
A BP vai avançar e vender uma
participação em sua empresa
russa, disse uma fonte próxima
à companhia, apesar da ameaça
feita por seus parceiros bilioná-
rios debloquear o acordoquepo-
derá abrir caminho para oKrem-
lin consolidar seu domínio sobre
o vasto setor de energia do país.

A BP disse ter recebido expres-
sões de interesse em sua metade
da TNK-BP, terceira maior pro-
dutora de petróleo da Rússia,
que é avaliada por analistas em
US$ 30 bilhões, e deve prosse-
guir com a venda.
Uma venda bem sucedida da

TNK-BP ao Estado aumentaria a
fatia controlada pelo governo da
produção de petróleo russa para
mais de 50% e marcaria uma
grande vitória para a ação do

Kremlinde fortalecer seu contro-
le sobre os recursos naturais es-
tratégicos, semanas depois de
Vladimir Putin voltar à presidên-
cia. Isso tambémafastariaos qua-

tro bilionários que se opuseram a
uma parceria anterior entre a BP
e a empresa estatal, Rosneft.
“Podemos vendê-lo, se qui-

sermos”, disse a fonte da BP à
Reuters em resposta a relatos
de que o consórcio AAR, que re-
presenta o quarteto de oligarcas
russos, buscaria vetar qualquer
negócio. Fontes familiarizadas
com o assunto disseram que a
BP tem sido abordada pela hol-
ding de energia estatal Rosnefte-

gaz, que controla uma participa-
ção de mais de 75% na Rosneft,
maior companhia de petróleo
da Rússia.
O ex-vice-primeiro-ministro

Igor Sechin, aliado de Putin, foi
recentemente nomeado diretor-
executivo da estatal de petróleo
e fontes dizem que foi entregue
um mandato para construir um
campeão nacional produtor de
petróleo, capaz de competir em
escala global. ■ Reuters

Jean-Charles Naouri, presiden-
te da varejista francesa Casino
Guichard-Perrachon, deu um
novo passo para assumir o con-
trole do grupo Pão de Açúcar.
O executivo enviou uma no-

tificação para seu sócio, o em-
presárioAbilio Diniz informan-
do o nome de três executivos
do mercado que deverão ser
eleitos para o conselho de admi-
nistração do Pão de Açúcar. A
assembleia está marcada para
22 de junho.
Eleazar de Carvalho Filho,

sócio da empresa de assessoria
financeira Vir-
tus BR Part-
ners é um dos
escolhidos por
Naouri. Luiz
Augusto de
Castro Neves,
presidente do
Centro Brasilei-
ro de Relações
Internacionais e Roberto Oli-
veira de Lima, ex-executivo da
Vivo, completam a lista. Diniz,
por sua vez, será obrigado a in-
dicar a saída de dois componen-
tes do atual conselho.
Atualmente, o conselho é for-

mado por cinco representantes
de Naouri. Abilio Diniz tem a
mesma quantidade de mem-
bros no board. Outras quatro
cadeiras são ocupadas por con-
selheiros independentes.
Além do direito a novas indi-

cações a partir de junho, Naou-
ri também ganha um conselhei-
ro extra. Assim, ele será repre-
sentado por oitomembros, con-

tra três do empresário brasilei-
ro. A permanência dos inte-
grantes independentes está as-
segurada.
Em nota, o Casino informou

que a decisão em torno dos
três nomes “está em linha com
sua visão de que brasileiros de-
vem continuar a exercer umpa-
pel chave na administração do
Pão de Açúcar”. Diniz, por
meio de sua assessoria de im-
prensa, apenas confirmou o re-
cebimento da notificação.
O Casino adquiriu o controle

do Pão de Açúcar em 2006. Na
ocasião, ficou acertado que os
franceses poderiam assumir o
controle em junho de 2012. Na

tentativa de re-
verter a perda
de poder na
companhia fun-
dada por seu
pai,Diniz costu-
rou uma socie-
dade comogru-
po francês Car-
refour. A inicia-

tiva azedou as relações com
Naouri, que não gostou nem
umpouco de ver seu sócio nego-
ciando com seumaior rival às es-
condidas e entrou comdois pro-
cessos de arbitragem na Câmara
de Comércio Internacional.
As conversas com o Carre-

four naufragaram e só resta à
Abilio Diniz entregar o contro-
le daWilkes, holding proprietá-
ria do grupo Pão de Açúcar, no
dia 22. Até esta data, ele tem o
direito de vender ao Casino um
lote de ações. Caso não queria
se valer deste direito, basta aos
franceses comprar apenas uma
ação com direito a voto. ■
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Prestes a perder o comando da maior varejista do país, Abilio Diniz será obrigado a indicar a saída de dois componentes

A tentativa de Diniz
em costurar uma
sociedade com o
Carrefour azedou
as relações com
o grupo de Naouri

Executivos da
companhia britânica
já manifestaram
intenção de aumentar
presença no Brasil

Emjunho,Dinizperdeocontroledacompanhia fundadaporseupai

EMPRESAS

TODOS OS HOMENS DE NAOURI

Presidente do Casino elege três nomes para o conselho do Pão de Açúcar

É sócio-fundador da Virtus BR 
Partners; membro do conselho da 
FMC Technologies  e da Brookfield 
Renewable Energy Partners. Foi 
presidente do banco de investimentos 
do Unibanco, do BNDES e do UBS, e foi 
presidente não executivo do conselho 
da BHP Billiton no Brasil

ELEAZAR DE CARVALHO FILHO LUIZ AUGUSTO DE CASTRO NEVES ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA

Diplomata, foi embaixador do Brasil 
na China de 2004 a 2008 e no Japão 
de 2008 à 2010. Também atuou como 
presidente do conselho de 
administração da Itaipu Binacional
e é atualmente presidente do
Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (Cebri)

Já foi presidente da Vivo 
e da Credicard. Também ocupou 
cargos executivos no grupo Accor. 
Atualmente é membro do
conselho de administração
da Natura, Telefônica Brasil, 
Rodobens e Edenred

Fonte: Casino
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




