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Va re j o Via Varejo e Nova Pontocom, que ficariam com empresário brasileiro, são avaliadas em R$ 6,5 bilhões

Proposta de Abilio envolve R$ 8 bilhões
Graziella Valenti
De São Paulo

Abilio Diniz decidiu, pela pri-
meira vez, pedir diretamente a
Jean-Charles Naouri, dono do Casi -
n o, uma definição sobre os próxi-
mos passos envolvendo o Pão de
A ç ú c a r, empresa na qual são sócios.
Quer saber se assumem de uma vez
o papel de negociadores ou se deve
se dedicar, exclusivamente, ao pa-
pel de presidente do conselho de
administração do grupo.

O empresário Abilio Diniz co-
municou o interesse de sair do
Pão de Açúcar, empresa que aju-
dou a fundar ao lado do pai, e fi-
car com a Via Varejo na carta en-
viada diretamente a Naouri, o
dono do C a s i n o.

No texto, ao qual o Valor teve
acesso, Abilio diz que é preciso
definir “qual rota” irão tomar e
enfatiza que a “i n d e f i n i ç ã o” é
prejudicial à companhia. Espera,
com isso, colocar um ponto final

na insegurança do sócio sobre
seu real interesse na negociação
e acelerar as tratativas. A comu-
nicação atende a uma necessida-
de sinalizada pelo próprio Casi-
no, por conta do temor de que o
apetite de Abilio pela Via Varejo,
maior varejista de eletroeletrôni-
cos do país, seja um jogo de cena.

A carta foi enviada pouco antes
de Abilio decolar para Paris, no
domingo à noite, na tentativa de
participar de reunião na sede do
Casino. Embora Naouri não tenha
permitido a presença de Abilio na
reunião (ver página B1), a carta é
encarada pelo Casino como o pas-
so mais importante dado pelo
empresário desde que as negocia-
ções começaram, pois até então
todos os documentos que cor-
riam entre São Paulo e Paris eram
“apócrifos” e utilizavam “codino -
mes” para as empresa envolvidas.

A partir de agora, aumenta a
pressão sobre ambas as partes. De
um lado, Casino terá de se posicio-

nar objetivamente. Do outro, Abi-
lio empenhou seu compromisso.

Nessa carta, Abilio deixa claro
que o caminho da Via Varejo, com
uma troca de ativos, para a transa-
ção foi uma sugestão do próprio
Naouri, que ele aceitou. E lembrou
que em 25 de julho, último encon-
tro que tiveram pessoalmente, am-
bos tinham se comprometido com
a negociação. “Isso já faz cinco me-
ses”, desabafa o brasileiro.

Desde agosto, os representantes
de ambos os lados trabalhavam
num modelo para a separação de-
finitiva de Abilio Diniz do grupo
Pão de Açúcar, ainda que numa ne-
gociação vagarosa. Entretanto, há
três semanas que Abilio não tem
retorno sobre alguns pontos enca-
minhados ao sócio francês.

Abilio tem, no total, 55 milhões
de ações do grupo, entre preferen-
ciais em ordinárias — avaliadas em
bolsa em cerca de R$ 5,2 bilhões.
No desenho da transação, 40 mi-
lhões de ações e mais as 61 lojas fí-

sicas que possui seriam usadas pa-
ra uma oferta por 100% da Via Va-
rejo. A intenção é lançar a proposta
ao Casino (Grupo Pão de Açúcar) e
à família Klein, minoritária na em-
presa de eletroeletrônicos.

Não está definido se Abilio
aceita ou não ficar com a empre-
sa caso os Klein não aceitem
vender sua fatia. Esse ponto tem
incomodado o Casino.

A transação envolve 19 mi-
lhões de ações ordinárias de Abi-
lio, mais as 61 lojas, que serão en-
tregues à empresa. As lojas são
avaliadas em R$ 2,5 bilhões.

Somados às ações ordinárias, o
que está na mesa é entregar ao Pão
de Açúcar ativos avaliados em R$ 4
bilhões. A companhia pagaria Abi-
lio com o controle da Via Varejo
(52,5% da companhia) e mais a
participação na empresa de co-
mércio eletrônico Nova Pontocom
— 50% desse negócio está debaixo
da Via Varejo, 44% sob Pão de Açú-
car e 6% estão com executivos.

Com isso, restam cerca de 21
milhões de ações preferenciais
dedicadas ao negócio que serão a
proposta à família Klein, que tem
47% da Via Varejo. A preços de
mercado, esses papéis valem ho-
je pouco menos de R$ 2 bilhões.

