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Como mais uma vez concordaram 
em não concordar, passaram, então, 
para o assunto que havia motivado o 
encontro: a saída de Abilio da socieda
de. A ideia, que vinha sendo discutida 
desde o fim do ano passado, era que o 
brasileiro ficasse com o controle da 
rede de eletroeletrônicos Viavarejo. 
que reúne as lojas de Casas Bahia e 
Ponto Frio. Em troca, Abilio entregaria 
suas ações no Pão de Açúcar e deixaria 
a sociedade. Faltavam, como se verá 
adiante, inúmeros pontos a discutir até 
tornar a ideia viável — e a sintonia fina 
entre os dois chefes era fundamental 
para que seus negociadores buscassem 
um acordo para a separação. Mas Abi
lio, que construiu sua trajetória no va
rejo de alimentos, não conseguiu es
conder sua falta de entusiasmo com a 
proposta, que faria dele o maior ven
dedor de geladeiras e fogões do país. 
Foi quando Naouri mudou o rumo da 
conversa de maneira surpreendente. 
"Por que você não fica?", perguntou, 
para estupefação do brasileiro. Após 50 
minutos de reunião, os sócios-inimigos 
saíram do escritório de Naouri abraça
dos e deram a ordem a suas equipes: 
era hora de deixar as armas de lado e 
negociar um acordo de paz. 

O espantosamente amistoso fim da 
reunião de 27 de fevereiro virou do 
avesso um processo que havia sido ini
ciado, sob o mais absoluto sigilo, no dia 
2 de setembro do ano passado. Naque
le dia, Naouri e sua equipe estiveram 
em São Paulo para a reunião do conse
lho de administração do Pão de Açú
car. Ficou claro, ali, que as feridas aber
tas após a tentativa de fusão com o 
Carrefour não cicatrizariam tão cedo 
— e que. daquele jeito, a sociedade en
tre os dois não teria futuro. Naouri não 
gostou de ver circular entre os conse
lheiros um estudo que simulava os 
potenciais danos para o Pão de Açúcar 
da venda da subsidiária brasileira do 
Carrefour para outra rede — para ele. 
o documento não passava de provoca
ção de Abilio. Após a reunião do con
selho, o brasileiro convidou o sócio 
para uma reunião no segundo andar 
da sede do grupo, no centro de São 
Paulo. Também estavam presentes Ana 
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Maria, primogênita de Abilio. 
e Geyze, sua mulher. "Não 
quero mais brigar com você", 
disse ele a Naouri antes de pedir ao 
sócio que achasse uma solução para o 
problema. Para o Casino, o gesto foi 
lido da seguinte forma: Abilio queria 
um divórcio, e um divórcio rápido. 

A B U S C A P E L O P L A N O B 

Abilio Diniz e Jean-Charles Naouri são 
sócios desde 1999. Naquele ano. o Ca
sino comprou, por 1.5 bilhão de reais, 
uma participação de 22% no capital do 
Pão de Açúcar. Seis anos depois, o gru
po francês aumentou sua participação 
— e, depois de pagar mais 2 bilhões de 
reais, garantiu o direito de assumir o 
controle da empresa no dia 22 de junho 
de 2012. Pelo acordo firmado em 2005, 
o brasileiro, mesmo com uma partici

pação de 21% no capital do 
grupo, terá, após o dia 22, o 
direito de seguir presidente 

do conselho de administração do Pão 
de Açúcar — e poderá, por exemplo, 
escolher o presidente executivo da em
presa com base em uma lista tríplice 
enviada pelo Casino. A primeira vista, 
parece um bom acordo, mas os poderes 
de Abilio serão, na verdade, limitados, 
o que explica o temor de se tornar uma 
espécie de "rainha da Inglaterra" da 
empresa fundada em 1948 por seu pai, 
Valentim Diniz. Como chegou aos 75 
anos em plena forma, com dois filhos 
pequenos e ambição vitaminada, Abilio 
decidiu lutar para reverter a situação. 
Mergulhou, em função disso, numa 
operação polêmica. Em junho do ano 
passado, Abilio e o banco de investi
mento BTG Pactuai lançaram uma 
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oferta para unir Pão de Açúcar e Car-
refour, num movimento catapultado 
com dinheiro do BNDES que transfor
maria o empresário brasileiro num 
grande acionista do varejista francês. 
Naouri reagiu, tachou a proposta de 
hostil e rechaçou a ideia. Após uma jus
tificada reação da opinião pública, o 
governo desistiu da operação e, desde 

então, de forma correta, mantém-se 
distante das negociações. Imediata
mente após o recuo do BNDES, Abilio 
tirou o time de campo. 

