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Alexandre Calais
Patrícia Cançado

Acionistas e ex-executivos
da Odebrecht

N a semana que passou,
dois episódios impor-
tantes marcaram a tra-
jetória dos irmãos Ber-
nardo e Miguel Gradin.
No primeiro, a Justiça

baiana derrubou o recurso apresenta-
do pela Kieppe, holding da família
Odebrecht, que pretendia tomar pos-
se imediata de uma participação de
20,6% que a família Gradin detém no
Grupo Odebrecht, além de ter manti-
do a audiência de conciliação na qual
as duas famílias devem tentar come-
çar a resolver a briga societária que
envolve valores de, pelo menos, R$
2,5 bilhões. No segundo episódio, os
irmãos abriram seu escritório em São
Paulo, de onde pretendem começar a
erguer um novo grupo empresarial.
“Estamos com uma página em bran-
co para preencher. Nossa rotina re-
cente tem sido falar com fundos de in-
vestimento, com empresas estrangei-
ras que querem se instalar no Brasil,
analisar novos negócios e novas em-
presas”, diz Bernardo, o mais velho
(46 anos), ex-presidente da Braskem.
Miguel, de 42 anos, ajudou a criar e di-
rigia a Odebrecht Óleo e Gás.

Os irmãos são os protagonistas,
juntamente com Marcelo Odebrecht,
presidente do Grupo Odebrecht, da
maior disputa empresarial já registra-
da nos tribunais brasileiros. No ano
passado, os Gradin foram comunica-
dos por Marcelo de que os controla-
dores pretendiam exercer um direito,
que seria garantido em contrato de

acionistas, de comprar a participação
dos minoritários. Pagariam pela fatia
dos Gradin um valor equivalente a
US$ 1,5 bilhão, de acordo com uma
avaliação feita pelo banco Credit Suis-
se. Os Gradin disseram que não ti-
nham interesse em vender a participa-
ção, além de não concordarem com o
direito de compra dos controladores.
Como não houve acordo, os irmãos
entraram na Justiça, buscando uma
arbitragem para resolver o caso. Os
Odebrecht entraram com recursos
contra a ação, que foram derrubados.
Agora a Justiça deve marcar a data da
audiência de conciliação. A seguir, os
principais trechos da entrevista:

● Quando o Marcelo Odebrecht falou
pela primeira vez que tinha interesse
em ficar com as ações de vocês?
Miguel. O acordo de acionistas firma-
do em 2001– e vigente até 2021 – fluiu
super bem até maio do ano passado,
quando Marcelo abordou o assunto
de um novo programa de incentivo
de longo prazo da empresa (ILP).
Bernardo. Pouco tempo depois, nos
foi proposto migrar nosso patrimô-
nio do acordo de acionistas para esse
novo programa. E esse modelo já não
parecia atraente, porque tinha clara-
mente uma diferença não só no aspec-
to de liquidez, como no de valoriza-
ção das ações. Foi fundamentalmente
aí que começaram as diferenças. E foi
colocado de uma forma que nós não
teríamos condições, que isso seria im-
posto. Depois disso, fomos destituí-

dos dos cargos que ocupávamos. En-
tendíamos que teríamos um diálogo
subsequente, o que não aconteceu.
Solicitamos extrajudicialmente a ins-
talação da arbitragem, o que foi nega-
do. E aí pedimos judicialmente que a
cláusula de arbitragem fosse cumpri-
da, depois de uma ameaça, por carta,
da transferência das ações.

● Até esse momento o conflito não esta-
va na Justiça…
Bernardo. Nós nunca tínhamos en-
trado com ação judicial. Nem advoga-
dos tínhamos. Ainda acreditávamos
que o bom senso e a relação de 40
anos prevaleceriam.
Miguel. E o contrato também.

● Vocês chegaram a fazer alguma pro-
posta antes de ir à Justiça?

Bernardo. Durante 30 ou 40 dias ten-
tamos conciliar o que parecia ser um
problema para ele (controlador) e
um interesse para nós. Apresentamos
inúmeras propostas na fase amigável
de negociação, tanto para a questão
de prazo e de participação despropor-
cional das famílias da terceira gera-
ção, quanto para migração de ativos
(da holding para as controladas) –
desde que não afetasse o patrimônio.

● As conversas caminhavam bem para
que vocês acreditassem que o “bom
senso” prevaleceria?
Bernardo. Não, as conversas não es-
tavam sendo positivas.
Miguel. Aliás, várias tentativas foram
feitas não só diretamente, mas com
mediadores. Infelizmente, não evoluí-
ram da outra parte.

● Eles deram argumentos para tentar
forçar vocês a venderem as ações?
Bernardo. Houve alguns argumen-
tos. Eles tinham receio de que, se um
dia quiséssemos vender os 20% de
uma só vez, poderíamos abalar a es-
trutura financeira da empresa. E nós
oferecemos soluções: numa eventual
saída, ela seria a prazo. Teve outro ar-
gumento de que nós (Ana Maria, Ber-
nardo e Miguel, os três filhos de Vic-
tor) tínhamos uma participação mui-
to alta comparada à da família contro-
ladora. E teve o argumento óbvio:
eles acreditavam ter o direito de co-
missionar a mudança do novo acordo
ou terminar o vigente. E essa é a nos-

sa desavença.

