
O Walmart Stores, maior vare-
jista do mundo, processou um
fornecedor que utilizou uma fá-
brica em Bangladesh, onde
mais de 100 pessoas morreram
no pior incêndio do país, para
produzir vestuário para a rede.

“A fábrica Tazreen não era
autorizada a produzir mercado-
rias para o Walmart”, afirmou
Kevin Gardner, porta-voz da
companhia em comunicado.
“Subcontratar esta fábrica,
sem autorização é uma viola-
ção direta de nossas políticas”,
disse Gardner.

A fábrica, de propriedade de
Tazreen Moda, não tinha saídas

de emergência, e muitos traba-
lhadores foram queimados vi-
vos no incêndio do dia 24 de no-
vembro. Alguns trabalhadores
saltaram do edifício de oito an-
dares para fugir das chamas, se-
gundo informou Mohammad
Sharif, que dirige uma mercea-
ria local.

Pelo menos 124 pessoas fo-
ram mortas no incêndio, disse

Habibur Rahman, superinten-
dente da polícia de Dhaka.

O setor têxtil contribuir com
mais de 10% do produto inter-
no bruto de Bangladesh e cerca
de 80% das exportações do
país, principalmente para os
EUA e para a União Europeia,
segundo a Associação Nacional
de Manufatura.

O Walmart tem visitado fá-

bricas de fornecedores para
identificar aqueles considera-
dos “de alto risco para os ris-
cos de segurança contra incên-
dio”, informou a empresa por
meio de seu site. Em 2011, a em-
presa parou de trabalhar com
49 fábricas em Bangladesh de-
vido aos problemas de seguran-
ça dos trabalhadores. ■ Bloom-
berg

Quem acompanha o mercado
empresarial sabe que um rompi-
mento societário não é muito di-
ferente do fim de um casamen-
to. Após anos de convivência,
os dois lados, desgastados e in-
comodados com a presença do
outro, buscam uma saída rápi-
da, porém, nem sempre honro-
sa. A crise entre Abilio Diniz e
Jean Charles Naouri, por exem-
plo, já chegou a capítulos folhe-
tinescos, ao ponto do empresá-
rio brasileiro ser impedido de
entrar em uma reunião opera-
cional do Grupo Pão de Açúcar
na França. E, apesar do cons-
trangimento, não ter problema
de anunciar que foi, literalmen-
te, barrado na porta.

Há até quem possa acreditar

que o brasileiro deu azar na esco-
lha do sócio. Mas Diniz não sofre
dos males de um principiante.
Ele já adiantou que deve partir
para as vias judiciais contra a em-
presa francesa por conta do episó-
dio. Diniz alega que, como presi-
dente do conselho de administra-
ção do Pão de Açúcar, é responsá-
vel pelo desempenho da empre-
sa, por isso, deve participar de to-
das as reuniões estratégicas, mes-
mo as de caráter operacional, co-
mo foi o caso. Vale lembrar que
as estratégias definidas na França
ainda vão passar pelo crivo do
conselho de administração do
Pão de Açúcar, logo, pela aprova-
ção do empresário brasileiro.

Diniz não esconde que está
partindo para o “all-in” — ter-
mo comum no pôquer, onde o
jogador aposta todas as suas fi-
chas em uma cartada final —,

frente ao empresário francês. O
prêmio, claro, é a porta de saída
da sociedade.

O mais novo argumento da dis-
puta — ser barrado na porta ao
tentar participar de uma reunião
—, pode não convencer nem dar
grande caldo jurídico, mas ga-
nhou repercussão, criando um
novo desconforto para um fran-
cês, que, como se sabe, também
é pavio curto quando o assunto
são seus negócios. “Diniz está
criando dificuldade para vender
facilidade, o que é muito comum
em crise de relacionamento”,
conta uma fonte do setor.

Por meio de sua assessoria de
imprensa, Diniz reafirma que
“sempre cumpriu os contratos
firmados e continuará cumprin-
do”. E que não há qualquer inten-
ção de reescrever a história. Só
lamenta a atitude insensata do
Casino de impedi-lo de partici-
par, como presidente do conse-

lho de administração, da reunião
de planejamento estratégico do
Grupo Pão de Açúcar, realizada
na segunda-feira na sede do Casi-
no, em Paris.

Diniz mostra, assim, que mes-
mo com cartas ruins é capaz de
forçar jogadas inteligentes. Afi-
nal, Naouri não escondeu que a
opção por deixar o sócio fora da
reunião era simples falta de con-
fiança. “Ele se posiciona como
concorrente, ora dizendo que
quer comprar o Carrefour, ora
que quer ficar com a Viavarejo.
O que ele quer?”, diz um execu-
tivo do Casino. O curioso é que
esse mesmo argumento é a mes-
ma usado contra a família
Klein, fundadora da Casas Ba-
hia, pelo Pão de Açúcar. “Mi-
chel Klein diz que não está satis-
feito com o negócio, depois que
o negócio foi bom para sua famí-
lia, depois que quer comprar a
Viavarejo. Ele não sabe o que

quer”, disse uma fonte ligada
ao supermercadista.

E afinal, o que querem os só-
cios insatisfeitos? “Eles estão
criando zonas de desconforto
para elevar seu passe na saída”,
conta um executivo de fusões e
aquisições. “O resto — tentar re-
comprar empresa, rediscutir
contratos, sofrer assédio do só-
cio —, é blefe.” Até mesmo por-
que o Casino já deixou claro
que, além de não ter recebido
nenhuma proposta para a ven-
da da Viavarejo, não tem inten-
ção de se desfazer do ativo.

Enquanto as zonas de descon-
forto aumentam, a crise institu-
cional da empresa é observada
pelo mercado financeiro. “Ge-
ralmente, é o grupo internacio-
nal que sofre mais com ruídos
em seus mercados de atuação”.
Resta saber quanto tempo Naou-
ri está disposto a aguentar os
ruídos. Façam suas apostas! ■

VAREJO

IDV e Caixa Econômica assinam acordo

Walmart processa fornecedor em Bangladesh
Maior varejista do mundo
enfrenta a crise de falta de
segurança com parceiros

O Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) firmou um acordo

de cooperação com a Caixa Econômica Federal para ampliar as linhas

de financiamento aos varejistas. Agora, o banco colocará à disposição

das empresas uma linha de investimento para expansão de lojas

e capital de giro de R$ 3 bilhões, com prazo de pagamento para

60 meses. O IDV representa 37 empresas varejistas de diferentes

ramos como alimentos, eletrodomésticos, móveis e cosméticos.

Até onde Abilio Diniz irá para se livrar
do sócio francês Jean Charles Naouri?
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A PERFORMANCE DAS SÓCIAS

Casino x Pão de Açúcar visto pelo mercado financeiro
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