Em setembro, menos de dois meses 
após o fracasso da oferta, começou a 
busca por um plano B para o Pão de 
Açúcar. Para descrever as negociações 
entre Abilio e Naouri de lá para cá, 

EXAME ouviu dezenas de executivos. 
Todos falaram sob a condição de não 
ter o nome revelado, por se tratar, cla
ro, de um assunto sigiloso e extrema
mente sensível. As conversas começa
ram formalmente no dia 15 de setem
bro. Cada lado contratou seu negocia
dor — os banqueiros Pércio de Souza, 
da Estáter, do lado de Abilio, e Ricardo 
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Lacerda, da BR Partners. pelo Casino. 
Logo ficou claro que o "divórcio rápi
do" imaginado pelos franceses seria 
impraticável: Abilio demonstrava pou
co interesse na única solução simples 
possível, a venda de suas ações — que, 
em valores de mercado atuais, custa
riam cerca de 4 bilhões de reais. Já em 
outubro surgiu outra opção, tida pelo 
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brasileiro como mais palatável: ele sai
ria com "ativos", ou seja, lojas — nesse 
cenário, seria preciso chegar a uma 
conta em que os ativos valessem o 
equivalente à participação de Abil io no 
Pão de Açúcar (se valessem menos, a 
diferença seria coberta com dinheiro). 
A primeira proposta de cisão teve vida 
curta. Abilio é dono de 60 lojas do Pão 
de Açúcar e tem com a empresa um 
contrato de locação até 2025. De acor
do com a proposta, ele ganharia de 
volta o direito de usar suas lojas como 
bem entendesse — além disso, ficaria 
com a rede de hipermercados Extra e, 
naturalmente, teria anulada a cláusula 
de não competição, que o impede de 
concorrer com o Pão de Açúcar. A 

perspectiva de criação de um rival, 
aliada à certeza de que o brasileiro usa
ria as lojas para ressuscitar sua sonha
da fusão com o Carrefour, fulminou a 
primeira alternativa de desmembra
mento da empresa. 

No fim de outubro, Naouri transmitiu 
a Abilio um recado que ajudaria a criar 
a primeira opção tida como viável para 
o divórcio: caso o brasileiro aceitasse 
ficar apenas com a então Globex (hoje 
rebatizada de Viavarejo), a negociação 
teria mais chance de prosperar. A bola 
estava, agora, com o time do brasileiro, 
que deveria apresentar uma estrutura 
para a cisão. De acordo com o projeto, 
o Pão de Açúcar seria quebrado em 
duas empresas, uma de alimentos e ou
tra de eletroeletrônicos, com a mesma 
estrutura acionária da companhia atual 
(ou seja, 45% para o Casino. 21% para 
Abilio e o resto para os outros minori
tários). A empresa de eletroeletrônicos 
herdaria a atual participação de 53% 
que o Pão de Açúcar tem na Viavarejo 
e. além disso, assumiria outros ativos: 

inicialmente, a ideia era incluir os imó
veis de Abilio na conta. Seria feita, en
tão, uma troca de ações. Os papéis de 
Abilio no Pão de Açúcar Alimentos se
riam trocados pelas ações do Casino no 
Pão de Açúcar Eletro. Abilio acabaria 
controlador da Viavarejo, tendo como 
sócio a família Klein. (No cenário de 
cisão, Abilio pediu para ficar com a lo
ja 1, em São Paulo, onde foi instalada a 
doceria fundada por seu pai em 1948.) 
Pelos cálculos do time de Abilio, a nova 
empresa de eletrônicos valeria 5,4 bi
lhões de reais — o que, para o Casino, 
depreciava a Viavarejo em mais de 1 
bilhão de reais. A diferença, nas pala
vras de um executivo que participa das 
conversas, é "perfeitamente negociá

