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Va re j o Fundadores da rede estão
arrependidos da fusão com GPA

Família Klein
tenta comprar
controle da
Via Varejo

SERGIO ZACCHI / VALOR

Michael Klein fez o primeiro movimento: procurou neste ano representantes de Abilio Diniz, acionista do Grupo Pão de Açúcar, dizendo que a família queria sair

Adriana Mattos
De São Paulo

A família Klein se arrependeu de
ter negociado a Casas Bahia com o
Grupo Pão de Açúcar e estudam
formas de reverter a situação. O
plano de Samuel e Michael Klein é
ficar com o controle de Via Varejo
(união de Casas Bahia e Ponto
Frio), buscando todas as maneiras
possíveis nesse sentido.

A ameaça de abrir um processo
arbitral contra o GPA, noticiada na
semana passada, é mais uma ação
nessa linha. É uma forma de “mar -
car posição” e deixar clara a insatis-
fação. E se o esforço em ter o negó-
cio de volta, comprando o controle

‘C o n c o r d a t a’ da Passaredo é aceita
e parceria com Gol permanece
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

A juíza Carina Roselino Biagi,
da 8ª Vara Cível de Ribeirão Pre-
to, aceitou o pedido de recupera-
ção judicial da Passaredo Linhas
Aéreas. A solicitação foi ajuizada
na sexta-feira passada pelo advo-
gado da companhia aérea regio-
nal, Aires Vigo, por causa de uma
dívida de R$ 100 milhões. Deste
total, R$ 50 milhões são débitos
bancários, R$ 15 milhões são re-
ferentes a combustível e os R$ 35
milhões restantes são de outras
dívidas, estima Vigo.

A partir de agora, a Passaredo
terá 60 dias para apresentar um
plano de reestruturação aos seus
credores, a maioria bancos. Com
a recuperação judicial, a compa-
nhia fica protegida por 180 dias
contra qualquer execução judi-
cial. “Uma dívida de R$ 100 mi-
lhões para a Passaredo é o equi-
valente a um débito de R$ 1 bi-
lhão para TA M ou Gol”, observa
um executivo do setor aéreo, que
pediu anonimato.

A Exame Auditores Indepen-
dentes, de Ribeirão Preto, vai ela-
borar o plano de reestruturação

da Passaredo. Especializada em
consultoria e auditoria há 10
anos, a Exame contabiliza R$ 9
bilhões em passivos negociados
em planos de recuperação judi-
cial. Desde 2006, sua atuação
nesses processos foi mais focada
no setores sucroalcooleiro e
a g r o p e c u á r i o.

A juíza Carina nomeou a De -
loitte Touche Tohmatsu como a
administradora judicial da Pas-
saredo, que terá de apresentar à
Justiça a situação financeira da
empresa, no prazo de 10 dias.

“Nossa expectativa é otimista.
A Passaredo vai se organizar para
apresentar um plano consistente
para contemplar de forma justa
todos os credores. A partir daí,
empresa se preparará para um
crescimento no mercado”, afir-
mou Vigo.

Em agosto, a Passaredo viu
sua demanda doméstica recuar
13,75% na comparação anual. A
oferta de assentos encolheu
17,87%, na mesma base de com-
paração. Dados da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac)
mostram que a regional respon-
deu por 0,54% da demanda do-
méstica, em agosto, sendo que
no mesmo mês de 2011 sua fatia
era de 0,66%.

A Deloitte foi a administrado-
ra da recuperação judicial da an-
tiga Varig, que entrou nesse pro-
cesso com o nome Flex. Foi uma
das primeiras reestruturações
sob supervisão da Justiça, no
país, e virou referência pela sua
complexidade. No entanto, ela
não teve sucesso e a Flex teve sua
falência decretada em 2010.

A Passaredo continua voando,
afirma Vigo. Segundo a assesso-
ria de imprensa da companhia,
sua frota atual é composta por
quatro aviões turboélices ATR
72-600, que operam em 18 des-
tinos, com 44 voos por dia. A
Passaredo tem atualmente 590
funcionários.

A Gol Linhas Aéreas firmou,
em dezembro de 2010, um acor-
do operacional com a Passaredo,
chamado de “i n t e r l i n e”. Essa par-
ceria permite que a Gol venda co-
nexões da Passaredo, mas com o
código da parceira regional.

