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Empre s a s

Brookfield eleva capital
Os acionistas da incorporadora
Brookfield aprovaram o aumen-
to de capital de R$ 400 milhões.
A operação foi proposta pelo
controlador, Brookfield Brasil,
para reforçar o caixa da compa-
nhia, que encerrou o segundo
trimestre com prejuízo de R$
383,5 milhões, por conta, princi-
palmente de estouros no orça-
mento das obras. A capitalização
ocorrerá por meio da emissão de
130,7 milhões de novas ações, ao
preço de R$ 3,06 cada, apurado
pela média dos 60 pregões ante-
riores a 14 de agosto, quando a
operação foi anunciada, com de-
ságio de 10%. A controladora já
se comprometeu a subscrever to-
das as ações a que tem direito e
comprar as que sobrarem para
garantir que o aporte chegue aos
R$ 400 milhões propostos.

Econômica cresce 3%
O número de passagens aéreas
adquiridas na classe econômica
cresceu 3% em julho, em relação
a igual mês de 2011. Na mesma
comparação, as vendas de assen-
tos “p r e m i u m” (primeira classe e
executiva) recuaram 0,5%. Os da-
dos foram divulgados ontem pe-
la Associação Internacional do
Transporte Aéreo (da sigla em in-
glês Iata). De janeiro a julho, as
vendas de assentos na classe eco-
nômica acumulam aumento de
6,5%, ante igual período do ano
passado. As viagens em assentos
“p r e m i u m” registram expansão
de 4,1%, na comparação anual.
“A queda de confiança das em-
presas e a desaceleração do co-
mércio mundial reduziram as
viagens premium nos últimos
meses, particularmente em mer-
cados ligados à Europa”, infor-
mou a Iata.

Grêmio negocia nome
O clube gaúcho de futebol Grê-
mio está negociando o nome de
batismo (“naming rights”) de
seu estádio, que está sendo cons-
truído em Porto Alegre com três
empresas, disse ontem Eduardo
Antonini, presidente da Grêmio
Empreendimentos. Antonini,
que participou de evento pro-
movido pela Pluri Consultoria,
em parceria com a Trevisan, em
São Paulo, não informou em
quais setores essas empresas
atuam. O contrato de batismo do
Grêmio deve durar dez anos e
custar entre R$ 120 milhões e R$
150 milhões no total.
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Graziella Valenti
De São Paulo

A profecia está se realizando. A
briga de forças para definir quem
domina a negociação pelo grupo
Pão de Açúcar está tornando a con-
vivência entre a rede francesa Casi -
no e Abilio Diniz, da família funda-
dora, cada dia mais difícil.

Ontem, Abilio encaminhou
uma carta a Jean-Charles Naouri,
presidente e dono do Casino, na
qual se recusa a convocar uma reu-
nião do conselho de administra-
ção — e, posteriormente, uma as-
sembleia de acionistas do Pão de
Açúcar — para tratar de uma possí-
vel reforma de estatuto da compa-
nhia proposta pelo grupo francês.
Ele fará apenas uma convocação
resumida, para uma das matérias
propostas, que trata do plano de

opções de ações para executivos.
Abilio alega que as sugestões

são tentativas do Casino de, aos
poucos, reduzir seu poder como
presidente do conselho de admi-
nistração da empresa, o que feri-
ria o acordo de acionistas que
existe entre ambos desde 2006.

Desde junho do ano passado
não há mais confiança entre os só-
cios. Na época, Abilio propôs ao
Casino uma combinação com o
Carrefour que, na prática, além de
ampliar o grupo, anularia o acor-
do feito há seis anos. Nesse acordo,
o filho do fundador, Valentim dos
Santos Diniz, aceitou entregar o
controle da rede neste ano, tor-
nando-se um minoritário relevan-
te, com alguns vetos. A transição
de poder ocorreu em 22 de junho.

De lá para cá, inúmeras tenta-
tivas de se desfazer essa socieda-

de já estiveram na mesa, mas na-
da avançou, especialmente, por
falta de consenso a respeito de
preço e sobre o que Abilio Diniz
poderá ou não fazer no setor de
varejo caso venda sua posição no
grupo Pão de Açúcar.

Por trás desse episódio de on-
tem, está o desejo do Casino e de
Abilio de mostrarem sua força
sobre a empresa e, com isso, ob-
ter vantagem numa negociação.

De um lado, o Casino sugeriu
que pretende adotar várias medi-
das para preparar, gradualmen-
te, a companhia para uma migra-
ção para o Novo Mercado. Entre
elas, a criação de um comitê de
auditoria, um comitê de gover-
nança corporativa e a criação de
um cargo de vice-presidente do
conselho de administração do
Pão de Açúcar.

Do outro, Abilio alega que as
medidas visam, no fundo, reduzir
seu papel de presidente do conse-
lho de administração. Entre os
exemplos citados por Abilio para
indicar essa intenção está a suges-
tão feita pelo Casino de que as reu-

niões do conselho possam ser ins-
taladas com a presença de apenas
oito membros, no lugar dos dez
atualmente exigidos.

Desde junho, quando a rede
francesa assumiu o controle de fa-
to do Pão de Açúcar, o conselho da
empresa é formado por 15 mem-
bros, sendo oito do Casino, três de
Abilio e quatro independentes.
Portanto, a sugestão apresentada
pelo atual controlador lhe daria
condições de fazer uma reunião e
aprovar medidas sozinho.

