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Grupo ABC confirma aquisição de 51% da CDN
Pu b l i c i d a d e
De São Paulo

O Grupo ABC confirmou ontem
a aquisição de 51% da agência de
comunicação C D N, segunda
maior empresa do setor no país,
num dos maiores negócios já fei-
tos pelo ABC. O valor da operação,
que levou cerca de um ano para
ser concluída, não foi revelado.

A operação marca a entrada do
ABC, presidido por Nizan Gua-
naes, no segmento de relações
públicas. Entra na base de opera-

ções do grupo uma empresa de
R$ 80 milhões em receita bruta,
cerca de 10% do tamanho do ABC,
com R$ 840 milhões em receita
em 2012. A previsão é atingir re-
ceita de R$ 1 bilhão neste ano.

Para efeito de comparação,
entre os negócios com maior pe-
so nos resultados do ABC, estão
hoje as agências DM9, Africa e
Loducca e a CDN — estas duas
no mesmo patamar.

Novas aquisições na área de re-
lações públicas podem acontecer
e outros negócios devem ser in-
corporados à CDN. Guga Valente,

CEO do grupo ABC, disse ontem
que não há, porém, negociações
neste momento com outras agên-
cias de comunicação. Informou
que empresas concorrentes da
CDN foram avaliadas. A CDN
também negociou com outros
grupos de mídia e propaganda.

Com cerca de 100 clientes e 400
funcionários, a CDN é a segunda
maior empresa do setor, atrás da
F S B, e tem como sócios João Rodar-
te, Yara Peres, Andrew Greenlees,
Claudio Pereira e Luiz Antonio Fle-
cha de Lima. Com a CDN, o Grupo
ABC passa a ter 16 empresas.

Os recursos aportados serão
destinados aos cinco sócios e um
segundo aporte, ainda sem data
definida, deve ser feito pelo ABC na
empresa. Os acionistas da CDN se
mantêm à frente da gestão da
companhia por, pelo menos, cinco
anos. “Não está nos nossos planos
sair da agência”, disse Rodarte.

A fatia de 49% na CDN pode ser
vendida a qualquer momento,
mas essa negociação deve envol-
ver a troca de ações do ABC com os
sócios. Recursos do fundo Kinea,
do banco Itaú, foram aplicados na
compra de 51% da CDN. O Kinea,

em abril deste ano, comprou 20%
do ABC por R$ 170 milhões.

A CDN complementa a atua-
ção do ABC no país e funcionará
como novo negócio a ser ofere-
cido aos clientes do grupo. “A
ideia agora é ganhar mais mus-
culatura nas áreas em que já es-
tamos”, disse Valente.

O ABC voltou a dizer ontem que
não desistiu dos planos de uma
oferta pública inicial, mas isso não
deve ocorrer a curto prazo. Além
do Kinea, de Guanaes e de Valente,
são sócios do ABC, o Icatu, Bazinho
Ferraz e Sergio Valente. (AM)

C o m é rc i o Fundador da Casas Bahia transferiu ações para filho e neta

Samuel Klein deixa
sociedade na Via Varejo

DANIELA PICORAL/VALOR

Transferência das ações acontece às vésperas de Samuel completar 90 anos

Adriana Mattos
De São Paulo

A reorganização societária da
participação da família Klein na
Via Varejo levou à saída do fun-
dador da Casas Bahia, Samuel
Klein, que completa 90 anos em
novembro, da empresa que faz
parte do Grupo Pão de Açúcar.
As alterações na participação
acionária foram antecipadas em
agosto pelo Valor Pro, serviço
de notícias em tempo real do Va-
lor, e confirmadas ontem.

O empresário que criou a
maior rede de varejo eletroeletrô-
nico do país — império que come-
çou a ser construído na década de
1950 — transferiu as suas ações
na Via Varejo (criada com a união
de Casas Bahia e Ponto Frio) para

Michael Klein, seu filho, e para so-
ciedades do Grupo CB.

Essas empresas têm como procu-
radores a neta de Samuel, Natalie
Klein, e Michael Klein. Pelo material
enviado à Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), Samuel não tem
posições acionárias na Via Varejo
após a reestruturação. Com idade
avançada, a decisão do empresário
estaria ligada ao seu interesse de
passar para os herdeiros suas ações.
Samuel também já não ocupa car-
go na diretoria da companhia.

É a segunda mudança informa-
da ao mercado nos últimos dias,
envolvendo empresários do vare-
jo no país. Abilio Diniz, filho do
fundador do Grupo Pão de Açú-
car, deixou a presidência do con-
selho na semana passada e se
mantém como sócio minoritário.

Michael transferiu 17,6 mi-
lhões de ações para a Altara RK In-
vestments Limited e para a Altara
NK Investiments Limited, sedia-
das na Nova Zelândia e cuja pro-
curadora é a Natalie Klein. Com a
transferência, Michael, que tinha
21,9% do capital, passa a ter 18%.