vel". Numa segunda fase da negociação, 
os imóveis de Abilio saíram da conta, 
que seria fechada pelo Casino com di
nheiro. Mas, para seguir em frente, fal
tava ao time de Abilio cumprir um pré-
requisito apresentado pelos franceses: 
negociar um acordo com a família 
Klein. O que não seria nada fácil. 

OS KLEIN SE A R M A M 
Se a sociedade entre Abilio Diniz e 
Jean-Charles Naouri demorou mais de 
uma década até se deteriorar, no caso 
dos Klein a amizade foi para o vinagre 
logo após a assinatura dos contratos, 
em 2009. Os Klein alegaram ter sido 
lesados e conseguiram uma renegocia
ção com termos mais favoráveis. De lá 
para cá, em vez de melhorar, a relação 
entre eles e Abilio piorou, e piorou bas
tante. Um dos motivos para isso é a 
visão que cada lado tem do negócio. O 
Pão de Açúcar considera a Viavarejo 
gorda e ineficiente; os Klein, que ainda 
comandam a operação, discordam e 
tentam proteger seu terreno da intro-
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missão dos controladores. As diferen
ças de opinião são tão agudas que o Pão 
de Açúcar já avisou informalmente que 
não reconduzirá Raphael Klein, neto 
do fundador da Casas Bahia, à presi
dência da empresa quando seu man

dato expirar, em novembro. 
Michael Klein, pai de Raphael. 
é o presidente do conselho de 
administração da Viavarejo 
(imagine só como ficará sua 
relação com o Pão de Açúcar se 
tiver de sacramentar, no con
selho, a demissão de seu filho). 
Michael diz a amigos que a 
queda de Raphael será um ato 
de vingança de Abilio, que não 

engoliu até hoje sua ida a Paris, em ju
lho do ano passado, para encontrar 
Naouri em meio à crise causada após 
a proposta pelo Carrefour. 

Diante desse enrosco todo, não é pre
ciso ter muita criatividade para imagi
nar a reação dos Klein quando soube
ram dos planos de Abilio e Casino para 
a Viavarejo. Michael contratou a Arion, 
empresa de assessoria fundada por Re
nato Carvalho, para intermediar as ne
gociações. Em paralelo, armou-se com 
os advogados que o haviam auxiliado 
na renegociação do contrato com o Pão 
de Açúcar — as bancas Pinheiro Neto e 
Costa, Waisberge Tavares Paes — para 
evitar que a família fosse usada, nas 
palavras de um interlocutor dos Klein, 
como 'bucha de canhão" num eventual 
acordo entre Abilio e Casino. Esse te
mor era alimentado por uma constata
ção: não há nada no acordo de acionis
tas da Viavarejo que impeça uma mu
dança na estrutura acionária do Pão de 
Açúcar. Ou seja. Abilio e Casino pode
riam, em tese. empurrar a separação 
goela abaixo dos Klein. Juridicamente, 
a família se ampara em algumas cláu
sulas que. na visão de seus advogados, 
tornariam a cisão impossível de ser rea
lizada. Os Klein incluíram no acordo de 
acionistas da Viavarejo uma cláusula 
que dá a eles o direito, sob algumas con
dições, de trocar suas ações na empre
sa por ações do Pão de Açúcar. Segundo 
seus assessores, esse direito seria ras
gado em caso de cisão. Para os advoga
dos do outro lado, os Klein teriam de se 
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satisfazer em migrar para as ações do 
Pão de Açúcar Eletro. Os fundadores 
da Casas Bahia foram procurados em 
dezembro e comunicaram que a estru
tura apresentada não interessava. Re
centemente. Michael Klein avisou que, 
no patamar de preço sugerido no fim 
de ano, ele mesmo faria uma oferta pa
ra assumir 100% da companhia. 

