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Uma das derradeiras oportunidades no varejo, a G. Barbosa atrai o interesse do Pão-de-
Açúcar, mas seus controladores podem optar pela abertura de capital. 

AG. Barbosa, quarta maior rede de supermercados do País, 
encontrase numa situação curiosa. Dona de um faturamento de 
R$ 1,5 bilhão, é a noiva mais cobiçada do varejo brasileiro, mas 
apenas um pretendente, o Pão de Açúcar, realmente a cobiça. Os 
dois outros candidatos têm dificuldades para arrematar a 
empresa. O Carrefour acaba de fisgar o Atacadão e já tem 
trabalho demais para se meter em outra incorporação. O Wal 
Mart nem pode. Ao adquirir as operações da Royal Ahold no 
Brasil, o Cade exigiu que ele abrisse mão justamente da rede G. 
Barbosa. Assim sobrou o Pão de Açúcar. Mas, segundo DINHEIRO 
apurou, os controladores da G. Barbosa, o fundo de capital de 
risco norte-americano Acon Investments, encontraram uma 
segunda via: a abertura de capital em 2008. A existência de um plano B cairia como uma luva 
para a companhia. Com a possibilidade de ir ao mercado de capitais, o poder de barganha dela 

cresce e fica menos dependente do interesse de um único  

comprador. Na Acon, um braço do Texas Pacific Group, a política da 
casa é não falar do assunto. Bernard Aronson, fundador e sócio da 
Acon, que comprou a rede nordestina por 90 milhões de euros em abril 
de 2005, não comenta a questão. O estudo sobre o eventual IPO (sigla 
em inglês para oferta pública de ações) está sendo comandado pelo 
UBS no País. O desafio é encontrar uma forma de o fundo de private 
equity sair do negócio, embolsando algum ganho. Essa hipótese já vem 
sendo discutida desde o ano passado, quando a discussão foi colocada 
na mesa. Mas o projeto acabou ficando em banho-maria, pois as contas 
do grupo ainda não permitiam uma ida à 
Bolsa de Valores. 

O interesse do Pão de Açúcar é antigo. Em 2002, os holandeses 
da Royal Ahold, até então donos do negócio, teriam pedido 
dinheiro demais, na avaliação de Abílio Diniz. A partir daquele 
momento, os contatos diminuíram, mas voltaram a acontecer 
neste ano. Do lado do Acon, a avaliação é de que se trata de 
um bom momento para passar a G. Barbosa adiante. Primeiro, 
porque há um intenso movimento de abertura de capital no 
País, reflexo do excesso de liquidez no mercado internacional. 
Empresas com planos consistentes de expansão, seguindo 
regras de transparência e governança corporativa e com as contas em dia, podem tentar 
vender as suas participações com grande probabilidade de que encontrará um comprador – e 
essa é a situação da G. Barbosa, na opinião de seus controladores. Um segundo motivo seria o 
bom desempenho que a rede apresenta nos últimos tempos. Com 37 lojas e 30 farmácias, a 
empresa, fundada por Gentil Barbosa a partir de um armazém no centro de Aracaju, subiu do 
quinto para o quarto lugar no ranking brasileiro de supermercados, ultrapassando a rede 
gaúcha Zaffari, segundo classificação divulgada pela revista “Supermercado Moderno”. O 
faturamento cresceu 21,3% e atingiu R$ 1,49 bilhão em 2006. Além disso, a G. Barbosa tem 
uma presença significativa no Nordeste, justamente o mercado que mais cresce no País. O Wal 
Mart é líder na região desde 2002, quando comprou o Bom Preço dos mesmos holandeses do 
Ahold. Por isso, para o Pão de Açúcar a aquisição do G. Barbosa tornou-se estratégica. Mas 
para concretizar seus planos terá que mostrar que sua oferta é mais atraente para os atuais 
controladores do que a abertura de capital. 

Fonte: Istoé Dinheiro, ano. 10, n. 509, p. 60-61, 27 jun. 2007. 
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GENTIL BARBOSA: a rede fundada por ele 

no centro de Aracaju possui hoje 37 lojas e 
30 farmácias 


