


a R$ 110 milhões anuais", afirma João Paulo. "Tudo isso
é fruto da reestruturação que implementei nos últimos
anos. Enxuguei o número de empresas e reduzi o nú-
mero de sócios, focando em negócios rentáveis, promis-
sores e que me dão prazer." No mês passado, por exem-
plo, ele se desfez da Pousada Maravilha, uma das mais
luxuosas de Fernando de Noronha. A pousada não cabia
mais na nova orientação de investimentos da Componente.

Eis o tipo de negócio que interessa a João Paulo: a aqui-
sição de 10% de participação na mineira GlobalBev, empresa
que distribui as batatas Pringles no Brasil, produz o isotônico
Marathon, o energético Flying Horse e vende a vodca russa
Stolichnaya, entre outros produtos. Até aqui, sua ligação com
a distribuidora se dava por meio de um contrato envolvendo
apenas o Flying Horse. GlobalBev e Componente Holding
dividiam os lucros do energético. A parceria durou três anos.

No final do ano passado, João Paulo procurou Ber-
nardo Fernandes, sócio-fundador e presidente da GlobalBev,
com a seguinte proposta: trocar sua parte no Flying Horse
por 10% das ações da empresa mãe. Em outras palavras, que-
ria um naco, mesmo que pequeno, de um bolo bem maior. As
conversas evoluíram no primeiro semestre deste ano e che-
garam a bom termo em agosto. João tornou-se o quarto sócio
- além dele e de Fernandes, há Henrique Alves Pinto (ex-cons-
trutora Tenda) e Guilherme Gama - de uma empresa que

prevê fechar o ano com um faturamento de R$ 120 milhões,
mais que o dobro de 2008. "As perspectivas para o próximo
ano são extremamente positivas", diz Fernandes. De acordo
com João Paulo, a recente conquista do contrato de distribui-
ção da Pringles, pertencente à Procter&Gamble, e os proje-
tos de lançamento de produtos transformarão rapidamente
a GlobalBev em uma empresa com receita acima de R$ 200
milhões anuais. Somente o setor de bebidas energéticas movi-
menta cerca de R$ l bilhão no Brasil. Marathon é outra gran-
de aposta do grupo. Comprado da AmBev em 2001, as ven-
das do isotônico vêm crescendo acima de dois dígitos ao ano.

Para Fernandes, a chegada de João Paulo confere um
peso estratégico nos negócios da GlobalBev, principalmente
no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos voltados

aos jovens e ao mercado esportivo. "As opiniões dele neste seg-
mento serão extremamente valiosas", diz Fernandes. "Trata-
se, afinal, de um atleta e empresário que conhece como poucos
os hábitos de consumo da faixa jovem." Pode ser. Mas o papel
estratégico do novo sócio deve ir além das contribuições ope-
racionais. A GlobalBev poderia, em tese, ter as portas cada vez
mais abertas nas lojas do grupo Pão do Açúcar. "Não teremos
benefício. A GlobalBev vende para todas as redes e já conta
com prestígio suficiente em cada uma delas", diz João Paulo.

Esportista desde menino, João exibe em seu currículo
a participação em seis provas de Ironman (aquela loucura em
que o sujeito, num dia só, nada 3,8 quilômetros, pedala 180 e
corre uma maratona) e um segundo lugar em equipe numa
competição conhecida como Race Across America, na qual



"Somando todas
as nossas participações,
o faturamento da holding
chega a R$ 110 milhões"

os participantes atravessam os Estados Unidos de bicicleta.
Também já perdeu as contas de quantas vezes participou das
maratonas de Chicago e Nova York. Para manter o ritmo e
os 5% de taxa de gordura no corpo, João acorda todos os dias
por volta das 5 horas. Depois do café da manhã, enfrenta al-
guns quilômetros montado em uma bicicleta ou a pé mesmo.
Na hora do almoço, quando os compromissos permitem, gos-
ta de malhar ou jogar tênis. E à noite, antes do jantar, se man-
da para a academia, geralmente para uma hora de natação.

