
Família Klein 

COMO 
ENGOLIR SEU 

CONCORRENTE 
Os bastidores e os novos desafios da fusão que criou 

a maior rede de varejo do Brasil / RAQUEL SALGADO 

O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2010 OS 

9 mil vendedores do Pontofrio chegaram 

uma hora mais cedo no trabalho. Foram re-

cebidos com um generoso café da manhã e 

convidados a sentar em frente a um desses 

televisores enormes que eles dão duro para 

vender. Luzes apagadas, Russell Crowe surgiu na tela, na pele do 

gladiador Maximus Decimus. Na cena escolhida, o herói e seus 

asseclas estão no centro de uma arena medieval à espera do ini-

migo, que dará as caras a qualquer momento. Maximus grita para 

os companheiros: "O que quer que saia desses portões teremos 

mais chance de vencer se trabalharmos juntos. Se ficarmos jun-

tos, sobreviveremos". Em seguida, cavalos e charretes invadem 

a arena. Os gladiadores abatem furiosamente os inimigos um a 

um. E vibram, vibram muito, ovacionados pela platéia. Pausa. A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



O PONTO FRIO ANTES... 

O que Russell Crowe e seus gladiadores têm a ver com 

o Pontofrio e seus vendedores? A nova diretoria da empresa, 

naquela época recém-empossada, depois da união do Pontofrio 

com a Casas Bahia, queria que cada funcionário se sentisse como 

um daqueles guerreiros do filme. O inimigo a combater era o 

descaso que o Pontofrio vinha sofrendo nos últimos anos, desde 

que fora colocado à venda. E a estratégia a ser usada era a mesma 

de Crowe: o trabalho em equipe. 

Na continuação do vídeo, os vendedores ouviram frases 

motivadoras de toda a liderança da Globex, a holding que abrigou 

inicialmente Pontofrio e Casas Bahia e que, desde fevereiro deste 

ano, passou a se chamar Via Varejo. Michael Klein, presidente 

do conselho de administração e seu filho, Raphael, CEO da 

empresa, pediram empenho total e firmaram um compromis-

so: a partir daquele dia 

teria início uma nova 

era para o Pontofrio. No 

que dependesse deles, 

os "gladiadores" teriam 

a melhor estrutura de 

trabalho para encarar a guerra diária contra os concorrentes. A 

operação de resgate do segundo maior player do varejo nacional 

ganhou o nome de... Operação Resgate. Criativos, os Klein. 

Quando o vídeo chegou ao fim, foi hora de marcar esse dia 

com um rito de passagem. Cada um dos vendedores recebeu, de 

saída, um kit com um crachá personalizado e novos uniformes. 

O gesto singelo tinha uma importância gigantesca. Até aquele 

momento, havia centenas de funcionários que simplesmente não 

tinham crachá. Gente que vive de comissões - o piso salarial no 

varejo gira em torno de R$ 1 mil - e que precisava ser identificada 

pelos clientes, trabalhava como um "joão ninguém". Uniforme 

era outro item em falta. Em muitas lojas, um vendedor precisava 

emprestar a roupa para o outro quando ia embora. Em outras, 

onde a situação era menos alarmante, cada vendedor tinha apenas 

um jogo de calça e camisa. Isso significava que, assim que chegava 

em casa, era preciso lavar a roupa e dar um jeito de secá-la para 

que estivesse pronta para a labuta do dia seguinte. 

As lojas também estavam detonadas. Por dentro e por 

fora. Ultrapassadas, com instalações antigas, um mix pobre 

de produtos e um estoque mixuruca. As vésperas da Copa do 

Mundo de 2010, faltavam televisores no Pontofrio. Essa situação, 

menos visível aos vendedores, já estava sendo atacada antes do 

dia D da Operação Resgate. Aos poucos e sem alarde, a nova 

diretoria fez reformas, trocou fachadas, incrementou a linha de 

produtos e levou os estoques para níveis decentes. A ideia era 

deixar tudo em ordem antes de pedir o 

comprometimento dos vendedores nesse 

processo. Assim, não haveria desculpas 

para justificar resultados fracos. 

