
PONTOS DE ATRITO

● Equivalência patrimonial
Pelo acordo, Pão de Açúcar fi-
cou com 51% da nova empresa
e Casas Bahia, com 49%. Agora,
os Klein alegam que seus ativos
foram subavaliados em pelo me-
nos R$ 2 bilhões.

● Estrutura de poder
Os Klein ficaram com a presi-
dência, mas precisam submeter
todas as decisões a Abilio Diniz.

Eles querem autonomia e que
isso fique retratado no contrato.

● Venda das ações
Os donos das Casas Bahia que-
rem definir melhor os mecanis-
mos de venda de suas ações.

● Aluguéis
Os Klein querem rever o contra-
to de aluguel de seus imóveis
para a nova empresa.

Negócios Carros. Chrysler fecha acordo
de tecnologia com a Nasa
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● Reunião
Da França, Abílio Diniz tentou
antecipar de sexta-feira para
hoje o encontro que terá com
Samuel e Michael Klein. Até a
noite de ontem, a agenda
não tinha sido mudada.

De volta. As conversas em torno do acordo ficaram mais tensas nos últimos dias com a entrada de Samuel Klein em cena

Patrícia Cançado
David Friedlander

As desavenças entre Casas Ba-
hia e Pão de Açúcar começa-
ram alguns dias depois do
anúncio da fusão entre os gru-
pos, em dezembro. Mesmo na
presidência da nova empresa,
Michael Klein precisava sub-
meter suas decisões a Abilio
Diniz, segundo fontes ligadas
à família Klein. Quando o ne-
gócio foi fechado, combinou-
se uma gestão compartilhada.
Mas, em poucos dias, Michael
dizia a amigos sentir-se como
uma rainha da Inglaterra.

Nos últimos quatro meses, a
insatisfação só cresceu. Um mês
atrás, os Klein contrataram advo-
gados para rediscutir o contrato
e, nos últimos dias, Samuel
Klein, o fundador das Casas Ba-
hia, com 86 anos, assumiu as ne-
gociações ao lado do filho. As
conversas com Abilio e seus exe-
cutivos tornaram-se mais tensas
depois que o fundador entrou
em cena. Em mais de uma reu-
nião os Klein ameaçaram rom-
per o contrato e desistir da fu-
são. Foi por isso que, nesta sema-
na, o Pão de Açúcar aceitou redis-
cutir o negócio.

Os profissionais envolvidos
na operação não enxergam uma
saída simples. Para fazer todas
as mudanças exigidas, seria pre-
ciso apagar tudo e fazer outro
contrato. O Pão de Açúcar, por
outro lado, é uma companhia
aberta, e tem limites para ceder.
Nos últimos meses, suas ações
foram negociadas num cenário
determinado pelo contrato assi-
nado em dezembro. Ou seja: se
mudar, o grupo se arrisca a ser
processado por acionistas mino-
ritários. Tudo isso torna o caso
um dos imbróglios de fusão e

aquisição mais complicados dos
País. Procurado, o Pão de Açúcar
não quis se manifestar.

Divergências. O contrato en-
tre Pão de Açúcar e Casas Bahia é
genérico e tem apenas 30 pági-
nas. O que os Klein ouviram de
especialistas é que, em fusões
desse porte, os contratos costu-
mam ser dez vezes maiores.
Além disso, para funcionar, ele
precisaria ser complementado
com vários contratos paralelos,
que não foram feitos.

Os principais pontos de atrito
são o valor dos ativos envolvi-
dos, a estrutura de poder e os me-
canismos de venda das ações.
Quando o acordo foi assinado, o
Pão de Açúcar ficou com 51% da
nova empresa e as Casas Bahia,
com o restante.

Só que, agora, os Klein alegam
que seus ativos foram subavalia-
dos em pelo menos R$ 2 bilhões
e querem acertar essa diferença.
“Eles não fazem questão de ter o
dinheiro no bolso. Querem que
o Pão de Açúcar coloque isso na
operação para fazer a equivalên-
cia patrimonial”, diz uma fonte
próxima à família.