O P R E Ç O DA PAZ 

Foi com esse complexo pano de fundo 
que Abilio voou a Paris para o encon
tro com Naouri no dia 27 de fevereiro. 
A cisão era uma possibilidade concre
ta — ou, pelo menos, a mais concreta 
— a surgir desde setembro. Mas cada 
lado sabia das barreiras à frente e das 
complexidades que um negócio dessa 
natureza criaria. Diante de tantos pro
blemas, a proposta de paz parecia, em 
contraste, de uma simplicidade eston
teante. Deixar a briga no pas
sado sairia muito mais barato 
para o Casino, que não preci
saria gastar bilhões, esquarte
jar a companhia, criar um con
corrente, irritar um sócio ou 
ter um presidente do conselho 
insatisfeito. Para Abilio, a ideia 
de ficar, fortalecido, à frente 
do Pão de Açúcar era tentado
ra. O problema, como de cos
tume, estava nos detalhes. Na hora de 
coloca-lá no papel, a proposta de paz 
nascida na sede da Rallye começou a 
caminhar, célere, para o brejo. 

O gesto de Naouri iniciou uma nova 
etapa nas discussões. Saía o divórcio, 
entrava a renovação dos votos. Dada a 
desconfiança generalizada que permeia 
as negociações entre franceses e brasi
leiros, era natural que cada um quises
se deixar no papel a descrição das atri
buições de Abilio num eventual cenário 
de reconciliação. O mês de março foi 
dedicado a isso. O escritório de advoca
cia Catelan Rodrigues, do time de Abi
lio. foi responsável por delinear a pro
posta do brasileiro. Segundo EXAME 
apurou, foram várias as mudanças su
geridas para a elaboração de um novo 
acordo de acionistas. Entre elas a inver
são do mecanismo de escolha do pre
sidente do Pão de Açúcar. Em vez de 
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escolher um nome com base na lista 
tríplice enviada pelo Casino, Abilio 
criaria, ele, a lista. O sócio francês, en
tão, escolheria o seu nome favorito. 
Além de escolher os candidatos a pre
sidente, Abilio quer garantir uma série 
de atribuições a seu cargo. Entre elas a 
responsabilidade por orientar a direto
ria na elaboração do plano de negócios, 
do orçamento e dos investimentos, 
além de enviar ao conselho a proposta 
de remuneração dos executivos. 

O Casino, por sua vez, não pensava 
em ir tão longe quando sugeriu a rene
gociação. Na proposta enviada pelo 
Casino, a empresa comunica que acei
taria, por exemplo, manter o número 
de conselheiros indicados por Abilio 
(cinco) ou permitir que o presidente 
do conselho comunique as decisões à 
diretoria. Já parece, como se vê, difícil 
chegar a um meio-termo com bases 

de assumir o controle da Wilkes, um 
movimento lido pelo lado de Abilio 
como um ato de hostilidade em meio 
às negociações de paz. Até o fechamen
to desta edição, no dia 27 de março, não 
havia previsão de novas reuniões. 

T U D O A B E R T O 

A falta de avanços concretos nas ne
gociações entre Abilio Diniz e Casino 
faz com que cada lado olhe para seu 
interlocutor com dúvidas. No lado do 
brasileiro, a dúvida é: o Casino está 
mesmo disposto a negociar? Ou está 
simplesmente embromando para que 
se chegue ao dia 22 de junho sem mu
dar absolutamente nada? Do lado 
francês, tem-se dificuldade em enten
der o que, exatamente, Abilio quer. 
Segundo executivos ligados ao Casino, 
seus negociadores nunca demonstra
ram grande convicção em relação às 

