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Claudio Galeazzi, o consultor que assumiu em dezembro a presidência do Pão de Açúcar, freou 
os investimentos do grupo, que serão um dos menores já realizados pela companhia em sua 
história recente . "Neste momento, estamos reagrupando as tropas para, depois, sairmos 
atirando ", disse o executivo em uma reunião realizada ontem no quartel general da 
companhia, em São Paulo. Neste ano, a empresa planeja desembolsar R$ 733 milhões, cifra 
40% menor do que a investida no ano passado.   
 
Em 2006 e 2007, o grupo gastou R$ 2,2 bilhões com a expansão, reformas de lojas e 
aquisições.   
 
Grande parte do orçamento deste ano, ou R$ 250 milhões, será destinada à compra de 
terrenos, onde serão construídas novas lojas a partir de 2009. Em 2007, a varejista havia 
gasto apenas R$ 121 milhões com a aquisição de imóveis. Em contrapartida, o valor 
desembolsado com a abertura de novas unidades e reformas sofreu uma drástica redução, 
passando de R$ 396 milhões em 2007 para R$ 160 milhões em 2008. Galeazzi afirmou que 
brecou a expansão neste momento devido aos atuais "níveis de fragilidade" da companhia.   
 
Além de rever os gastos, o Grupo Pão de Açúcar também está reavaliando os formatos. Pelo 
menos 10 lojas da varejista devem ser transferidas para o Assai, rede de "atacarejo", formato 
híbrido de atacado com varejo inventado no país. "O atacado pode ser um modelo de negócio 
de exportação do Brasil para o Casino", disse Abilio Diniz, acionista e presidente do conselho 
do Grupo Pão de Açúcar. O grupo francês Casino detém 50% da varejista brasileira. O 
Carrefour também está otimista com o "atacarejo". A varejista planeja converter 10 de seus 
hipermercados na marca Atacadão.   
 
Sobre a possível separação do braço imobiliário do Grupo Pão de Açúcar, cujas lojas próprias 
valem uma cifra estimada em R$ 2 bilhões, Galeazzi afirmou que há uma forte "convergência" 
neste sentido, mas que este assunto ainda está sendo discutido pelos acionistas. A empresa 
avalia realizar o "drop down" do braço imobiliário, ou a transferência dos ativos para uma 
subsidiária integral constituída pelo grupo.   
 
"Os últimos cinco anos foram os mais difíceis para a companhia", disse Diniz, que tem sido 
criticado pelos investidores pela demora em reestruturar os negócios do grupo. Desde que 
Galeazzi assumiu a presidência, os analistas cobravam metas, que foram reveladas ontem. No 
novo plano de distribuição de bônus, o executivo estabeleceu que os diretores e gerentes só 
receberão incentivos se a geração de caixa crescer 20% neste ano. Para as vendas em lojas 
comparáveis, a meta fixada é de 6,5% em 2008.   
 
A atual administração também decidiu alterar uma velha prática do Grupo Pão de Açúcar, que 
sempre utilizou um sistema de gestão empresarial feito em casa. A varejista abriu uma 
licitação para escolher entre os sistemas da SAP, Oracle e Aldata. A vaga de CIO, principal 
executivo para a área de tecnologia da informação, também está aberta. "Estamos em busca 
de executivo", disse Hugo Betlhem, vice-presidente do grupo.   
 
Sobre a Sendas, a aquisição da rede carioca poderia ser realizada em 90 dias, mas há a 
possibilidade de que o sócio da varejista, Arthur Sendas, questione os valores em uma câmara 
de arbitragem, o que pode estender por vários meses.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2008, Empresas/Serviços, p. B4 
 