Os Klein querem redefinir ain-
da a estrutura de comando. Mi-
chael, o presidente do conselho
da nova empresa, quer não ape-
nas o cargo, mas também autono-
mia para tomar decisões. Ele se
ressente do que chama de mu-
dança de postura do Pão de Açú-
car. “Antes, eles (Pão de Açúcar)
paparicavam os Klein. Agora,
nem atendem mais o telefone”,
diz a mesma fonte.

A recente unificação das con-
tas de propaganda das Casas Ba-
hia e do Ponto Frio, que é contro-
lado pelo Pão de Açúcar, foi en-
tendida pelos Klein como uma
falta de respeito. Embora a agên-

cia Young & Rubicam já tivesse a
conta das Casas Bahia, Samuel
Klein ficou especialmente abor-
recido porque a decisão foi toma-
da pelo Pão de Açúcar enquanto
eles rediscutiam o contrato da
fusão.

Os donos das Casas Bahia tam-
bém querem definir melhor no
contrato o mecanismo de venda
de suas ações na nova empresa.
O medo é não conseguir no valor
e no tempo em que gostariam.

Essas e outras demandas fo-
ram apresentadas ao Pão de Açú-
car. Os Klein esperavam uma res-
posta no último fim de semana, e
se sentiram frustrados com o re-
torno que receberam. “Alguns
pontos evoluíram muito pouco,
outros retrocederam”, diz uma
fonte envolvida na negociação.
“Os Klein aceitam um contrato
equilibrado. E só isso.”
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AGENDA DE
CURSOS

Fonte: Fiscosoft | www.fiscosoft.com.br

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO
ATIVO PERMANENTE
Incluída na EFD a obrigatoriedade, a partir de 1º de janeiro de 2011,
da escrituração do documento de CIAP, modelos “C” e “D”. Foi estabe-
lecido também que se aplicam à EFD as normas previstas no Ajuste
SINIEF nº 8/97, que dispõe sobre os procedimentos a serem observa-
dos para escrituração do mencionado controle, salvo em relação à sua
encadernação e autenticação para manutenção à disposição do fisco.
Essas novas disposições surtem efeitos a partir de 1º de abril de 2010.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBRIGATORIEDADE PELO CRITÉRIO DA CNAE
O Protocolo ICMS 76 de 2010 prorrogou a obrigatoriedade de utilização
da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, para os contribuintes en-
quadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econô-
micas - CNAE 46466001 (Comércio Atacadista de Cosméticos e Produ-
tos de Perfumaria).Conforme passou a ser previsto,esses contribuintes
ficarão obrigados à NF-e somente a partir de 1º de julho de 2010.

DASN - PRAZO DE ENTREGA - PRORROGAÇÃO
O prazo para entrega da DASN de 2010, relativamente aos fatos ge-
radores ocorridos no ano-calendário de 2009, foi prorrogado para 15
de abril de 2010. A DASN é a obrigação acessória atribuída às pesso-
as jurídicas optantes do Simples Nacional. A prorrogação foi promo-
vida pela Resolução CGSN nº 72 de 2010, a qual alterou a Resolução
CGSN nº 10 de 2007, que dispõe sobre as obrigações acessórias do
Simples Nacional.

DICAS&NOTAS

Substituição Tributária - Novas Alterações - Decreto 
52.665 24 de abril, das 9h às 18h

Atendimento ao Fisco e Defesa do Contribuinte em 
Autuação Fiscal 27 de abril, das 9h às 18h

Conversão e Demonstrações Contábeis - FASB 52 22 de abril, das 9h às 18h

Gerenciando e Aprimorando Processos Organizacionais 23 de abril, das 9h às 18hGrupo esteve ontem na Capital Federal
para buscar soluções para as grandes
necessidades, entraves e ameaças ao

segmento produtivo brasileiro.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Na parte da manhã, os representantes do Fó-
rum estiveram reunidos com lideranças da
Câmara dos Deputados, Michel Temer (pre-
sidente da Casa), Paulo Bornhausen, João Al-
meida, João Paulo Cunha, Guilherme Campos,
José Carlos Machado, entre outros, para discu-
tir temas como o Plano Nacional dos Direitos
Humanos 3, os perigos contidos nas propostas
de alterações da atual Lei de Execução Fiscal, a
importância da regulamentação da terceiriza-
ção no Brasil e os malefícios que pode trazer a
redução da jornada de trabalho de 44 para 40
horas semanais.