TERCEIRA GERAÇÃO 

Quem está à frente da Operação Resga-

te é Raphael Klein. Apesar da aparen-

te pouca idade para assumir um negócio 

que fatura R$ 24 bilhões - Raphael tem 34 

anos -, ele está longe de ser um novato no 

varejo. Sua história está umbilicalmente 

ligada à da Casas Bahia, rede de lojas que 

seu avô, o "seu" Samuel, criou; seu pai, 

Michael, e seu tio, Saul, fizeram crescer; 

e que, agora, ele precisa perpetuar. "Eu 

freqüento a empresa desde pequeno. An-

dava de velotrol dentro da loja. Ajudava, 

ou melhor, atrapalhava na arrumação dos 

estoques, ficava pra lá e pra cá com meu avô 

e meu pai." Entre 1994 e 2004, foi estudar 

nos Estados Unidos e acabou tocando uma 

rede de concessionárias de propriedade 

da família. Voltou ao Brasil em 2005 para 

estruturar a área de marketing da Casas A ut
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Bahia e, em pouco tempo, tornou-se diretor 

do departamento. 

Raphael jamais sonhara com a pre-

sidência. Não por qualquer acesso de 

modéstia ou ausência de ambição, mas 

por conta de uma tradição judaica, se-

guida à risca na família: a de que o filho 

primogênito deve assumir os negócios. 

"Sempre tive amor e carinho pela em-

presa, mas também sempre tive respeito, 

porque sabia que meu irmão toca-

ria isso aqui. Eu trabalharia junto, 

mas não encabeçaria o negócio." 

Um infortúnio mudou o destino de 

Raphael. Seu irmão Leandro, quatro 

anos mais velho, morreu em 2001, 

aos 27 anos, vítima de câncer. Oito 

anos mais tarde, Raphael foi esco-

lhido por Michael, presidente do 

conselho de administração da Via 

Varejo, para liderar a companhia. 

Ninguém gosta de tocar no as-

sunto, mas é inevitável perceber que 

a presença de Raphael na presidên-

cia simboliza uma 

vitória dos Klein 

sobre Abilio Di-

niz - o grande ar-

ticuladorda fusão. 

O dono do Grupo 

Pão de Açúcar (GPA), que também 

controlava o Pontofrio, é hoje o sócio 

majoritário da Via Varejo, com 53% 

das ações. Antes de comprar essa 

fatia, em 2009, Abilio passou meses 

cortejando Michael Klein, então pre-

sidente da Casas Bahia. Dias depois 

de fechado o negócio, Abilio mudou 

de postura e tentou jogar Klein para 

escanteio. Ele estava amparado no 

contrato assinado às pressas no fim 

daquele ano, que não era nada fa-

vorável à família Klein. Michael se 

enfezou. Foi atrás de advogados e 

conseguiu rever uma série de termos 

do contrato que havia assinado com Abilio. Saiu por cima, com 

direito a presidir o conselho de administração por seis anos e, 

nesse período, indicar o CEO da empresa. 

olocar o Pontofrio nos trilhos é apenas uma tarefa da enorme 

lista de afazeres que não sai da cabeça de Raphael. Sua missão 

mais complicada é a de forjar uma nova cultura para a Via Varejo. 

Ele precisará encontrar um caminho que lhe permita incutir nessa 

empresa o legado de seu avô Samuel e a herança empresarial de A ut
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dos vendedores, depois de lhes aplicar 500 

mil horas de treinamento, ministrado pelo 

pessoal da Casas Bahia. "Apesar de tudo, 

eles conservam aquele brilho no olhar que 

é tão caro a meu avô", diz. Do Grupo Pão 

de Açúcar, o presidente pretende sugar 

todo o conhecimento do chamado back 

office, ou retaguarda: a alta capacidade 

administrativa e de gestão financeira que 

passava ao largo da Casas Bahia. 

