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Via Varejo, da quase venda ao maior IPO do setor
De São Paulo

A Via Varejo, empresa criada
com a fusão de Casas Bahia e Ponto
Frio, mudou o seu papel dentro de
Grupo Pão de Açúcar (GPA) nesse
primeiro ano do Casino como con-
trolador isolado da companhia. A
empresa deixou de ser um ativo
que poderia ser vendido ao sócio
Abilio Diniz, facilitando a sua saí-
da do GPA, e se transformou num
negócio que começa a mostrar re-
sultados. A rede deve ter sua pri-
meira oferta pública de ações tão
logo as condições de mercado per-
mitam — com potencial para ser o
maior IPO do varejo no Brasil.

A proposta de Abilio para sair
antecipadamente de GPA passava
por assumir Via Varejo, avaliada,
há alguns meses, entre R$ 5 bilhões
e R$ 6 bilhões. Estudos recentes de
bancos para o IPO — antes da mu-
dança do humor geral do mercado
— apontavam para um valor entre

R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões.
No modelo proposto para a

oferta, a Via Varejo, uma compa-
nhia aberta de pouca liquidez, dei-
xará de ter apenas ações ordinárias
e emitirá preferenciais. O Casino
indica com isso que quer o contro-
le, mas aceitar dividir o negócio.

Os trabalhos para que um IPO
(oferta pública inicial de ações)
ocorra até novembro continuam
sendo tocados, para o caso de uma
melhora no apetite dos investido-
res. Internamente, já se levanta a
hipótese de um adiamento para o
primeiro trimestre de 2014, se o
mercado não se recuperar.

A oferta muda o futuro da em-
presa e só ocorrerá porque a famí-
lia Klein, fundadora de Casas Ba-
hia, decidiu, em maio, fazer uma
oferta secundária de cerca de 1/3
de suas ações, como garante o
contrato assinado em 2010. Deve
ser a porta de saída dos Klein do
negócio, que negam a intenção

de deixar por completo o negó-
cio. Mesmo que isso não ocorra, a
permanência dos Klein como mi-
noritários diminui os riscos de
novos embates entre os sócios —
tira da frente o plano de recom-
pra da rede pela família, algo que
gerava ruídos no mercado.

A melhora na convivência com a
família Klein demonstra que,
quando quer, o Casino sabe ser di-
plomático. A despeito de ter corta-
do os gastos dos sócios com aero-
naves e seguranças, de ter retirado
o herdeiro Raphael Klein do co-
mando da operação (já previsto na
compra) e feito uma auditoria das
contas, o Casino soube convencer
os Klein a vender sua participação.
As reuniões de conselho da Via Va-
rejo já não são mais uma território
de guerrilha. Com a perspectiva do
IPO, em que todos seriam benefi-
ciados, os sócios trabalham pelo
bem comum do negócio, ainda
que não haja afinidades maiores.

Uma das prioridade hoje é a de-
finição do nome do novo presi-
dente da empresa. A ideia é que se-
ja anunciado até o fim de julho,
apurou o Va l o r . Antonio Ramatis
renunciou em maio passado, ale-
gando interferências em seu traba-
lho e problemas no pagamento de
“stock options”. As críticas não
eram esperadas e expuseram a Via
Varejo. Internamente, o grupo tra-
ta a questão como um fato isolado.
Por isso mesmo quer focar o deba-
te nas melhorias de resultados.

A Via Varejo tem melhorado o
desempenho, mas o mercado es-
pera maiores ajustes em suas des-
pesas operacionais, que tem se re-
duzido paulatinamente. Em 2012,
a rede teve receita líquida de R$
22,8 bilhões, com R$ 322 milhões
de lucro líquido (cresceu 210%) e
margem líquida de 1,4% (era 0,5%
em 2011). De janeiro a março, a re-
ceita foi de R$ 6 bilhões e o lucro
em R$ 99 milhões, alta de 570%.

Em silêncio, Abilio Diniz reforça time de negociadores
De São Paulo

Abilio Diniz adota um tom de
silêncio quanto a suas pretensões
sobre vender ou não sua partici-
pação em ações ordinárias do
GPA a partir de 22 de junho de
2014, como tem direito pelo con-
trato assinado há oito anos.

A despeito disso, reforçou seu
time de negociação, o que deno-
ta a disposição para conversas,
ainda que difíceis. Contratou o
papa das negociações intrinca-
das, William Ury, um dos criado-
res do Programa de Negociação
de Harvard, com experiência em
conflitos societários e políticos.

A chegada do estrangeiro foi co-
municada a Jean-Charles Naouri, do
Casino, por um emissário com boas
relações de ambos os lados, o ex-
conselheiro de GPA e ex-presidente
da Pe t r o b r a s Phillippe Reischtul. A
ligação foi para dizer que o novo in-
terlocutor chega em missão de paz,

numa tentativa também de mudar o
eixo dos diálogos para o campo in-
ternacional. O representante do gru-
po francês fora do Brasil costuma ser
Jack Levy, do Goldman Sachs.