Samuel Klein deixa suas ações
na Via Varejo, que somavam 81,1
milhões de papéis, para o seu filho,
Michael, e para a Bahia VV NK Li-
mited, Bahia VV RK Limited e EK
VV Limited. Dessa forma, ele reduz
sua posição de 25,1% do capital pa-
ra zero. As mudanças são legais e
permitidas pelo acordo de acionis-
tas com o Grupo Pão de Açúcar,
controlador da Via Varejo.

Ao fim desse processo, a partici-
pação da família na Via Varejo fi-
cou dessa forma: 18% com Michael

Klein, 6,3% com Bahia VV NK, 6,3%
com Bahia VV RK, 2,7% com Altara
RK, 2,7% com Altara NK e 11% com
EK VV Limited. A soma total atinge
os 47% da família na Via Varejo.

Samuel nasceu em Lublin, na
Polônia, e é filho de um carpin-
teiro de família judaica. Aos 19
anos foi preso pelos nazistas e
mandado com o pai para o cam-
po de concentração de Maida-
nek, na Polônia, de onde conse-
guiu escapar. Em 1951, Samuel
decidiu viajar para a América do
Sul, esteve primeiro na Bolívia e
depois, mudou-se para o Brasil.
Com US$ 6 mil no bolso, Samuel
comprou uma casa e uma char-
rete e começou a trabalhar no
comércio de São Caetano do Sul
(SP), a sede da operação da Via
Varejo hoje.

Curta

ANS e planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS) perdeu mais
uma batalha para os planos de
saúde. A Unidas, entidade que
reúne as operadoras de autoges-
tão (que administram convênios
médicos próprios), conseguiu
derrubar a decisão judicial que
proibia a inclusão de novos
usuários nos planos de saúde
dos servidores do Ministério da
Fazenda e da Geap-Fundação de
Seguridade Social, além da Fun-
dação Itaú. A agência regulado-
ra informou que vai recorrer da
decisão na Justiça.

Recessão e escândalo financeiro desafiam CEO da McKinsey
C o n s u l to r i a
Dennis K. Berman
The Wall Street Journal

É um momento difícil para es-
tar à frente da consultoria McKin -
sey & Co. Mas, ainda que a empre-
sa tenha sido afetada por uma re-
cessão e um grande escândalo de
uso de informação privilegiada
no mercado financeiro, seu dire-
tor-gerente, Dominic Barton, diz
que ela continua resistente.

A McKinsey, que emprega cer-
ca de 18 mil pessoas em 60 países
e presta assessoria para algumas
das empresas mais importantes
do mundo, vem evoluindo, diz
Barton. Ela está gastando menos
tempo em funções tradicionais —
como estratégia, organização e fi-
nanças corporativas — e mais em
operações de crescimento, mar-
keting, tecnologia e risco.

Notoriamente discreta, a cultu-
ra da McKinsey é examinada num
novo livro chamado “The Firm” (“A
F i r m a”, em tradução livre).

Barton, de 50 anos, conversou
recentemente com o “The Wall
Street Journal” sobre os desafios de
liderar uma empresa em meio a
um escândalo e sobre a aposta do
grupo na África. Aqui, os princi-
pais trechos da entrevista:

WS J : O quanto a McKinsey de
2013 se parece com a de 1960?

Dominic Barton: Em termos das
funções objetivas que executa-
mos, está muito parecida [...] Es-
tamos aqui para atender clientes
em primeiro lugar e, no processo,
atrair e reter profissionais que se-
rão líderes, estejam eles dentro
da McKinsey ou não. Nisso, conti-
nuamos muito semelhantes. O
que mudou é como fazemos isso,
quando se trata de quem recruta-
mos. Hoje, estamos muito mais
diversificados. Em 1960, havia 75
pessoas e você conhecia todo
mundo. Agora, isso não é possí-
vel. Então, como garantir que so-
mos uma só empresa? É muito

importante que sejamos uma
única empresa em termos de co-
mo elegemos nossos sócios. Todo
mundo é eleito globalmente. Não
há eleições locais. Compartilha-
mos os lucros da empresa global-
mente. Avaliamos uns aos outros
globalmente, mas isso é um pou-
co mais complicado quando você
tem 1,2 mil sócios. Nós gastamos
muito tempo fazendo isso. Às ve-
zes, eu me pergunto se estamos
muito focados internamente.

WS J : Os programas de MBA são
uma grande parte do esforço de re-
crutamento da McKinsey. Isso está
mudando. Que tipo de pessoas o sr.
está procurando?

