
Abílio Diniz vende metade do controle do Pão de Açúcar
ao grupo francês Casino, embolsa US$ 900 milhões
e deixa para 2012 a decisão de sucessão na companhia

PATRÍCIA CANÇADO

A bílio Diniz não jogou squash na noite de
terça-feira nem pregou o olho na madru-
gada da quarta-feira. Pouco antes de che-

gar em casa, por volta das 3 da manhã, o empre-
sário estava na sede do Pão de Açúcar, em São
Paulo, decidindo o futuro da companhia. Ele as-
sinou ali o acordo em que vendia 50% do contro-
le do Pão de Açúcar aos franceses da rede Ca-
sino. Pode ser o primeiro passo para que a em-
presa, fundada em 1948 por Valentim Santos Di-
niz (pai de Abílio) - e que diz ter orgulho de
ser brasileira -, se torne francesa no futuro. A
operação foi fechada após dois anos de duras
negociações entre as partes. Durante todo o tem-
po, o empresário, de
68 anos, mostrou-se
irredutível num pon-
to. Ele só fecharia a
venda se pudesse
continuar sentado
na cadeira da presi-
dência. "Gestão, eu
não discuto. Eu abro
mão de dinheiro, de
forma de pagamen-
to, mas sou inflexível
nesse ponto", disse Abílio a ÉPOCA NEGÓCIOS.
Com essa jogada, o empresário embolsa US$ 900
milhões, ainda continua praticando por um tem-
po seu esporte favorito - o trabalho - e resolve
uma preocupação antiga, que é profissionali-
zar a companhia e deixar a família Diniz cada
vez mais longe do dia-a-dia. "Só fiz o negócio
porque ele me permitiu trabalhar enquanto eu
quiser. É o que eu mais gosto de fazer, é o que
eu sei fazer bem."

O acordo atual cria uma nova holding que co-
mandará o grupo, cujo controle será dividido meio
a meio entre Abílio e o Casino. Essa nova empre-
sa passa a deter 65,6% do direito de voto. Se con-
sideradas também as ações preferenciais (sem di-
reito a voto) que o Casino tem, a rede francesa fi-
ca dona de 68,8% do capital total do grupo. Mas,
segundo Abílio, na prática o que vale é seu po-

der de decisão na rede. "Para mim, o que defi-
ne controle não é o capital, mas, sim, a gestão",
diz Abílio. A associação pode ser apenas o co-
meço do avanço francês sobre o varejo brasi-
leiro. A companhia é sócia dos Diniz desde 1999,
quando investiu US$ l bilhão para adquirir 24 %
das ações do Pão de Açúcar. Na época, os fran-
ceses já mostravam interesse em aumentar a par-
ticipação para 40%, mas só não o fizeram por
questões de preço, segundo Luiz Muniz, dire-
tor do escritório brasileiro do Banco Rothschild,
que vem assessorando o Casino desde o come-
ço das negociações.

Desta vez é diferente. O controle continuará
compartilhado entre Abílio e o Casino até julho
de 2012. Após essa data, os franceses terão a op-

ção de aumentar
ainda mais a partici-
pação no negócio. O
contrato prevê que
Abílio pode vender
sua parte aos sócios
estrangeiros. Caso is-
so ocorra, ele ainda
continuará na gestão
enquanto detiver
participação acioná-
ria relevante e man-

tiver a saúde da companhia em boas condições.
Em sua ausência, quem assume nesse período
é a filha, Ana Maria. "Foi o combinado entre nós,
porque eu sou a filha mais bem preparada para
isso. Acompanhei toda a negociação com meu
pai, indo para a França nos momentos mais di-
fíceis" , conta Ana Maria. Ela vinha sendo prepa-
rada para assumir o lugar do pai em 2002, mas
foi surpreendida com a escolha de Augusto Cruz
para o cargo de presidente. Na época, Ana Ma-
ria havia feito um curso em Harvard com ênfa-
se em aperfeiçoamento de herdeiros, o que era
aparentemente uma demonstração de confian-
ça. Hoje, já aceitou a idéia de não ser a suces-
sora. "A fase executiva já passou. Eu entraria
na presidência do Conselho, onde eu já partici-
po ativamente", diz Ana Maria. Para o consul-
tor de varejo Alberto Serrentino, sócio da Gouvêa
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de Souza & MD, "a decisão é uma demonstração
clara de como será feita a transição, sem mudan-
ças traumáticas no dia-a-dia da companhia".