A partir do ano que vem, o empre-
sário pode decidir a qualquer tempo
pela sua saída até 2022. Abilio pos-
sui 20% dos papéis votantes do GPA,
avaliados em R$ 1,8 bilhão na bolsa.

Ele tem ainda 9% das preferen-
ciais em recibos americanos de
ações (ADRs) — cerca de R$ 850 mi-
lhões. Desde dezembro, Abilio
vem reduzindo sua participação
em preferenciais. Atualmente o
fundo com seu patrimônio, o San-
ta Rita, tem R$ 2,3 bilhões alocados
em diferentes investimentos —
50% na empresa de alimentos BRF.

No começo de junho, conforme
apurou o Va l o r , o empresário con-
tratou também uma opção de venda
de pouco mais da metade de sua po-
sição em ADRs com o BTG Pactual —
cerca de R$ 500 milhões. Mas por ora

os papéis seguem com Abilio.
Manter o mistério sobre o que

fará com essa posição é justamente
o maior trunfo que Abilio possui.

Até novembro de 2012, esteve
em curso uma negociação que visa-
va antecipar a saída do empresário.
A transação culminaria com a Via
Varejo nas mãos de Abilio. Mas não
houve acordo por conta do clima
de desconfiança entre os sócios.

Com os prazos contratuais tão
próximos, uma nova negociação
poderia melhorar as condições de
venda do brasileiro. Sua saída é um
direito e não uma obrigação e o
Casino não tem como forçar que
ele deixe a companhia. Tudo que
pode fazer é estimulá-lo a anteci-
par sua aposentadoria em GPA.

Para o Casino seria importante
dar fim à convivência para ter todos
os núcleos de poder da companhia.
O grupo francês costuma dizer que a
presença de Abilio não atrapalha.
Mas além da presidência do conse-

lho, ele possui vetos importantes —
como aquisições, reestruturações
societárias, cisões, fusões, mudanças
na política de dividendos e decisões
sobre fechamento de capital.

Atualmente, nada parece simples
nessa convivência. Nem mesmo a
saída contratual. O acordo prevê
duas possibilidades: uma fórmula
matemática — igualmente ponde-
rada por múltiplos de pares ameri-
canas, europeias e latino-america-
nas — ou a troca das ações ordiná-
rias por preferenciais com desconto
de 8,5% — o que for maior.

No ano passado, o Casino decla-
rou nas demonstrações financeiras
que essa opção de saída de Abilio es-
tava avaliada em € 400 milhões. Faz
pouco tempo, o empresário colocou
um grupo para calcular o valor das
ações pela fórmula. Não é raro ouvi-
lo dizer que quer por suas ações na-
da além do que elas valem no merca-
do. A troca das interlocuções pode
esquentar o cenário. (GV e AM)

Va re j o Conselho de administração é palco de queda
de braços, enquanto gestores locais mudam rotina

Sob controle do Casino,
Pão de Açúcar mostra
conflitos e resultados
Adriana Mattos e Graziella Valenti
De São Paulo

Há um ano, o Casino tornou-se
o controlador isolado do Grupo
Pão de Açúcar, a maior compa-
nhia de varejo do Brasil, com 1,9
mil lojas, 151 mil funcionários e
receita bruta que pode superar
R$ 63 bilhões neste ano. A opera-
ção brasileira é responsável por
42% das vendas totais. No primei-
ro ano dos franceses no controle,
o conselho de administração do
grupo se tornou palco de queda
de braços com o sócio brasileiro e
atual desafeto, Abilio Diniz.

A despeito da guerrilha pública
entre os principais acionistas —
Jean-Charles Naouri, do Casino, e
Abilio — depois que este tentou
uma associação com o Carrefour
em 2011, o mercado deu o benefí-
cio da dúvida sobre os efeitos do
conflito no negócio. O valor de
mercado de GPA cresceu, nos últi-
mos 12 meses, de R$ 19,6 bilhões a
R$ 25,2 bilhões. O maior valor em
bolsa foi alcançada em maio,
quando superou R$ 30 bilhões. O
grupo, que passou por uma guina-
da estratégica de 2008 a 2012, ten-
ta extrair das decisões de seu co-
mando melhores números.