Essa mistura ficou evidente na es-

colha da trinca que ajuda Raphael a tocar 

o dia a dia da companhia. Jorge Herzog, 

ex-presidente do Pontofrio e um dos 

homens fortes de Abilio Diniz, é o vice-

presidente administrativo da Via Varejo. 

Outro egresso do GPA é Orivaldo Padi-

lha, vice-presidente financeiro, ou CFO. 

Roberto Fulcherberguer, que entrou há 

nove anos na Casas Bahia para iniciar o 

processo de profissionalização da rede, é 

o vice-presidente comercial. Todos os três 

acumulam funções. Herzog, por exem-

plo, também cuida da área de logística e 

de recursos humanos. Fulcherberguer, 

além de responder pela compra e venda 

de produtos, toca a área de marketing. 

Raphael explica o porquê da estrutura 

enxuta: "A idéia é ter uma administração 

concentrada, mesmo sendo uma empresa 

aberta. Isto nos dá maior agilidade". 

CHÁ DE CASAS BAHIA 

Era essa agilidade que faltava ao Pon-

tofrio. Uniformes novos, lojas refor-

madas e a ampliação do estoque foram 

somente a primeira e mais visível mudança 

na rede varejista. Outras, tão relevantes 

quanto, consumiram tempo, dinheiro e 

trabalho ininterrupto de grande parte da 

organização. Ficou famoso, por exemplo, 

o episódio do "tombamento do sistema". 

Todo o sistema de TI utilizado pelo Ponto-

frio para gerir estoques e fazer o controle de 

compras, vendas e entregas estava obsoleto. 

Alfredo Monteverde, o fundador do Pontofrio, e de Valentim Diniz, 

o criador do GPA. Terá ainda de imprimir suas próprias digitais 

nesse processo - sem perder de vista que a nova cultura precisará 

ser absorvida por nada menos que 73 mil funcionários. 

A primeira medida foi identificar o que havia de melhor em 

cada uma das três gigantes do varejo. Da Casas Bahia, o CEO buscou 

a excelência para negociar com fornecedores e o conhecimento de 

venda aos clientes de baixa renda. Do Pontofrio, manteve boa parte 
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No momento em que o vendedor fe-

chava um pedido, ele não conseguia 

dizer ao cliente em que data a merca-

doria seria entregue - simplesmen-

te porque não era possível checar 

como andava o estoque. Na Casas 

Bahia, qualquer vendedor acessava 

em tempo real o estoque e podia até 

mesmo "ver" o espaço disponível nos 

caminhões para poder informar, com 

precisão, a data em que o produto 

chegaria à casa do cliente. 

Trocar o sistema virou, então, 

prioridade para os novos controla-

dores. O problema era como fazer 

isso sem incorrer em falhas que pre-

judicassem as vendas. "Tem muita empresa que se funde ou faz 

aquisições, mas não unifica os sistemas justamente por ser algo 

caro e embutir um risco grande", diz Herzog. "Nós pagamos para 

ver." O investimento chegou a R$ 50 milhões, incluindo os gastos 

com treinamento de vendedores e gerentes para utilizar a nova 

tecnologia. Cerca de 300 pessoas trabalharam juntas para colocar 

em prática a mudança. No dia do tombamento, ou seja, da troca 

de sistemas, Herzog estava com um quartel-general montado no 

centro de TI da Via Varejo, bem em frente ao prédio da adminis-

tração - no centro de São Caetano do Sul. Entre o fechamento 

de um dia e a abertura das lojas no outro foram trocados 10 mil 

computadores e impressoras. Cada loja recebia dois ou três téc-

nicos, que tinham poucas horas para realizar essa troca. 

