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ESPECIAL Valentim dos Santos Diniz

locais maiores que seu vilarejo e de construir seu próprio ne-
gócio foi mais forte. Como opções, o Brasil ou a cidade do 
Porto. Decidiu-se pelo primeiro e foi de trem para Lisboa, 
onde estava registrado em um navio de linha da Mala Real 
Inglesa. Era 1929, ano da quebra da bolsa de Nova York, o 
mesmo ano em que Valentim vislumbrou sua oportunidade 
no Novo Mundo. 

Embarcou na terceira classe, listado como “operário”. Após 
15 dias de viagem, a inspiração para o novo negócio: a primei-
ra visão que teve ao chegar ao Brasil foi do Pão de Açúcar, 
paisagem que impressionou o menino por causa do maciço de 
pedras digno do “paraíso dos trópicos”. Guardou a lembrança 
do mais famoso cartão-postal carioca e fez dele, anos depois, 
sua marca na doceira que deu origem ao Grupo.

Desembarcou em Santos, litoral paulista, e ao contrário dos 
outros viajantes, não foi para a Hospedaria dos Imigrantes, no 
Brás, mas para a casa de um tio de sua falecida mãe, no bairro 
da Mooca. Logo na primeira noite em São Paulo, Valentim foi 
testemunha ocular da história: presenciou, do quartinho em 
que estava hospedado, o incêndio do Edifício Martinelli, então 
o prédio mais alto da cidade, um marco da metrópole. 

Ao escolher o local para se estabelecer, optou pela avenida 
Brigadeiro Luís Antônio, que ligava o centro de São Paulo à 
avenida Santo Amaro. Era por ali que os antigos tropeiros 
chegavam, até o início do século passado: “Por onde passa a 
mercadoria, passa o progresso”, intuía Valentim. A moderni-
dade tornaria legítimas todas as suas idéias de grandeza, pro-
dutividade, liderança e trabalho em equipe, propaladas pelo 

Gentileza e elegância marcaram a trajetória de “seu” Santos, 
patriarca do grupo Pão de Açúcar, falecido no mês passado.  
De entregador a presidente, um exemplo de empreendedorismo

Lições do mestre

N
ão por acaso a sede da APAS leva o nome 
do Comendador Valentim dos Santos Diniz. 
Para entender a trajetória de vida do homem 
que construiu um império que transcende os 
negócios do varejo e passa pela história de 
consumo no mundo, é necessário conhecer 
os três protagonistas coexistentes no mes-

mo personagem: o menino Valentim, que com apenas 16 anos 
chegou ao Brasil; “seu” Santos, o empresário de visão e amigo 
querido dos clientes e funcionários do Pão de Açúcar, e, por 
fim, o Comendador Diniz, experiente e sábio, benemérito e 
admirador da cultura e da arte luso-brasileira.

ValeNtim dos saNtos diNiz
Nome completo de um senhor que começou a trabalhar 

ainda garoto em um empório. Nasceu no dia 18 de agosto de 
1913, em Pomares do Jarmelo, uma pequena aldeia da Beira 
Alta, em Portugal. Filho primogênito de Maria dos Prazeres e 
Abilio, teve mais dois irmãos, Joaquim e Lourdes. Aos 8 anos 
perdeu a mãe e passou a ser criado pelo pai e a madrasta, 
dona Josefa. 

A paisagem natal está retratada na loja 1 do Grupo Pão de 
Açúcar, na avenida Brigadeiro Luís Antônio: “Fiz questão de 
mandar pintar aqui a minha aldeia, com as mulheres fazendo 
o pão e cultivando as oliveiras entre as montanhas”, apontava 
ele, sempre que lhe perguntavam sobre o enorme painel, logo 
à entrada da loja.

