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Negócios Polêmica argentina
Pedido de boicote
estatal à LAN partiu da
Aerolíneas. Pág. B16

Ricardo Grinbaum
David Friedlander
Naiana Oscar

O executivo Francisco Valim,
de 49 anos, assumiu nesta se-
gunda-feira a presidência da
Viavarejo – uma das maiores
empresas de varejo do mundo,
dona das redes Casas Bahia e
Ponto Frio e hoje controlada
pelo Grupo Pão de Açúcar.
Uma de suas primeiras mis-
sões será preparar a compa-
nhia para ampliar sua presen-
ça na bolsa de valores, por
meio de uma grande oferta pú-
blica de ações.
A chegada de Valim é a segunda
tentativa dos controladores de
tocar o dia a dia do negócio sem
a presença da família Klein, que
fundou a Casas Bahia nos anos
50 e esteve no comando até o fi-
nal do ano passado. Na primei-
ra, deu tudo errado.
Antonio Ramatis, ex-Pão de
Açúcar escolhido para assumir
a Viavarejo no lugar de Ra-
phael Klein, ficou seis meses
no cargo e saiu acusando os
chefes de se intrometer além
do tolerável na gestão da em-
presa. Valim diz que o proble-
ma envolvendo seu antecessor
não é da sua conta e nem o
preocupa. “Acredito que terei
espaço e autonomia para exe-
cutar meu trabalho da melhor
forma possível”, afirma, em
sua primeira entrevista como
presidente da Viavarejo.
Membro da Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos
Dias, o gaúcho Valim já foi mis-
sionário, é pai de quatro filhos
(três são gêmeos) e é formado
em formado em administração
de empresas. Começou a carrei-
ra o grupo de mídia RBS, pas-
sou pela Serasa Experian, pela
NET e até janeiro era presiden-
te da operadora de telefonia Oi
– de onde saiu em janeiro de-
pois de bater de frente com os
controladores da companhia.

● Como foram esses dez dias
entre o anúncio de que o sr. seria
o novo presidente e seu primeiro
dia na empresa?

Avaliei resultados financeiros
do passado, encontrei algumas
pessoas. Tudo isso facilita a
chegada. Mas a situação é tran-
quila porque não estamos falan-
do de uma companhia que tem
problemas. Minha tarefa é con-
tinuar o bom trabalho que vem
sendo realizados e cuidar para
que ele evolua. Os sócios estão
alinhados em torno disso.

● Os sócios podem estar alinha-
dos agora, mas de vez em quan-
do eles se desalinham e come-
çam a brigar...
Num processo de recrutamen-
to como esse que passei você é
avaliado, mas também avalia.
E minha percepção é de que
há, sim, um alinhamento mui-
to grande entre os sócios. Não
vi nenhum tipo de divergência
nas conversas que tive. O Gru-
po Pão de Açúcar e a família
Klein querem que a empresa
continue crescendo. Até vi
uma ou outra especulação so-
bre isso que você está falando
nos jornais, mas não é o que ve-
rifiquei de fato com eles.

● A empresa anunciou a inten-
ção de fazer uma grande oferta
pública de ações para que os
Klein se desfaçam de uma partici-

pação. A operação está mantida?
Esse é mais um ponto de alinha-
mento entre os sócios. Agora,
se vai ou não acontecer neste
ano, essa é uma informação res-
trita. As condições para fazer
uma oferta são determinadas
pelo mercado e pelos nossos as-
sessores, Credit Suisse e Bra-
desco. Eles são os responsáveis
por acertar o ‘timing’ dessa
transação. Nosso papel é estar
pronto quando a hora chegar.

● Mas, na sua opinião, o merca-
do está propício?
Estamos fazendo o que é ne-
cessário dentro da organiza-
ção para deixar tudo pronto.

● Seu antecessor, Antonio Rama-
tis, deixou a empresa em conflito
com os controladores e queixou-
se publicamente da interferência
deles na gestão. O sr. levou isso
em conta ao avaliar a proposta?
Não é minha responsabilidade
me envolver nesse processo.
Acredito que terei espaço e au-
tonomia para executar meu tra-
balho. Não é uma preocupação.

● Como foi o processo de seleção?
Foi feito por meio de um head
hunter e conduzido pelo

Eneas Pestana (presidente do
Grupo Pão de Açúcar). Conver-
sei com Jean-Charles Naouri
(dono do Casino, que controla
o Pão de Açúcar), em Paris. E
também com Michel e Rafael
Klein.