No centro de TI, Herzog e sua equipe ficaram 36 horas de 

plantão, monitorando cada passo da operação. Um call center 

com 50 atendentes foi montado para receber reclamações e 

dúvidas do pessoal das lojas. Mesmo assim, os percalços foram 

inevitáveis. Uma equipe de técnicos teve problemas para subs-

tituir os equipamentos de um Pontofrio que ficava dentro de um 

batalhão da Polícia Militar, em São Paulo. Era um domingo, e 

como eles não tinham autorização para entrar no local, penaram 

para consegui-la a tempo de não comprometer a operação. Em 

outro episódio, o kit de novos equipamentos de uma loja de Juiz 

de Fora, em Minas Gerais, foi parar num estabelecimento da 

Baixada Fluminense. O gerente do Rio de Janeiro teve de pegar 

um carro e levar a parafernália até seu colega mineiro. "Mas no 

fim, deu tudo certo", afirma Herzog. 

Tão certo que, além de elevar o padrão de atendimento, 

a direção da Via Varejo conseguiu aprimorar seu processo de 

controle de vendas loja a loja - ou prate-

leira a prateleira, para ser mais exato. O 

VP comercial pode ver em tempo real o 

desempenho de um produto em qualquer 

unidade do Pontofrio. E saber até mesmo 

qual a margem de lucro de cada um de-

les. Segundo Herzog, "isso dá muito mais 

qualidade à gestão do negócio". 

A CAIXA-PRETA FOI ABERTA 

nquanto Herzog se debruçava sobre 

os problemas tecnológicos, Raphael 

e Orivaldo Padilha, o VP financeiro, ava-

liavam outra questão infinitamente maior: 

a Casas Bahia tinha virado, num estalar 

de dedos, uma empresa de capital aberto. 

Conhecida por sua gestão centralizada 

e sua pouca transparência financeira -

os analistas ainda se referem à líder do 

varejo como uma caixa-preta -, ela teria 

de se adaptar a um novo cenário de co-

branças, prestando contas não apenas às 

famílias controladoras, mas também a um 

conselho administrativo (formado por 

profissionais independentes) e a milhares 

de acionistas. "Começamos praticamente 

do zero", afirma Padilha. 

Para entender a transformação, é pre-

ciso recapitular os primeiros movimentos A ut
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da fusão dos dois gigantes varejistas. A Globex, empresa 

de capital aberto que controlava o Pontofrio, havia sido 

incorporada pelo GPA em junho de 2009. Seis meses 

depois, Abilio Diniz engatava a parceria com a Bahia -

que demoraria mais de um ano para ser efetivada, fruto 

da queda de braço entre as duas famílias. Para unir as 

operações, havia duas alternativas: fechar o capital da 

Globex, algo que chegou a ser cogitado, ou incorporar 

a Bahia ao mundo das companhias abertas. Prevaleceu 

a segunda opção. 

Mas tinha um problema: a fatia dos Klein era bem 

maior do que a da rival. Numa fusão de iguais - e esse 

era o propósito -, a empresa resultante da união deveria, 

por contrato, zelar pelo equilíbrio patrimonial entre 

as partes. Os Klein entraram com 47% e Diniz com os 

já citados 53% da sociedade. O excedente do caixa da 

Bahia (ativos alijados do acordo) foi colocado em outra 

empresa, independente, e que tem como donos somente 

os Klein. São itens valiosos, como os terrenos onde estão 

instaladas muitas das lojas e uma parte da carteira de 

recebíveis. Essa companhia continua blindada como 

um cofre. E pouco interessa ao mercado. 

O que está em jogo é a Via Varejo e sua capacidade 

de se mostrar tão cristalina quanto qualquer outro 

grupo listado em bolsa. Quando Padilha diz que a Casas 

Bahia começou praticamente do zero, ele não exagera. 