Embora ligado à terra e à família, sua vontade de buscar 

POR VERA AMATTI

56   SuPERVAREjO  |  AbRIl 2008



AbRIl 2008  |  SuPERVAREjO   57

Falar de Valentim dos Santos Diniz é falar da história dos 
supermercados no Brasil. Como outros imigrantes europeus, “seu” 
Santos deixou sua terra natal para fazer a vida em um país distante. 
E fez. Seu tino comercial e seu trabalho resultaram na maior empresa 
brasileira de varejo, cujo nome, Pão de Açúcar, é um retrato de sua 
paixão pelo país. Valentim registrou como marca de sua empresa a 
primeira visão que teve da nova pátria a bordo de um navio que saiu 
de Portugal para ancorar na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Essa mesma paixão, Seu Santos carregou pela vida, dedicando-
se à família e às causas em que acreditava. Empresário atuante, sabia 
da importância de congregar as forças setoriais em torno de objetivos 
comuns, que ultrapassavam os limites da concorrência. Participou da 
criação da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, e foi 
um dos artífices da organização do setor no Estado de São Paulo.

Desde que a Associação Paulista de Supermercados foi criada 
em 1971, seus dirigentes sempre souberam que podiam contar com 
“seu” Santos. E para isso nunca mediu esforços, sendo um dos 
principais colaboradores da entidade, sempre que ela precisava de 
recursos para crescer e se capacitar a fim de prestar os serviços que 
o setor almejava.

Quem vem a nossa sede, no Alto da Lapa, na Capital, se depara 
com o edifício Valentim dos Santos Diniz, uma justa homenagem que 
o setor de supermercados de São Paulo se orgulha de ter prestado 
ao seu grande benemérito ainda em vida. Ele compareceu ao 
lançamento da pedra fundamental, em 1998, e veio descerrar a placa 
de inauguração do prédio, em novembro de 2000.

Agora que “seu” Santos partiu, a APAS presta esta pequena 
homenagem, deixando registrado nas páginas da revista SuperVarejo 
um pouco da sua grandiosidade.

João Sanzovo Neto, presidente da APAS

Um LEgAdo  
PArA A hIStórIA
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jovem comerciante que sempre foi um gerenciador 
de negócios atento aos desejos presentes e sonhos 
futuros, seus próprios e dos clientes.

Negócios e amor 
“Seu” Santos se considerava uma pessoa de sor-

te nos negócios e no amor. Conheceu dona Floripes  
– “a minha Floripes”, como ele a chamava cari-
nhosamente – no próprio empório. Ela era vizinha 
e freguesa, vinda de Portugal, e impressionou-o 
não apenas pela beleza como pela maturidade. Ela 
entendia seus anseios, sabia opinar com equilíbrio 
e tinha, assim como ele, disposição para realizar 
seus sonhos. 

Após um breve período de namoro, casaram-
se em 15 de fevereiro de 1936 e foram morar em 
uma pequena casa perto do empório. Um golpe de 
sorte, como um milagre, mudaria a vida de ambos: 
Floripes ganhara na loteria. Com o dinheiro eco-
nomizado e mais o prêmio, adquiriram uma peque-
na mercearia na rua Vergueiro, com loja na frente 
e moradia nos fundos. Precoce na vida pessoal e 
profissional, Valentim se tornara, com o incentivo 
da esposa, o empresário Santos Diniz. Da mercea-
ria, partiu para uma padaria e logo depois para a 
doceira Pão de Açúcar. Os bolos e doces se tor-
naram famosos, pois contavam com a supervisão 
do melhor mestre-confeiteiro da cidade e de suas 

1913
Valentim dos Santos Diniz nasce 
em 18 de agosto, na aldeia de 
Pomares do Jarmelo, subdistrito 
da Guarda em Portugal.

1936
Floripes e Valentim se casam em 15 de feverei-
ro. Com o dinheiro que dona Floripes ganha na 
loteria, inauguram uma pequena mercearia na 
rua Vergueiro. Nasce o primeiro filho, Abilio.

1937
Em sociedade com o antigo patrão e com o  
amigo Davi Rodrigues, funda a empresa Santos & 
Rodrigues Ltda. e inauguram a Padaria Nice, que 
se tornaria uma das mais famosas da cidade.