Restariam na mão de Abilio
aproximadamente mais 15 mi-
lhões de ações preferenciais que
seriam vendidas ao Casino, ou
seja, mais R$ 1,4 bilhão.

Assim, a troca de ativos pela
Via Varejo e Nova Pontocom en-
volveria R$ 6,5 bilhões, aproxi-
madamente, e mais R$ 1,5 bilhão
seriam recebidos em dinheiro,
para a saída completa e imediata
de Abilio do grupo que ajudou a
fundar. No total, a operação mo-
vimentaria cerca de R$ 8 bilhões.

Na BM&FBovespa, o grupo Pão
de Açúcar — operação alimentar,
mais Via Varejo (Ponto Frio e Casas
Bahia) e a Nova Pontocom — está
avaliado em R$ 24,4 bilhões.

Ainda não está claro se o Casino

vai considerar a carta de Abilio,
além de um passo importante, co-
mo a segurança que faltava para a
transação avançar. Recentemente,
por conta do preço atrativo em
bolsa (Pão de Açúcar está próximo
de sua máxima histórica) , o Casi-
no teve receio de que Abilio pode-
ria vender suas preferenciais na
bolsa. Na carta à Naouri, o empre-
sário diz que não o fez e que a prio-
ridade é levar o negócio adiante.

Com a troca de ativos, o Pão de
Açúcar cancelaria as ações ordiná-
rias recompradas de Abilio e, com
isso, o Casino seria o dono isolado
do capital votante da empresa.

Quando as conversas foram para-
lisadas, Abilio oferecia sua contra-
proposta para dois detalhes cruciais.
Ele deseja ficar com a sede da empre-
sa — a loja número 1 do grupo. Ofe-
receu ao sócio francês ter a garantia
de compra do prédio em até dois
anos. Outro ponto era o acordo de
não competição, cuja proposta era
um bloqueio até junho de 2013.

Versão brasileira movimenta R$ 243,8 milhões
Adriana Mattos e Marina Falcão
De São Paulo

A versão brasileira do “Black
Friday ”, ação promocional do va-
rejo americano, gerou fatura-
mento de R$ 243,8 milhões na
sexta-feira, principal dia da ini-
ciativa. O montante foi 143,8%
maior que os R$ 100 milhões ob-
tidos na edição de 2011 e supe-
rou a projeção de R$ 200 milhões
feita para este ano. Os dados são
da consultoria e-bit. O valor cor-
responde a cerca de 12% do fatu-
ramento da data nos Estados
Unidos, quando a soma chegou
neste ano a US$ 1 bilhão.

Os varejistas não informam, en-
tretanto, se esse ritmo forte de ven-
das se traduziu, efetivamente, em
lucro gordo no caixa. É que, no ca-
so de altos descontos, é necessário
vender um volume muito alto para
compensar a perda no preço.

Na maioria das redes a ação du-
rou as 24 horas da sexta-feira e em
algumas poucas cadeias, as pro-

moções se mantiveram no fim de
semana. Mas foram a minoria, e
sem um efeito considerável no re-
sultados final. Segundo a Nova
Pontocom, empresa criada da
união dos sites de Casas Bahia e
Ponto Frio, o crescimento nas ven-
das de empresa em relação ao “Bla -
ck Friday” de 2011 foi de três dígi-
tos. A empresa não informa a taxa.

A rede Extra, do Grupo Pão de
A ç ú c a r, iniciou seu “Black Friday”
na quinta-feira à noite e registrou
uma venda seis vezes superior em
relação a uma madrugada comum
nas lojas físicas (a rede tem pontos
que funcionam 24 horas). Já os su-
permercados Pão de Açúcar fecha-
ram o período promocional com
alta de 40% nas vendas.

O Wa l m a r t informou ontem
que as vendas do grupo na data
sextuplicaram sobre o mesmo
período do ano passado. Segun-
do a empresa, um terço dos pedi-
dos no site da rede foi feito por
novos clientes, que nunca com-
praram na loja virtual antes.

Em sites como a Netshoes, de
artigos esportivos, a data repre-
sentou recorde de vendas em um
único dia, superando eventos co-
mo Natal e Dia das Mães. A
Netshoes registrou aumento de
300% na visitação do site em rela-
ção a uma média entre quatro
sextas-feira normais. “Aproveita -
mos a mídia criada em cima do
evento para vender produtos que
sairiam de linha ou seriam subs-
tituídos por lançamentos da pró-
xima estação”, disse o gerente de
assuntos corporativos da varejis-
ta, Renato Mendes.

A Netshoes começou sua liqui-
dação já na quarta-feira, enquan-
to a Dafiti, varejista virtual de mo-
da, optou por estender o período
promocional até ontem, acom-
panhando a chamada “Cyber
Monday ” nos Estados Unidos.

