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Abilio Diniz retoma negociação para deixar Pão de Açúcar
Va re j o
Adriana Mattos e Graziella Valenti
De São Paulo

O encontro realizado ontem,
em Paris, entre Abilio Diniz e Jean-
Charles Naouri, sócios do Grupo
Pão de Açúcar (GPA) — ambos em
seus novos papéis na empresa —
serviu para detectar se há disposi-
ção para um acordo que permita a
saída de Abilio do GPA.

Um acordo envolvendo a Via Va-
r e j o, que reúne as varejistas de ele-
troeletrônicos e móveis Casas Ba-
hia e Ponto Frio, continua na mesa

por parte de Abilio Diniz, afirmam
fontes próximas. Do lado do Casi -
n o, que desde sexta-feira é o novo
controlador do GPA, há espaço pa-
ra avaliar uma proposta se esta res-
peitar três pontos: todas as pen-
dências com a família Klein (fun-
dadora da Casas Bahia e sócia na
Via Varejo) devem ser soluciona-
das; o acordo deve ser submetido
aos minoritários do Pão de Açúcar;
e o preço deve ser “b o m”.

Para se buscar um mínimo de
equilíbrio, Abilio Diniz, ex-contro-
lador e presidente do conselho do
GPA, avalia que Via Varejo tem que
ser moeda de troca para a sua saí-

da. Naouri, por sua vez, deixou cla-
ro, em entrevista ao Va l o r publica -
da ontem, que uma divisão de GPA
em dois negócios poderia reduzir
o tamanho da empresa, algo que
ele vê como um retrocesso. Não es-
tá totalmente claro, porém, se essa
resistência será mantida durante
as negociações daqui para frente.

Abilio gostaria de alcançar um
acordo em 45 dias. Contudo, ainda
há um abismo nos interesses, o
que torna o prazo exíguo.

O último contato entre Naouri e
Abilio, agora no papel de minori-
tário, aconteceu há mais de quatro
meses, também em Paris. Pelo me-

nos inicialmente, os dois concor-
dam que o desenho de um novo
contrato, interessante a ambos,
deve acontecer com menos ruídos
e menor exposição pública.

A reunião de ontem foi pedida
pelo empresário brasileiro para
que acontecesse em São Paulo, na
sexta-feira. Naouri concordou com
o encontro, desde que fosse on-
tem, em seu escritório, em Paris.

Está acertado que Abilio e
Naouri tratarão do assunto dire-
tamente, cara a cara, a partir de
agora, sempre que se achar neces-
sário. Assessores financeiros vol-
tam a ser reunir com regularida-

de. Há semanas, as conversas ha-
viam esfriado por conta do difícil
cenário anterior à consolidação
do controle por parte do Casino
— a tentativa de Abilio de costu-
rar uma operação com o Carre-
four foi rechaçada por Naouri.

Desde sexta-feira, quando Casi-
no tornou-se oficialmente contro-
lador da Wilkes (dona de 65,6% do
Pão de Açúcar), fontes ligadas a
Abilio acreditam que abre-se espa-
ço para algum diálogo. Não está
certo ainda, se isso será possível.

O empresário tem até 21 de
agosto para exercer o direito de
vender 2,4% de Wilkes por

US$ 10,5 milhões. Mas precisa co-
municar formalmente com 15 dias
de antecedência. Caso não o faça, o
grupo francês fica apenas com
uma ação a mais, pagando R$ 1.

O exercício desse direito é im-
portante para garantir o segundo
direito de saída de Abilio de Wil-
kes, que pode ocorrer entre 2014 e
2022, com valor estabelecido por
uma fórmula matemática ou
91,5% do valor de mercado dos pa-
péis do Pão de Açúcar — o que for
maior. Mas só faz sentido o empre-
sário se preocupar com esse direito
tão a longo prazo se não houver
nada de concreto na mesa.

