
O homem que criou um império do varejo 
 
O corpo do empresário Valentim dos Santos Diniz foi enterrado ontem no Cemitério São Paulo, 
em Pinheiros. Ele morreu no domingo, por falência múltipla dos órgãos, às 15h30 no hospital 
israelita Albert Einstein, onde estava internado desde 7 de janeiro. Santos Diniz foi fundador 
do Grupo Pão de Açúcar, na década de 1950. Ao lado do primogênito, Abilio, o empresário 
criou o maior império supermercadista brasileiro.  
 
"Seu" Santos, como era conhecido, nasceu na Aldeia de Pomares do Jarmelo, em 1913, em 
Portugal. Sua história empresarial começa em 1929. Após 15 dias para a travessia do Atlântico 
no navio Almanzora, desembarcou no Porto de Santos. Na chegada, o adolescente Valentim, 
do convés, pôde avistar aquele enorme rochedo, o Pão de Açúcar, nome com o qual mais tarde 
batizaria seus negócios.  
 
Valentim teve apenas um emprego na vida, ao trabalhar como caixeiro no empório Real 
Barateiro. Em 1936 casa-se com Floripes Pires hoje com 92 anos e monta seu primeiro 
negócio. O capital para abrir a mercearia, na rua Vergueiro, no bairro do Paraíso, veio das 
economias que juntou mais o dinheiro que a esposa Floripes ganhou na loteria. Também em 
1936 nasce o primogênito Abilio.  
 
No ano seguinte, Valentim vende a mercearia e torna-se sócio do antigo patrão, Januário 
Mascarenhas Miranda e do jovem Davi Rodrigues. Em 1941, Miranda se aposenta e sai da 
sociedade. Valentim desliga-se dos negócios em 1946. Queria trabalhar sozinho.  
 
No salão térreo de um prédio na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, ele inaugura a Doceira Pão 
de Açúcar, com 50 funcionários, em 1948. A doceira faz sucesso na sociedade paulistana e 
novas filiais são abertas. Da doceira ao primeiro supermercado, ao lado da sede da doceira, 
foram 13 anos de trabalho. Finalmente, em abril de 1959, numa loja com 2,5 mil itens nas 
gôndolas e balcões frigoríficos importados, as portas do Supermercado Pão de Açúcar são 
abertas.  
 
Com tino comercial aguçado, Valentim Diniz, mesmo tendo entrado no segmento 
supermercadista depois de outros empresários, faz do negócio um grande sucesso. O grupo 
comprou diversas redes como Sirva-se, Peg-Pag, Comprebem, EletroRadiobras, Superbom. E 
seus tentáculos ainda se espalham por Portugal e Angola.  
 
O grupo introduz novidades no mercado brasileiro: os hipermercados. Hoje essas lojas 
funcionam com a bandeira Extra. Nos anos de 1970, os hipermercados da rede ficaram 
conhecidos como Jumbo.  
 
Para aproveitar a era do milagre econômico, Valentim Diniz diversifica as atividades do Grupo 
Pão de Açúcar, que deixa de ser apenas uma grande rede de supermercados. O conglomerado 
montou ou adquiriu, entre outros negócios, financeira, banco, agência de propaganda, lojas de 
departamento, agência de turismo, trading, lojas de conveniência, restaurantes e comércio 
atacadista.  
 
O volume de trabalho era grande, mas já não ficava só nas mãos do empresário. Os três filhos 
Abílio (diretor-superintendente), Alcides (diretor de operações) e Arnaldo (diretor comercial) 
ajudavam no dia-a-dia da organização.  
 
Apesar do clima instável da década de 1980, o Grupo Pão de Açúcar chega ao auge no setor 
supermercadista: 626 lojas espalhadas por três continentes e 50 mil funcionários. Essa 
performance só voltaria a ocorrer novamente anos depois na virada do século XXI.  
 
Em 1986, a estrutura do conglomerado balança. Valentim Diniz, que já tinha em mente levar o 
filho mais velho a sucedê-lo nos negócios, se depara com uma cizânia familiar. Foram sete 
anos de tristeza. Ao final desse período, houve uma redistribuição acionária entre os herdeiros, 
permanecendo no grupo os irmãos Abílio e Lucília.  
 



Com o grupo reduzido, em 1993, depois de fechar de 262 lojas e cortar 30 mil funcionários, o 
principal acionista da rede, Abílio Diniz, vai à luta. Uma das decisões dessa época foi dar foco 
aos negócios. Tudo que estava fora desse escopo foi vendido. Para completar o processo de 
reestruturação, o grupo abre o capital, em 1995, na Bolsa de Nova York e na Bovespa. Em 
1999, o francês Casino adquire 23,9% do capital do Pão de Açúcar. A rede francesa usa, em 
2005, seu direito de aumentar a participação e passa a ter 50% do controle.  
 
Até o final do ano passado, "Seu Santos", como funcionário exemplar, ainda "batia" o ponto 
todos os dias, na sede do Grupo Pão de Açúcar, na mesma Brigadeiro Luís Antônio onde tudo 
começou.  
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