Nos próximos oito anos, a empresa terá um
Conselho de Administração com cinco membros
indicados por Abílio Diniz, outros cinco pelo Ca-
sino e quatro nomes independentes, os mesmos
que já fazem parte atualmente. Abílio terá voto
de Minerva nas decisões do dia-a-dia do Pão
de Açúcar. O empresário só vai consultar os fran-
ceses em casos considerados estratégicos, co-
mo investimentos superiores a US$ 250 milhões,
grandes aquisições e diversificação de negócios.
"Esse é o tipo de associação que assusta qual-
quer consultor ou advogado. Em 90% dos ca-
sos de joint ventures com esse modelo (50/50),
um dos lados compra o controle em dois a quatro
anos", diz Stefano Bridelli, presidente da consul-
toria Bain & Company. "Mas esse casamento, pe-
lo histórico de mais de cinco anos, pode funcio-
nar. Os noivos já se conhecem e os franceses con-
fiam muito em Abílio", pondera Bridelli.

A trajetória profissional de Abílio se confunde
muito com a do próprio Pão de Açúcar. No come-
ço dos anos 90, quando assumiu o controle dos
negócios da família, a empresa estava à beira da
falência. Abílio fez uma reestruturação violen-
ta, demitindo mais de 10 mil funcionários, fechan-
do mais da metade das lojas e, de quebra, com-
prando briga com os irmãos (apenas a irmã caçu-
la, Lucília, e o pai, Valentim, ficaram no grupo).
A rede de varejo é hoje a maior do Brasil, com
vendas de R$ 15,2 bilhões, 68 mil funcionários
e 546 lojas. O Pão de Açúcar virou também uma
companhia profundamente identificada com a fi-
gura de Abílio. "Ele sabe que é o DNA do Pão do
Açúcar. Jamais cogitou sair, mas vem mostrando
uma preocupação muito grande em criar uma
empresa autônoma, sem a presença da famí-

lia" , afirma Pércio de Souza,
sócio da Estáter Gestão e Fi-
nanças, empresa que asses-
sorou Abílio na negociação.
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tina da empresa é

experiência de Lázaro
Brandão, atual presi-
dente do Conselho do
banco. A dificuldade
em abandonar a ro-

na prática. Na época, o
empresário chegou a
conversar com Márcio
Cypriano, hoje principal
executivo do Bradesco,
para saber como foi a

2002, com a indicação do
executivo Augusto Cruz
para a presidência da em-
presa. Mas a passagem
do bastão nunca ocorreu

O processo de profissio-
nalização começou em



tamanha que Abílio até montou uma sala par-
ticular, e nunca conseguiu deixar a mesa que ocu-
pava no salão dos diretores. Resultado: ele con-
tinua interferindo nas decisões corriqueiras. Pa-
ra os amigos mais próximos, Abílio age assim por-
que não consegue fugir da rotina a que estava
habituado. Sua rígida disciplina é famosa. O em-
presário não deixa de fazer esportes um dia se-
quer, tem uma alimentação
regrada, quase não sai pa-
ra almoçar fora do Pão de
Açúcar e fuma, religiosa-
mente, dois cigarros no fim
do expediente. Ele não rela-
xa nem quando viaja nos
fins de semana. Se está de
carro, sempre pára no cami-
nho para visitar as lojas. Abí-
lio é um homem reservado e
religioso. Tem imagens de
santos no escritório do Pão
de Açúcar, uma capela em casa e um oratório no
quarto, com imagens de Santa Rita de Cássia,
São Francisco de Assis e Santo Abílio, que ga-
nhou quando era criança. Recém-casado, ele evi-
ta badalações e só bebe em ocasiões especiais.

