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Por 50 dias, entre janeiro e março deste ano, Enéas Pestana, Hugo Bethlem e José Roberto 
Tambasco, três vice-presidentes do Grupo Pão de Açúcar, ficaram trancafiados em uma sala no 
quartel-general da varejista, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Mais tarde, juntou-se a eles 
Caio Mattar, o quarto vice-presidente e um dos poucos executivos que permaneceu na alta 
cúpula da companhia após a entrada de Claudio Galeazzi, que assumiu a presidência do grupo 
em dezembro de 2007. Ao quarteto Galeazzi confiou a missão de elaborar toda a estratégia 
para a implementação de seu plano de reestruturação, cuja peça central é um rigoroso 
controle de gastos.   
 
"Não saíamos da sala para nada. Galeazzi nos passava a pizza por debaixo da porta", brinca 
Enéas Pestana, que está no Pão de Açúcar há cinco anos e agora ocupa a vice-presidência 
financeira da varejista.   
 
Galeazzi, Pestana e Bethlem têm em um passado em comum que pode dizer muito sobre o 
futuro do Pão de Açúcar. Os três passaram pela GP Investimentos, o fundo de investimento 
que tem como marca registrada um estilo de gestão competente, agressivo e austero no corte 
de custos.   
 
Daqui para frente, não seria uma surpresa se o Pão de Açúcar adotasse, cada vez mais, um 
"jeito GP de ser". As demissões - 300 pessoas já foram cortadas neste ano, das quais 20 
diretores - são uma das medidas engendradas durante o "retiro" dos vice-presidentes. Pela 
sua grandeza, esta seja talvez a iniciativa mais marcante, mas não será a única e, 
possivelmente, nem a mais impactante.   
 
O plano estratégico desenhado por Galeazzi e muitas das decisões tomadas por seus quatro 
escudeiros serão apresentadas no dia 14 de maio, na semana que vem, durante um encontro 
com analistas de investimento.   
 
O cardápio de medidas que será servido aos investidores inclui, além das metas para 2008, 
uma nova forma de cálculo para remuneração variável paga aos executivos. "Esse modelo está 
baseado totalmente na meritocracia", diz Pestana. Segundo ele, a GP serviu de "inspiração" 
para esta nova forma de concessão de bônus. "Mudamos tudo, até os indicadores de 
mensuração de resultados", afirma o executivo. Pestana já havia implementado o chamado 
"orçamento base zero", ferramenta de gestão também utilizada pela GP em suas empresas.   
 
A Lojas Americanas, que hoje transformou-se em referência de gestão no varejo, é o trabalho 
mais conhecido de Galeazzi. A varejista pertence ao trio de empresários, Lemann, Telles e 
Sicupira. E nada deixaria os investidores mais felizes se Galeazzi conseguisse fazer com que o 
Pão de Açúcar desfilasse os mesmo múltiplos da Americanas. Segundo Marcelo Kondo, da 
Concórdia Corretora, o mercado paga pelas ações da Americanas 84 vezes o seu lucro (de 
2007), enquanto, para as ações do Pão de Açúcar, eles desembolsam a metade, ou 40 vezes.   
 
Vender não parece ser o problema do Pão de Açúcar. Sua receita, que era de R$ 8 bilhões, 
atingiu R$ 14,9 bilhões em 2007. Na última linha, porém, seus resultados ficaram estacionados 
na faixa R$ 200 milhões.   
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