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Os conflitos entre Abilio Di-
niz e Jean-Charles Naouri
começaram no ano passado,
quando o brasileiro tentou
uma fusão do Pão de Açúcar
com o Carrefour no Brasil, o
que acabou irritando o sócio
francês. A operação foi inter-
rompida duas semanas após
ter sido anunciada, diante de
críticas do Casino e de ques-
tionamentos a alguns pontos
do plano, entre eles o apoio
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) ao negócio.
Naouri interpretou a aproxi-
mação com o Carrefour co-
mo uma traição de Abilio e o
relacionamento entre os dois
ficou estremecido.

Gerdau pode
ter parceiro
asiático

Credit Suisse
tem novo CEO
no Brasil

Fernanda Guimarães

O imbróglio envolvendo o inte-
resse da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) no capital so-
cial da Usiminas deverá ganhar,
em breve, um novo capítulo. De-
pois da decisão do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) em abril, que barrou a
empresa presidida por Benja-
min Steinbruch de entrar no con-
selho de administração de sua
concorrente, a companhia deu
seu recado ontem e indicou que
vai brigar para “fazer valer o que
está estabelecido em lei”.

Em teleconferência com ana-
listas para comentar o resultado
referente ao primeiro trimestre
do ano, o diretor executivo de Re-
lações com Investidores da
CSN, David Moise Salama, afir-
mou que o investimento da Usi-
minas é estratégico e que a em-
presa vai “tomar todas as medi-
das para mantê-lo”.

Para ele, a decisão do Cade de
proibir a CSN de indicar um
membro ao conselho da Usimi-
nas, e também de comprar novas
ações, foi “dura”, mas a CSN vai
negociar para tentar flexibilizar
essa decisão. “Nós respeitamos
essa decisão, mas a achamos bas-
tante dura. Vamos tentar nego-
ciar no sentido de flexibilizar es-
sa decisão. O intuito é exercer o
nosso direito de acordo com a lei
e achamos isso possível”, disse
Salama.

A lei que Salama quer fazer va-
ler é a das Sociedades Anônimas
(S/As), que estabelece que, para
ter direito a um assento no con-
selho de administração, é neces-
sário ter 15% das ações ordiná-
rias ou 10% das preferenciais. E
isso a CSN cumpre com folga.

Como a maior acionista da Usi-
minas fora do bloco de controle,
a CSN acumulou em compras
em bolsa ao longo do ano passa-
do 20,14% das ações preferen-
ciais e 11,66% das ordinárias de
sua concorrente.

Resultado. O lucro líquido da
CSN no primeiro trimestre do
ano caiu 84,9% na comparação
com o mesmo período do ano
passado, para R$ 93 milhões de

janeiro.
O Ebitda (lucro antes de juros,

impostos, depreciação e amorti-
zação) atingiu R$ 1,113 bilhão no
período, com recuo de 27%. A
margem Ebitda cedeu 11 pontos
porcentuais, para 29%.

O lucro e o Ebitda da CSN fica-
ram abaixo das estimativas dos
analistas consultados pela Agên-
cia Estado.

“O resultado da empresa foi
afetado pelo minério de ferro e
pelo preço do aço. Além disso,
apesar de a CSN produzir miné-
rio, o custo dos insumos pesou
na produção de aço, com a alta
do carvão mineral”, afirma o che-
fe do departamento de Análise
da SLW, Pedro Galdi.

O analista Alexander Hac-
king, do Citibank, também afir-
mou que os resultados vieram

mais fracos do que o espera-
do. O Ebitda de R$ 1,1 bilhão,
ficou 10% abaixo das estimati-
vas do Citi. “A margem Ebitda
foi de 29%, o menor nível em
três anos”, comparou. “O lu-
cro caiu 85% na comparação
anual, como resultado de um
menor Ebitda e despesas fi-
nanceiras mais altas. O resul-
tado fraco foi principalmente
devido ao minério de ferro
(preços mais baixos e volu-
mes)”, concluiu.

O fraco desempenho se re-
fletiu na cotação dos papéis
da companhia. As ações da
CSN caíram 3,44% ontem, aci-
ma do principal índice da bol-
sa brasileira, o Ibovespa, que
registrou queda de 0,43% no
pregão. / COLABOROU FÁTIMA

LARANJEIRA

Marina Gazzoni
Circe Bonatelli

A mobilização dos acionistas mi-
noritários da Gafisa para aumen-
tar sua participação na gestão da
empresa mostrou resultado. Na
assembleia de ontem, eles conse-
guiram eleger quatro dos nove

membros do conselho de admi-
nistração da empresa. Na compo-
sição anterior, apenas um repre-
sentante dos investidores tinha
cadeira no conselho.

