
Bradesco renegocia com Diniz a partir desta semana 
 
Surpreendido pelo negócio fechado entre Casas Bahia e Pão de Açúcar, o Bradesco espera 
renegociar os contratos de financiamento a partir desta semana com o empresário Abilio Diniz. 
Só que agora, Diniz tem muito mais poder de barganha do que a família Klein, afirmam 
executivos do banco. A carteira de financiamento da Finasa, que pertencia 50% ao Bradesco e 
50% à família Klein era de cerca de R$ 2 bilhões antes do fechamento do negócio. 
 
A expectativa dentro do Bradesco é de que continuará financiando as compras na Casas Bahia, 
embora oficialmente o banco tenha preferido não comentar o assunto na sexta-feira. "Vamos 
discutir isso mais pra frente", disse o diretor-executivo das Casas Bahia, Michel Klein. O 
presidente do Pão de Açúcar, Cláudio Galeazzi, disse que é possível que seja criado um modelo 
de crédito misto. Em outras palavras, a nova gigante do varejo continuaria usando serviços de 
bancos concorrentes. Para fazer isso, entretanto, a Globex teria que indenizar o Itaú Unibanco 
pelo fim da exclusividade no financiamento, acertada logo depois que o Pão de Açúcar 
comprou o Ponto Frio (controlada pela Globex). 
 
Antes da fusão com o Unibanco, o Itaú tinha acertado com o Pão de Açúcar um acordo de 
exclusividade na financeira Itaú CBD, válido até 2024. A exclusividade era mútua: o banco não 
podia financiar os concorrentes do Pão de Açúcar e a varejista garantia que o único banco a 
participar do financiamento das compras era o Itaú. Mas, quando comprou o Unibanco, o Itaú 
inadvertidamente quebrou o acordo de exclusividade que tinha com o Pão - o Unibanco, na 
época, financiava os consumidores no Walmart, Magazine Luiza e Lojas Americanas. Diniz teve 
mais sorte: o financiador da Globex na época de sua compra pelo Pão de Açúcar era o 
Unibanco, que acabou absorvido pelo Itaú (o que livrou o empresário de também quebrar 
inadvertidamente a exclusividade). 
 
Para conseguir manter o contrato com o Pão de Açúcar, o Itaú pagou nada menos que R$ 550 
milhões à varejista para que não fosse mais obrigado a manter a exclusividade com a rede. 
Outros R$ 50 milhões foram pagos pelo banco para que o Pão garantisse a extensão até 2029 
da exclusividade do financiamento com o Itaú. 
 
Na época, informou-se que a exclusividade dada ao Itaú contemplaria as lojas de todos os 
formatos detidas pelo Pão de Açúcar "direta ou indiretamente", incluindo supermercados, 
hipermercados, lojas de "atacarejo", de conveniência e de eletroeletrônicos.  
 
Agora, para manter o Bradesco financiando a Casas Bahia, o Pão teria que pagar ao Itaú uma 
indenização pela quebra de exclusividade na Globex, que está absorvendo a operação das lojas 
que pertenciam aos Klein. É pouco provável que o Itaú, depois de pagar uma indenização tão 
alta, permita facilmente a entrada de seu maior concorrente no financiamento do grupo. 
Segundo fontes que viram os contratos, não há multa prevista a ser paga pelo Pão ao 
Bradesco em caso de rompimento de contrato com a Casas Bahia.  
 
Em termos puramente econômicos, sairia mais barato manter o Itaú e romper com o 
Bradesco. Mas dificilmente o Pão de Açúcar descartará totalmente o Bradesco. Ainda assim, a 
direção deste está "fazendo as contas de quanto vamos perder" com a criação da 
megavarejista, disse uma fonte ao Valor.  
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