Malte Huffmann, sócio-funda-
dor da Dafiti espera que, no próxi-
mo ano, as vendas da empresa no
“Black Friday” superem a dos dois
períodos mais tradicionais do va-

rejo brasileiro (Dia das Mães e Na-
tal). Somente na sexta-feira, as ven-
das na Dafiti triplicaram em rela-
ção à média diária, alcançando
uma performance 100% superior à
da mesma data no ano passado.

Na Kanui, loja virtual de arti-
gos esportivos do fundo Rocket
Internet, as promoções também
foram estendidas até ontem.
“Vendemos cerca de cinco vezes
o volume normal de um dia. Foi
muito acima de nossas expectati-
vas, pois esperávamos dobrar o
v o l u m e”, afirmou o presidente
da companhia, Fábio Módolo.

A ideia de estender as promo-
ções no sábado e no domingo é
interessante, pois aumenta o trá-
fego nas lojas virtuais num perío-
do normalmente fraco (fins de
semana), afirma Maurício Salva-
dor, presidente da Associação
Brasileira de Comércio Eletrôni-
co (ABComm). “Por outro lado,
acho que perde um pouco da ma-
gia e do apelo do marketing de
escassez, do compre já”, diz.

NICK UT/AP

P ro m o ç ã o
Ann Zimmerman e ?Greg
Bensinger
The Wall Street Journal

Os varejistas relataram um
grande salto nos gastos dos con-
sumidores nos Estados Unidos no
fim de semana de Ação de Graças,
com os clientes correndo às lojas,
aproveitando os descontos on-li-
ne e, segundo alguns lojistas, vol-
tando várias vezes ao shopping.

Mas, no total, o aumento não
foi tão robusto como em 2011. E
alguns indicadores mostraram
um declínio nos gastos em lojas
na própria “Black Friday”, a sex-
ta-feira que abre oficialmente a
temporada de compras de fim de
ano, o que leva à pergunta: será
que as novas táticas dos varejis-
tas estão simplesmente transfe-
rindo os gastos para outros dias e
outros pontos de venda?

Os comerciantes com forte pre-
sença na internet estão posicio-
nados para serem os grandes ven-
cedores: pela primeira vez, mais
da metade dos consumidores dis-
se que comprou pela internet du-
rante o fim de semana. Os gastos
on-line, apenas na sexta-feira,
passaram de US$ 1 bilhão pela
primeira vez, segundo a firma de
análise de dados comScore.

O total de gastos no fim de se-
mana alcançou estimados US$
59,1 bilhões, um aumento de
13% em relação há um ano, se-
gundo a Federação Nacional de
Varejo (FNV) dos EUA. No ano
passado, o aumento foi de 16%.

Uma pesquisa realizada pela
firma BIGinsight constatou que os
consumidores gastaram uma mé-
dia de US$ 423 no fim de semana,
um aumento de 6% em relação

aos US$ 398 do fim de semana de
Ação de Graças do ano passado.

Um forte início da temporada
de compras de Natal não indica,
necessariamente, que o total de
vendas natalinas vai aumentar.

"Já vi acontecer as duas coi-
sas", diz Beryl Raff, diretor-presi-
dente da Helzberg Diamonds,
cadeia de joalherias de proprie-
dade da Berkshire Hathaway.

Os lojistas temem que as ven-
das de fim de ano serão fracas.
"Meu medo é estarmos condicio-
nando os clientes a comprar ape-
nas neste único fim de semana",
diz John Abt, coproprietário da
Abt Electronics, grande varejista
independente de eletrônicos de
Glenview, um subúrbio de Chica-
go. Suas vendas na “Black Friday”
saltaram 22%, disse ele, e as ven-
das pela internet subiram 64%
no Dia de Ação de Graças.

Em 2011, as vendas no varejo
tiveram um início forte em no-
vembro, subindo 6,7% em relação
ao ano anterior. Mas o movimen-
to caiu um pouco e o aumento
acabou sendo de 6% em relação a
2010, excluindo automóveis.

A economia americana ainda
preocupa os consumidores e os lo-
jistas, que já antecipam que o total
de vendas cresça a um ritmo mais
lento do que no ano passado. A
FNV estima que as vendas de Natal
em novembro e dezembro vão au-
mentar 4,1%, para US$ 586,1 bi-
lhões, em comparação com um au-
mento de 5,6% no ano passado.

O grupo disse que pode revisar
seus números para cima se o Con-
gresso aprovar uma legislação, nos
próximas semanas, que impeça o
chamado abismo fiscal, um au-
mento geral de impostos e cortes
nos gastos do governo que entra-
ria em vigor a partir do Ano Novo.