● Falou com Abilio Diniz?
Não. Abilio não fez parte do
processo de seleção.

● Chegou a conversar com Sa-
muel Klein (fundador da Casas
Bahia)?
Não. Mas para mim, é uma
honra ocupar este posto. A Ca-
sas Bahia começou com um
imigrante que fugiu da guerra
e que, com pouco mais que
uma carroça, criou uma das
maiores empresas de varejo do
mundo. Samuel Klein é insubs-
tituível. Minha responsabilida-
de é manter os valores que ele
criou - tratar com carinho as
pessoas que trabalham aqui e
cuidar do freguês como se fos-
se nossa própria família.

● Como sua experiência na Oi
pode ajudá-lo na Viavarejo?
Tive uma experiência excelen-
te na Oi. Conseguimos fazer a
receita da Oi crescer depois de
três anos negativos. Esse é

meu papel primário aqui. Te-
nho uma experiência larga no
varejo. Telecomunicações é
mais varejo que qualquer ou-
tra coisa: é preciso vender, re-
ter, trabalhar com clientes.

● A versão do mercado é que o
senhor teria tido problemas com
os sócios da Oi, por isso deixou a
empresa. Foi uma surpresa?
O que aconteceu na Oi para
mim é passado. Acho que exe-
cutei bem meu papel lá. O que
acontece depois disso é um
problema particular meu e da
Oi. Como responsável fiduciá-
rio pelas organizações que re-

presento, não tenho direito de
falar sobre elas. Posso falar
quando é bom – ninguém vai
me criticar por isso. Mas se
não é para falar bem, não te-
nho que falar nada. Quando
não dá certo, não dá certo. A vi-
da continua para os dois lados.

● O sr. teria movido um processo
contra a Oi...
As pendências que eventual-
mente existam são problemas
que a Oi e eu vamos resolver
no seu devido tempo.

● O sr. assume a Viavarejo em
um momento de desaquecimen-
to do consumo. Com que cenário
o senhor está trabalhando?
Não vejo desaquecimento, no
máximo uma desaceleração do
crescimento. Ainda há um po-
tencial muito grande de expan-
são geográfica no Brasil e os
produtos que vendemos ainda
têm uma penetração baixíssi-
ma no mercado brasileiro.
Com crescimento de renda, va-
mos continuar crescendo. O
cenário ainda é promissor.

● O potencial geográfico que o
senhor citou está onde?
Hoje estamos mais concentra-
dos na região Sudeste. Mas fo-
ra existe um potencial grande
para ser aproveitado.

● Hoje vocês não têm um grande
competidor no calcanhar ...
Temos vários. Esse é um mer-
cado que apesar de ter alguma
concentração ainda é bastante
pulverização. No plano nacio-
nal há competidores bastante
competentes. No nível regio-
nal, há competidores com táti-
cas bastante eficientes tam-
bém. É um mercado de mar-
gens baixas porque é bastante
competitivo.

● O senhor ainda fica nervoso
antes de começar num emprego
novo ou isso não existe para al-
guém com sua experiência?
Ontem, por coincidência, esta-
va revendo com meu pai o fil-
me Pelé Eterno e ele conta
que quando foi bater o pênalti
do milésimo gol, tremeu. Se o
Pelé, que tinha feito 999 gols
tremeu... Não existe a possibi-
lidade de não ficar ansioso. O
que me deixa tranquilo é já ter
passado por várias experiên-
cias. Já sei o que esperar e o ní-
vel de ansiedade diminui.

QUEM É

Marina Gazzoni

A varejista de materiais de cons-
trução Dicico vai abrir lojas qua-
tro vezes maiores e usar a mar-
ca chilena Sodimac no Brasil,
uma das bandeiras do grupo Fa-
labella, novo controlador da
companhia. A empresa vendeu,

em maio, 50,1% de suas ações à
Falabella por R$ 388 milhões.

A empresa já está procurando
terrenos de cerca de 30 mil me-
tros quadrados para abrir lojas
com área construída de 12 mil
metros quadrados, disse o presi-
dente da Dicico, Dimitrios Mar-
kakis, durante palestra no 16º
Fórum de Varejo da América La-
tina, organizado pela consulto-
ria GS&MD. Hoje, uma loja pa-
drão da Dicico tem 3 mil metros
quadrados.