Na empresa gerida por Michael Klein não existia controle de 

fluxo de caixa, gestão de orçamento e muito menos planejamento 

financeiro. Parece inconcebível que uma empresa que faturava 

algo em torno de R$ 14 bilhões pudesse ser tocada dessa forma 

- e ainda assim dar bons resultados. O próprio Raphael conta 

alguns episódios que ilustram bem a descompromissada cartilha 

administrativa da líder do varejo. Às vezes, ele diz, apareciam 

oportunidades que não podiam ser desperdiçadas. "Uma delas 

foi o patrocínio do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tínhamos 

de desembolsar um dinheiro alto para comprar uma cota na 

Globo, algo que não estava em nossos planos. Fui até a sala do 

meu pai e perguntei se havia dinheiro para isso. Ele disse que 

sim e fechamos o contrato." Hoje essa situação seria resolvida 

de maneira bem diferente, pois o caixa de uma empresa com 

capital em bolsa não pode ser tratado com a informalidade de 

uma padaria. "Queremos preservar a rapidez nas decisões, 

mas tudo dentro da governança corporativa. Então, pode ser 

que algo que resolvíamos em um par de horas agora leve o dia 

todo", diz Raphael. 

Com a mesma simplicida-

de de seu avô e de seu pai, Ra-

phael explica por que a empresa 

não tinha os melhores proces-

sos nem as metodologias de ges-

tão mais avançadas. "A Bahia 

sempre foi focada em gente. O 

seu Samuel sempre preservou 

o brilho nos olhos das pessoas 

que trabalham aqui e isso foi 

passado para o Michael e para 

mim. Por ser uma empresa mui-

to humana, às vezes tomávamos 

decisões emocionais que aten-

diam às necessidades naquele 

momento, sem olhar tanto para 

o longo prazo." A obsessão em 

comprar e vender muitíssimo 

bem fez com que a parte co-

mercial se desenvolvesse bas-

tante, em detrimento da área de 

apoio. As áreas administrativas 

funcionavam bem, mas não o 

suficiente para fazer diferença 

na operação da empresa. 

Esse cenário serviu de jus-

tificativa para que Michael Klein aceitasse 

vender 53% da Casas Bahia para o GPA. 

"Pensávamos em abrir o capital da empre-

sa para crescer ainda mais, mas sabíamos 

também que haveria um longo caminho 

a ser percorrido até chegarmos à bolsa." 

Ao se associar a um grupo como o Pão 

de Açúcar, Michael acredita ter saltado 

alguns degraus, pois pode agregar ao co-

nhecimento comercial da sua empresa a 

gestão eficiente de seu parceiro. 

Para isso, a Via Varejo precisou fazer 

algo que a Casas Bahia nunca gostou: con-

tratar consultorias. Foram oito no total. A 

Accenture cuidou da parte de informática. 

A PricewaterhouseCoopers ficou com a 

contabilidade. Coube à Betania Tanure As-

sociados o trabalho em torno da criação de 

cultura corporativa. E a KPMG comandou 
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a auditoria de todos os processos tocados 

pelas demais consultorias. Passaram por 

lá também Booz & Co., Galeazzi & Asso-

ciados, FutureBrand e Compass. Somente 

três continuam até hoje. "Em breve fe-

charemos este ciclo e vamos ficar só com 

o pessoal da Betania. Consultoria é como 

muleta. Tem de contratar, fazer bom uso, 

mas saber dispensá-la. Não é saudável ficar 

dependente dela", diz Raphael. 

A consultora Betania Tanure e sua 

equipe permanecerão justamente para 

ajudar Raphael e os diretores no pro-

cesso de criar a nova cultura para a Via 

Varejo. Hoje, tirando o pessoal das lojas, 

todo mundo que trabalha na empresa é 

ex-alguma coisa. Tem ex-Casas Bahia, 

ex-Pontofrio, ex-GPA, ex-Walmart. "Que-

remos que todo mundo seja Via Varejo. 