Nesse ambiente de poucos ami-
gos, mas com as principais linhas
estratégicas desenhadas, o Casino
exerceu seu comando por meio do
fortalecimento do poder em torno
de Enéas Pestana, presidente exe-
cutivo do GPA — vindo da gestão
de Abilio. Sem o sócio fundador no
comando, Pestana é a figura que o
controlador precisava. A política
do grupo francês em seus negócios
internacionais é ter a administra-
ção nas mãos de gestores locais. O
Casino tem negócios também na

Colômbia, Tailândia e Vietnã.
O desempenho registrado nos

balanços (ver ao lado) tem sido
sustentado pela manutenção do
direcionamento que os sócios,
antes das desavenças, já vinham
dando ao negócio.

Num olhar a médio prazo, o Ca-
sino tem alguns focos mais estra-
tégicos de atuação para o grupo.
Entre eles, uma ação mais agressi-
va no negócio de pequenos shop-
ping centers. A operação do GPA
Malls & Properties ganhou força
no grupo a partir de 2011.

Naouri também quer um tra-
balho mais forte no segmento de
marcas próprias. Entende que é
um negócio que poderia ser bem
maior dentro do grupo, e vai usar
a experiência que tem no mundo
para isso. Abilio e Casino tam-
bém concordam em um outro
ponto: nos próximos anos, os ne-
gócios da bandeira de comércio
atacadista Assaí e do Minimerca-
do Extra devem crescer.

O clima positivo dos balance-
tes, porém, não se repete no con-
selho de administração da com-
panhia. Seu presidente executivo
e responsável pela interação com
os gestores, Abilio não tem mais
a confiança do controlador e vi-
ce-versa. O papel de um conselho
é, em essência, cuidar de ques-
tões estratégicas relevantes e fis-
calizar a administração.

O aniversário do Casino no
Brasil coincide com os primeiros
sinais de que os problemas de
convivência entre os dois princi-
pais sócios começam a se es-
praiar e a troca de cartas envol-
vendo os sócios — que se tornou
corriqueira neste ano — ganhou
maiores proporções.

Há cerca de um mês, Antonio

Ramatis surpreendentemente
deixou a presidência da Via Vare-
jo, braço de eletroeletrônicos do
grupo. Ficou apenas cinco meses
à frente da operação, vindo da di-
retoria de GPA. Registrou em car-
ta, sem meias palavras, os moti-
vos para a saída: sofria interfe-
rência de executivos em seu tra-
balho e não concordava com o
plano de opções de ações, parte
importante de sua remuneração.

Na semana passada, foi a vez
Claudio Galeazzi deixar sua carta
na história desse movimentado
conselho. Escolhido por Abilio pa-
ra ocupar uma das três vagas a que
tem direito no conselho de GPA,
renunciou com uma correspon-
dência que trazia críticas pesadas
ao estilo de gestão do Casino —
muito mais aos problemas de con-
vivência do que questionamentos
estratégicos. Ele sentiu-se pressio-
nado por ser também consultor da
BRF, a fabricante de alimentos cujo
conselho de administração é presi-
dido por Abilio. Casino apontava
haver conflito de interesses na so-
breposição dessas funções.

O conselho de administração
de GPA, neste primeiro ano sob o
comando do controlador fran-
cês, sofreu mudanças relevantes.
O colegiado passou a ser com-
posto por 15 membros, sendo oi-
to indicados pelos franceses.

Os embates nas reuniões des-
se grupo foram cansando tam-
bém os demais participantes,
sempre copiados nas correspon-
dências belicosas entre os acio-
nistas —o Va l o r teve acesso a es-
sa comunicação diversas vezes.

Cândido Bracher renunciou
no começo deste ano, depois de
passar um período ausente dos
encontros. Foi substituído pela

ex-presidente a Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) Maria
Helena Santana, que coordena o
comitê de governança corpora-
tiva da empresa. O executivo Fa-
bio Schvartasman, presidente da
Klabin, também estava propen-
so a deixar o colegiado por con-
ta das discussões, mas acabou
demovido da ideia.

A preocupação de quem assis-
te ao conflito de fora — minimi -
zada pelos bons resultados do
negócio até o momento — é com
a duração desse cenário, já que o
direito de saída de Abilio tem va-
lidade até 2022. Há consciência
de que não é sustentável o prejuí-
zo à eficiência do conselho de ad-
ministração por conta das desa-
venças entre os sócios.

A presidência do conselho e o
papel de ponte entre a gestão
dos negócios e o colegiado são
garantidos a Abilio pelo contra-
to assinado em 2005.

O discurso recorrente de Abilio
e do Casino é da existência de es-
forços para blindar a companhia
dos problemas entre eles. E a cen-
tralização do poder em Pestana é
um dos caminhos adotados.

A abertura de processos na câ-
mara de arbitragem também ser-
vem para transferir para um tribu-
nal externo alguns embates, espe-
cialmente sobre a existência ou
não de conflitos de interesses no
fato de Abilio ocupar a presidência
dos conselhos de BRF e GPA, bem
como a tentativa de negociação

com o Carrefour. Foi uma forma de
tentar limitar efeitos nocivos ao
conselho e eventualmente à ope-
ração da empresa.