B a r to n : Agora, buscamos uma
gama muito mais ampla, por-
que também estamos a procura
de especialistas. Temos que ter
pessoas com conhecimento es-
pecífico. Na verdade, temos um
grupo de 160 pessoas que dirige
fábricas, que administra, e isso

nos ajuda a garantir que as coi-
sas sejam feitas. Mas, em termos
de contratação, é um leque am-
plo. Há aqueles com diploma de
MBA, mas também contratamos
pessoas com o que chamamos
de profissões alternativas. Astro-
físicos, gente com PhDs. Nós
contratamos 160 médicos no
ano passado.

WS J : O sr. contrataria alguém com
um diploma em cerâmica ou arte?

B a r to n : Temos cinco poetas; já

contratamos pessoas que são ad-
vogados de tributação, atletas pro-
fissionais. O requisito é que consi-
gam resolver problemas. Você se
sentaria com essa pessoa em um
avião por cinco horas ou teria von-
tade de abrir a porta e pular? [...]
Nós podemos ensinar às pessoas as
habilidades, desde que tenham a
motivação, que tenham um histó-
rico de liderança em alguma coisa,
não importa o que seja.

WS J : O livro "A Firma" passa a
ideia de que o protótipo de consultor
da McKinsey é brilhante, muito mo-
tivado e muito inseguro. O que sr.
acha dessa parte de ser inseguro?

B a r to n : Bem, eu acho que há
esse elemento. A frase era “al -
guém que supera todas as expec-
tativas, mas é inseguro”.

WS J : O sr. mencionou a África
como um mercado que é importante
para a McKinsey. Por que a África?

B a r to n : Eu gostaria de ir para
a Nigéria, Angola e Etiópia. Mais
bebês nascerão na Nigéria que
em toda a Europa em conjunto.
Então, se você é a Procter &
Gamble ou a GlaxoSmithKline,
você tem que estar lá. Há uma
classe média em ascensão nesses
países e as populações são incri-
velmente jovens. E na Angola há
um governo que está tão farto
da guerra civil que agora está in-
vestindo em educação, com foco
na construção de infraestrutura.
E a Etiópia vai ser um país pode-
roso no setor de agricultura ali-
mentar. Eles têm a água e têm o
solo adequado.

WS J : E a McKinsey está atuando
nesses lugares?

B a r to n : Sim. Na África do Sul,
Nigéria, Etiópia, Quênia, Angola.
Estamos também no Gabão, em
Gana, Camarões.

WS J : Como o sr. descreveria a si-
tuação financeira da firma?

B a r to n : Bata na madeira, mas
ela é muito boa. Eu não sei como
descrevê-la.

WS J : O sr. pode usar números.
B a r to n : Nós não usamos nú-

meros.

WS J : Podemos dizer que o cresci-
mento da receita é de dois dígitos?

B a r to n : Sim.
WS J : E o lucro?
B a r to n : Eu não vou dizer. O

que eu diria é que a nossa situa-
ção financeira nunca foi tão for-
te, graças em parte a sermos
muito conservadores sobre co-
mo pagamos uns aos outros, co-
mo distribuímos nosso capital.

WS J : De onde está vindo o
maior crescimento?

B a r to n : Algumas partes do Sul
da Europa estão crescendo. Os
Estados Unidos têm sido um
grande motor de expansão des-
de 2001. Mas eu diria que agora
as maiores taxas de crescimento
estão na Ásia, China, América do
Sul, Chile, Brasil, Peru, Colôm-
bia, África e Europa Oriental. Os
mercados emergentes.

WS J : O sr. falou abertamente so-
bre Rajat Gupta [o ex-diretor da
McKinsey que foi condenado por
uso ilegal de informação privilegia-
da]. Houve um momento em que es-
sa situação se cristalizou para o sr.?

B a r to n : Quando fiquei saben-
do, eu estava em Madri. Eu me
senti como se estivesse acordan-
do de um sonho. Como se tivesse
ido passear de carro e terminado
dentro de uma vala. É preciso
corrigir a situação, enfrentar o
problema. Acho que isso galvani-
zou o que somos e fazemos.

WS J : Então, o que é mais impor-
tante para a empresa ao longo do
tempo? Estratégia ou cultura?

B a r to n : Cultura. A cultura é o
que permite atrair pessoas real-
mente boas. Estamos atraindo as
melhores pessoas que podemos
encontrar? Hoje estamos em
uma espécie de auge de 20 anos
em termos de taxa de aceitação
[...] e para onde estão indo as pes-
soas que saem daqui? Que tipo
de papéis assumem? Esses são in-
dicadores muito importantes.
(Colaborou Rachel Feintzeig.)

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

GIANLUCA COLLA/BLOOMBERG

Dominic Barton, da McKinsey, gasta mais tempo com operações de crescimento, marketing, tecnologia e risco
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 set. 2013, Empresas, p. B4.