A Gol informou que esse acor-
do permanece de “forma sólida”,
com a empresa regional. “A Gol
reforça que o pedido de recupe-
ração judicial da parceira não al-
tera o pleno funcionamento e a
continuidade dos voos progra-
mados, sem alterações para os
usuários”, acrescentou a Gol.

Proposta para levar TAP está “f e c h a d a”
Guilherme Seródio
Do Rio

O grupo Synerg y, controlador
da Avianca, pode precisar de um
parceiro europeu para efetuar a
compra da portuguesa TA P. Se-
gundo normas europeias, uma
empresa de fora da União Euro-
peia não pode deter mais de 49%
do capital de uma empresa aé-
rea de um país do bloco. Ger-
mán Efromovich, sócio-contro-
lador do Synergy, disse ontem
ao Valor que “a estrutura [da
proposta] está fechada e isto in-
depende da nacionalidade”.

Fontes da TAP ouvidas pelo Va -
lor apontam duas possíveis solu-

ções para o entrave. A primeira é
a nacionalidade polonesa dos ir-
mãos Germán e José Efromovich,
donos do Grupo Synergy. Seus
pais emigraram para a Bolívia
após a Segunda Guerra. “German
dá a entender que ele pode solu-
cionar a questão com a sua cida-
dania polonesa”, diz uma fonte.

Outra possibilidade seria a
busca de parceiros europeus que
permitissem que o Synergy com-
prasse mais de 49% das ações da
TAP. Segundo fontes, Germán te-
ve reuniões com dois empresá-
rios portugueses, Américo Amo-
rim, do setor de petróleo em
Portugal e Angola; e Tomas Me-
telo, dono da companhia aérea

portuguesa Euro Atlantic, que
está disposta a colaborar. “Ger -
mán e Metelo têm boas relações
e mesmo sem ser uma compa-
nhia de peso, a Euro Atlantic po-
deria ser parceira na compra”,
diz uma fonte.

Quem comprar a TAP não levará
mais de 95% do seu capital. Os ou-
tros 5% ficarão nas mãos dos sindi-
catos de trabalhadores da TAP, en-
tre eles o de pilotos. O valor das
ações ainda não foi definido.

O Synergy é o único candidato
à compra da TAP. Agora, o grupo
tem até as 12hs de 7 de dezembro
(horário de Lisboa) para apre-
sentar a proposta formal ao go-
verno português.

Aéreas devem aumentar tarifas em 2013
Do Rio

As duas maiores companhias
aéreas do Brasil, Gol e TA M têm um
discurso afinado sobre as perspec-
tivas do mercado brasileiro de
aviação civil, no ano que vem. Am-
bas acreditam que os resultados
do setor serão ainda mais pressio-
nados. Nesse sentido, reajustes do
preço das tarifas são esperados
ainda para o começo de 2013.

A vice-presidente da unidade de
negócios domésticos da TAM,
Cláudia Sender, afirma, baseada
em relatórios de analistas do setor,

que será necessário um aumento
de 10% no preço das passagens pa-
ra zerar os prejuízos das aéreas. O
presidente-executivo da Gol, Paulo
Kakinoff, por sua vez, diz que as al-
tas dos preços do combustível e do
câmbio obrigam a empresa a ava-
liar a possibilidade “p r o v áv e l ” de
reajuste nas tarifas para 2013.

“O preço da passagem vem cain-
do nos últimos dez anos, mas nos
últimos 12 meses a taxa de câmbio
subiu mais de 10%, e isso compõe
mais de 60% do nosso custo”, afir-
ma Claudia. “As tarifas aéreas tam-
bém subiram 120% este ano e vão

subir mais 80% no ano que vem.
Com tudo isto, a indústria está
pouco saudável no Brasil”, diz ela,
que acredita que o setor terá um
crescimento mais lento em 2013.