Esporte e negócios sempre andaram juntos. Foi ele
quem formatou todos os eventos esportivos do Pão de Açú-
car, como a maratona de revezamento e o PA Kids, que re-
úne crianças de 2 a 12 anos. João Paulo também já fez boas
tabelinhas com companheiros de corrida pelo mundo. Fred

Aniya, ex-executivo da Reebok, da Umbro e da Nestlé, apro-
veitou um bate-papo de "largada" na maratona de 2003 em
Nova York para engatar com o empresário uma possível
sociedade. Anyia queria trazer ao Brasil o GU, um gel ener-
gético com grande apelo entre atletas profissionais e amado-
res. João Paulo comprou a idéia e ambos cruzaram a linha
de chegada como parceiros. "Com o João é o seguinte: se você
chegar para ele com um bom plano de negócios e disser que
precisa de R$ l milhão para turbinar um produto, o cara
põe a grana. Mas é implacável na cobrança por resultados",
afirma Aniya. Hoje, o GU reina praticamente sozinho no
mercado brasileiro, com 80% de participação. O gel ener-
gético, aliás, também passou recentemente para o guarda-
chuva da GlobalBev. É a sinergia nos negócios do herdeiro.



Do esporte nasceu ainda outra sociedade impor-
tante na estrutura da Componente Holding. Freqüentador
assíduo de academias, João Paulo nem pensou duas vezes
quando o empresário carioca Alexandre Accioly (aquele
mesmo, que ficou famoso com a empresa de telemarketing
4A) o convidou para pilotar a expansão da A! Body Tech no
mercado paulistano. Até o início de 2008, a rede somava
12 academias no Rio de Janeiro, em Brasília, Goiânia e Belo
Horizonte. Em julho daquele ano, poucos meses depois da
chegada do sócio João Paulo, Accioly pôs em marcha o proje-
to paulistano e realizou a maior aquisição do mercado de fit-
ness no Brasil: a compra de 100% das unidades da Fórmula.
Também abocanhou a academia Master. Com a manobra, a
A! Body Tech passou a 19 unidades no Brasil, freqüentadas
por 40 mil alunos. "Investimos R$ 100 milhões na primeira
fase do projeto de expansão", diz Accioly. "A projeção para os
próximos cinco anos é chegar a 90 academias e 200 mil alu-
nos." São metas ambiciosas. Accioly e João Paulo prevêem
investimentos de R$ 450 milhões até 2014, numa operação
que irá incluir, além de dinheiro próprio e financiamento
bancário, um processo de private placement (emissão pri-
vada de ações) coordenado pelo banco Pactuai. O objetivo
é vender 20% da companhia e capitalizá-la de modo a al-
cançar não apenas outras praças brasileiras mas também
cidades no México, na Argentina e nos Estados Unidos.

"João conseguiu o que
muitos empresários buscam

a vida toda: unir prazer e
trabalho", afirma Abilio

prazer e trabalho", diz o pai, Abílio Diniz. "Se ele está no ramo
de restaurantes e academias é porque é um consumidor voraz
desses serviços e entende do assunto. Quando entra no setor
de bebidas, sabe que pode explorar o segmento esportivo com
grande competência. João sempre foi assim, movido a paixão."

João Paulo Diniz dá expediente no sétimo andar de
um prédio comercial na rua Amauri, no Itaim, bairro nobre
de São Paulo. Na sala de reuniões, um quadro com a foto de
Valentim Diniz, seu avô, fundador do Pão de Açúcar. "Esse
era fera, inspirador", diz João Paulo. Vizinho a Valentim, ou-
tros quadros com fotos das provas esportivas. Do outro lado
da sala, uma estante com medalhas. João vai até a janela e
aponta para seus negócios, espalhados pelos 400 metros da
Amauri. Ali estão o Dressing, o Ecco, a Forneria San Paolo e
a Revistaria D Amauri. Ele diz que a localização do escritório
é estratégica, pois dali, da janela, observa todo o movimento
em seus estabelecimentos comerciais. Dono de restaurante,
ele ensina, tem de estar sempre presente. "João Paulo conse-
guiu o que muitos empresários buscam a vida toda, que é unir