"Se isso se arrastar até a véspera de
Natal, há uma possibilidade real
de que tenha consequências nega-
tivas no o resto da temporada", diz
o presidente da FNV, Matt Shay.

As vendas on-line na “Black Fri-
day ” cresceram 21% em relação ao
ano passado, segundo conclusões
do Smarter Commerce, braço de
pesquisa da IBM, com base em da-
dos de 500 varejistas, incluindo 50
dos 100 maiores varejistas on-line.

Mas embora o número de pe-
didos tenha aumentado, o mon-
tante do pedido médio por clien-
te caiu 4,7%, para US$ 181,22.

A IBM informou que o número
médio de itens por pedido tam-
bém caiu 12%, para 5,6 itens, re-
sultado das promoções com en-
trega gratuita oferecidas pelas lo-
jas on-line. "Agora, bastam pou-
cos itens na cesta do consumidor
para que ela ultrapasse o limite
para entrega gratuita", disse Jay
Henderson, diretor de estratégia
da Smarter Commerce da IBM.

A Mercent, que ajuda a facilitar
as vendas on-line para cerca de 500
varejistas, incluindo a Home De-
pot e a loja de roupas esportivas
REI, informou que seus clientes re-
lataram um aumento combinado
de 23% nas vendas diretas e feitas
através de outros sites, como Ama -
zon.com e e B a y. São resultados
quase iguais aos do ano passado,
disse o presidente da Mercent, Eric
Best. No próprio dia de Ação de
Graças, os associados da Mercent
registraram aumento de 32%,
maior que o de 18% de 2011.

"Os consumidores não são bur-
ros. Eles pesquisam primeiro os
produtos on-line e compram on-
line se for mais barato que ir a
uma loja", disse Best, cuja firma fi-
ca em Seattle. "Os dados deste ano
mostram que os consumidores

“Black Friday” nos EUA traz
resultado menos robusto

estão comprando on-line com
mais frequência, e procurando as
lojas on-line antes do que costu-
mavam fazer", disse ele. Uma por-
ta-voz da Amazon não quis infor-
mar resultados específicos de ven-
das, mas disse que a empresa es-
pera ter a "maior" temporada de
vendas de Natal da sua história.

Nas lojas físicas, fazer compras
à noite no feriado de quinta-feira
foi um programa popular entre
as famílias, com grandes redes va-
rejistas como Wa l m a r t , Ta r g e t e
Toys "R" Us abrindo mais cedo, al-
gumas mesmo às 20 horas. Uma
análise dos recibos de cartão de
crédito feita pela Chase Paymen-
tech, subsidiária do J.P. Morgan
Chase, informou que as vendas
nas lojas físicas subiram 70%. Mas

no dia seguinte, as vendas nas lo-
jas caíram 7%, informou a Chase.

Um resultado semelhante foi
relatado pela ShopperTrak, que
mede o movimento de pedestres
e faz estimativas de vendas. A fir-
ma concluiu que embora hou-
vesse mais pessoas fazendo com-
pras na sexta-feira do que no
ano passado, as vendas reais
nesse dia caíram quase 2%.

Os lojistas que abriram na quin-
ta-feira disseram que a despesa ex-
tra valeu a pena. "Nossos clientes
ficaram mais tempo na loja e com-
praram mais mercadorias, então
nossa reação inicial é que foi uma
decisão acertada", disse Sid Keswa-
ni, vice-presidente da Target para o
sudoeste dos Estados Unidos.

Walmart informou que os clien-

tes ficaram mais tempo nas lojas.
Em Dallas, Elizabeth Etier e sua

irmã Emily McKenzie disseram
ter ouvido falar que alguns clien-
tes e funcionários estavam indig-
nados porque as lojas estavam
abrindo mais cedo do que nunca
no dia de Ação de Graças; mas
disseram também que estavam
gratas à Target por abrir às 21 ho-
ras. Nesse horário, elas puderam
levar a filha de Emily, Anna Claire,
de 6 anos, para a sua primeira ex-
periência numa “Black Friday”.

"É um bom programa para
unir a família", disse Brad
McKenzie, marido de Emily. (Co -
laborou Shelly Banjo.)

Leia nas págs B8 e B10 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

ALMEIDA ROCHA/FOLHAPRESS

Nas lojas da rede Extra desempenho de vendas chegou a ser seis vezes maior

Clientes do Wal-Mart ficaram mais tempo nas lojas para conferir ofertas em eletrônicos, brinquedos e utensílios domésticos
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 nov. 2012, Empresas, p. B5.




