e que a própria família Klein tinha pedido a confecção de um
documento simples, para ser detalhado mais tarde. Oficialmente, nenhum dos grupos quis se
manifestar.
Representantesdos doislados
estiveramreunidosporhorasontem na sede das Casas Bahia, em
SãoCaetanodo Sul(SP),embusca de um acordo em torno dos
pontospendentes. Segundofontes que acompanham o processo, os Klein teriam começado o
diadispostosaproporumrompimento. Mas, ao final do encontro, decidiramaguardar mais um
pouco por um novo posicionamento do Pão de Açúcar.
Segundofontesligadasànegociação, as Casas Bahia tentam
desde o começo do ano renegociar várias cláusulas do acordo, e
não vinham encontrando receptividade do lado do Pão de Açúcar. “Eles (o Pão de Açúcar) não
queremreveralgunspontoseoutros eles empurram com a barriga”, afirma uma fonte ligada às
Casas Bahia.
NavisãodafamíliaKlein,oformato finalda operação teria ficado muito favorável ao Pão de
Açúcar. Logo depois do anúncio

PARA LEMBRAR

2009 foi o ano
decisivo
para o Grupo
O ano de 2009 foi decisivo
para o Grupo Pão de Açúcar.
Em junho, a empresa comprou o Ponto Frio por R$ 826
milhões e se transformou na
maior varejista do País, com
faturamento de R$ 26 bilhões, 79 mil funcionários e
mais de mil lojas espalhadas
por 18 Estados. A negociação
surpreendeu o varejo, pois o
Ponto Frio estava à venda há
muito tempo e as exigências
feitas pela rede dificultavam
a negociação.
Seis meses depois, o Grupo Pão de Açúcar deu um novo salto ao se unir às Casas
Bahia, ficando com participação majoritária num negócio
de R$ 40 bilhões. Em janeiro
deste ano, a companhia anunciou um investimento recorde de R$ 5 bilhões até 2012,
porém sem contar o negócio
das Casas Bahia.
Negócio ameaçado. Abílio Diniz (E), do Pão de Açúcar, e Michael Klein, das Casas Bahia, em Brasília após o anúncio do acordo
da operação, as Casas Bahia contrataram assessores financeiros
e escritórios de advocacia para
discutir os tais pontos em aberto
com Abílio Diniz, o líder do Pão
de Açúcar. Eles trabalhavam nos
acertos contratuais, enquanto
outra equipe, técnica, também
com representantes dos dois lados,cuidavadaintegraçãooperacional das duas empresas.
Operação. O primeiro contato

entre Michael Klein e Abílio Diniz foi feito três meses antes de a
compra ter se tornado pública.
Diniz teria procurado Klein logo
após a aquisição do Ponto Frio.
Segundo fontes do mercado, a
saída de Saul Klein do negócio
em 2008, após uma briga com o
irmão, teria motivado Michael a

se associar a Diniz.
As Casas Bahia foram avaliadas em R$ 6 bilhões, embora o
Pão de Açúcar não tenha desembolsado nenhum centavo no negócio. Não houve auditoria. O
contrato prevê que, se houver
● Grandes somas

R$ 40 bilhões
é o faturamento anual conjunto

1.015

lojas é a rede
conjunta das duas empresas

51%

é a parte do Pão de
Açúcar na sociedade

contingências fiscais, o vendedor arca com os custos. O mesmo vale para surpresas positivas.
A união das Casas Bahia com o
Pão de Açúcar criou um gigante
do varejo de alimentos, móveis e
eletroeletrônicos, com faturamento de R$ 40 bilhões por ano.
O Pão de Açúcar é a terceira
maior empresa privada do País.
Com a fusão, o grupo teria vendas iguais às do Walmart e do
Carrefour, seus principais concorrentes, juntos.
Pelo acordo, as Casas Bahia e
o Pão de Açúcar tornaram-se sócios numa nova empresa de móveis e eletroeletrônicos, que inclui o Extra Eletro e o Ponto
Frio, adquirido em junho pelo
Pão de Açúcar. O faturamento