1929
Na véspera de sua 
partida, escuta a 
promessa do pai: 
“Você vai progredir”.

1935
Conhece Floripes Pires, 
filha de José Pires, 
português da região de 
Bornes, Alto Douro. 

CronoLogIA dE UmA vIdA ILUmInAdA

1941
Vai ao Rio de Janeiro para entregar ao 
presidente Getúlio Vargas um documento 
com reivindicações da comunidade 
portuguesa do Centro Beirão de São Paulo.

1943
Nasce o filho Alcides.

Conheci “seu” Santos no final de 1968, quando 
entrei para o Grupo. Era a própria figura do 
presidente da empresa, um exemplo de conduta e 
de caráter, para mim e para todos os funcionários. 
Sempre impecável e elegante na vestimenta, nas 
palavras e na postura. Tinha sabedoria no trato com 
as pessoas e com a família. Quando ia às lojas, 
tinha prazer em cumprimentar todos, sem 
discriminação. Transmitia com segurança aos que 
conviviam com ele a imagem do “Presidente da 
Companhia”. Nunca ouvi dele uma reclamação ou 
crítica que não fosse positiva. Uma curiosidade: ele 
costumava ver comigo os mapas tributários da 
empresa e fazia questão de saber quanto 
estávamos pagando e por quê. Nunca reclamou de 
impostos, diferentemente de outros empresários, e 
era um prazer para ele constatar que sua empresa 
contribuía para o país e para a sociedade.
Sr. Guido Amadeu (assessor de Assuntos 
Jurídicos do Grupo Pão de Açúcar)
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os irmãos Joaquim e lourdes, 
e os pais Josefa e abilio. 

Família ficou em Portugal

elegante 
funcionário

o jovem Valentim, 
na década de 1930, 
logo que chegou 
ao Brasil
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duas filhas assistentes, habilmente conquistados da confeitaria 
Paulista, a mais fina de São Paulo, na época.

Visão do Futuro
O formato de auto-serviço ainda se iniciava no Brasil quan-

do “seu” Santos percebeu que os supermercados seriam o futu-
ro do varejo. Não teve dúvidas: vendeu a confeitaria e montou 
um pequeno mercado. Dez anos depois, mesmo sendo uma 
rede menor, adquiriu as redes concorrentes Sirva-se e Peg-Pag, 
dominando o setor em São Paulo. Nem as políticas públicas 
que arrochavam os salários e coibiam a produtividade nos anos 
1970 e 1980 arrefeceram a determinação de “seu” Santos. 

Após uma grande reforma no prédio, em 1972, o Jumbo 
Aeroporto, o segundo hipermercado do Brasil (o primeiro foi 
o Jumbo Santo André), começou a operar com 22 mil metros 
quadrados de área construída. A estrutura comportava dois pavi-
mentos ligados por escadas rolantes e espaços para restaurante e 
desfiles de moda, uma inovação. Em seu discurso de inauguração, 
“seu” Santos declarou: “Temos a firme convicção de que este 
centro comercial será capaz de mudar a vida dos paulistanos”, 
prevendo a atual tendência de expansão de variados produtos e 
de prestação de serviços como vocação dos supermercados.

Sobre o Viaduto do Chá, um dos marcos de São Paulo, no 
centro da cidade, um outdoor ostentava o elefante, símbolo do 
Jumbo. “Seu” Santos ficou tão satisfeito com a nova loja que ia 
visitá-la nos fins de semana com dona Floripes. Parava o carro 
na frente e lá ficava, no meio da noite, olhando e sorrindo.

1945
Mantém um pequeno empório e uma 
mercearia, onde testa estratégias de 
venda. Ali já antecipa o futuro: o cultivo 
de seus clientes.  Nasce Arnaldo.

1946
Decidido a expandir seus negócios, retira-se da Padaria Nice 
e compra duas casas na avenida Brigadeiro Luís Antônio. 
Para não concorrer com o amigo e antigo sócio, constrói um 
prédio de apartamentos com um salão comercial no térreo. 