● Como vocês chegaram a essa partici-
pação tão relevante?
Bernardo. Em 1973/74, Victor Gradin
foi convidado a ir para a Odebrecht e
negociou com o Dr. Norberto (funda-
dor do grupo) uma participação de
10% nos resultados (lucros) da em-
presa. Depois, ele começou a com-
prar ações do grupo e, três anos de-
pois, chegou a 10%. Em 2000, houve
fechamento de capital e a migração
da dívida da controladora para a em-
presa. Nessa migração, houve uma
compensação em ações para os acio-
nistas que permaneciam na empresa.
Foi nessa fase que ele deu o salto de
10% para 20%.

● Vocês sempre foram tratados como
acionistas relevantes?
Bernardo. A relação entre as famílias
é de uma elegância e de uma confian-
ça quase irrestrita. Apesar de o con-
trolador poder tomar decisões estra-
tégicas sozinho, quase tudo era com-
partilhado com os demais acionistas.

● Mudou alguma coisa a partir da ges-
tão atual?
Miguel. No conselho, não, porque
Emilio (ex-presidente do grupo e pai
de Marcelo) continuou na linha de
frente.
Bernardo. Quando o Marcelo assu-
miu, ele delegou ao Miguel a Ode-
brecht Óleo e Gás e delegou a mim a
Braskem, então nós tínhamos, no iní-
cio, uma relação extraordinária. De
novo: a única vez que tivemos uma de-
savença foi quando nos foi proposto
mudar o acordo de acionistas, e a for-
ma como essa tentativa foi feita.

● Muito se diz que essa também é uma
disputa por valores, que a avaliação de
US$ 1,5 bilhão feita pelo Credit Suisse
não teria agradado vocês. O valor tam-
bém é uma questão importante?
Bernardo. Valor é uma questão rele-
vante, mas como nós queremos conti-
nuar na empresa, e não queremos ven-
der, isso se torna uma questão secun-
dária.

● Não seria mais fácil vender as ações
e montar um novo negócio?
Bernardo. Podemos montar um ne-
gócio independentemente dessa ques-
tão. Primeiro, porque esse ativo tem
um valor inquestionável. Então, pode-
ríamos tomar um empréstimo e dar
como garantia esse valor que, um dia,
a gente vai resolver. Depois, temos al-
gumas economias que permitem que
comecemos negócios novos. Temos
uma página em branco para preen-
cher, e queremos ser protagonistas
empresariais no Brasil. Estamos estu-
dando várias áreas, não temos nada
definido. Saímos da frustração e do lu-
to para o otimismo. Já deixamos de
perder o sono com problemas e passa-
mos a perder o sono com soluções.

● As famílias Odebrecht e Gradin sem-
pre tiveram uma relação muito próxi-
ma. Isso mudou?
Miguel. A relação sempre foi harmô-
nica e muito próxima. E isso não foi
abalado.

● Vocês continuam se vendo?
Bernardo. Sim. Houve um constran-
gimento, óbvio. Mas eu acho, por
exemplo, que a relação do Victor com
o Dr. Norberto é inabalável. Muitos
dos primos (do Marcelo) nós ainda
vemos e temos muito carinho por to-
dos. E achamos que esse desconforto
vai passar.

● Victor, Norberto e Emilio interferiram
de alguma forma na disputa?
Bernardo. Prefiro acreditar que eles
ainda buscam interferir e encontrar
uma solução. Mesmo com o descon-
forto de uma disputa tão alardeada
quanto essa, nós acreditamos que os
bons laços podem trazer um entendi-
mento mais rápido.

● Como tem sido a rotina de vocês des-
de que começou a disputa?
Bernardo. Em janeiro e fevereiro,
nos dedicamos integralmente a enten-
der as ações judiciais. A partir de mar-
ço, passamos a ter como rotina falar
com fundos de investimento, com
empresas que querem chegar ao Bra-
sil. Já estamos com viagens para fora
previstas, e pensando em acordos pa-
ra associações com empresas.

● Em uma nova empresa, vocês busca-
riam profissionais da Odebrecht para
trabalhar com vocês?
Bernardo. Nós vamos buscar atrair
os melhores talentos do mercado, na
Odebrecht ou fora dela.

“Prefiro acreditar que eles
(Norberto e Emilio) ainda bus-
cam interferir e encontrar uma
solução. Mesmo com o descon-
forto de uma disputa tão alar-
deada como essa, acreditamos
que os bons laços podem trazer
entendimento mais rápido”

“O mês passado foi muito in-
tenso. Saímos do luto e da frus-
tração para o otimismo’’

✽ Formado em engenharia civil, Bernar-
do Gradin fez mestrado em política inter-
nacional e MBA na Wharton School of

Business. Era presidente da Bras-
kem até novembro do ano passado.
Miguel é engenheiro mecânico, tem
MBA pela Georgetown e comandava
a Odebrecht Óleo & Gás.Bernardo e Miguel Gradin

‘ACREDITÁVAMOS QUE O
BOM SENSO E A RELAÇÃO DE
40 ANOS PREVALECERIAM’

Entrevista✽

Os irmãos Gradin, sócios minoritários da Odebrecht,
revelam os bastidores da maior disputa empresarial dos
tribunais brasileiros e falam de planos para o futuro

Conflito.Segundo Bernardo (E) e Miguel, a única desavença em anos de sociedade foi quando Marcelo Odebrecht quis mudar o acordo de acionistas
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