Quem está aqui na parte administrativa 

e estratégica precisa trabalhar para a Via 

Varejo que, por sua vez, tem duas marcas: 

Casas Bahia e Pontofrio. Isso tem de estar 

claro para todo mundo", diz Raphael. 

Outro ponto a ser atacado em 2012 

é a qualificação de mão de obra, impres-

cindível para a expansão da rede. Com o 

mercado de trabalho no Brasil bastante 

aquecido, começou a ficar difícil para a 

empresa encontrar gente que pudesse 

assumir cargos gerenciais nas lojas. A 

solução foi se voltar para dentro. No ano 

passado, a direção criou o MBA de vare-

jo, um programa restrito aos vendedores 

de bom desempenho e com, no mínimo, 

três anos de casa. Na primeira turma, 

foram 2 mil inscritos e apenas 71 sele-

cionados. Os escolhidos são deslocados 

de suas atividades diárias, passam seis 

meses participando de cursos e pales-

tras e circulando por todas as áreas da 

empresa. Quando o programa termina, 

eles estão aptos a gerir uma loja. É sem-

pre mais fácil repor vendedores do que 

contratar gerentes. 

CRESCER SEM CANIBALIZAR 

Por ora, a reforma capitaneada por Raphael tem dado cer-

to. No ano passado, o faturamento da Via Varejo chegou a 

R$ 24,2 bilhões - resultado considerado excepcional num ano 

marcado por incertezas econômicas e por todo esse processo de 

transição nas operações da varejista. Para chegar a esse número, 

a nova administração fez algumas escolhas duras, entre as quais 

o fechamento de 58 lojas do Pontofrio - três outros pontos foram 

abertos nesse período. As escolhidas foram as que apresentavam 

pouca rentabilidade mesmo depois das mudanças implemen-

tadas recentemente. A direção da Via Varejo não revela qual a 

participação das marcas no faturamento (são dados que também 

não constam do balanço), mas uma fonte próxima à empresa diz 

que o Pontofrio contribui com apenas 20% dos ganhos. Alguma 

dúvida de quem dará as cartas na Via Varejo? A ut
iliz
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A comunicação do Pontofrio foi recauchutada, seguindo 

a linha hiperpopular dos anúncios da parceira. Mas as lojas de 

shopping estão cada vez mais elegantes - o que causa certa difi-

culdade em identificar qual a mensagem exata e qual o público 

que o Pontofrio pretende cativar. Roberto Fulcherberguer, o VP 

comercial, explica que o intuito é atingir as classes A e B sem 

intimidar os clientes da classe C que querem comprar produtos 

mais sofisticados do que os oferecidos pela Casas Bahia. E um 

equilíbrio difícil de conseguir. "O público A e B é muito ligado 

em marca, busca produtos hi-tech, faz menos compras parcela-

das e quer um atendimento personalizado. Já a classe C não dá 

tanta bola para marca, busca sempre o melhor preço ou a menor 

parcela", diz Luiz Góes, sócio sênior da GS&MD, consultoria 

especializada em varejo. Em outras palavras, o Pontofrio corre 

o risco de tentar agradar a todo mundo e, no fim, não agradar a 

ninguém. Falta definir ainda como ficarão as lojas de rua. Ful-

cherberguer afirma que é complicado chegar a um conceito que 

não brigue com o da Casas Bahia. 

O que já está acertado é a distribuição geográfica das bandei-

ras da Via Varejo. O crescimento do Pontofrio estará concentrado 

nos estados do Sudeste e do Sul, onde a marca é bem conhecida. 

A Casas Bahia atuará de São Paulo para cima, com ênfase no Nor-

deste - que até o início de 2009 estava fora do radar dos Klein. Das 

20 lojas abertas no ano passado, nove estão na região. Quando a 

varejista fez sua estreia em Fortaleza - com direito a show da ban-

da Calcinha Preta -, a direção deve ter lamentado profundamente 

os anos de ausência naquele mercado. 