1947
Nasce sua  
primeira filha mulher, 
Vera Lúcia.

 Cronologia

1956
Nasce Lucília, a 
sexta filha.

1959
Inaugura o 
supermercado Pão 
de Açúcar, no prédio 
ao lado da Doceira.

1968
Torna-se diretor da Associação Comercial de São Paulo e presidente da Câmara Portuguesa 
de Comércio, onde permanecerá até 1980. Recebe o título de Cavaleiro da Real Ordem 
Militar de Malta, outorgado pela Santa Sé, e a Ordem do Mérito Infante Dom Henrique, do 
governo português. Visita o Japão em missão econômica e cultural brasileira.

Era meu amigo há mais de 40 anos. 
Poucas pessoas sabem, mas o 
Comendador Valentim era muito ligado 
às coisas de Portugal e apoiava diversas 
manifestações culturais luso-brasileiras, 
colaborador assíduo que era de 
encontros culturais de Língua 
Portuguesa. Um de seus apoios mais 
importantes foi à construção do 
monumento a Pedro Álvares Cabral, em 
frente à Assembléia Legislativa. Ainda 
no plano comunitário, era um diretor da 
Beneficência Portuguesa sempre 
presente, participando de todas as 
iniciativas para o bem-estar das 
pessoas de nossa cidade.

Prof. João Alves das Neves (membro  
da diretoria do Hospital Beneficência 
Portuguesa e presidente do Centro de 
Estudos Fernando Pessoa)
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1948
Em 7 de setembro, inaugura a Doceira 
Pão de Açúcar. O sucesso é imediato e 
na primeira quinzena já organiza banquete 
por encomenda do governador do Estado.

1949
A família muda-se para 
sua primeira casa própria, 
na rua Salto, onde 
permanecerá por 23 anos.

1952
A Doceira Pão de Açúcar 
abre duas filiais no centro 
de São Paulo. Nasce Sônia 
Maria, a quinta filha.

1955
Adquire o terreno ao lado da Docei-
ra Pão de Açúcar, onde constrói um 
prédio com loja no térreo e salão 
de recepções no primeiro andar.

1969
Organiza missão econômica da Câmara 
Portuguesa para levar empresários brasileiros 
à África e a Portugal.  É convidado pelo 
governo português a operar no país.

1972
É agraciado com os títulos “O Homem do Comércio do 
Ano”, pela Associação Comercial de São Paulo, e “O Co-
merciante do Ano”, pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio 
de São Paulo, títulos nunca outorgados a mesma pessoa.

1974
Homenageado com o título 
de “Cidadão Paulistano” 
em solenidade na Câmara 
Municipal de São Paulo.
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em 1936, Floripes e 
Valentim se casam

“seu” santos, dona 
Floripes e o pequeno 
abilio, em visita ao 
rio de Janeiro 
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 Cronologia

PaPai e VoVô
Mesmo com tantos compromissos profissionais e sociais, 

“seu” Santos sempre encontrou tempo para a mulher e os 
filhos. Aos domingos, nos anos 1960, quando os filhos eram 
pequenos, colocava toda a família no automóvel e ia ao Parque 
Ibirapuera. Depois, rodava pela cidade. Em uma ocasião, Lucí-
lia, a filha mais nova, resolveu saltar de uma pedra a outra no 
lago do parque, perdeu o equilíbrio e caiu. De terno e gravata, 
como sempre, o pai mergulhou no lago e resgatou a filha. 

No verão, descia a serra para o apartamento em Santos e 
ficava parte das férias com a família. No inverno, juntava todo 
mundo e fazia viagens. Em uma delas foi para Belo Horizonte, 
onde dona Floripes visitou a irmã freira; em outra, foram todos 
a Portugal, nas comemorações da aparição de Nossa Senhora 
de Fátima, confirmando a religiosidade que sempre pautou sua 
vida na família e na empresa. 