Ri Happy
c o m p ra
a PBKids
Brinquedos
Marina Falcão
De São Paulo

Três meses depois de ser ad-
quirida pelo fundo de investi-
mento em participações Carlyle,
a varejista de brinquedos Ri Hap-
py anunciou ontem a aquisição
da concorrente PBKids. Juntas, as
duas redes somam faturamento
anual superior a R$ 1 bilhão.

À frente da Ri Happy hoje está
Hector Núñez, que comandou o
Wa l m a r t no Brasil e ocupou cargos
de liderança na Coca-Cola, Del Val-
le e Hertz, no país e no exterior. Ele
assumiu a posição de diretor-pre-
sidente da Ri Happy na mesma
época em que o Carlyle anunciou a
compra de 85% da companhia, em
março deste ano. Hoje minoritá-
rio, o fundador da varejista Ricar-
do Sayon pertence ao conselho de
administração da empresa.

O valor da operação não foi di-
vulgado pelas redes. Sozinha, a Ri
Happy faturou R$ 800 milhões no
ano passado, alta de 33% em rela-
ção ao apurado no ano anterior. As
vendas brutas da PBKids, por sua
vez, subiram 26%, para R$ 290 mi-
lhões, na mesma comparação.

Atualmente, a Ri Happy conta
com 114 lojas, espalhadas por 18
Estados. A PBKids tem 61 unida-
des, também em 18 Estados. “Va -
mos aprender, uma rede com a
outra, as melhores práticas de
negócios”, disse a Ri Happy por
comunicado, salientando que o
setor de brinquedos movimenta
R$ 5 bilhões em vendas por ano.

No Brasil, a CVC (operadora de
turismo), a Qualicorp (corretora e
administradora de planos de saú-
de) e a Scalina (do setor de moda
íntima) também são controladas
pelo Carlyle, fundo conhecido por
usar a bolsa como porta de saída
dos seus investimentos.

Desde que entrou na Qualicorp,
em 2010, o Carlyle reduziu oportu-
namente sua participação na em-
presa duas vezes: uma na oferta
pública inicial, em 2011, e outra
vez em abril desse ano, em nova
oferta. Na CVC, na qual assumiu
uma posição de controle em 2010,
o Carlyle esboçou uma tentativa de
oferta pública no ano passado. A
operação não vingou, colocando a
operadora na lista de espera para
estreia na bolsa de valores.

C a fet e r i a Rede tem 38 lojas e prevê
“várias centenas” em cinco anos

Starbucks
planeja
expansão
no Brasil

REUTERS/ROBERT SORBO

Burrows, da Starbucks: brasileiros compram mais “l at te s ”, cappuccinos e uma bebida chamada frappuccino de brigadeiro

Pan Kwan Yuk
Financial Times

Uma companhia americana
tentando vender café na América
Latina soa como alguém queren-
do vender gelo para os esquimós,
ou carvão para Newcastle. A re-
gião produz a maioria dos grãos
consumidos no mundo. Mesmo
assim, é exatamente isso que a
Starbucks está procurando fazer.

Na semana passada a rede de ca-
fés de Seattle anunciou que pre-
tende intensificar sua expansão na
América Latina. Informou que
quer abrir “várias centenas” de lo-
jas no Brasil nos próximos cinco
anos, que se somarão às 38 já exis-
tentes, além de abrir mais 300 lojas
na Argentina e México até 2015.

Mas será que os apreciadores
de cafeína vão morder a isca? À
primeira vista, o plano parece bas-
tante temerário. Os brasileiros es-
tão entre os maiores consumido-
res de café do mundo, com uma
média de 5,87 kg por pessoa em
2010, segundo a Organização In-
ternacional do Café (OIC). Os EUA,
4,11 kg por pessoa, em média.

Mas, ao contrário dos EUA, onde
a cultura do café ainda é basica-
mente uma experiência que envol-
ve um copo de papel “para via-
g e m”, no Brasil a cultura continua
bastante calcada no estilo euro-
peu, em que as pessoas se acotove-
lam em busca de espaço no balcão
das padarias locais e pequenos ca-
fés. O Brasil é o maior produtor de
café do mundo — no ano passado a
produção alcançou 43,5 milhões
de sacas de 60 kg de grãos de café.

