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Pátria negocia
comprar parte
da Vulcabrás

Gafisa registra perdas
de R$ 31 milhões

A Embraer participará da nova
licitação para fornecer aviões de
combate leve para a Força Aérea
dos Estados Unidos, para supor-
te às operações no Afeganistão,
apesar de preocupações acerca

dos motivos que cancelaram o
resultado da concorrência ante-
rior que havia vencido.

A concorrente Hawker Beech-
craft afirmou ontem ser cedo pa-
ra fazer comentários substan-
ciais sobre as regras do novo pro-
cesso licitatório, mas criticou a
decisão de manutenção de exi-
gências “antiquadas” de ejeção
de assentos.

A Força Aérea está refazendo
uma licitação após um processo
movido pela Hawker, que per-

deu um contrato inicial de US$
355 milhões para a Sierra Nevada
e a Embraer.

O presidente da Embraer Defe-
sa e Segurança, Luiz Carlos
Aguiar, disse ontem que a fabri-
cante brasileira está na disputa
pelo novo contrato. “Vamos
competir. Já estamos trabalhan-
do. Vamos entregar a proposta
dentro do prazo que eles estabe-
leceram”, afirmou Aguiar em en-
trevista por telefone. “Se o pro-
cesso é feito de uma maneira

transparente e justa, consideran-
do realmente a necessidade que
continua presente e os requisi-
tos são os mesmos, não há por
que perdermos essa competi-

ção. Deveremos ganhar nova-
mente, assim como ganhamos
na primeira rodada.”

Aguiar disse que ficou desa-
pontado com o fato de a nova

licitação não incluir testes de
voo ou considerar os resultados
dos voos feitos na concorrência
anterior que foi anulada.

Mas ele disse que o processo
agora inclui outras formas de
considerar a experiência de com-
bate que o avião Super Tucano
da Embraer tem. O modelo foi
encomendado por nove forças
aéreas na América Latina, África
e Ásia.

Propostas. A Força Aérea afir-
mou na sexta-feira que espera es-
colher um novo vencedor no iní-
cio de 2013, com a entrega da pri-
meira aeronave no terceiro tri-
mestre de 2014. As empresas pre-
cisam submeter suas novas pro-
postas em 4 de junho. / REUTERS

Negócios

Embraer vai participar de nova
licitação da Força Aérea dos EUA

Indústria. Unidade da Batavo
receberá R$ 40 milhões da BRF

● O Grupo Pão de Açúcar divul-
gou ontem que pretende investir
R$ 1,8 bilhão no exercício de
2012. A maior parte deste valor
(R$ 1,4 bilhão) será aplicada no
varejo de alimentos, enquanto o
restante será destinado ao setor
de eletrodomésticos. A compa-
nhia, dona das bandeiras Extra,
Pão de Açúcar, Assaí, Casas Ba-
hia e Ponto Frio, espera vendas
líquidas consolidadas de R$ 57,2
bilhões até o fim do ano.

A empresa divulgou ontem
também o balanço do primeiro
trimestre: o resultado consolida-
do, que inclui a divisão Viavarejo,
das bandeiras Casas Bahia e Pon-
to Frio, foi positivo em R$ 167
milhões, alta de 26% em relação
ao mesmo período de 2011. A
divisão de alimentos teve lucro
de R$ 161 milhões entre janeiro e
março, alta de 10,9% frente a
2011. A receita líquida com ven-
das de alimentos foi de R$ 6,66
bilhões, 11,2% acima do registra-
do no primeiro trimestre do ano
passado. / VANESSA STECANELLA
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‘Me ajuda a resolver o problema com
o francês’, pede Abilio em orações

economia.estadão.com.br

Grupo prevê
investimentos de
R$ 1,8 bi este ano

Fernando Scheller
David Friedlander

O impasse com o sócio francês
Casino, que vai assumir o con-
trole do Grupo Pão de Açúcar
a partir de 22 de junho, domi-
na os pensamentos de Abilio
Diniz na hora de dormir.

O empresário, que tem o costu-
me de rezar todas as noites, afir-
mou, durante palestra na Casa
do Saber, em São Paulo, na noite
de segunda-feira, que não pede
nada nas orações, a não ser o se-
guinte: “Me ajuda a resolver o
problema com o francês... E
mais nada”, disse Abilio, em refe-
rência ao conflito com o presi-
dente do Casino, Jean-Charles
Naouri.

