
Não é segredo que o relaciona-
mento entre os sócios da Viava-
rejo (Grupo Pão de Açúcar e Fa-
mília Klein) não é dos melho-
res, especialmente às vésperas
do fim do contrato de Raphael
Klein, que deixa a presidência
do braço de eletroeletrônicos
da rede de varejo no dia 22. Po-
rém, Jean Charles Naouri, presi-
dente do grupo francês Casino
terá hoje a chance de tentar mi-
tigar o conflito. Michael Klein,
presidente do con-
selho de administra-
ção da Viavarejo,
vai se encontrar
com Naouri para
discutir a situação
no Brasil.

As informações
acerca da reunião
são desencontra-
das. A assessoria de comunica-
ção do Casino sequer confirma
o encontro, apesar da assesso-
ria da família Klein garantir de
que ele ocorrerá. Na prática, es-
pera-se que Michael Klein vá,
de fato, apresentar uma propos-
ta para resolver a questão. “Nin-
guém sabe o que ele quer real-
mente, uma hora diz que quer
recomprar a empresa, em outra
afirma que o contrato foi bom
para a sua família”, diz um exe-
cutivo que atua juntamente ao
Grupo Pão de Açúcar.

De fato, várias especulações
sobre a intenção da família

Klein vem sendo divulgadas na
mídia desde que o contrato foi
assinado em 2009. Inicialmen-
te, a insatisfação da família fun-
dadora da Casas Bahia com o
contrato quase impediu a fusão
com o Ponto Frio.

Recentemente, Klein afir-
mou ao Brasil Econômico que o
contrato foi bom para sua famí-
lia. Paralelamente, porém,
ameaça entrar com um proces-
so em câmara de arbitragem pe-
dindo revisão da participação
da Casas Bahia na Viavarejo. Se-
gundo Klein, inconsistências
nos balanços do Ponto Frio fize-
ram com que o Grupo Pão de
Açúcar tivesse o controle da em-
presa — o grupo tem 51% do ne-

gócio e a família
Klein, 47%. A análi-
se, que está sendo
feita pela KPMG, de-
ve terminar em de-
zembro.

Uma opção de
Klein seria a recom-
pra da empresa, o
que vem se mostran-

do inviável por questões de fi-
nanciamento.

Outra opção seria Klein adqui-
rir 4% restantes das ações e as-
sumir o controle, mas de qual-
quer forma, a chance de o Casi-
no aceitar uma oferta de com-
pra é pequena, afirma um execu-
tivo que atua na empresa. “Este
não é o modelo de trabalho da
rede francesa no mundo”, expli-
ca. Tradicionalmente, o Casino
opta por adquirir o controle de
empresas fortes em seus merca-
dos de atuação, mantendo par-
ceiros regionais como sócio no
negócio. ■

Chance da
rede francesa
vender uma
participação

na Viavarejo é
quase nula

O próximo dia 23 pode marcar
as 24 horas de maior faturamen-
to na história do comércio ele-
trônico brasileiro, que deve ven-
der cerca de R$ 135 milhões
com a terceira edição da “Black
Friday”.

Herdado dos americanos, o
evento trazido ao Brasil pelo
portal Busca Descontos reunirá
este ano mais de 300 lojas vir-
tuais — número quase seis ve-
zes superior ao de 2011—, com
produtos cujos descontos po-
dem superar 75%.

“Vamos bater todos os recor-
des este ano. A data já é uma rea-
lidade no país e as empresas en-
tenderam que conseguem ven-
der para um número de consu-
midores não imaginado antes”,
disse o presidente do Busca Des-
contos, que reúne todas as ofer-
tas em um único portal (www.
blackfriday.com.br), Pedro Eu-
genio. Em 2011, de acordo com
a consultoria e-bit, a “Black Fri-
day” rendeu ao comércio on-li-
ne brasileiro o maior faturamen-
to em um único dia, de R$ 100
milhões, 88% a mais que em
2010.

No ano passado, os varejistas
receberam 237 mil pedidos, nú-
mero que deve saltar para 330
mil este ano, segundo Eugenio.

“A data já possui volume de
vendas expressivo e tem papel
importante para as vendas de
fim de ano, figurando entre
uma das datas importantes para
as vendas on-line da empresa”,
disse o diretor de marketing e
vendas do Magazine Luiza, Fre-
derico Trajano. Segundo ele, os
descontos da varejista devem
chegar a até 60%.

Com descontos um pouco
maiores, que podem superar
75%, a rede de produtos esporti-
vos Netshoes espera ter as ven-
das impulsionadas pelo evento
em cerca de 50%ante a edição
do ano passado.

“Em relação a um dia normal
de vendas, considerando as últi-
mas quatro sextas-feiras, o au-
mento (das vendas) pode che-
gar a até 70%”, afirmou o geren-
te de assuntos corporativos da
Netshoes, Renato Mendes. “Es-
ta já se tornou uma data impor-
tante para o varejo.”

Nos Estados Unidos, a Black
Friday é uma das datas mais im-

portantes para o varejo e envol-
ve também lojas físicas, onde os
consumidores fazem fila à espe-
ra da abertura das portas. Na edi-
ção do ano passado, as vendas
online nos EUA movimentaram
US$ 816 milhões, crescimento
de 26% em relação a 2010, se-
gundo a comScore.

O evento acontece na sexta-
feira seguinte ao feriado de
Ação de Graças e marca o início
da temporada de vendas de fim
de ano, quando os varejistas
aproveitam para limpar os esto-
ques e sair do vermelho.

O Wal-Mart -um dos princi-
pais participantes da Black Fri-
day nos EUA- espera dobrar o
fluxo de acessos ao site no Brasil
tanto em relação ao ano passa-
do quanto a um dia normal de
vendas, informou a companhia
via assessoria de imprensa.

Em 2011, as categorias com
maiores vendas durante as 24
horas da “Black Friday” brasi-
leira foram informática e eletro-
domésticos, cada uma com 12%

do total. Os eletrônicos respon-
deram por 10% e o segmento de
moda e acessórios, por 9%.

No Brasil, participam tam-
bém do evento, entre as gran-
des varejistas, Grupo Pão de
Açúcar -com a Nova Ponto-
com-, B2W (dona dos sites Sub-
marino, Americanas.com e
Shop Time) e Saraiva.

Com mais de 6 milhões de ca-
dastros no site que reúne as ofer-
tas, o Busca Descontos tem o de-
safio de evitar que a “Black Fri-
day” resulte em recorde tam-
bém no número de reclamações
dos consumidores.

O evento ocorre em meio à
crescente fiscalização por parte
de órgãos de defesa do consumi-
dor em relação a sites de comér-
cio eletrônico, com suspensão
de atividades especialmente
por atrasos na entrega de produ-
tos. “As ofertas serão auditadas
e checadas se são verdadeiras
pelo Busca Descontos, buscan-
do proteger o consumidor”, dis-
se Eugenio. ■

DESEMPENHO

Lucro trimestral da chinesa Alibaba dobra

Previsão de recorde na
‘black friday’ brasileira

O grupo chinês Alibaba mais que dobrou o lucro líquido de abril a junho,
enquanto as vendas saltaram 71% (a US$ 1,1 bi), comprovando que
a maior empresa de comércio eletrônico do país driblou a forte
concorrência no segmento. O Yahoo, que revendeu uma fatia parcial
no Alibaba em setembro ao grupo controlador, ainda detém 24%.
No segundo trimestre, o lucro líquido atribuível a acionistas foi
de US$ 273 milhões, alta de 129% sobre um ano antes. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 nov. 2012, Empresas, p. 15.