Portanto, o que faz a Starbucks
pensar que uma companhia ameri-
cana pode vender na América Lati-
na café cultivado pelos próprios la-
tino-americanos – e a preços subs-

tancialmente maiores? Na Starbu-
cks do shopping center Pátio Higie-
nópolis (em São Paulo), por exem-
plo, um café com leite pequeno, de
300 ml, custa R$ 6,80 (US$ 3,40), e o
grande, de 500 ml, sai por R$ 9,40.

Em resumo: sofás macios e
música fácil de ser “d i g e r i d a”, diz
Cliff Burrows, presidente da Star-
bucks para os Estados Unidos e as
Américas. “A Starbucks não re-
presenta apenas vender café”,
disse ele ao “Financial Times”.
“Na verdade, trata-se de uma ex-
periência – um lugar onde você
pode se reunir com os amigos.”

Sobre isso, Burrows tem uma
observação. Desde sua criação, a
Starbucks diz respeito tanto a
ser um lugar para ser frequenta-
do, quanto diz respeito a café.
Como aconteceu nos Estados
Unidos antes da Starbucks, há
hoje poucos lugares na América
Latina onde as pessoas podem
sentar-se com um livro ou um
laptop e deixar o tempo passar.

Depois, há o fator paladar. Con-
forme testemunho de um colega
do “Financial Times” e velho enten-
dido em Brasil, há muito café ruim
no Brasil: “São Paulo é uma cidade
italiana, de modo que o café lá
sempre foi bom, o expresso fre-
quentemente é muito bom. Mas
qualquer paulista dirá a você que o
café no Rio, por exemplo, é terrível,
aguado e muito açucarado. O café
do tipo arábica é algo muito recen-
te. O café com um grande sabor é
uma coisa que muitos brasileiros
apenas começam a descobrir”.

De fato, a história parece estar
do lado da Starbucks quando o as-
sunto é mudar os hábitos locais de
consumo de café. Quando a com-
panhia abriu sua primeira loja em
Paris, em 2004, poucos apostaram
que a rede duraria uma semana

na cidade conhecida por sua cul-
tura do café — pense em Jean Paul
Sartre, Les Deux Magots e o Boule-
vard St. Germain. O café america-
no, conhecido como suco de
meia, é visto com desdém.

Mesmo assim, a Starbucks aber-
ta na Avenue de l’Opera prospe-
rou. Outros rapidamente se segui-
ram e há hoje 68 lojas na França.

Tendo morado com intervalos
em Paris por quatro anos, este
jornalista aficionado por café po-
de atestar a baixa qualidade do
café servido na maioria dos bis-
trôs e cafés da cidade. Para redu-
zir os custos, muitos usam a gra-
duação mais barata. E o resulta-
do é um café que abre um buraco
no estômago. A Starbucks pode
não ser a Monmouth de Londres,
mas o café com leite (“l a t t e”) é
aceitável, na maioria das vezes.

Outro motivo de a Starbucks ter
funcionado na Europa e pode fun-

cionar na América Latina: o reco-
nhecimento da marca. No Brasil, a
marca Starbucks é vista como um
objeto de aspiração. Uma bebida
Starbucks é vista como um produ-
to “p r e m i u m” num país onde o sa-
lário mínimo é de R$ 622 por mês.

“O perfil de nosso cliente no
Brasil é mais jovem que nos
E U A”, diz Burrows. “Ele é forma-
do por jovens que já viajaram,
possuem estudo e conhecem as
marcas de suas viagens.”

As bebidas mais populares
não são os “espressos”, e sim os
“lattes”, cappuccinos e uma be-
bida chamada frappuccino de
brigadeiro, conta Burrows.

Ele diz que o desempenho da
Starbucks na América Latina até
agora tem sido encorajador,
com Brasil e México (hoje seu
maior mercado na América Lati-
na, com 342 lojas) apresentando
um “forte crescimento”.