As preces de Abilio estão liga-
das às reduzidas perspectivas de
arquitetar sua saída do grupo an-
tes da data marcada para que o
Casino assuma o controle do
Pão de Açúcar. Ele mesmo já con-
fessou a pessoas próximas que
vê poucas chances de uma solu-
ção nos próximos 40 dias. As ne-
gociações, que estão em curso
desde o ano passado, já esquenta-
ram e esfriaram algumas vezes,
mas nada faz Abilio e Naouri che-
garem a um acordo. Entre as pos-
sibilidades levantadas para a saí-
da de Abilio já se discutiu a com-
pra de sua participação pelo gru-
po francês ou sua saída com de-
terminados ativos.

Durante a palestra na Casa do
Saber, o empresário se recusou a
responder perguntas sobre a
frustrada tentativa de compra
do Carrefour, que motivou o
rompimento com Naouri, há cer-
ca de um ano, e sua posterior saí-
da do Conselho de Administra-
ção do Casino. O empresário de-
senhou uma operação comple-
xa, que envolveria o BTG Pac-
tual e o BNDES, para a fusão do
Carrefour com o Pão de
Açúcar no Brasil e a entrada
do grupo brasileiro no rol
de acionistas mundiais da
rede francesa. Caso o negó-
cio tivesse ido adiante, no
entanto, o Casino não fica-

ria com o controle do novo negó-
cio, e sim dividiria o comando.
Foi o estopim da discórdia entre
as partes.

A partir de 22 de junho, quan-
do os franceses assumem o con-
trole, a posição de Abilio ficará
enfraquecida. O Casino ganhará
dois novos conselheiros, en-
quanto o Pão de Açúcar perderá
dois. Abilio, que seguiria presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração, continuaria a indicar o

presidente executivo. No entan-
to, teria de escolher o nome a par-
tir de uma lista tríplice elabora-
da pelo sócio francês. Outra pos-
sibilidade para o Casino seria au-
mentar o número de conselhei-
ros de 14 para até 18, diluindo ain-
da mais a influência do empresá-
rio brasileiro na tomada de deci-
sões.

Mais um capítulo dessa dispu-
ta começará a ser escrito hoje,
em São Paulo, pois terá início o
comitê de arbitragem solicitado
pelo Casino, que alega que o só-
cio brasileiro descumpriu o acor-
do de acionistas do Pão de Açú-
car. O diretor-presidente do gru-
po francês entende que Abilio es-
condeu dele que estava nego-

ciando a fusão com o Carrefour,
seu grande rival na França.

Segundo fontes próximas a
Abilio, ele demorou a informar
Naouri a pedido do Carrefour,
que precisava cumprir alguns ri-
tos internos antes que a negocia-
ção fosse adiante. Mesmo assim,

Abilio já teria admitido a amigos
que a estratégia de manter segre-
do foi equivocada, apesar de sem-
pre ter dito que, pelo acordo de
acionistas, não era obrigado a in-
formar o Casino antes que a pro-
posta estivesse efetivamente en-
caminhada.

Viavarejo. Uma movimentação
na Viavarejo, holding do setor de
eletrodomésticos controlada pe-
la Casas Bahia e pelo Pão de Açú-
car, chamou a atenção do merca-
do esta semana. Ambas as com-
panhias substituíram executi-
vos e economistas por advoga-
dos de contencioso no Conselho
de Administração. O movimen-
to ocorre cerca de dois meses an-

tes do fim do prazo que impede
que qualquer dos sócios se desfa-
ça de papéis da empresa. A união
de forças com o império de ele-
trodomésticos da família Klein
não foi exatamente pacífica. De-
pois de fechar negócio em de-
zembro de 2009, os donos da Ca-
sas Bahia exigiram alteração no
contrato em 2010.