Depois que os filhos se casaram, as noites de terça-feira 
passaram a ser reservadas para o encontro da família, em jan-
tares organizados por dona Floripes. “Seu” Santos e a mulher, a 
partir dos anos 1970, festejavam com os netos, o que estimulou 
o avô a adquirir a Fazenda da Toca. O nome, segundo ele, era 
para fazer jus ao fato de ser um refúgio, não um negócio. Ainda 
assim, aos 420 alqueires iniciais foram incorporados outros 
800. O projeto inicial de reflorestamento foi dando lugar à 
recreação e, depois de uma reforma, a fazenda ganhou sede 
nova, ciclovia, quadras de tênis e campo de pólo. 

Ao longo do tempo, o lugar transformou-se em uma das felici-
dades de “seu” Santos: “Era alguém dizer ‘vamos para a fazenda’ 

1978
Conquista o 
“Roquete Pinto” de 
Prata, nos 25 anos 
da TV Record.

1979
Recebe as comendas da Ordem do 
Cruzeiro do Sul, do governo brasi-
leiro, e da Ordem de Benemerência 
do Infante, do governo português. 

1981
Toma posse na presidência da primeira 
diretoria do Conselho da Comunidade 
Portuguesa do Estado de São Paulo, 
no salão nobre da Casa de Portugal.

1988
O filho Alcides vende suas ações e 
afasta-se da empresa. “Seu” Santos 
permanece na presidência e Abilio 
passa a ser vice-presidente.

2000
Homenagem da APAS a 
Valentim dos Santos Diniz, 
em que é dado seu nome à 
nova sede da associação.

2002
“Seu” Santos passa a ocupar o cargo 
de presidente honorário do Conselho de 
Administração da Companhia Brasileira 
de Distribuição.

2003
A Casa de Portugal de São Paulo enco-
menda seu busto em bronze ao escultor 
português Santos Lopes, colocado no 
saguão de entrada da instituição. 

Vovô Santos foi uma fonte de inspiração 
para todos nós. O maior legado que ele nos 
deixou foi o do amor incondicional. 
Lembro-me dele sempre sorrindo.  
Via o lado bom das coisas em todas as 
situações. Para alguns poderia até  
parecer um pouco ingênuo, mas no fundo 
esbanjava sabedoria ao acreditar que, para 
os problemas mais críticos, o tempo se 
encarregaria de trazer as soluções.  
Tinha seu jeito particular de enfrentar as 
dificuldades: nunca de frente, era guerreiro 
às avessas, mas não fugia da raia, 
contornava a situação com maestria até 
chegar exatamente onde queria, para fincar 
sua bandeira de conquista. Ele ensinou pelo 
humilde e grandioso ser humano que foi.

Ana Maria Diniz (membro do Conselho de 
Administração do Grupo Pão de Açúcar)
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1989
Em dezembro, 
seu filho Abilio é 
seqüestrado.

1991
O filho Arnaldo 
afasta-se da 
empresa.

1993
É assinado um acordo de rede-
finição da composição acionária 
da empresa, pelo qual Abilio Diniz 
assume a posição majoritária.

2005
“Seu” Santos inaugura, na sede do grupo, expo-
sição sobre a trajetória do Grupo Pão de Açúcar. 
É eleito 1º Vice Presidente da Diretoria Adminis-
trativa do Hospital Beneficência Portuguesa.

2006
Transfere aos seis filhos, em partes iguais, 16 bilhões 
de ações que mantinha sob seu controle. É inau-
gurado o espaço de trabalho “Valentim dos Santos 
Diniz”, no edifício da Casa de Portugal de São Paulo.