anual dessa empresa seria de R$
18,5bilhões, com1.015 lojasespalhadas por 337 municípios, 28
centros de distribuição e 62 mil
funcionários.A novaempresateria um porte cinco a seis vezes
maior que as principais rivais no
mercado de eletroeletrônicos e
móveis.
O Pão de Açúcar ficaria com
51% do capital e as Casas Bahia,
com 49%. Essa cifra inclui 25%
dafábricademóveisBartira,contrato de fornecimento de móveis por três anos a preço de custo, contrato de locação dos imóveis de dez anos, no valor de R$
130 milhões, renovável por mais
dez, e uma dívida de R$ 950 milhões de curto prazo.
Dois meses depois do anúncio
da operação, o Conselho Admi-

nistrativo de Defesa Econômica
(Cade) suspendeu parcialmente
o processo de compra das Casas
Bahia pelo Pão de Açúcar. As empresas foram autorizadas a fundir suas atividades administrativas, mas ficaram proibidas de fechar lojas em 146 municípios onde são concorrentes.
As empresas também foram
obrigadasamanterasmarcasCasasBahiaePontoFrio(redetambém adquirida pelo Pão de Açúcar em 2009), os centros de distribuição de cada empresa e o nível de emprego até o julgamento
final da operação pelo Cade.
Na prática, as duas companhias já podiam se tornar uma
únicaempresa,mascomasmarcas operando separadamente.
/ COLABOROU NAIANA OSCAR

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B13.
THIAGO SANTOS/AE

Máquina de Vendas
estreia convenção
em clima de euforia
Vendedores revelam que
rivalidade entre Ricardo
Eletro e Insinuante ainda
existe, em meio a gritos
de guerra e cornetas
Tiago Décimo
MATA DE SÃO JOÃO (BA)

Os antigos concorrentes Ricardo Nunes, de 40 anos, da rede
varejista mineira Ricardo Eletro,
e Luiz Carlos Batista, de 45, da
baiana Insinuante, aguardam,
nos bastidores, o início da primeira convenção de vendas da
empresa criada a partir da fusão
de suas redes, a Máquina de Vendas. Eles sorriem, se abraçam
com frequência, mas não disfarçam o nervosismo.
Ao longe, o barulho provocado pelos mil gerentes de loja e
supervisores regionais, “armados” com apitos, cornetas e traques do lado de fora do salão, fica gradativamente mais alto.
Em minutos, eles estariam entoando o novo grito de guerra da
empresa – que faz alusão às campanhas publicitárias de Insinuante e Ricardo Eletro antes da

fusão: “A Insinuante derrubou, a
Ricardo cobriu, a Máquina de
Vendas estremece o Brasil.” As
divisórias instaladas no camarim tremem. Nunes, olhos arregalados, não consegue segurar o
mineiríssimo “Nossa Senhora!”
O evento, realizado na Costa
doSauípe,naBahia,entredomingo e ontem, foi o primeiro a integrarosfuncionáriosdasduasempresas. O Estado foi escolhido
por razões logísticas e financeiras, segundo Fernando Barros,
presidente da Propeg, agência
baiana que organizou a convenção. “Aqui é mais ou menos o
meio do caminho entre os funcionários que vêm do Norte e
que vêm do Sul”, justificou.
Foi na Bahia também que se
deflagrou a primeira grande
guerra entre as duas redes, em
2005, quando a Ricardo Eletro
decidiuinvestirnoEstado–desafiandoa Insinuante, que operava
ali com liderança folgada.
Alémdisso,oEstadoseráoúnico no qual as duas marcas serão
mantidas. As que estão ao norte
serão transformadas em Insinuante. As demais, em Ricardo
Eletro. “Na Bahia, as lojas da Ricardo foram instaladas próxi-

