
Terça-feira, 26 de março de 2013 | B1

Empre s a s

Rede precisa de R$ 3 bi
Um levantamento feito pela em-
presa de consultoria Apsis calcu -
la que o grupo Rede, cujas distri-
buidoras de energia estão sob in-
tervenção da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), pre-
cisará de investimentos de mais
de R$ 3 bilhões nos próximos
cinco anos. A companhia foi ven-
dida no fim do ano passado para
um consórcio formado pela
Equatorial e a CPFL, mas seu pla-
no de recuperação financeira
ainda terá de ser aprovado pelos
credores e pela Aneel. De acordo
com o estudo da Apis, as cinco
holdings do grupo, que entra-
ram com pedido de recuperação
judicial, possuem um endivida-
mento total de R$ 3,435 bilhões.
Também foram identificadas
contigências decorrentes de pro-
cessos administrativos e judi-
ciais de cerca de R$ 2 bilhões, dos
quais R$ 1 bilhão apenas na Ce -
mat, distribuidora de energia do
Mato Grosso. A Cemat também é
a distribuidora do grupo que
mais precisa de investimentos,
totalizando R$ 1,4 bilhão nos
primeiros cinco anos. O levanta-
mento foi enviado à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).

Belo Monte recebe tropas
O governo decidiu enviar tropas
da Força Nacional e Segurança
Pública para a hidrelétrica de Be-
lo Monte devido aos conflitos
que paralisam as obras da usina.
Portaria do Ministério da Justiça,
publicada na edição de ontem
do “Diário Oficial da União”, in-
forma que um efetivo da Força
Nacional será enviado ao Pará,
por 90 dias, prazo que poderá se
estendido, atendendo à deman-
da do Ministério de Minas e
Energia. Segundo a portaria, o
ministro Edison Lobão, de Minas
e Energia, solicitou o envio de
tropas no dia 21, data em que
um grupo de manifestantes,
composto na maioria por índios,
ocupou um dos canteiros de
obras de Belo Monte e paralisou
as atividades de cerca de seis mil
operários no sítio Pimental, no
rio Xingu. O uso das tropas tem o
objetivo de “garantir incolumi-
dade das pessoas, do patrimônio
e a manutenção da ordem públi-
ca nos locais em que se desenvol-
vem as obras, demarcações, ser-
viços e demais atividades atinen-
tes ao Ministério das Minas e
E n e r g i a”, afirma o ministro da
Justiça, José Eduardo Cardozo,
na portaria.

Sanofi assina acordo
A farmacêutica Sanofi assinou
ontem parceria com o Programa
Ciência sem Fronteiras para in-
vestir na capacitação de pesqui-
sadores brasileiros com curso de
doutorado. Os pesquisadores se-
lecionados serão treinados por,
no mínimo, um ano nos centros
de pesquisa da Sanofi em Cam-
bridge (EUA), Paris e Frankfurt
(Alemanha) e terão a oportuni-
dade de participar de projetos
envolvendo os processos-chave
de P&D de um medicamento.
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Abilio Diniz tem
interesse econômico
maior no Pão de Açúcar,
mas o entusiasmo
está na BRF B4

First Class negocia
entrada de novo sócio
Cama, mesa e banho
Marina Falcão
De São Paulo

A varejista de artigos de cama,
mesa e banho First Class, do Rio
de Janeiro, avalia a entrada de
um novo sócio no negócio. A
empresa está há um ano e meio
em conversas com fundos, ges-
toras e concorrentes do setor
com objetivo de levantar recur-
sos para estruturar um plano de
expansão mais agressivo.

A First Class conta hoje 110 lojas
franqueadas, das quais 60 localiza-
das no Rio de Janeiro. A rede está
presente ainda nos estados de São
Paulo, Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Distrito Federal, além de todas
as capitais do Nordeste. Juntas, as
franquias faturaram cerca de R$
200 milhões no ano passado.

Uma fonte do mercado disse
ao Va l o r que a First Class poderá
assinar, ainda esta semana, um
memorando de entendimentos
com a gestora carioca Squadra,
que iniciaria o processo de “due
d i l i g e n c e”. A ideia é negociar
uma fatia de 70% da varejista.

Sócio-fundador da First Class,
André Pivetti negou que as conver-
sas com a Squadra estejam em es-
tágio tão avançado. No entanto, as-
sumiu que vem dialogando com
varejistas, fundos e gestoras de in-
vestimento, incluindo a Squadra.

A First Class está sendo asses-
sorada pela Aria Capital, que pre-
feriu não se pronunciar. Procura-
da, a Squadra disse apenas que,
devido a normas internas, tem
uma política restrita de comuni-
cação com a imprensa.

Ex-vendedor de ramo têxtil,
Pivetti fundou a First Class há 13
anos em parceria com Orlando
Ferreira, que atuava no mercado
f i n a n c e i r o.

Há cerca de um ano, a compa-
nhia recebeu uma proposta da
Springs — braço varejista da Co -
teminas — dona de marcas con-
correntes da First Class no varejo
M. Martan, Artex e Casas Moysés.

A varejista também teria sido
abordada pela Ka r s t e n , fabricante
de produtos têxteis. Os fundos BTG
Pa c t u a l , HIG, Victoria Capital Part-
ners e Pátria chegaram a sondar a
First Class, mas as conversas não
passaram da fase preliminar.