MATURIDADE_Há quem analise o atual momento de
João Paulo de outra maneira. "O filho de Abílio parou de brin-
car de fazer negócios", afirma um consultor que já trabalhou
para o grupo de Abílio Diniz e acompanhou de perto a trajetó-
ria de João Paulo. Para o consultor, a profissionalização do Pão
de Açúcar fez bem a João Paulo, pois o obrigou a trilhar o pró-
prio caminho e não apenas tratar os investimentos paralelos
como diversão de herdeiro. O processo de profissionalização
a que ele se refere ocorreu em 2005, quando o grupo francês
Casino arrematou 50% do império varejista de Abílio. Pelo
acordo, os membros da família ficaram restritos ao conselho, e
executivos do mercado, sob a batuta de Abílio, passaram a ad-
ministrar a rede. João Paulo, que até então ocupava a função de
diretor de novos negócios no Grupo Pão de Açúcar, pôde de-
dicar boa parte de seu tempo aos investimentos particulares.
Hoje, sua presença como conselheiro no Pão de Açúcar não
consome mais do que duas horas por semana. "O que ocorreu,
daí por diante, foi o crescimento dele como empresário", diz
o consultor. "João estruturou a holding, abandonou socieda-

des improdutivas e contratou profissionais
competentes, que o ajudaram a transformar
um amontoado de pequenos negócios em um
grupo de médio porte, focado e bem gerido."

Entre seus parceiros de primeira
hora estão o sócio Sérgio Cusin, do Dres-
sing e do Ecco; a executiva Denise Schir-
ch, gerente-geral das Fornerias; o diretor
da Componente Holding, Júlio Labate,
egresso do mercado financeiro; o sócio
Marcos Funaro, filho do ex-ministro Dil-
son Funaro, que pilota a Kennex; e o pre-

sidente da A! Body Tech, Luis Urquiza. É a eles que João
Paulo entrega a operação de seus negócios. "Não posso
estar o tempo todo nas empresas. O segredo é se cercar de
poucos e bons sócios, gente que quer crescer comigo", diz.

Delegar não se confunde, porém, com ligar o piloto
automático. João Paulo diz que só entra em sociedades nas
quais possa ditar os rumos do negócio com outros sócios, in-
dependentemente do tamanho de sua participação acionária.
"Não gosto de trabalhar só colocando o capital." Certa vez,
Abílio Diniz, em uma conversa informal com o filho, alertou:
"Nunca tenha sócio. Se tiver, seja sempre majoritário". João
Paulo desafiou a regra do pai e, na maioria das vezes, acertou
com os sócios. Também errou, é verdade, mas nada que com-
prometesse ou contaminasse seus outros empreendimentos.



O professor Tales Andreassi, coordenador do Cen-
tro de Empreendedorismo da FGV São Paulo, vê João Paulo
Diniz muito mais como um investidor estratégico do que
como executivo. "Ele aposta em setores promissores e tem
bom faro para oportunidades. Além disso, seu nome abre
portas e faz o empreendimento acontecer", afirma. "Do ponto
de vista estratégico, é um sócio que muitos empresários gos-
tariam de ter." Andreassi concorda que, com tal arquitetura
de negócios, diversificada e diluída em pequenas socieda-
des, fica praticamente impossível carregar o piano sozinho.
A saída, segundo ele, é eleger pessoas-chave na estrutura
do comando e buscar o máximo de sinergia operacional
das empresas. A distribuidora de alimentos e bebidas, diz
o professor, poderia muito bem se tornar fornecedora es-
tratégica dos restaurantes e das academias, por exemplo.
Assim, a Componente Holding lucraria nas duas pontas.

EM nome do pai_Há quem especule que todos os
movimentos de João Paulo no mundo dos negócios apon-
tam para uma única direção: provar ao pai que tem con-
dições de sucedê-lo na presidência do conselho do Pão de
Açúcar. Abilio comenta o assunto: "Todos os meus bens já
foram passados para eles. Fizemos uma Family Office, que
é tocada por Pedro Paulo [seu filho mais novo], para adminis-
trar o patrimônio da família. Além disso, enquanto eu es-
tiver aqui, o controle do management do
Pão de Açúcar é meu. Quando não estiver
mais apto a gerenciar o grupo, os acionis-
tas decidirão pelo futuro da companhia. A
questão já está resolvida. Não há sucessão".

