


ADRIANA MATTOS

A
bílio Diniz, presidente do Conselho de Administração do
Grupo Pão de Açúcar, é um homem movido a adrenalina e
amante dos desafios no campo esportivo. No campo dos ne-
gócios também vem enfrentando as agruras de uma longa

maratona. Há dois anos ele deu início a um amplo processo de rees-
truturação do grupo em busca, sobretudo, de maior rentabilidade.

Desde então, vem vivendo uma seqüên-
cia de altos e baixos exaustiva, a ponto
de deixar escapar, em uma conversa
com analistas de mercado, dias atrás,
um desabafo: "O mercado está ácido co-
nosco e não está satisfeito. Nós também

não estamos." O que exaspera
o paciente Abílio é a de-

mora dos resulta-
dos em aparece-

rem. O grupo,
com fatura-

mento de R$
16,5 bi-

lhões, 539
lojas e 63

mil empregados, vende, vende e vende,
mas o volume comercializado não se
transforma em lucros maiores. Para
alterar isso, a direção da empresa, mu-
nida de um plano milimetricamente de-
senhado, implementa mudanças atrás
de mudanças. Elas envolvem fecha-
mento de lojas, cortes e revisão nas des-
pesas e nas prioridades de investimen-
tos. Tudo, porém, ainda caminha deva-
gar demais para o maratonista Abílio.

"Os resultados apresentados estão
dentro das nossas expectativas, mas
são muito frustrantes ainda", admitiu a
analistas Cássio Casseb, presidente do
grupo. "De qualquer forma, vamos
acertar o que falta e depois, correr para
o abraço", disse Casseb à DINHEIRO.
De abril a junho, a venda líquida cres-
ceu 4,6% sobre 2006 (considerando o
mesmo universo de lojas). É uma boa
taxa. Mas lá na linha final do balanço,
o lucro líquido caiu quase 33% no
período. No semestre, a queda é de
37%. A aparente contradição dos nú-
meros é facilmente explicada. A cadeia
consegue vender mais porque decidiu,
um ano atrás, reduzir declaradamente
o preço de seus produtos, principal-
mente nos supermercados Pão de Açú-
car, com imagem de careiros. O gasto
médio por consumidor subiu 3,8% de
abril a junho. No entanto, com os gas-
tos da reestruturação desde 2006, tanto

a margem bruta quanto a margem
Ebitda (lucros antes dos impostos e
amortizações) caem neste ano. Além
disso, os investimentos não param e al-
gumas despesas internas não têm cedi-
do facümente, o que faz o azul do balan-
ço ficar mais fraquinho. "Equilibrar
essa conta de venda e lucro é duro mes-
mo", diz Alberto Serrentino, da consul-
toria de varejo Gouvêa & Souza.

O primeiro grande passo nesse cami-
nho veio no final de 2005, com a implan-
tação do chamado Orçamento Base
Zero, focado em corte de custos e num
modelo gerencial agressivo. Um ano
depois, em dezembro de 2006, alcan-
çou-se uma redução de despesas opera-
cionais de R$ 120 milhões. Mas era pre-
ciso mais. Sobretudo porque a concor-
rência vem se movendo com desenvol-
tura. Então, nos últimos meses, a rede
enfrenta mais mudanças. Há uma apos-
ta forte em modelos de lojas menores
(com rentabilidade maior) e pontos de-
ficitários estão sendo fechados ou con-
vertidos. O plano envolve também
a redução do ativo imobilizado,
se necessário, e uma reorganiza-
ção da operação da Rede Sendas
- com a ajuda do consultor Cláudio
Galeazzi, contratado em julho. Nessa
toada alguns resultados novos come-
çam a aparecer. A margem bruta
subiu de novo em agosto. As despesas
operacionais em relação às vendas caí-
ram. "Faltam pontos a acertar, como
a operação da rede ExtraEletro e
os negócios no Rio. Mas esta-
mos no caminho certo",
diz Casseb. É espe-
rar para ver. H

ecarvalho
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