“Diversas alterações demons-
tram a intenção (...) em criar for-
mas de obstar o exercício de meus
direitos e prerrogativas nos termos
dos acordos de acionistas (...). As
alterações pretendidas, a depen-
der das circunstâncias vindouras,
podem colocar em risco a preser-
vação da titularidade do cargo do
presidente do conselho de admi-
nistração por mim, vez que podem
impedir ou dificultar a supervisão
geral dos negócios e atividades da
companhia, o que pode levar a em-
presa a resultados que permiti-
riam meu afastamento do cargo”,
diz Abilio, na carta.

A prova de que por trás dessa
discussão está apenas uma briga
de poderes para a negociação é o
fato de Abilio não ter direitos
previstos suficientes para evitar
que o assunto seja levado para o
conselho e para a assembleia do
grupo Pão de Açúcar. Com a re-
cusa do presidente do órgão de
fazer a convocação da reunião,
outro membro pode assumir es-
se papel e fazer o assunto prosse-
guir normalmente, conforme re-
ge o estatuto da empresa.

Na quarta-feira, a reforma do es-
tatuto sugerida será alvo de um de-
bate no conselho de administra-
ção de Wilkes, a holding controla-
dora da companhia e na qual estão
as ações ordinárias dos agora ri-
vais. Como se trata de uma matéria
sobre a qual Abilio não tem veto
previsto no acordo de acionistas, a
proposta pode a ser aprovada.

Na sua carta de ontem, Abilio
pede a reconsideração do Casino
de suas sugestões. Consultado,
um porta-voz do empresário afir-
mou que ainda não há uma deci-
são sobre os próximos passos ca-
so o grupo francês siga adiante
com esses planos.

Os temas sobre os quais Abilio
possui veto já estão garantidos
no acordo e no estatuto de Wil-
kes e, sendo assim, nem mesmo
poderiam prosseguir até o Pão
de Açúcar, em caso de discordân-
cia do empresário.

Em sua carta, Abilio pede en-
tão que “a possibilidade de mi-
gração para o Novo Mercado” se -
ja alvo de uma avaliação profun-
da e cuidadosa da companhia e
de seus administradores, caso “a
real intenção do Casino seja pro-
mover um trabalho conjunto na
constante melhoria da gover-
nança corporativa” da empresa.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Abilio Diniz enviou carta a Jean-Charles Naouri, controlador do Pão de Açúcar

Va re j o Casino propõe reformar o estatuto do grupo
Pão de Açúcar e traz polêmica para relação com sócio

Abilio tenta manter
poder no conselho

Episódio pode afetar negociações
De São Paulo

Esse episódio entre Abilio Di-
niz e o sócio francês Casino “des -
ceu quadrado” para os represen-
tantes de cada um dos lados na
negociação para antecipar uma
possível saída do empresário do
grupo Pão de Açúcar, conforme
fontes que acompanham de per-
to os diálogos. Embora as nego-
ciações existam, elas estão para-
das há cerca de um mês e meio.

O evento e suas repercussões
não ajudam em nada nas conver-
sas. Daí, o entendimento de al-
guns dos participantes de que se
trata de uma briga por poderes
para colocar na mesa. Enquanto
o Casino quer deixar claro que

manda, Abilio não perde a opor-
tunidade de mostrar o que pode
fazer, ainda que seja apenas ex-
por o conflito. Tudo isso ajuda na
barganha por preço.

Existem duas possibilidades de
saída para Abilio que ainda estão
na mesa: receber por suas ações or-
dinárias e preferenciais apenas em
dinheiro ou fazer um acerto que
lhe permita sair do negócio com a
área de eletroeletrônicos organi-
zada na Via Varejo (que reúne as
redes Casas Bahia e Ponto Frio). Os
valores envolvidos estão entre R$ 7
bilhões e R$ 9 bilhões.

Abilio é representado, na parte
legal, pelo advogado Marcelo Fer-
ro. As negociações são conduzidas
pela butique financeira E s t á t e r,

que há anos faz as transações do
grupo brasileiro. O Casino conta
com a assessoria legal de Marcelo
Trindade, ex-presidente da Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM).
Os diálogos negociais são lidera-
dos pela BR Partners. O banco Ro -
thschild é o representante históri-
co dos franceses e também auxilia
nas conversas, embora não se en-
volva nessa rotina.

Abilio tem assegurado para si o
direito de vender sua participação
ao Casino entre 2014 e 2022 pelo
maior valor entre uma fórmula
matemática com indicadores do
Grupo Pão de Açúcar e de compa-
nhias pares ou por 95% do valor
das preferenciais no mercado. Esse
direito é válido apenas para as

ações ordinárias que estão vincu-
ladas em Wilkes (a holding con-
troladora da varejista).

Não há nenhum acordo a res-
peito das preferenciais que o em-
presário possui.

Após as aquisições do Ponto
Frio e das Casas Bahia, o grupo Pão
de Açúcar tornou-se uma compa-
nhia de receita líquida superior a
R$ 40 bilhões (R$ 46,6 bilhões em
2011). Seu valor de mercado está
em R$ 23,3 bilhões, considerando
a cotação de ontem das ações ne-
gociadas em bolsa.

O evento pode agora ou parali-
sar o debate com questões jurídi-
cas — o principal temor dos nego-
ciadores — ou deflagar nova roda-
da de conversas para breve. (GV)
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