Três dos novos conselheiros
estão ligados diretamente a in-
vestidores: Claudio Andrade, só-
cio da gestora de recursos Polo
Capital; Maurício Pereira, dire-
tor de investimentos da Funcef;
e Guilherme Affonso Ferreira,
sócio da Rio Bravo, que foi reelei-
to. O ex-ministro da Previdência
Nelson Machado também per-
tencia à mesma chapa e foi indi-
cado pelo Banco do Brasil e pelo

BNDES, segundo uma fonte.
Os acionistas podiam esco-

lher entre nomes indicados pela
atual gestão da empresa ou de
uma lista feita pelos minoritá-
rios. A administração atual con-
seguiu emplacar três nomes: o

consultor Gerald Reiss; Henri
Phillippe Reichstul, ex-presiden-
te da Petrobrás; e Rodolpho Am-
boss, ex-diretor do fundo de in-
vestimentos imobiliários do Leh-
man Brothers. Os outros eleitos
– Odair Garcia Senra e José Écio
Pereira da Costa Junior – tinham
o apoio das duas chapas.

A reunião, precedida por uma
troca de comunicados com críti-
cas dos investidores à adminis-
tração da Gafisa e vice-versa, foi
“longa e tranquila”, segundo o
advogado Daniel Alves Ferreira,
do escritório MPMAE, que repre-
sentou 70 fundos estrangeiros e

7 brasileiros. O encontro come-
çou às 10h30 de ontem e se esten-
deu até às 16h. “Mas foi tranqui-
lo, não teve polêmica. O que de-
moroufoi para registrar a presen-
ça de todo mundo”, disse.

Segundo comunicado da Gafi-
sa, a assembleia contou com a
participação de cerca de 65% dos
acionistas. A Gafisa é uma das
companhias brasileiras com ca-
pital mais pulverizado – 99,8%
das suas ações estão espalhadas
no mercado e o acionista com
maior número de papéis soma
uma participação de cerca de 5%.

Com a entrada no conselho de

administração da empresa, os
minoritários devem se preparar
para sugerir mudanças na gestão
da companhia. A empresa passa
por um momento difícil – fe-
chou o ano com prejuízo líquido
acima de R$ 1 bilhão – e aposta
em um plano de recuperação de-
senhado na metade de 2011 para
virar o jogo.

Mas, alguns investidores en-
tendem que o plano é insuficien-
te. Eles devem usar seus assen-
tos no conselho para propor mu-
danças na empresa. Uma das de-
savenças é sobre a decisão da
companhia de comprar uma fa-
tia de 20% de Alphaville, enquan-
to alguns investidores defen-
dem que ela deveria fazer o con-
trário e vender ativos.

CSN diz que lutará
para entrar no
conselho da Usiminas

Minoritários elegem quatro conselheiros da Gafisa

PARA LEMBRAR
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O Credit Suisse anunciou José
Olympio Pereira como seu novo
presidente no Brasil. O executi-
vo era até então co-head da divi-
são de banco de investimentos.
No novo cargo, ele comandará
as divisões de investment ban-
king, private banking e asset ma-
nagement. Seu colega no banco
de investimentos, Marcelo Ka-
yath, passa a liderar a área de ren-
da fixa e variável do Credit Suis-
se na América Latina, com repor-
te à área global de Securities.

Por sua vez, Antonio Quintel-
la torna-se presidente do conse-
lho de administração da Credit
Suisse Hedging-Griffo. Ele era
CEO do Credit Suisse Américas,
vaga para a qual foi nomeado Ro-
bert Shafir, que manterá o seu
cargo atual de CEO de Asset Ma-
nagement.

Casino tira Abilio
Diniz do conselho
de administração
Decisão é mais um capítulo da briga iniciada com a tentativa
frustrada de fusão entre o Pão de Açúcar e o Carrefour no Brasil

Empresas japonesas, corea-
nas e chinesas estão entre as
candidatas para firmar uma
parceria com a Gerdau para
explorar seus ativos de mine-
ração. Elas já foram classifica-
das, em uma primeira seleção
promovida pela siderúrgica
gaúcha, e estão, neste momen-
to, em processo de reconheci-
mento dos ativos envolvidos
na negociação.

Segundo uma fonte envolvi-
da na transação, o fim das dis-
cussões para a escolha do par-
ceiro estratégico da Gerdau
ainda pode levar cerca de três
meses. O valor imposto pela
Gerdau no início das tratati-
vas estava acima US$ 2 bi-
lhões. No entanto, o número
ainda não está fechado e pode-
rá ter alteração por conta da
demanda. A Gerdau busca um
parceiro para a área de minera-
ção desde o ano passado.

A empresa quer ampliar sua
produção de minério e comer-
cializar o volume excedente.
A Gerdau já divulgou que a
projeção da empresa é de que
sua produção de minério sal-
te de 6,5 milhões de tonela-
das, previstos para o fim do
ano, para 11,5 milhões de tone-
ladas em 2014. A meta , segun-
do a Gerdau, independe de in-
vestimentos do parceiro. /F.G.