Kakinoff diz que a desoneração
da folha de pagamento promovi-
da pelo governo ajudou o setor. No
entanto, o benefício não vai sus-
tentar o resultado da companhia
em 2013. “No ano que vem, apenas
o reajuste de tarifas [aéreas] e a co-
brança de uma nova tarifa [sobre
conexões] representa, no nosso ca-
so, um impacto adicional de R$ 70
milhões”, diz o executivo. (GS)

de Via Varejo, não der em nada, a
dor de cabeça criada com a hipóte-
se de um litígio arbitral é um jeito
de vender mais caro a saída dos
Klein do negócio. Isso é parte de
um quebra-cabeça com uma série
de envolvidos ouvidos pelos Va l o r
nos últimos dias.

A família Klein quer mais poder
ou, na segunda hipótese, dinheiro.
Têm de volta o controle — ou ficam
com o bolso mais cheio. A saída
dos Klein de Via Varejo não é des-
cartada. Caso a volta ao controle
do negócio acabar frustrada ( eles
ainda não têm todos os recursos
necessários para a compra), a por-
ta de saída nunca esteve fechada.

O GPA está aberto a estudar uma

oferta para adquirir os 47% que os
Klein têm na Via Varejo. Mas uma
saída dos Klein hoje não está sendo
negociada entre a família e o Gru-
po Pão de Açúcar. Assim como
Klein não colocou na mesa nada
próximo de um desenho de aquisi-
ção da Via Varejo.

Quem fez o primeiro movimen-
to no sentido de acabar com a so-
ciedade entre Pão de Açúcar e os
Klein foi Michael, que procurou
neste ano representantes de Abilio
Diniz, acionista da empresa, dizen-
do que a família queria sair. Abriu-
se então, as primeiras aproxima-
ções entre as partes, algo que não
passou de alguns meses porque,
logo depois, Michael Klein infor-

mou pessoas próximas a Abilio
que o plano era outro. A família
iria fazer uma oferta pelo controle
“nos próximos meses”.

Nada saiu — e é isso o que ex-
plica a situação atual. Michael
acionou o Citi, na busca de uma
linha de financiamento, e o Bra -
d e s c o, na função de estruturador
da operação. Procurados quando
a informação surgiu, em maio, os
bancos não se manifestaram.

A participação de 47% dos
Klein equivalem a algo como R$
2,6 bilhões em termos de valor de
mercado da Via Varejo. Os Klein
teriam sondado, em setembro,
Jean-Charles Naouri, controla-
dor do GPA, para levantar (infor-

malmente) a hipótese de uma
negociação com os franceses. O
recado era: se tivessem dinheiro,
o Casino teria interesse? Uma
fonte cita que essa soma (men-
cionada na sondagem) giraria
em torno de R$ 3,5 bilhões. Mas
Michael não tem uma linha nesse
valor hoje.

Casino controla o GAP, mas
sempre deixaram Abilio e os Klein
resolverem suas questões, como a
revisão do acordo que criou a Via
Varejo em 2010. Agora, uma nego-
ciação com os Klein, obviamente,
passaria pelo Casino. E os franceses
não gostaram nada da ameaça de
uma ação arbitral dos Klein ao gru-
po. O Casino tem focado as aten-

ções na negociação envolvendo a
saída de Abilio do Pão de Açúcar —
e que pode passar, inclusive, pelos
ativos de Via Varejo.

Nem de longe a movimentação
dos Klein — que já pensavam des-
de o começo de 2011 em rever, pe-
la segunda vez, o acordo com o Pão
de Açúcar — tem a ver com o filho
de Michael, Raphael Klein, 35 anos,
colocado na presidência da Via Va-
rejo pela família. Michael é favorá-
vel à ida do filho para o conselho
de administração da Via Varejo.
Raphael deixa a presidência na pri-
meira quinzena de novembro.

Grupo Pão de Açúcar não se
manifestou. A família Klein tam-
bém não fez comentários.

.