Cinco mil pessoas se aglomeraram numa 

praça em frente ao estabelecimento para 

acompanhar a festa. Outras milhares não 

arredaram pé de uma fila quilométrica 

que se formou na porta da loja e rodeava 

o quarteirão horas antes da inauguração. 

As ofertas anunciadas para aquele dia, 

uma terça-feira, foram prorrogadas até o 

sábado seguinte. "O movimento só ficou 

um pouco menor no sábado, quando, final-

mente, conseguimos subir todas as portas 

da loja. Até então, abríamos uma ou duas 

para evitar que muita gente entrasse junto, 

o que poderia comprometer o atendimen-

to", diz Fulcherberguer. A ut
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O CADE E O CRÉDITO 

Embora as vendas caminhem bem, 

uma fonte de preocupação da nova 

administração são as despesas financeiras 

da empresa. As vendas a crédito, feitas em 

dezenas de parcelas sem juros, oneram de-

mais o caixa da companhia. A dura missão 

de reduzir esses gastos está com Padilha, o 

vice-presidente financeiro. Ele já avisou que 

o famoso crediário sem juros não acabará, 

mas tende a ficar mais caro. O mercado 

aplaudiu a medida. Analistas já começavam 

a se preocupar com o crescimento de R$ 

240 milhões para R$ 267,6 milhões das 

despesas financeiras entre o terceiro e o 

quarto trimestre do ano passado. 

Outro entrave a uma redução das despe-

sas - totais e não apenas as financeiras - é a 

demora do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, o Cade, em decidir se aprova ou 

não a fusão. Padilha calcula que a maior par-

te das sinergias proporcionadas pelo negócio 

foram capturadas, mas lembra que ainda há 

uma parte significativa que só virá depois da 

decisão do Cade. O acordo firmado com o ór-

gão em 2010 permitiu que algumas operações 

fossem compartilhadas, como a compra junto 

a fornecedores e o transporte de produtos. 

Ele não permite, no entanto, que a Via Varejo 

feche lojas em locais onde as duas marcas estão 

presentes - a menos que receba autorização 

prévia - nem que tenha um só CNPJ, o que 

reduziria os trâmites burocráticos. 

A indecisão do Cade soma-se outra, tão 

relevante quanto. No dia 22 de junho deste ano, 

Jean-Charles Naouri, o francês da rede Casino 

que é sócio de Abilio Diniz no Grupo Pão de 

Açúcar, tem o direito de se tornar controlador 

da holding - bastaria comprar apenas uma ação 

para assumir o GPA. Com isso, a Via Varejo 

teria como acionista principal Jean-Charles. 

Michael Klein diz que isso não mudará em nada 

os rumos da empresa e que a equipe que está 

hoje no comando seguirá focada em aumentar 

a rentabilidade da companhia. Michael fica 

na cadeira de presidente do conselho até 2016 e pretende, 

em novembro deste ano, indicar novamente Raphael para 

a presidência. O mercado, no entanto, está em compasso de 

espera. Quase ninguém acredita que Abilio entregará de mão 

beijada o controle do GPA. E, dependendo da confusão armada, 

ninguém sabe também qual será o destino da Via Varejo. O 

mercado aposta que Abilio fará de tudo para ficar com a Via 

Varejo. Outra corrente diz que Jean-Charles não cederá nem 

um milímetro. Enquanto isso não se resolve, a Via Varejo deixa 

para outra hora um novo lançamento de ações na bolsa de 

valores. Hoje seus papéis têm pouquíssima liquidez e não são 

negociados. Michael acredita que em dois ou três anos tudo 

estará pronto para uma reestreia na BM&FBovespa. Até lá, 

muitas águas vão rolar. O Pontofrio precisa entrar de vez nos 

trilhos. A Casas Bahia precisa vender mais, gastando menos. 

E Raphael Klein talvez precise aprender francês. ® A ut
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 5, n. 61, p. 70-81, mar. 2012.