CORREÇÃO

Mudança. Saída de Abilio Diniz do conselho do Casino é resultado de conflitos entre os sócios

Rival. A Usiminas concorre com um de seus donos, a CSN

Empresa é acionista da
concorrente, mas foi
vetada pelo Cade de
participar do conselho da
siderúrgica mineira

Daniela Milanese
CORRESPONDENTE / LONDRES

A assembleia de acionistas do
Casino aprovou ontem a saída
do empresário Abilio Diniz do
conselho de administração do
grupo. A decisão é resultado
dos desentendimentos cria-
dos pela tentativa frustrada
de fusão entre o Pão de Açúcar
e o Carrefour no Brasil.

A exclusão de Diniz do conse-
lho de administração havia sido
proposta em reunião dos admi-
nistradores do Casino em março
e ontem foi referendada pelos
acionistas. Além do empresário
brasileiro, foi retirado do conse-
lho o presidente da Galeries Lafa-
yette, Philippe Houzé, também
envolvido em conflitos com a di-
reção do Casino.

A assembleia do Casino teve
quórum de 72% dos acionistas.
Transmitido ao vivo pelo site do
grupo, o evento começou às 5 ho-
ras (de Brasília) e foi encerrado
às 7 horas. A votação da pauta
ocorreu nos momentos finais,
após uma série de apresentações
feitas pelos executivos do grupo.

A assembleia também apro-
vou as contas do grupo do ano
passado e a remuneração aos
acionistas. Ao longo do encon-
tro, foram descritos os resulta-
dos obtidos nos diversos merca-

dos onde a rede francesa atua,
como América Latina e Ásia.

No caso das operações brasi-
leiras, a avaliação do desempe-
nho foi positiva. Os executivos
destacaram a continuidade da
expansão da Casas Bahia e o fato
de o grupo ser o segundo coloca-
do em comércio eletrônico no
País. “Queremos ser o líder em
comércio eletrônico nos próxi-

mos anos”, apontaram.

Conflito. A operação brasileira
do Carrefour foi alvo do empre-
sário no ano passado. Mas a in-
vestida foi frustrada e deu início
a uma situação desconfortável
entre o brasileiro e seu sócio fran-
cês Jean-Charles Naouri, presi-
dente do Casino.

Naouri já anunciou várias ve-
zes a intenção de exercer em ju-
nho sua opção para assumir o
controle do Pão de Açúcar. Atual-
mente, o Casino divide o contro-
le do grupo com a família Diniz,
por meio da Wilkes Participa-
ções. Um acordo de acionistas
assinado pelo Casino e a família
Diniz dá à empresa francesa o di-
reito de assumir o controle da
companhia brasileira em 22 de
junho 2012.

Uma mudança no conselho de
administração da Viavarejo, em-
presa do GPA que reúne Ponto-
frio, Casas Bahia e as operações
da Nova Pontocom (e-commer-
ce do Pontofrio.com.br, Extra.
com.br, Casasbahia.com.br e
Atacado Pontofrio), acendeu o
sinal de alerta do mercado sobre
alguma chance de Abilio Diniz fi-
car com essa operação após a
reestruturação do controle do
grupo.

A direção da Viavarejo vai le-
var para aprovação de assem-

bleia de acionistas na próxima se-
mana a eleição de novos mem-
bros do conselho, sendo dois ad-
vogados ligados ao grupo.

Deus. Na segunda-feira, duran-
te palestra na Casa do Saber, em
São Paulo, Abilio Diniz disse que
o conflito com o sócio francês
domina seus pensamentos até
na hora de dormir. O empresá-

rio, que tem o costume de rezar
todas as noites, afirmou que não
pede nada nas orações, a não ser
o seguinte: “Me ajuda a resolver
o problema com o francês... E
mais nada”, disse Abilio, no co-
meço da semana.

As negociações para acabar
com o impasse já esquentaram e
esfriaram algumas vezes, mas na-
da faz Abilio e Naouri chegarem

a um acordo. O próprio Abilio já
confessou a pessoas próximas
que vê poucas chances de uma
solução antes que o Casino assu-
ma o controle do Pão de Açúcar.
Entre as possibilidades levanta-
das já se discutiu a compra da
participação de Abilio pelo gru-
po francês ou sua saída com de-
terminados ativos./ COLABOROU

VANESSA STECANELLA

● Conversas
Um grupo de minoritários da Gafi-
sa, como as gestoras Rio Bravo,
Pátria, Polo Capital, Schroder e a
Funcef tem se reunido há um ano
para discutir uma maior participa-
ção na gestão da empresa.

Acionistas lançaram
‘chapa dissidente’ da
atual administração da
empresa para ganhar
espaço no conselho

Diferentemente do publica-
do na reportagem “Sete Bra-
sil faz aumento de capital e
estuda IPO”, no dia 2 deste
mês, o capital da Sete Brasil
passou para R$ 7,6 bilhões, e
outro R$ 1,9 bilhão de capaci-
dade própria ainda não ha-
via sido aprovado no mo-
mento da publicação.

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
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 maio 2012, Economia & Negócios 2, p. B16.