A marca Dicico, presente em
58 unidades, também será man-
tida. A empresa, que antes da

venda tinha Markakis e o execu-
tivo Jorge Letra como copresi-
dentes, mudou sua forma de
gestão. Markakis é presidente
da empresa, Letra será diretor
da Dicico e um novo executivo
será o diretor da Sodimac no
Brasil.

As lojas da Sodimac venderão
categorias que não são atendi-
das hoje pela Dicico. “Vamos
adotar o conceito de ‘home im-
provement’. Além do material
de acabamento, onde já somos
fortes, as lojas terão materiais
de construção mais básicos e
produtos para a casa”, disse
Markakis.

As lojas da Sodimac já ofere-
cem no Chile produtos como so-
fás, panelas, talheres e roupas
de cama. Com a entrada na cate-
goria de decoração e produtos

para a casa no Brasil, a empresa
terá novos concorrentes. Além
das redes de construção C&C e
Leroy Merlin, a Dicico passará a
bater de frente com varejistas
como Camicado, Casas Bahia e
Magazine Luiza.

Musculatura. A visão de Mar-
kakis é de que o varejo precisa
de escala para sobreviver. A Di-
cico quer ganhar musculatura
com lojas maiores e novas uni-
dades. “Não temos opção. Te-
mos de crescer para sobrevi-
ver”, disse. “Nos associamos a
Falabella para crescer rápido.”

Em julho do ano passado,
Markakis disse em entrevista
ao Estado que não queria ven-
der a empresa. O plano era fazer
uma oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em inglês)
para financiar seu plano de ex-
pansão. A meta, na ocasião, era
chegar a 100 lojas até 2015.

Markakis diz que mudou de
ideia e que a chegada dos chile-
nos dará o fôlego que a empresa
precisa para crescer. “É quase
como um IPO. É uma associa-

ção para crescer. Saí com caixa
zero. Todo recurso da venda foi
aportado na empresa para fazer
ela crescer”, disse Markakis.

O empresário prevê uma cor-
rida entre as varejistas de mate-
rial de construção para ocupar
o mercado brasileiro. Por isso,
diz que não colocará o pé no
freio no seu plano de abertura
de lojas, apesar do desaqueci-
mento da economia. “Os gru-
pos estrangeiros vão chegar. A
Sodimac viria para cá conosco
ou sem. As redes de varejo têm
de se posicionar agora. Mais tar-
de não vai dar”, disse. Segundo
ele, o varejo de construção civil
ainda não está tão consolidado
como outros segmentos, como
o de alimentos. “Não há mais
espaço para uma Tesco vir para
o Brasil, por exemplo.”

Dicico terá loja maior com
marca Sodimac no Brasil

✽ Formado em administração
pela UFRGS, com MBA pela
University of Southern Califór-
nia e especialização em finan-
ças, Francisco Valim assumiu
a presidência da Viavarejo nes-
ta semana. Ele começou a car-
reira como executivo do Grupo
RBS, foi presidente da Serasa
Experian e da NET. Até janei-
ro, Valim esteve à frente da
operadora de telefonia Oi.

PONTOS-CHAVE

ENTREVISTA

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

Cenário é promissor e há espaço para
expansão, diz presidente da Viavarejo

Viavarejo é a 9ª
maior varejista
do mundo

Francisco Valim, presidente da Viavarejo

● Novo modelo
“Além do material de
construção, (...) as lojas
terão
materiais
mais
básicos e
itens para
a casa.”
Dimitrios
Markakis
PRESIDENTE

DA DICICO

Varejista de material de
construção, controlada
por grupo chileno, terá
linha de decoração e vai
concorrer com Camicado

● CenárioNa 1ª entrevista após
assumir a empresa, Valim
diz que sócios têm relação
amistosa e que não teme
interferência na gestão

● Origem
A empresa reúne as redes Ponto
Frio, fundada em 1946, no Rio, e
a Casas Bahia, fundada em 1957
em São Caetano do Sul (SP), por
Samuel Klein (foto)

● Fusão
Em 2009, depois de comprar o
Ponto Frio, o Pão de Açúcar, na
época controlado pelo empresá-
rio Abilio Diniz, anunciou uma
fusão com a rede Casas Bahia

● Tamanho
Presente em 18 Estados, com
973 pontos de venda, a Viavare-
jo faturou no ano passado R$
26 bi. No último trimestre deste
ano, ela lucrou R$ 155 milhões.

“Não vejo
desaquecimento, no
máximo uma
desaceleração do
crescimento, o que é
muito diferente. Com
crescimento de renda,
vamos continuar
crescendo. O cenário
ainda é promissor.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




