
“Ainda não sei o tamanho da empresa”, diz novo presidente da PDG 
Daniela Meibak  
  
O novo presidente da PDG Realty, Carlos Augusto Leone Piani, afirmou hoje, em 
teleconferência com investidores, que é precoce fazer uma avaliação sobre o tamanho da 
companhia. “Ainda não sei o tamanho da empresa. Ainda cedo para dizer se a PDG é uma 
empresa de R$ 3 bilhões, R$ 6 bilhões ou R$ 9 bilhões”, disse. 
  
Segundo ele, por se tratar de uma empresa de capital aberto, sempre são feitas muitas 
análises, mas que a avaliação a respeito só deverá vir no prazo de 30 a 90 dias. “A empresa 
cresceu muito rápido, e eu vou continuar o trabalho que estava sendo feito pelo Zeca. Depois 
de começar a trabalhar, vou ver qual será o tamanho da empresa no longo prazo.” 
  
O executivo informou, porém, que talvez divulgue algumas informações o sobre o assunto 
após a publicação dos resultados da companhia referentes ao terceiro trimestre deste ano. 
  
Transição e mudanças 
  
Piani afirmou que trabalhará em conjunto com o ex-presidente Zeca Grabowsky por até 90 
dias para fazer a transição do comando. Segundo o executivo, o período é para fazer a 
integração e conhecer ainda mais sobre a companhia. 
  
“Aceitei o desafio de assumir esse posto e vou dedicar 100% do meu tempo à PDG”, disse 
Piani. Grabowsky continua no conselho de administração da companhia. 
  
Após a integração, o executivo disse que divulgará um novo plano de negócios e mais detalhes 
sobre o futuro da companhia. “Eu não posso dar mais detalhes sobre o futuro agora, mas 
garanto a você e aos demais que quando a integração estiver concluída vou divulgar.” 
  
“Acho que a minha entrada na PDG já é uma grande mudança. A partir de agora vou colocar o 
meu estilo na direção da empresa e vocês vão precisar aguardar para ver”, disse Piani. 
  
Questionado sobre a possibilidade de trazer alguém com experiência do setor de construção 
para a gestão da PDG, Piani afirmou que confia na atual gerência da companhia. “Eu acho que 
nós já temos uma gestão excelente com uma equipe fantástica. Entretanto, vou avaliar nos 
próximos dias e se achar que falta algum tipo de experiência para a direção da empresa não 
vou hesitar em trazer.”  Havia uma expectativa no mercado em relação à contratação de 
profissionais mais técnicos para resolver o principal problema da empresa, que é o atraso na 
entrega de obras. 
  
Capitalização 
  
Ontem, a PDG anunciou o fim da operação em que a Vinci Partners entrou no processo de 
capitalização e tornou-se uma das duas maiores acionistas da companhia. O aumento de 
capital foi de R$ 796 milhões, sendo de R$ 483 milhões a parcela da Vinci, que subscreveu 
60,73% dos bônus emitidos. 
  
A capitalização foi proposta pela Vinci no fim de maio e poderia alcançar até R$ 799,9 milhões, 
pela emissão privada de 199 milhões de bônus de subscrição. 
 
Fonte: Valor. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/empresas/2810546/ainda-nao-sei-o-tamanho-da-
empresa-diz-novo-presidente-da-pdg#ixzz252WpOYUE>. Acesso em: 30 ago. 2012. 

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
.