E o que João Paulo pensa disso? Afir-
ma que não faz parte de seus planos e nem
é seu desejo presidir o conselho do grupo.
"Não existem dois Abilio Diniz. A cobran-
ça de todos em relação a isso é pesada, por
isso sempre quis trilhar meu caminho, ter a
minha identidade." Segundo sua irmã Ana
Maria, João Paulo vem trilhando seu caminho desde cedo, di-
ferentemente dela, que fez carreira no Pão de Açúcar e se pre-
parou durante anos para suceder o pai. Quando veio a profis-
sionalização, Ana Maria viu seu projeto ruir e teve de buscar
o próprio espaço. Hoje, é sócia da consultoria Axialent e da
empresa de energia Sykué. "Foi bem complicado. Mas apren-
di que o estigma de herdeiro diminui à medida que nossos
negócios evoluem. João Paulo sabe disso", afirma Ana Maria.

É um fenômeno que Renato Bernhoeft, sócio-funda-
dor da Höft Consultoria e especialista em sucessão familiar,
define como a busca pela apropriação de biografia. "Ser filho
de um pai brilhante é sempre algo difícil de ser administra-
do. Pense na cantora Maria Rita, no ex-jogador de futebol
Edinho ou no escritor Luís Fernando Veríssimo. No mundo

empresarial é a mesma coisa", afirma. Para Bernhoeft, o her-
deiro tem o grande desafio de se apropriar de sua biografia e
não viver eternamente à sombra do pai. O consultor concorda
plenamente com Ana Maria Diniz: o estigma só desaparece-
rá com o crescimento profissional. "Um dos problemas que a
gente observa em famílias endinheiradas é o baixo índice de
empreendedores, o que contribui para a imagem do herdeiro
comodista", diz Bernhoeft. "João Paulo, ao que me consta, está
empreendendo, goste-se ou não de seu estilo empresarial."

João Paulo cevou, ao longo dos anos, uma fama que
explica, em parte, essa dúvida em relação à efetividade de
suas empreitadas. Era visto com freqüência em restau-
rantes, bares e festas no circuito descolado do eixo Rio-São
Paulo, desfilando ao lado de belas mulheres. As modelos
Daniella Cicarelli e Gisele Bündchen já foram clicadas de
braços dados e chamegos com o rapaz. Com a modelo Pau-
la Mott, o relacionamento foi mais sério: casamento, ain-
da que breve, e dois filhos, Abilinho, 12 anos, e Rafael, 10.

João Paulo também fez fama de early adopter - termo
usado pelos fashionistas para definir aqueles que antecipam
tendências. As revistas clicaram João Paulo com um cor-
dãozinho de silicone no pescoço e pingente de diamante. Foi
o que bastou para que mauricinhos de plantão adotassem o
adorno. João também aboliu a gravata, bem antes de a indu-
mentária ser considerada antiquada pela sessão Life&Style

do Wall Street Journal. "Quando começaram a falar da volta dos
sapatos de bico fino masculinos, ele ja os usava há tempos",
diz Ana Maria. "Sempre foi inovador." Durante a entrevis-
ta, João Paulo usava terno risca de giz, sapato de bico fino e
camisa branca. Sem gravata. "Esse estereótipo de playboy já
ficou para trás", afirma o ex-sócio Fred Aniya. "João agora só
vai a eventos que, de alguma forma, possam contribuir para
seus negócios." Sua religiosidade também aumentou - algo
que ele atribui ao trágico acidente de helicóptero que sofreu
há oito anos no litoral paulista, e que provocou a morte de
sua então namorada, a modelo Fernanda Vogel. De acordo
com os amigos, a fé, a idade, a família, a namorada, Ana Cris-
tina Garcia, e os novos compromissos profissionais deram
serenidade ao empresário. Só não o chamem de herdeiro.
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