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Negócios Mineração. Vale deve fechar
2012 com produção estável

DIDA SAMPAIO/AE-11/12/2009
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Disputa.
Acordo
entre Abilio
Diniz (E) e
Michael
Klein,
fechado
em 2009,
já foi revisto
em 2010

Família Klein quer rever, mais uma vez,
fusão entre Casas Bahia e Pão de Açúcar

● Divisão

Varejo. Segundo os Klein, uma auditoria feita nos números das empresas mostraria indícios de ‘erros relevantes’, que poderiam até
alterar a composição acionária da companhia resultante do acordo fechado em 2009, que criou o maior grupo de varejo do País

David Friedlander

Pela segunda vez em pouco
mais de dois anos, a família
Klein quer voltar à mesa de ne-
gociação para rever a fusão da
Casas Bahia com o Grupo Pão
de Açúcar, que deu origem à re-
de de eletrodomésticos Viava-
rejo. Sócios minoritários, eles
acreditam ter indícios de que
haveria erros “relevantes” nas
demonstrações financeiras
usadas pelo Pão de Açúcar na
fusão, a ponto de alterar a com-
posição acionária da empresa -
os Klein têm 47% e o Pão de
Açúcar é majoritário, com 53%.

A base do questionamento é o
resultado preliminar de uma au-
ditoria encomendada à KPMG
no começo do ano, pelo conse-
lho da própria Viavarejo. Na vi-
são dos Klein, embora não esteja
concluído, o trabalho já teria de-
tectado erros e inconsistências
nas demonstrações da Globex
(do Pão de Açúcar) capazes de
levar a uma revisão do valor das
empresas que cada lado colocou
na operação.

Se essa avaliação inicial for
confirmada, dizem fontes liga-
das aos Klein, a composição acio-
nária da Viavarejo poderia até se
inverter, com os antigos donos
da Casas Bahia passando de acio-
nistas minoritários a sócios ma-

joritários.
O advogado da família Klein,

Ivo Waisberg, não confirma essa
hipótese, mas afirma que seus
clientes querem discutir a situa-
ção. “Existe um problema que
pode ser relevante e a gente pre-
cisa apurar. Por isso, enviamos
uma notificação para abrir nego-
ciações sobre as eventuais incon-
sistências no balanço da Globex
usado na transação”, diz Wais-
berg. Procurada, a direção do
Pão de Açúcar preferiu nãose ma-
nifestar.

A família Klein e o Pão de Açú-
car vivem às turras desde que se
tornaram sócios, em 2009. A di-
ferença é que, antes, os antigos
donos da Casas Bahia brigavam
com o empresário Abilio Diniz,
que fechou o negócio com eles.
Agora, a conversa será com os
franceses do Casino, que este
ano assumiram o controle da
maior rede de varejo do País.

‘Boa-fé’. A mais nova confusão
começou com uma carta envia-
da pelos Klein ao Pão de Açúcar
na última sexta-feira, propondo
que os resultados da auditoria da
KPMG comecem a ser discuti-
dos de forma “amigável e com
boa-fé”. Caso não entrem em
acordo no prazo de 30 dias, os
empresário Samuel e Michael
Klein ameaçam entrar com pedi-
do de arbitragem.

A ideia de contratar a KPMG
partiu do Pão de Açúcar, que no
começo do ano pediu uma audi-
toria na Nova Casas Bahia, a em-
presa dos Klein que faz parte da
Viavarejo. Eles concordaram,
mas pediram que o levantamen-
to envolvesse todas as empresas
da Viavarejo.

Pessoas que acompanham es-
sa novela especulam que os
Klein poderiam estar reagindo a
uma suposta decisão de tirar Ra-
phael Klein da presidência da
Viavarejo em novembro, quan-
do o Pão de Açúcar passa a ter o
direito de escolher o próximo
ocupante do posto.

Embora Michael Klein, pai de
Raphael, continue na presidên-
cia do conselho de administra-
ção, a família não se conformaria
com a mudança. “Uma coisa não
tem nada a ver com a outra”, diz
Waisberg. “No dia 19 de novem-
bro o GPA passa a ter direito de

indicar o presidente da Viavare-
jo, e a família Klein vai respeitar
isso.” A família estaria incomo-
dada, também, com as notícias
de que da Viavarejo – com a Ca-
sas Bahia dentro – estaria sendo
usada pelo Casino como moeda

de troca para viabilizar a saída de
Abilio do Pão de Açúcar.