Evidências informais da rede de
correspondentes do “Financial Ti-
mes” na América Latina parecem
dar respaldo a essa afirmação. “Ve -
jo novas lojas Starbucks sendo
abertas em todas as partes da capi-
tal. A mais recente foi na praça Luis
Cabrera, no bairro de Roma, um
dos mais festejados da Cidade do
M é x i c o”, diz Adam Thomson, na
Cidade do México. Mexicanos de
classe média “estão comprando
‘lattes’ aos montes”.

Jude Webber, em Buenos Aires,
afirma que “o número de Starbu-
cks está crescendo e todos estão
c h e i o s .” E Joe Leahy, em São Paulo,
diz que “a Starbucks é tão popular
quanto o McDonald’s, apesar de o
Brasil ter padarias excelentes, ciom
cafés e sanduíches maravilhosos.”

Não é tarefa fácil vender gelo
para um esquimó, mas quem dis-
se que isso não pode ser
feito?

Gol pretende fechar 2,5 mil postos de trabalho
Av i a ç ã o
Boris Korby e Drew Benson
B l o o m b e rg

A Gol, segunda maior compa-
nhia aérea do Brasil, pretende fe-
char 2,5 mil postos de trabalho a
fim de voltar à rentabilidade, dis-
se seu diretor financeiro, Leonar-
do Pereira. A empresa está demi-
tindo funcionários e deixará de
substituir os que deixam a com-
panhia, disse Pereira em entre-
vista concedida ontem na sede
da Bloomberg em Nova York.

A companhia acumula a dis-
pensa de 900 funcionários desde
janeiro, a maior parte de pilotos e
comissários. A Gol prevê encerrar
2012 com 138 aviões, em relação
aos 150 com que iniciou o ano.

A desaceleração do crescimen-
to da economia brasileira, a des-
valorização cambial e a incapaci-
dade de elevar os preços em meio
ao acirramento da competição
alimentaram os prejuízos conta-
bilizados pela empresa em três
dos últimos quatro trimestres,
segundo dados reunidos pela
Bloomberg. A Gol mais do que
duplicou sua capacidade nos úl-
timos cinco anos, com a dispara-
da do crescimento brasileiro.

“Muito provavelmente” a em-
presa encerrará o ano com me-
nos de 18 mil funcionários, disse
Pereira. “Isso decorrerá da não
contratação de pessoas, da não
abertura de novas vagas. Estamos
muito atentos aos custos.”

As ações da empresa despen-
caram 47% nos últimos 12 meses,

comparativamente à queda de
12% contabilizada pelo índice
Bovespa. Os rendimentos dos bô-
nus referenciais da empresa em
dólar com vencimento em 2020
dispararam 326 pontos-base nos
últimos três meses, para 12,17%,
segundo dados da Bloomberg.

A economia brasileira deverá
crescer 2,18% este ano, em rela-
ção aos 2,7% de 2011, segundo a
mediana das estimativas de 100
economistas ouvidos pelo Banco
Central. A moeda do país perdeu
quase 12% de seu valor neste tri-
mestre, o maior recuo na cesta
de 16 moedas mais negociadas
monitoradas pela Bloomberg.
Cerca de 55% dos custos da Gol,
como combustível e arrenda-
mento de aviões, têm preços fi-
xados em dólar, enquanto a

maioria dos recebíveis está de-
nominada em reais.

A companhia aérea anunciou
no dia 18 que seu principal execu-
tivo, Constantino de Oliveira Jr., es-
tá deixando o cargo, e que Paulo
Kakinoff, o diretor da Audi Brasil,
se prepara para assumir o posto
em 2 de julho. Constantino, maior
acionista individual da compa-
nhia, vai atuar como presidente do
conselho de administração.

“Fizemos um tremendo exercí-
cio na empresa em termos de
adaptar a estrutura de custos”,
disse Pereira. “Quando se tem um
cenário em que se tem um real
mais fraco ou custos mais altos
com combustível, é necessário
ter uma operação mais enxuta.
Estamos altamente empenhados
em cortar os custos fixos.”

NILANI GOETTEMS/VALOR

“Estamos altamente empenhados em cortar os custos fixos”, disse Pereira
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