Neste primeiro ano do Casino
no comando, também houve
uma preocupação de colocar o
GPA no modelo do controlador.
Para isso, aos poucos, os hábitos
do antigo dono e suas marcas es-
tão, lentamente, sendo retirados
da rotina da empresa.

Abilio estava habituado a gerir
o negócio com uma estrutura
aberta entre os membros da dire-
toria, chamada Direx, seguindo o
modelo Ambev de governar. Mas
a Direx não trabalha mais nesse
modelo desde o fim de 2012.

Com a demissão de três exe-
cutivos da diretoria em agosto
de 2012, ela foi encolhida de 8
para 5 pessoas. Neste ano, sobra-
ram 4 executivos na sala da Di-
rex, com a transferência de um
vice-presidente a um prédio
anexo à sede. Agora, todos os di-
retores de cada bandeira traba-
lham nos prédios onde estão os
seus negócios e se reúnem com
Pestana a cada semana.

Outra rotina de Abilio eram as
famosas reuniões plenárias de
segunda-feira, criadas por ele há
duas décadas, para 300, 400 pes-
soas. Agora, a reunião ocorre
mensalmente. Ela perdeu o senti-
do, na análise do controlador.
Custava caro pois era preciso tra-
zer funcionários de todo o país,
uma vez por semana, para um

encontro de duas horas. E ficou
pequena para um negócio que
cresceu muito. A plenária foi
substituída por encontros sema-
nais de cada negócio (supermer-
cados, hipermercados, atacado,
venda on-line e varejo eletroele-
trônico) com Pestana.

A marca do Casino é deixar
suas operações no exterior nas
mãos de gestores locais. Não há
o desejo de implantar uma “cul -
tura Casino”. O objetivo dos
franceses é transmitir a ideia de
uma gestão profissionalizada,
conduzida por executivos sem
idiossincrasias.

Foram esses executivos as peças-
chave para que questões essenciais
ao dia-a-dia da operação conse-
guissem avançar. Pestana deixou
claro aos diretores que aquela era
uma questão de acionistas, não do
corpo executivo. Ajudou a blindar
a companhia, que tem registrado
resultados que mostram que a em-
presa está “no caminho certo”, se-
gundo relatórios de bancos.

O Grupo Pão de Açúcar acu-
mula indicadores crescentes de
rentabibilidade. No ano passado,
a receita líquida avançou 9,3%,
para R$ 50,9 bilhões. O lucro an-
tes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização (Ebitda) subiu
três vezes mais: 30,3%, somando
R$ 3,67 bilhões, com margem de
7,2%. E o lucro líquido saltou
60,7%, para R$ 1,15 bilhão. O rit-
mo no primeiro trimestre deste
ano também é positivo.

Fonte: empresa. Elaboração: Valor Data.*Valor mínimo previsto pela companhia.  (1) Em realção ao mesmo trimestre do ano anterior. (2) Inclui dívida líquida com 

Desempenho do Grupo Pão de Açúcar
Dados consolidados

Dados trimestrais - R$ bilhões

Receita líquida de vendas

Lucro bruto

Despesas com vendas

Despesas gerais e administrativas

Despesas operacionais totais

Ebitda

Lucro líquido

Dívida líquida

Dívida líquida(2)

13,38

3,54

2,28

0,40

2,69

0,86

0,28

1,58

4,17

10,2

8,9

8,2

3,4

8,1

11,2

69,7

-37,4

-14,0

14,58

4,10

2,23

0,53

2,78

1,33

0,54

0,78

3,41

9,1

9,7

1,6

17,8

1,2

33,5

36,4

-43,5

-9,6

12,16

3,20

2,03

0,37

2,40

0,80

0,21

2,54

4,93

9,7

3,9

5,9

-16,8

1,7

11,1

64,6

15,9

14,3

Margem bruta - em %

1º trim./13Conta Variação (%)(1) 4º trim./12 Variação (%)(1) 3º trim./12 Variação (%)(1)

22,5

25,0

27,5

30,0

28,0

26,7 26,9
26,4

28,1

26,4

R$ 63 bilhões*,
É a previsão de 
faturamento do Grupo 
Pão de Açúcar para 
2013. O grupo, o 
maior do varejo 
nacional, tem 1,9 mil 
lojas e emprega 
151 mil funcionários1º trim./124º trim./11 3º trim./122º trim./12 1º trim./134º trim./12

ADI LEITE/VALOR

Klein vai vender parte de suas ações na Via Varejo: IPO neste ano ou em 2014

LEONARDO RODRIGUES / VALOR

Abilio Diniz, sócio do Casino no Pão de Açúcar, contrata papa das negociações
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 jun. 2013, Empresas, p. B3.