Esta é a segunda vez que os
Klein se movimentam para me-
xer na fusão acertada três anos
atrás. Na primeira, apenas qua-
tro meses depois da assinatura

do contrato, os fundadores da
Casas Bahia diziam que sua em-
presa estava subavaliada e amea-
çaram romper a sociedade com
Abilio. Conseguiram renegociar
os valores e algumas condições
do contrato.
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Amais recente reunião em -
presarial da Fiabci/Bra sil,

que ocorreu em 04/10, trou xe
para debate importantes temas
para o fortalecimento de um
mercado imobiliário sustentá-
vel brasileiro, condição fun-
damental para o desenvolvi-
mento econômico do País.
Rea lizado em parceria com o
SindusCon-SP, o evento dis-
cutiu a importância da segu-
rança jurídica e da eficiência
energética das construções
para o futuro do setor.

“Apesar da desaceleração
econômica que o Brasil tem
enfrentado nesse ano, as ati-
vidades da indústria da cons-
trução civil continuaram em
alta. A geração de empregos

permanece aquecida e a ex -
pec  tativa de crescimento do
setor é de cerca de 4%,
acima, inclusive, da projeção
para o PIB (Pro duto Interno
Bruto) nacional de 2012.
Portanto, é fundamental para
a continuidade des se cenário
a extinção da insegurança
jurídica e o in ves timento em
técnicas cons trutivas susten-
táveis, ca pazes de firmar
nosso setor entre os melho-
res do mundo”, afirmou
Sergio Watanabe, presidente
do SindusCon-SP.

Para apresentar os entraves
e as dificuldades geradas pela
falta de segurança jurídica no
mercado brasileiro, Marcelo
Terra, advogado e diretor da
Fiabci/Brasil, discorreu sobre a
importância da estabilidade
das relações jurídicas e da du -
rabilidade das normas para o
planejamento dos investimen-
tos dos players nacionais. Se -
gundo ele, é necessário ao
empreendedor ter condições de
confiar nos atos do Poder
Público, que devem ser regidos
pela razoabilidade e boa-fé. 

Outro ponto destacado pelo
advogado foi a diferença entre
o risco advindo da insegurança
jurídica e o de mercado. Há
que se ter em mente que a exis-
tência do risco empresarial é
imanente de um regime de li -

vre mercado. A avaliação do
tipo e da potencialidade de sua
ocorrência exige, inclusive,
alto grau de profissionalismo
daqueles que trabalham na
indústria imobiliária. A insta-
bilidade das re gras e a falta de
previsibilidade da atuação do
Estado, ca rac terísticas da falta
de segurança jurídica do mer-
cado na cional, atuam, dessa
forma, co mo riscos impediti-
vos do pro gresso econômico
brasileiro.

Já os projetos e as tecnolo-
gias que visam à eficiência

ener gética nas construções fo -
ram tema da apresentação de
Lucélia Taranto Rodrigues,
ar quiteta e professora da Uni -
versidade de Nottingham
(Inglaterra). Com o cresci-
men to acelerado das cidades e
as mudanças climáticas cada
vez mais acentuadas, o forta-
lecimento das construções
ver des torna-se essencial para
a criação do setor sustentável
brasileiro.

Como consumidora de
água e energia e produtora de
resíduos sólidos urbanos, a in -

dústria da construção civil
brasileira tem a missão de dar
o exemplo aos demais setores
nacionais, investindo na ecoe-
ficiência dos projetos constru-
tivos, como, por exemplo, a
utilização de energias renová-
veis. Nesse último quesito,
inclusive, o mercado nacional
já é reconhecido mundialmen-
te. Segundo o levantamen to
Glo bal Energy Sta tistical
Year book 2012, elaborado
pela empresa Ene rdata, 88,2%
da energia produzida pelo
Brasil é de origem renovável,
o que coloca o País no segun-
do lugar do ranking mundial.
O primeiro colocado é a
Noruega e o terceiro, a
Colômbia.

Também foi comentado
pela professora o crescimen-
to das certificações ambien-
tais de edificações. Uma das
mais representativas é o
LEED (Leadership in Ener gy
and Environmental Design),
de sen  volvida pelo Green
Buil ding Council (GBC).
Hoje, o setor nacional já é o
quarto no ranking mundial da
GBC, com 51 prédios certifi-
cados e 525 em processo de
certificação, atrás apenas dos
Estados Unidos, Emirados
Árabes Unidos e China.
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Saiba no FipeZAP, o principal
indicador do mercado imobiliário.

O mercado imobiliário não para nunca. Por isso, quem tem 
imóvel ou pensa em investir não pode deixar de consultar 
o Índice FipeZAP de Preços de Imóveis. Acompanhe a evolução 
dos preços de imóveis anunciados, divididos por cidade, bairro, 
tipo de imóvel e transação.

Acesse zapimoveis.com.br/fipezap e confira.

52,4%
é a participação do Grupo
Pão de Açúcar na Viavarejo,
enquanto a família Klein
detém 47%. Os restantes
0,6% das ações estão em
circulação no mercado