Roteiro. Batista (E) e Nunes: talk show para animar a plateia
● Avanço

LUIZ CARLOS
BATISTA
PRESIDENTE DO CONSELHO DA
MÁQUINA DE VENDAS

"Impressiona como, poucos dias
depois do anúncio, já estamos
fazendo nossa primeira
convenção conjunta e, nas lojas,
já temos diretores e gerentes
atendendo às duas bandeiras"

masàsdaInsinuante”,contaBarros. “Como a proximidade inviabiliza a união das bandeiras e
não há interesse em fechar estabelecimentos, as duas vão continuar competindo aqui.”
Competindo? “Para a gente,

não tem essa história de mesma
empresa”, diz a gerente regional
da Ricardo Eletro, Valdineide
Nascimento. “É legal saber que a
empresa está mais forte, que vai
conseguir negociar melhor com
os fornecedores, mas no dia a dia
é uma contra a outra. É a nossa
filosofia.”
Nacúpula,porém, tantoBatista quanto Nunes garantem que a
animosidadeficou paratrás. “Este é o momento mais feliz da minha vida”, diz o dono da Insinuante. “Há quatro anos, perdi
um irmão, aos 38 anos, e o Ricardo é o irmão que escolhi para ter
ao meu lado.”
A convenção começa como
uma final de Copa do Mundo.
Gritaria, algazarra, abraços,
aplausos. Nas camisetas verde-

amarelas, a mensagem “Juntos,
somos a Máquina de Vendas”.
Telõesexibiamafrase“Agorasomos gigantes”. “Dá orgulho trabalhar para uma empresa tão
grande, que está sendo tão falada”,comentouocoordenadorregional da Insinuante em Natal,
Paulo César Simões Leite.

Empresário vê
velocidade na
integração

Telão. Com as cortinas do palco ainda fechadas, os telões projetavam a gravação da reportagem do Jornal Nacional sobre a
fusão.Aplausos egritos. Ascortinas são abertas. Nunes e Batista
estão abraçados. Mais aplausos.
Aparentemente constrangidos
com a situação, os dois têm dificuldade em seguir o roteiro, que
previa uma mescla de telejornal
– eles dividiram uma bancada,
de onde tentavam ler os textos –
e de talk-show (executivos de
empresas fornecedoras foram
convidados a conversar com
eles no palco).
Entre os “quadros”, uma banda cantava o nome das empresas
na versão Rebolation. Assim mesmo: “Insinuation, tion, Ricardation, tion.” Os gerentes entraram no espírito, cantando e dançando a música.
A explosão do auditório, porém, veio quando o presidente
da Whirlpool, José Drummond,
um dos convidados para o evento, anunciou que cada um dos
participantes ganharia um micro-ondasdepresente.Foiosuficiente para fazer os gerentes subiremnascadeiras,gritarem,apitarem,pularememrodinhas.Como em um gol da Seleção.

ParaLuizCarlosBatista,quepassa a responder pela presidência
do conselho da Máquina de Vendas, o mais importante no processo de integração entre a InsinuanteeaRicardoEletroéavelocidade com a qual ela está sendo
feita. “Impressiona como, poucos dias depois do anúncio, já estamos fazendo nossa primeira
convenção de vendas conjunta
e, nas lojas, já temos diretores e
gerentes regionais atendendo às
duas bandeiras”, disse.
SegundoRicardoNunes,presidente da empresa, os resultados
obtidos nos primeiros dias depois da fusão provam que a decisão foi correta. “Em dias ótimos,
nossas lojas, separadas, vendiam no máximo R$ 15 milhões”,
contou. “Para o último sábado, o
primeiro depois do lançamento
das novas campanhas publicitárias da empresa, jogamos a meta
para cima: R$ 20 milhões. E vendemos R$ 22 milhões.”
“Vem muito mais por aí”, afirma Batista. “Até 2014, seremos
mil lojas (hoje são 526), 30 mil
funcionários (atualmente há 15
mil) e vamos fazer R$ 10 bilhões
em vendas (a projeção para este
anoé de R$ 5,2 bilhões)em todos
os Estados.” / T.D.

MATA DE SÃO JOÃO (BA)

