
A família Klein contratou o Citi-
group e a Arion Capital como
assessores para comprar a par-
te do Grupo Pão de Açúcar na
Via Varejo, de 52%, por um va-
lor de até R$ 3,5 bilhões, de
acordo com duas fontes envol-
vidas nas negociações.

Samuel Klein e seu filho Mi-
chael têm uma fatia de 47% na
Via Varejo, com valor de merca-
do de R$ 6,2 bilhões, segundo
levantamento da Bloomberg. A
Via Varejo reúne as redes Ponto
Frio e Casas Bahias, especializa-
das em eletrodomésticos e ele-
troeletrônicos.

Os Klein já informaram o
Pão de Açúcar que querem
comprar a sua fatia.

Em comunicado, a família
Klein nega estar se movimen-
tando para adquirir parte da
Via Varejo. “Este assunto não es-
tá em pauta e não há nada em
andamento”, diz a nota envia-
da ontem. O Pão de Açúcar tam-
bém informou que até o mo-
mento “não recebeu qualquer
proposta para negociação da
empresa”, disse a empresa por
meio de comunicado.

No entanto, a família Klein
pode decidir esperar para fazer
sua proposta formal de aquisi-
ção da Via Varejo depois de 22

de junho, quando o Casino exer-
cer sua opção para se tornar o
único controlador do Pão de
Açúcar, disse a fonte. Michael
Klein já avisou Abílio Diniz e o
Casino sobre a intenção de fazer
a aquisição, segundo veiculou a
revista Veja em 12 de maio.

Comando
Enquanto a família Klein arqui-
teta aumentar a participação na
Via Varejo, acontecem mudan-
ças nos nome de membros do
conselho de administração da
empresa. Os novos escolhidos
neste mês foram Luis Antonio
Semeghini de Souza e Alberto
Ribeiro Guth, indicados pelo
Grupo Pão de Açúcar, e Ricardo
do Cholbi Tepedino e Renato do
Nascimento, nomeados pela fa-
mília Klein.

Além disso, recentemente,
a francesa Casino notificou a
decisão de nomear Jean Char-
les Naouri como presidente do
conselho da Wilkes, controla-
dora do Grupo Pão de Açúcar.
Ele deve substituir Abílio Di-
niz em assembleia de acionis-
tas no dia 22 de junho. ■ Com
Carolina Pereira

Vender uma empresa para um
fundo de investimentos é uma
coisa. Adaptar-se a essa venda
é outra totalmente diferente. Es-
ta é a conclusão de Ricardo
Sayon, fundador da Ri Happy,
que vendeu, em março, 85% da
rede de brinquedos para o fun-
do de private equity Carlyle,
por um valor estimado pelo mer-
cado em R$ 600 milhões.

“Se foi bom ou ruim, não sei.
Ainda é muito recente. Por en-
quanto estou me sentindo como
se tivesse uma aposentadoria
compulsória. Sabe aquela pes-
soa que entra na sua casa, mexe
nas suas coisas e usa a sua cami-
sa?”, brincou o empresário du-
rante evento da Câmara Ameri-
cana de Comércio Brasil-Esta-
dos Unidos (Amcham).

Sayon assumiu a presidência
do conselho de administração da
Ri Happy e se afastou do dia a dia
dos negócios, que agora está a car-
go de Héctor Núñez, ex-presiden-
te do Walmart Brasil. Enquanto
experimenta uma nova etapa em
sua vida profissional, Sayon vis-
lumbra alguns desafios. A come-
çar pelo novo potencial de cresci-
mento da varejista, que vai ga-
nhar injeção de R$ 200 milhões
do fundo. “Vamos acelerar a aber-
tura de lojas. Serão 14 unidades

neste ano, contra 11 no ano passa-
do. Mas não vamos mudar nosso
estilo de fazer negócio, que é ba-
seado no tripé variedade, compe-
titividade e serviço”, avisa.

Tendências internacionais,
como transformar as lojas de
brinquedos em braços de venda
de eletroeletrônicos, por exem-
plo, estão fora de cogitação. “Se
vierem com essa ideia teremos
problemas”, alerta.“A Ri Hap-
py inovou como uma empresa
de prestação de serviços”, diz o
empresário, referindo-se tanto
a relação com os clientes, quan-
to com os fornecedores.

Um exemplo é o modelo de
gestão de produtos consigna-
dos, que já atraiu a atenção da
americana Toys “R”Us. As 116 lo-

jas da rede têm como base a divi-
são do risco na venda. “O brin-
quedo tem alta sazonalidade,
50% é vendido entre outubro e
dezembro. O fabricante prefere
colocar o produto no ponto de
venda do que deixá-lo no esto-
que e, por isso, a consignação
funciona muito bem”, diz.

Sayon garante que o negócio
poderia ir bem, mesmo sem a in-
jeção de recursos, mas desaba-
fa: “O varejo é uma atividade di-
nâmica e desgastante. Estamos
ficando velhos [ele e o sócio Ro-
berto Saba] e não temos suces-
sor. A Ri Happy assumiu dimen-
sões acima de nossa competên-
cia”. Quanto a um possível arre-
pendimento, provoca: “Pergun-
te-me daqui a um ano.” ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

AUTOMÓVEIS

BMW assume primeira posição no ranking
das marcas de carro maisvaliosas do mundo

TELEFONIACELULAR

Motorola lança smartphone com
TV digital que grava programação

Divulgação

Leticia Moreira/Folhapress

Dono da Ri Happy
ainda sorri amarelo

Eduardo Anizelli/Folhapress

Família Klein quer
de volta controle
das Casas Bahia
Citigroup e Arion assessoram
compra da fatia de 52% do
Grupo Pão de Açúcar no negócio

A Motorola anunciou o lançamento do Motorola Atrix TV,
seu mais novo smartphone com sistema operacional Android.
Como diferencial, ele recebe sinal de TV Digital e permite
que o usuário utilize o guia de programação para escolher o que
lhe interessa e ainda gravar em tempo real para assistir depois.
O modelo chegará às lojas com preço sugerido de R$ 999.

A BMW tornou-se a marca de carros mais valiosa do mundo,
ultrapassando a Toyota, segundo pesquisa divulgada pela Millward
Brown. A companhia acredita que a evolução no ranking esteja ligada
ao trabalho realizado recentemente para ampliar a presença em países
em desenvolvimento. Durante o ano fiscal de 2011, o BMW Group
vendeu aproximadamente 1,67 milhão de veículos em todo o mundo.

Proposta formal pela
compra de 52% da
Via Varejo deve ser
realizada em junho,
durante assembleia
de acionistas

EMPRESAS

Ricardo Sayon tenta se adaptar ao estilo de gestão do Carlyle

RicardoSayon, fundadordaempresa: “Sintocomosetivesseumaaposentadoriacompulsória”

Cristiane Lucchesi, da Bloomberg
redacao@brasileconomico.com.br

MichaelKlein: famíliadeve formalizarpropostadecompraemjunho

CESTA DE NEGÓCIOS 

Carlyle já investiu cerca de R$ 3 bilhões no país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