Va re j o Proposta foi apresentada ontem em reunião e pode resolver impasse entre sócios

Klein propõe ao GPA operar
negócio de eletro da rede Extra
Adriana Mattos
De São Paulo

A família Klein e o Grupo Pão
de Açúcar (GPA), sócios na em-
presa Via Varejo, negociam um
acordo para que consigam avan-
çar na aprovação do processo de
fusão das redes Casas Bahia e
Ponto Frio. A operação ainda
precisa ser aprovada no Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e depende de
um entendimento, que não exis-
te entre os acionistas hoje. O Va -
lor apurou que os Klein decidi-
ram não assinar o documento fi-
nal das propostas a serem apre-
sentadas ao Cade. Os sócios dei-
xaram clara a oposição em reu-
nião do conselho de administra-
ção da Via Varejo, na sexta-feira
passada. O clima entre os acio-
nistas azedou e eles chegaram a
trocar correspondências em tom
pesado nos últimos dias.

Ontem à tarde, Enéas Pestana,
presidente do Grupo Pão de Açú-
car, e Michael Klein, presidente do
conselho de administração da Via
Varejo (criada com a união das
duas redes de lojas de eletroeletrô-
nicos), se reuniram em Brasília, na
sede do Cade, para tratar do assun-
to. Os Klein e o grupo negociam as-
pectos da proposta há meses. Na
reunião, Michael disse que não
aceitaria especificamente um pon-
to do acordo negociado entre a fa-
mília Klein, o GPA e o Cade. Trata-
se do fechamento de lojas das re-
des Casas Bahia e Ponto Frio e a
manutenção dos pontos da rede
Extra, que vende eletroeletrônicos
em suas unidades.

Os Klein não aceitam que Via
Varejo tenha que fechar lojas (ou
passá-las para a concorrência) en-
quanto, dizem eles, se “p r e s e r v a m”
os negócios de GPA, sem qualquer
efeito sobre a rede Extra. Por isso,
no encontro entre as partes ontem,
Michael fez uma proposta: em to-
das as cidades onde uma loja de
Casas Bahia ou Ponto Frio for fe-
chada, a unidade do Extra do mes-
mo município passará a ter ele-
troeletrônicos vendidos pela Via
Varejo. Ou seja, a receita com a ven-
da desses produtos irá para o caixa
da varejista de eletroeletrônicos.
Hoje, esse valor entra na receita de
hipermercados do GPA.

Pelo negociado até agora, cer-
ca de 60 lojas de Casas Bahia e
Ponto Frio podem ser fechadas
em cidades em que a participa-
ção de mercado de Via Varejo su-
pera 57%, taxa determinada pelo
Cade como “c o r t e” na análise de
concorrência, apurou o Va l o r . O
que os Klein querem, entende o
Pão de Açúcar, é uma espécie de
“compensação financeira”, já que
terão os pontos fechados.

O Va l o r apurou que Enéas
Pestana concordou ontem em
analisar a proposta apresentada
por Michael e não a considera
“a b s u r d a”, mas o grupo não sa-
bia dessa ideia do sócio e precisa
tratar da questão no conselho. O
Cade deve aguardar esse enten-
dimento para que o tema da fu-
são das redes seja colocado na
pauta de votação. Há acordo em
relação a todos os outros pontos

que farão parte do Termo de
Compromisso de Desempenho
(TCD), com as restrições defini-
das pelo Cade.

Nos últimos dias, a relação en-
tre os Klein e o Pão de Açúcar vol-
tou a piorar. Depois de tomar co-
nhecimento, na semana passada,
que os Klein não aceitavam assi-
nar a proposta de acordo, o gru-
po enviou uma carta ao acionista
criticando o posicionamento.
Afirmou que estava “s u r p r e s o”
com a postura dos Klein e afir-
mou que eles estavam sobrepon-
do os interesses da família aos in-
teresses da empresa. Na carta, o
grupo critica os Klein, que não
estariam participando de forma
ativa, com o fornecimento de da-
dos e informações, e que isso es-
taria afetando o avanço das con-
versas. Ao fim da carta, o grupo
ameaça entrar com processo

contra a família na câmara de ar-
bitragem, caso os Klein não mos-
trem interesse em negociar pelo
bem da empresa.

Na noite de domingo, os Klein
responderam à correspondên-
cia, em 26 pontos. Disseram que
a companhia procura “impor a
sua vontade de forma truculenta
e com base em ameaças ocas”.
Afirmam ainda que eles se empe-
nharam para ter a operação
aprovada nos termos contrata-
dos, já o GPA “abandonou a luta
pela aprovação integral [do acor-
do] e passou a procurar restri-
ções que não são distribuídas
equitativamente entre as partes”.

Segundo a carta dos Klein, “é
bem melhor para CBD [GPA]
preservar lucros na sua compa-
nhia, ainda que às expensas de
perdas em outra da qual só par-
ticipa em cerca de 52% do capi-

tal”. Os Klein ainda informam
que esperam uma negociação
amigável e caso ela não ocorra
em 30 dias, a partir do último
domingo (data do envio da car-
ta) eles apoiam a abertura de
um processo arbitral.

É pouco provável que se che-
gue a esse ponto. O Pão de Açú-
car entende que é preciso alcan-
çar um consenso o mais rápido
possível, que a aprovação da fu-
são das redes já se estendeu de-
mais — e os Klein pensam o mes-
mo. É possível que as partes se
entendam nas próximas sema-
nas, segundo fontes ouvidas.

Não é a primeira vez que os só-
cios se desentendem. Em feverei-
ro, os Klein ameaçaram entrar
com processo arbitral contra o
GPA por causa das condições do
acordo de associação assinado
pelas partes em 2010.

ADI LEITE/VALOR

Em carta ao comando do Pão de Açúcar, Michael Klein acusa o grupo de procurar “impor a sua vontade de forma truculenta e com base em ameaças ocas”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Empresas, p. B1.




