
abA16 mercado ★ ★ ★ TerçA-FeirA, 7 De Novembro De 2017

Raquel landim
de sãopaulo

Adisputaentreoempresá-
rio Abilio Diniz e os fundos
de pensão vem dificultando
a troca de comando na BRF,
donadasmarcasSadiaePer-
digão. A gigante de alimen-
tos precisa encontrar umno-
vo diretor-presidente até o
fimdoano,quandoPedroFa-
ria deixa o cargo.
Abilio, que preside o con-

selho de administração e de-
tém cerca de 4% da BRF, de-
fendeonomede JoséAurélio
Drummond Junior, membro
do colegiado e ex-presidente
daWhirpool.A indicaçãotem
apoio do fundo Tarpon.
MaioresacionistasdaBRF,

os fundos de pensão Petros
(Petrobras) ePrevi (Bancodo
Brasil) resistem à escolha de
Drummond.As famíliasFon-
tana e Furlan, que eram do-
nas da Sadia e continuam
com uma fatia minoritária,
também não concordam.
Segundo interlocutores

dosfundos,PetrosePrevinão
estão confortáveis com a in-
dicaçãodeDrummondemra-
zão de sua proximidade com
Abilio e comaTarpon.Aava-
liaçãodos fundoséqueaBRF
precisadeumamudançasig-
nificativa na gestão.
No fimdeagosto,acompa-

nhia anunciou a saída de Fa-
ria e o início do processo de
sucessão. O motivo foram os
R$372milhõesdeprejuízore-
gistrados em 2016, o primei-
ro resultado negativo desde
queaBRFfoicriada,em2009.
No primeiro semestre des-

te ano, a empresa voltou a
apurarperda:R$167milhões,

Companhia tem
registrado prejuízos, e
a avaliação é que seria
preciso pôr no posto um
executivoindependente

Previ e Petros, osmaiores acionistas, não queremvalidar nome indicado pelo empresário para assumir comando

FundoseAbiliodisputamsucessãodaBRF

comparado com lucro de R$
42 milhões no mesmo perío-
dode2016.Oresultadodoter-
ceiro trimestre será divulga-
do na quinta-feira (9).
Procurada,aBRFinformou

que “não comenta especula-
ção”eque“oprocessode su-
cessãoestá sendoconduzido
por um comitê eleito pelo
conselhoesobsigilo”.Petros
ePrevipreferiramnãosema-
nifestar sobre o assunto.
O comitê responsável pela

sucessão é formado pelos

conselheiros Walter Malieni
(Previ), Flávia Almeida (Pe-
nínsula, holding dos investi-
mentos da família Diniz), Jo-
sé Carlos Reis de Magalhães
Neto (Tarpon) e Luiz Furlan
(ex-presidente da Sadia).
Segundopessoaspróximas

aoprocesso,aempresade re-
crutamento contratada para
encontraronovoCEO já teria
recebido algumas negativas.
Os executivos sondados ale-
garam dificuldade em traba-
lhar com Abilio, conhecido

pelo perfil centralizador.
O empresário chegou à

BRF quatro anos atrás com
apoiodaTarpon,apósperder
uma turbulentadisputa soci-
etárianoPãodeAçúcar, rede
varejista que herdou do pai.
ATarpon,quedetém8,4%

da BRF, não estava satisfeita
com a gestão de Nildermar
Secches, ex-presidente da
Perdigão.Ofundoachavaque
o valor de mercado da com-
panhia poderia subir e con-
venceu a Previ a apoiar uma

mudança.APetros foicontra.
Abilio prometeu levar a

açãodaBRFaR$ 100emcin-
co anos, mas o prazo já se
aproxima do fim e ele está
longedecumprirameta.Nes-
ta segunda-feira (6), o papel
fechouaR$42,66—omesmo
patamarde9deabrilde2013,
quando ele assumiu a presi-
dência do conselho.
O empresário foi o princi-

pal padrinho de Pedro Faria,
ex-executivo da Tarpon, pa-
raocargodeCEO.Asmudan-

ças promovidas pela dupla,
noentanto,nãoderamcerto,
e asmargensde lucrodaBRF
encolheram.
Fariaperdeudevezoapoio

doconselhodepoisqueaOpe-
ração Carne Fraca prendeu
dois executivos da BRF sob a
acusaçãodepagar suborno a
fiscais agropecuários.
Desde então, o conselho

passouporumaampla refor-
mulaçãoe foramtrocadosvi-
ce-presidentes e outros car-
gos importantes.

O empresário abilio diniz, presidente do conselho de administração da BRF e acionista com4%de participação, que já tem seu indicado para o comando

danilo Verpa - 20.jul.2017/Folhapress

Falso Whatsapp
Foi baixado mais
de 1 milhão de vezes
Um pesquisador da empresa
de antivírus Avast detectou
que uma versão falsa do
WhatsApp para Android foi
baixada mais de 1 milhão
de vezes. O falso programa
já foi apagado do Google Play
dfolha.com/no1933294

dÓlaR tem maioR
QUeda diÁRia desde
maio e Fecha a R$ 3,26
O dólar devolveu nesta segun-
da (6) parte da valorização
sofrida na semana passada
e teve a maior queda diária
desde 19 de maio. A moeda
comercial caiu 1,45%, para R$
3,26. A Bolsa avançou 0,53%
dfolha.com/no1933280

A Claro S.A., em atendimento ao determinado no ATO nº 13.565, de 03/11/2017 (publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2017), comunica aos seus
clientes que reduzirá em 0,51% os valores máximos homologados e praticados das chamadas envolvendo terminais do Serviço Móvel Pessoal do seu Plano
Básico de Serviço, na modalidade Longa Distância Nacional do STFC, em vigor a partir de zero hora do dia 08/11/2017, conforme tabela abaixo.

Valores Máximos homologados e praticados em R$

Tipo de Chamada Horário Valores sem
tributos

Valores com tributos
AC, ES, PI,
RR, SC e SP MT e MG BA e DF AP, GO, MA,

MS, PR eTO
AL, AM, CE, PA, PB,
PE, RN, RS e SE RJ RO

VC-2
Normal 0,54853 0,76878 0,79095 0,80253 0,81444 0,82672 0,85241 0,89409
Reduzido 0,38396 0,53813 0,55365 0,56175 0,57009 0,57868 0,59667 0,62585

VC-3
Normal 0,67087 0,94025 0,96736 0,98152 0,99609 1,01110 1,04253 1,09351
Reduzido 0,46960 0,65816 0,67714 0,68705 0,69725 0,70776 0,72975 0,76544

Valores válidos para toda Região IV do PGO
1.As tarifas do serviço de 0800 básico e SFL seguem as tabelas acima, mantidas as condições específicas e critérios de tarifação de cada serviço.
2.Tributos incidentes: ICMS (AC, ES, PI, RR, SC e SP = 25%; MT e MG = 27%; BA e DF = 28%;AP, GO, MA, MS, PR eTO = 29%;AL, AM, CE, PA, PB, PE,
RN, RS e SE = 30%; RJ = 32%; RO = 35%; PIS 0,65%; COFINS 3%).
Mais informações podem ser obtidas pelo site www.fazum21.com.br ou na Central de Atendimento pelo telefone 10321.

COMUNICADO

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/ REDE ASSIST SUPERV TECN DA SAUDE VL MARIA/VL
GUILHERME, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico SE nº 004/2017, realizado para a Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de CONTROLE DE PRAGAS. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

VAIVÉM DAS COMMODITIES
O colunista Mauro Zafalon está em férias
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