2008
Internado desde janeiro 
no Hospital Albert 
Einstein, falece em 17 
de março, aos 94 anos.

1995
Torna-se presidente do Conselho 
de Administração do Grupo Pão 
de Açúcar e Abilio Diniz, presiden-
te da companhia de capital aberto.
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em 1959, “seu” santos 
na inauguração da loja 1, 
sob as bênçãos do futuro 

bispo rolim loureiro

Era um empreendedor nato, 
valorizava o trabalho, a união e o 
bem-estar de todos. Teve a 
inteligência de aproveitar o talento 
de outras pessoas, principalmente o 
dos filhos. Tenho boas recordações 
de quando nos encontrávamos e 
ficávamos conversando; das minhas 
bodas de ouro, em que ele fez 
questão de comparecer; dos 50 anos 
do Pão de Açúcar, em que ele estava 
orgulhoso da família. Lembro-me de 
quando construímos a primeira sede 
da APAS, na avenida São Gualter. Fiz 
uma coleta de contribuições e ele 
falou: ‘Vou ser o último’. Ao final, a 
maior contribuição foi a dele, que 
apenas perguntou: ‘O que falta?’
João Fernandes d’Almeida 
(ex-presidente da APAS)
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e, no dia seguinte, estavam todos lá. Foram os melhores 20 anos 
de uma gente muito feliz”. Também foi lá que ele caiu do cavalo. 
Literalmente, e uma única vez. Porque gostava de montar, con-
tinuou mantendo a rotina de cavalgar todas as quintas-feiras e 
aos sábados e domingos. Apaixonado por cavalos, até quase os 90 
anos ele manteve o hábito de, pelo menos uma vez por semana, 
freqüentar a Hípica e visitar seu cavalo Sultão.

idéias semPre reNoVadas 
De empresa patriarcal, com um dono apenas para toda a 

vida, o Grupo Pão de Açúcar abriu seu capital e tornou-se 

n Sem comércio não há divisão de trabalho, não há 
industrialização nem progresso.

n Quando o pai está na direção, a coisa mais importante a 
fazer é motivar os herdeiros para que se lancem ao estudo e 
tragam suas teorias para dentro da empresa.

n Chego em casa esgotado, mas durmo e fico satisfeito, 
pensando que, no dia seguinte, vou começar tudo de novo e 
me entusiasmo como uma criança com o que eu faço.

n Não acredito na tese radical de que primeiro é preciso 
crescer para depois distribuir, como também não acredito 
na tese oposta de que antes devemos distribuir para 
depois pensar em crescer. Desde que aumentemos sempre 
a produtividade, desde que não paremos de investir e 
modernizar nossas empresas, é perfeitamente possível 
alcançar todos os objetivos: crescimento e distribuição, 
desenvolvimento e bem-estar.

n A empresa vai bem... Não me preocupo com ela, só com o 
bem-estar dos funcionários. Quero que tenham condições 
de trabalho, que se desenvolvam, que estejam integrados.

n A produção de uma empresa é sempre o resultado 
dos esforços de uma equipe de administradores e da 
participação de todos os funcionários. E esse trabalho deve 
ser organizado. A eficiência das operações está relacionada 
diretamente com o seu grau de organização.

n Trabalhar, inovar, improvisar atividades cada vez maiores. 
Essa filosofia é um sacrifício, reconheço, mas é gratificante, 
porque quando se pensa grande, faz-se maior.

n Não sou e nem quero ser o “dono” de uma empresa. Prefiro 
ser o presidente de uma firma de propriedade comum, dirigi-
da por um colegiado, segundo as normas técnicas do mun-
do em que vivo, desempenhando as funções econômicas e 
sociais que me cabem na vida contemporânea.

n Tenho orgulho de ver o quanto a APAS cresceu e contribuiu 
para o desenvolvimento do País.

Com A PALAvrA, 
“SEU” SAntoS

há dois anos, “seu” Santos concedeu à Supervarejo uma 
entrevista em que revelou um pouco de suas idéias, pautadas 
pela intuição e pela experiência de 92 anos. Eis alguns de 
seus ensinamentos de vida e de negócios:

A história do setor supermercadista co-
meça com “seu” Santos. O varejo deve 
muito a ele e, durante a minha gestão, 
nunca tivemos dúvidas de que a melhor 
homenagem que poderíamos lhe prestar 
era dar seu nome à nova sede que estava 
sendo construída. A contribuição dele pa-
ra nossa entidade também foi inestimável, 
porque, por ser um pioneiro do setor, ele 
tinha muita experiência em gestão e 
construção, enquanto nós estávamos co-
meçando. Ele nos apoiou desde o lança-
mento da pedra fundamental. Era um ho-
mem elegante e gentil, mas sem formali-
dades. Lembro que vinha sempre acom-
panhar o ritmo da construção. Uma vez 
comentei com o Gelsomino Di Francesco 
(superintendente da APAS, já falecido) que 
ele poderia me avisar de sua visita para o 
recebermos devidamente. Ele me demo-
veu: “Não se preocupe com isso, “seu” 
Santos é muito prático. Ele gosta mesmo 
é de pegar o carro e chegar para ver as 
obras; afinal, não se trata de nenhuma 
reunião”. “Seu” Santos era um exemplo 
de humildade que todos devemos seguir.

Omar Ahmad Assaf (ex-presidente da APAS 
e atual presidente do Conselho Deliberativo)
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uma empresa multinacional: “Os tempos foram correndo e 
eu fui mudando com eles. A entrada de meus filhos constituiu 
o passo decisivo da transição”, declarou “seu” Santos. Com 
pontos de venda na África, em Portugal e na Espanha, a em-
presa estendeu suas atividades para agência de turismo, loja 
express e financeira. 

A percepção de que Luanda, em Angola, precisava de um 
supermercado ocorreu a “seu” Santos em 1969, durante a viagem 
da missão comercial brasileira, organizada por ele como presi-
dente da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo. Depois 
de passar um dia inteiro visitando as favelas locais e armazéns 
dominados por portugueses, ele ficara chocado com o preço dos 
produtos e com a maneira como os negros eram tratados. 

Os produtos comercializados eram gerados no local ou im-
portados exclusivamente de Portugal. As mercadorias ofereci-
das aos brancos eram ocultadas dos clientes negros. Em 1973, a 
situação não era diferente quando o Jumbo Luanda começou a 
operar. Ali, a filosofia de “seu” Santos foi colocada em prática: 
cliente era cliente, não importava a cor. Trinta por cento dos 
funcionários eram negros, e o quilo de batatas, por exemplo, 
era vendido por 4,5 escudos contra os 12,5 escudos cobrados 
em outros estabelecimentos. Desse modo, o hipermercado de 
Luanda tornou-se um meio de combate à especulação, pois os 
outros comerciantes tiveram de baixar seus preços. 

comeNdador ValeNtim
Os anos 1980 inauguraram novos formatos de loja e marcaram 

a consolidação da administração de Abilio à frente do Grupo 
Pão de Açúcar. Foram, ao mesmo tempo, um período de crise 
para a família. “Seu” Santos, naquele momento, era presidente 
do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira em São Paulo e 
acumulava inúmeras atividades institucionais. Aos 73 anos, em 
1986, o comendador preparava sua sucessão de forma natural, es-
perando que ela se acomodasse como ocorria até então: os filhos 

na direção executiva; ele, presidente do conselho administrativo; 
e os demais membros da família como acionistas da empresa.

Entretanto, a partir daquele ano a desarmonia minou os 
planos de “seu” Santos, gerando disputas acionárias entre seus 
filhos. As questões chegaram a público, pela imprensa, e aos 
tribunais, em 1993. O conflito foi resolvido e Abilio assumiu 
a posição majoritária do grupo. Ademais, o contexto político 
brasileiro apresentava recessão. A incerteza econômica obrigou 

Mais do que pai, comendador, 
empreendedor, empresário e tantos 
outros papéis que o nosso ‘seu Santos’ 
exerceu durante a vida, ele foi sempre 
exemplo de dedicação e retidão. ‘Seu’ 
Santos não nasceu  no Brasil, mas foi um 
dos seus mais contundentes 
nacionalistas. Em todos os dias de sua 
vida, manifestou uma fé inabalável no 
potencial do país que escolhera para 
morar e para construir sua história de 
vida e de progresso, que resultou na 
construção da  grande empresa que era 
também o seu sonho. Sou muito grato 
pelos seus exemplos e por sua 
obstinação, por enxergar quão grande 
poderia ser o seu negócio, as pessoas 
que nele trabalhavam e o Brasil. Maior 
ainda foi o seu sonho, típico da juventude, 
mas que, nas mãos de um homem com 
capacidade para aproveitar novas 
oportunidades, com competência e 
determinação, se tornou realidade. Sua 
dedicação transparece aos olhos de 
todos que viram e continuarão a admirar 
seu empreendedorismo e sua capacidade 
de trilhar novos caminhos.