Do ponto de vista pessoal, Abílio fez um be-
lo plano de aposentadoria. Ele embolsou US$
900 milhões com a transação. O primeiro bi-

lhão será investido em imóveis. Vai comprar 60
lojas do Pão de Açúcar, o que lhe renderá R$
117 milhões por ano. O empresário também re-
ceberá US$ 200 milhões em títulos do Casi-
no, que, se convertidos, o tornarão o quinto
maior acionista da rede francesa. E ainda há
12,5 bilhões de ações preferenciais no Pão de
Açúcar. Para boa parte dos mortais, essa se-

ria a oportunidade ideal pa-
ra pendurar as chuteiras.
Mas não é o caso de Abílio.
"Eu não penso em minha
aposentadoria ou em quan-
do vou morrer. Quero dei-
xar as coisas em ordem pa-
ra meus filhos, meus her-
deiros", diz. O empresário
já era um dos homens mais
ricos do mundo. Ele e a fa-
mília Diniz figuravam na
lista dos bilionários da re-

vista americana Forbes com um fortuna pes-
soal avaliada em US$ 1,3 bilhão.

Para a família, a reestruturação também sig-
nifica dinheiro em caixa. O pai (Valentim) e a
irmã (Lucília) de Abílio trocarão suas ações na
empresa Pão de Açúcar Indústria e Comércio,
de capital fechado, por preferenciais na com-
panhia de capital aberto, a CBD. Dentro de uma
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semana, eles devem anunciar a venda a inves-
tidores privados de pouco menos de um terço
delas. Os três filhos de Abílio já estavam fora.
João Paulo e Ana Maria, que ocupavam me-
sas do grande salão do Pão de Açúcar até a
indicação de Augusto Cruz, tomaram rumos di-
ferentes. João Paulo virou sócio em vários ne-
gócios, de fabricante de bebidas energéticas
a casas noturnas e restaurantes. Sua sociedade
mais famosa é com o Grupo Fasano. Ana Ma-
ria, que na época se mostrou decepcionada com
a decisão do pai, fundou uma consultoria espe-
cializada em recursos humanos. O caçula, Pe-
dro Paulo, ex-corredor de Fórmula l, é sócio
majoritário de uma empresa de purificação e
tratamento de água desde o ano passado.

O Pão de Açúcar, segundo analistas, ganha com
a participação maior do Casino. "O mercado en-
tendeu que foi um bom negócio para a CBD. Ela
vai liquidar sua dívida (de R$ 930 milhões), ter
caixa para investir e ganhar ainda mais espa-
ço no varejo", diz Ricardo Tadeu Martins, ana-
lista de investimentos da corretora Souza Barros.
O reflexo disso se deu no pregão. As ações da
CBD vinham em queda na Bovespa nos últi-
mos meses - em 2005, a desvalorização até abril
era de 19,6%. Na quarta-feira, quando o negó-
cio foi anunciado, os papéis da companhia su-

biram 9%. Com a injeção de capital, a empresa
poderá colocar em prática um ambicioso pla-
no de expansão, que prevê investimentos de R$
2,5 bilhões nos próximos quatro anos e aber-
tura de 40 novos hipermercados e 120 super-
mercados. "Foi uma saída de mestre. É um ne-
gócio muito bem pensado, que cumpre todos os
objetivos pessoais e profissionais de Abílio",
acredita Fernando Fernandes, analista de vare-
jo da Booz Allen Hamilton.

O aumento da participação do Casino mos-
tra uma tendência irreversível no varejo mundial:
o domínio das multinacionais. Na Itália, merca-
do muito parecido com o brasileiro, as principais
redes de supermercados foram engolidas por ale-
mães e franceses. Para desespero dos nacionalis-
tas, quase metade do mercado formal brasileiro
corre o risco de ficar nas mãos dos estrangeiros
Casino, Wal-Mart e Carrefour. "Eu não encara-
ria o avanço francês como um aspecto negati-
vo. A única perda que consigo enxergar é ins-
titucional. No futuro, não vejo o Casino com o po-
der de influência que Abílio tem hoje quando faz
campanha para combater a inflação ou critica os
juros altos do governo", completa Fernandes.
Uma coisa é certa: o varejo brasileiro, para o bem

Jean-Charles
Naouri, presidente
do Casino
Sócios do Pão de
Açúcar desde 1999,
com 24% de
participação, os
franceses podem
comprar ações
de Abílio e assumir
o controle da rede
brasileira a partir
de 2012
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ou para o mal, nunca mais será como antes.

COLABOROU JOÃO SORIMA NETO

Fonte: Época, n. 364, p. 72-75, 9 maio 2005.