iniciais tão distantes — mas, além dis
so, há um ponto que torna a reconci
liação ainda mais complicada. Abilio 
sugeriu incluir, no novo acordo, as con
dições de sua eventual saída da com
panhia. Ou seja: além de redefinir suas 
funções, ele julga necessário estabele
cer, por escrito, como sairia da socie
dade se ficasse insatisfeito até o fim de 
2012. No caso em discussão, a ideia de 
Abilio é justamente deixar a cisão da 
empresa como porta de saída. As ne
gociações pararam aí. A última reunião 
para discutir a reconciliação aconteceu 
no dia 20 de março, em São Paulo. Abi
lio voltou a Paris no dia seguinte — a 
possibilidade de um encontro com 
acionistas do Carrefour, negada pela 
equipe do brasileiro, deixou o Casino 
com uma pulga atrás da orelha. Tam
bém no dia 21, o Casino comunicou 
oficialmente que exerceria seu direito 

ideias colocadas na mesa. Essa leitura 
vai ao encontro daquilo que amigos de 
Abilio repetem: a fusão com o Carre
four não sai de sua cabeça. Desde a 
proposta do ano passado, as ações do 
segundo maior varejista do mundo 
caíram mais de 20% na bolsa francesa. 
A empresa está, assim, ainda mais ba
rata — e é de esperar que seus contro
ladores, liderados pelo magnata Ber
nard Arnault, estejam mais sedentos 
por uma solução para seu investimen
to micado. Para executivos ligados ao 
Casino, a alta expectativa de Abilio 
não ajuda na hora de encontrar uma 
saída. "Ele está negociando como se 
tivesse um enorme poder de barga
nha", diz um executivo que acompa
nha as negociações. "Mas o Casino 
está satisfeito com o contrato assinado 
em 2005: para mudar o que está escri
to lá, será preciso tirar os franceses da 
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zona de conforto." Para Abilio, o his
tórico de gestão à frente do Pão de 
Açúcar é seu maior trunfo na negocia
ção para permanecer na companhia. 
Desde que o Casino comprou o direito 
de assumir o controle da empresa, as 
ações do Pão de Açúcar na Bovespa 
dispararam (veja quadro na pág. 27). 
Hoje, quando medido em euros, o va
lor de mercado da empresa brasileira 
é maior que o do Casino. 

Faltando menos de três meses para 
o famoso dia 22 de junho, ainda é im

possível dizer para que lado a coisa vai. 
Nas palavras de um negociador, "tudo 
está em aberto''. Amigos e inimigos de 
Abilio são unânimes em afirmar que, 
caso as negociações andem mal e ele 
se sinta provocado, o brasileiro cogita
rá entrar na Justiça para impedir a 
troca de controle. Segundo advogados 
ouvidos por EXAME, sua equipe po
deria alegar desequilíbrio econômico-
financeiro — ou seja, que o contrato de 
2005 foi assinado num ambiente total
mente diferente do atual, e que deve 

ser revisto (para o 
Casino, essa ma
nobra seria mera
mente oportunista 

e não vingaria). O próprio Abilio tem 
dito que permaneceu "quieto"' até ago
ra. Ao mesmo tempo em que faz pla
nos para cenários mais conflituosos, o 
Casino se prepara para uma eventual 
venda das ações de seu sócio, talvez 
com um prêmio sobre o atual valor de 
mercado. Para isso, os franceses nego
ciam a formação de um consórcio de 
fundos dispostos a ajudar na compra 
das ações de Abilio (segundo EXAME 
apurou, o Temasek, fundo do governo 
de Singapura, é um deles). A família 
Klein, que também está procurando 
investidores, é outra candidata a com
prar um pedaço das ações e tornar-se 
minoritária do Casino no Pão de Açú
car — eles proporiam, nesse caso, um 
novo acordo de acionistas que garan
tisse seu poder sobre a Viavarejo. Caso 
Abilio venda mesmo sua participação, 
uma coisa é certa: o dinheiro não fica
rá rendendo no banco. Finalmente, 
não se pode descartar a hipótese de 
nada acontecer e a negociação avançar 
pelo segundo semestre. Ainda é difícil 
saber o que acontecerá com Abilio Di
niz depois de 22 de junho. Naquele dia. 
porém, sua agenda está definida. Ele 
dará uma palestra a empresários em 
Istambul, na Turquia. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 6, p. 18-28, 4 abr. 2012.