Abilio Diniz (Presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Pão de Açúcar) 
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com dona Floripes 
e os filhos: legado 
de empresa familiar 
bem-sucedida

Paixão por montaria e 
adestramento de cavalos, 

na Hípica Paulista 

Trabalhei 46 anos para ele e sua 
família. Conheci “seu” Santos em 
1961, na Doceira Pão de Açúcar, 
quando fui pedir-lhe emprego 
como vigia. Ele se tornou meu 
amigo, levou-me para trabalhar 
também em sua casa, para fazer 
serviços gerais e servir o café. Ele 
nos tratava como se fôssemos da 
família e sempre se preocupou 
com minha mulher e meus filhos. 
Gostava de café bem forte e bem 
feito, como tudo o que fazia. Nunca 
ouvi dele uma palavra áspera ou 
crítica, por menor que fosse, só 
elogios. Estava sempre bem-
humorado. Ele marcou época, vai 
fazer muita falta nesse mundo.

Manoel Pereira Caetano
(“seu” Manoel do café)
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o grupo a se desfazer da rede Sandiz e de outros ativos, a fim 
de garantir suporte financeiro para os novos projetos. 

Crise resolvida, era hora de destinar mais tempo para traba-
lhos de responsabilidade social e cultural. Depois do ano 2000, 
as atividades do Comendador, que assumiu o papel institucional 
do grupo, ampliaram-se para as esferas comunitárias. Ele passou 
a se dedicar com mais afinco a apoiar o Hospital da Beneficência 
Portuguesa, de que era diretor, o Conselho da Comunidade Luso-
Brasileira, o Centro de Estudos Fernando Pessoa e outras entida-
des que visam o permanente intercâmbio Portugal-Brasil. 

Em 2005, com pouco mais de 90 anos, apreciador de cavalos, 
livros e obras de arte, “seu” Santos tinha uma rotina de exe-
cutivo: chegava cedo ao escritório, recebia seu barbeiro e saía 
para visitar as lojas. A dificuldade de andar não atrapalhava seu 
bom humor e ou afetava seu cavalheirismo; ao contrário, trans-
formava cada passo em sorriso e palavras gentis a funcionários, 
fregueses, crianças. 

Em 17 de março último, “seu” Santos faleceu, mas com certeza 
estará vivo e presente na memória do varejo. 

APAS: (11) 3647-5000
Grupo Pão de Açúcar: (11) 3886-0533
livro “Meu Pão com Açúcar”, de Valentim dos Santos diniz

revista@supervarejo.com.br

FOnTES dESTA MATéRIA

Durante 11 anos fui secretário do Comen-
dador Valentim neste Conselho, e o desti-
no quis que eu viesse a ser o presidente 
que ele formou. Fomos muito próximos e 
dividimos esperanças e projetos que me-
lhoraram a vida dos luso-brasileiros em 
São Paulo. No tocante à imigração portu-
guesa, foi um dos maiores ícones de to-
dos os tempos em todo o mundo. Nossa 
admiração por ele já vem de muito tem-
po. Logo que assumi a presidência, colo-
camos na entrada seu retrato pintado a 
óleo para homenageá-lo e deixar claro 
que a instituição segue sua filosofia de 
trabalho e dignidade.

Antonio de Almeida e Silva (presidente do 
Conselho da Comunidade Luso-Brasileira 
do Estado de São Paulo)
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em 2006: 
participativo nas 

lojas, atuante nas 
instituições

Text Box
Fonte: Supervarejo, a. 9, n. 91, p. 56-70, abr. 2008.