“Esses projetos são verdadeiras maldades
para o empreendedorismo, por isso as entida-
des estão trabalhando unidas não apenas em
favor e defesa do segmento, mas de toda a so-
ciedade brasileira”, destacou o presidente do
SESCON-SP e membro dos comitês fundador e
diretivo do Fórum do Empreendedor, José Ma-
ria Chapina Alcazar, fazendo exceção ao PL que
propõe a regulamentação dos serviços terceiri-
zados que, segundo ele,“constata-se como uma
necessidade nacional premente”.

Os parlamentares se manifestaram a favor
das causas trazidas pelo Fórum, destacando
que este deve ser um ano atípico no Con-
gresso Nacional devido às eleições. “O grupo
está de parabéns por essa maratona aqui em
Brasília, pois quanto mais pessoas discutin-

SESCON-SP e demais entidades do Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor vão a Brasília para debater pacote de reivindicações com parlamentares, 
ministros e outras autoridades

FORÇA-TAREFA REFORÇA CAUSAS DO EMPREENDEDORISMO

... e com o ministro Carlos Lupi.
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Lideranças do Fórum do Empreendedor com o presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer...

do o futuro do Brasil, melhor”, destacou João
Paulo Cunha.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
No início da tarde, os representantes do Fórum
se encontraram com o ministro do Trabalho e
Emprego, Carlos Lupi, para debater temas rela-
cionados à sua pasta, como a regulamentação
dos serviços terceirizados, a redução da jornada
de trabalho e ainda outros como o Homolognet,
a Guia da Previdência Social e a nova lei sobre o
ponto eletrônico.

O Homolognet é um sistema que visa a rea-
lização, via internet, do cálculo da rescisão do
contrato de trabalho, entretanto, antes de ser
liberado para utilização precisa de aprimora-
mentos técnicos.

Antiga solicitação do SESCON-SP também re-
fere-se à incompatibilidade relativa aos prazos
da GPS, já que as empresas têm até o dia 20 de
cada mês para fazer o seu recolhimento, no en-
tanto, devem entregar uma cópia do pagamen-
to da guia ao sindicato profissional até o dia 10.

Outro pleito refere-se à Portaria MTE nº 1510,
que dá nova sistemática ao Registrador de Pon-
to Eletrônico e entra em vigor na sua totalidade
em agosto próximo, trazendo grande ônus ao
empreendedorismo nacional.

“Esses são grandes entraves ao desenvolvi-
mento da economia e da nação, mas temos cer-
teza de que sensibilizamos as autoridades para
todas as questões”, frisou Chapina Alcazar.

RECEITA FEDERAL
No fim do dia, Chapina Alcazar, juntamente com
outros representantes do SESCON-SP e ainda da

FENACON e do CRC SP, esteve em reunião com
o secretário da Receita Federal do Brasil, Otací-
lio Dantas Cartaxo, e o secretário executivo do
Comitê Gestor do Simples Nacional, Silas San-
tiago, para discutir a revisão da agenda tribu-
tária brasileira durante todo o ano-calendário,
com equalização de prazos, redução de multas
aplicadas e aprimoramento das ferramentas de
transmissão de documentos, bem como do sis-
tema simplificado de tributos.

Samuel Klein pressiona Pão de Açúcar
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Briga. Fundador das Casas Bahia assume as negociações ao lado do filho, Michael, e ameaça romper o contrato caso suas
reivindicações não sejam atendidas. O conflito entre as partes começou dias depois do anúncio da fusão, em dezembro do ano passado
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