Na segunda-feira, o empresá-
rio disse a jornalistas que não vê
as mudanças como uma forma
de as empresas se armarem para
uma disputa. “Quero crer que se-
ja por acaso (os Klein terem esco-
lhido um advogado de contencio-
so)”, afirmou. “As pessoas que
saíram estavam sem agenda”,
justificou. / COLABOROU CÁTIA LUZ

Permanência. Repasse do controle ao Casino, a partir de junho, enfraquecerá posição de Abilio Diniz no Grupo Pão de Açúcar
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No ar. Os Super Tucanos são fabricados pela Embraer

Disputa no varejo. A menos de 40 dias da data em que terá de repassar o controle do Pão de Açúcar ao Casino, o presidente do
Conselho de Administração da maior varejista do País busca uma solução para resolver impasse com o executivo Jean-Charles Naouri

A Vulcabrás Azaleia informou
ontem ter firmado com os acio-
nistas controladores e com a Pá-
tria Investimentos um memo-
rando de intenções para iniciar
uma negociação visando realizar
uma capitalização da empresa.
Segundo a companhia, o objeti-
vo é atingir o fortalecimento fi-
nanceiro da empresa e conceder
um período de exclusividade pa-
ra as partes negociarem os de-
mais termos e condições.

As negociações encontram-se

em fase preliminar e a conclusão
da transação está sujeita, dentre
outros fatores, à diligência con-
firmatória e a condições prece-
dentes usuais para esse tipo de
transação, incluindo aprovações
societárias e, ainda, a negocia-
ção e assinatura de contratos de-
finitivos.

Antes do anúncio, a coluna Di-
reto da Fonte, da jornalista So-
nia Racy, informou que o Banco
Pátria estava entrando com apor-
te de recursos na empresa Vulca-
brás e que esses recursos podem
se tornar ações.

O aporte de recursos visam
dar um fôlego para a companhia,
que reportou prejuízo líquido de
R$ 316 milhões em 2011. /AGÊNCIA

ESTADO

Marina Gazzoni

A Gafisa divulgou ontem um pre-
juízo líquido de R$ 31,5 milhões
no primeiro trimestre, reflexo
ainda de problemas com as ope-
rações da construtura Tenda, ad-
quirida em 2008. O resultado fi-
cou acima da projeção média de
cinco corretoras consultadas pe-
la Agência Estado, que previam
perdas de R$ 25 milhões, mas foi
bem menor do que o prejuízo lí-
quido de R$1 bilhão registrado
no quarto trimestre.

Apesar de terfechado o trimes-
tre no vermelho, o presidente da
Gafisa, Duilio Calciolari, já vê si-
nais de melhorias no desempe-
nho da empresa. “Se separarmos
os negócios das três marcas da
empresa é possível enxergar cla-
ramente que a operação da Ten-
da vem manchando o resultado.
Mas isso tem data para acabar”,
disse ao Estado ontem à noite.

A expectativa dele é de que to-
dos os projetos antigos da Tenda
sejam entregues em um prazo de
15 a 18 meses. Muitos desses em-

preendimentos tiveram falhas
na gestão de custos e na seleção
de clientes, afetando a rentabili-
dade da empresa.

A Gafisa teve de reembolsar
clientes que não se enquadra-
vam mais nas condições de con-
tratação de crédito imobiliário.
O gasto com distratos na opera-
ção da Tenda somou R$ 340 mi-
lhões no primeiro trimestre. En-
tre outubro e dezembro de 2011,
essa despesa foi maior, de R$ 466
milhões. “Ainda vamos ter esse
gasto no decorrer do ano. Mas
ele tende a ser reduzido”, disse
Calciolari.

Retomada. No ano passado, a
Gafisa anunciou uma reestrutu-
ração da empresa com foco na

geração de caixa, redução de
endividamento e recupera-
ção da rentabilidade. A meta
da empresa é gerar entre R$
500 milhões e R$ 700 milhões
de caixa neste ano.

A companhia aposta na en-
trega de empreendimentos e
no repasse dos clientes a ban-
cos para reforçar seu caixa.
No primeiro trimestre, a Gafi-
sa atingiu recorde no volume
de entrega de imóveis no pe-
ríodo: foram 34 projetos, que
somam 6.545 unidades.

A empresa vai retomar os
lançamentos da marca Tenda
no segundo semestre, mas
com outro modelo. As vendas
só serão feitas a clientes com
crédito imobiliário aprovado.

Empresa brasileira
havia sido vencedora
de contrato de
US$ 355 milhões, mas
resultado foi cancelado

● Prece

estadão.com.br

ABILIO DINIZ
PRESIDENTE DO
CONSELHO DO
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
“Me ajuda a resolver o
problema com o francês...
E mais nada.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 maio 2012, Economia & Negócios, p. B14.