Oi S.A.
CNPJ/MF: 76.535.764/0001-43 - NIRE 33 3 0029520-8

COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da Oi S.A. (“Companhia”) convoca os Acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 07 de novembro de 2012, às 11h, na sede
social da Companhia, à Rua General Polidoro nº 99, 5º andar, Botafogo, na Cidade do Rio de
Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) analisar, discutir e deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia,
nos termos da proposta da administração, a fim de adaptá-lo às novas regras do Regulamento de
Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&F/BOVESPA (“Regulamento de Listagem”)
para o ingresso da Companhia no Nível 1 de Governança. Serão necessárias as seguintes
alterações: (i) incluir o parágrafo único no artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, para prever
que a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, sujeitar-se-ão às disposições do Regulamento de Listagem; (ii) incluir o parágrafo 4º no
artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para prever que os cargos de Presidente do Conselho
de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser
cumulados pela mesma pessoa; (iii) inserir o parágrafo único no artigo 22 do Estatuto Social da
Companhia, para prever que a posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores nos termos
do disposto no Regulamento do Nível 1; e (iv) modificar o caput do artigo 23 do Estatuto Social da
Companhia, para alterar o mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria de
3 (três) para 2 (dois) anos; e
2) consolidar o texto do Estatuto Social da Companhia.
INSTRUÇÕES GERAIS:
1. A documentação relativa às matérias da Ordem do Dia está à disposição na sede da Companhia,
na página de Relações com Investidores da Companhia (www.oi.com.br/ri), assim como no site da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na forma da Instrução CVM 481/09, para exame
pelos senhores Acionistas.
2. Solicita-se ao acionista que desejar participar pessoalmente da Assembleia ou ser representado
por procurador proceder ao depósito dos seguintes documentos, na Rua Humberto de Campos
n.º 425, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, das 9h às 12h e das 14h às 18h,
no prazo de até 2 (dois) dias úteis antecedentes à realização da Assembleia, aos cuidados da
Gerência Societário e M&A: (i) quando Pessoa Jurídica: cópias autenticadas do Instrumento de
Constituição ou Estatuto Social ou Contrato Social, ata de eleição de Conselho de Administração
(quando houver) e ata de eleição de Diretoria que contenham a eleição do(s) representante(s)
legal(is) presente(s) à Assembleia; (ii) quando Pessoa Física: cópias autenticadas do documento
de identidade e CPF do acionista; e (iii) quando Fundo de Investimento: cópias autenticadas do
regulamento do Fundo e Estatuto Social ou Contrato Social do administrador do Fundo, bem como
ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à Assembleia. Além dos documentos
indicados em (i), (ii) e (iii), conforme o caso, quando o acionista for representado por procurador,
deverá encaminhar juntamente com tais documentos o respectivo mandato, com poderes especiais
e firma reconhecida, bem como as cópias autenticadas do documento de identidade e ata de eleição
do(s) representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de
representação, além do documento de identidade e CPF do procurador presente. A medida destina-
se conferir celeridade ao processo de cadastramento dos acionistas presentes à Assembleia.
3. O Acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que
desejar participar desta Assembleia deverá apresentar extrato emitido com data de até 2 (dois) dias
úteis antecedentes à sua realização, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo
órgão custodiante.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2012.
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha

Presidente do Conselho de Administração

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 -NIREnº35.300.050.274
CARTARENÚNCIA

Barueri, 30 de setembro de 2012. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Avenida
Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre
II do Condomínio Castelo Branco Office Park CEP 06460-040, Barueri, Brasil. Ref.: Renúncia de membro
da Diretoria Executiva: Prezados Senhores, Eu, Cibele Castro, venho pela presente: (i) renunciar ao cargo
de Diretora Vice-Presidente da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Sociedade”), para
o qual fui designada na Reunião do Conselho de Administração em 13 de maio de 2010; e (ii) conferir (a) à
Sociedade, (b) aos seus acionistas, e (c) às suas sociedades afiliadas ou aos seus acionistas controladores
diretos/indiretos, a mais ampla, plena, irrestrita, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais
reclamar ou receber, judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, em relação a quaisquer
atos ou fatos direta ou indiretamente relacionados à minha condição de Diretora Vice-Presidente da
Sociedade até a presente data (incluindo, sem limitação, quaisquer remunerações, valores ou outros direitos
pendentes, a qualquer título). Atenciosamente, Cibele Castro. Recebido: 30/09/2012. Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Bárbara da Cunha Xavier - OAB/SP 267.071,
CPF:304.088.608-80. JUCESP nº462.105/12-0em19/10/2012.Gisela SimiemaCeschin - SecretáriaGeral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 out. 2012, Empresas, p. B5.




