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De forma surpreendente, o Grupo Pão de Açúcar formalizou a incorporação da Casas Bahia, 
principal rede de varejo da área de eletroeletrônicos e bens duráveis do País, com faturamento 
anual de aproximadamente R$ 13,8 bilhões. Surge provisoriamente a Nova Casas Bahia, uma 
empresa que vai envolver as operações do Ponto Frio, Extra Eletro, Casas Bahia e as divisões 
de comércio eletrônico das marcas tanto no varejo como no atacado. Com o desfecho, 
apressado após questionamento na última quinta-feira (3) da Bovespa sobre a elevação do 
valor unitário das ações do Ponto Frio de R$ 11,00 para R$ 17,00, surge um negócio de R$ 
39,6 bilhões, dos quais R$ 27,7 bilhões do Grupo Pão de Açúcar e R$ 13,9 bilhões da Casas 
Bahia. A nova empresa terá receita bruta de R$ 18,5 bilhões e terá seu conselho de 
administração presidido por Michael Klein e o ceo será seu filho, Raphael Klein. O conselho terá 
cinco representantes do Pão de Açúcar, que terá 51% de participação, e quatro da Casas 
Bahia, cujo volume de ações soma 49%. Os executivos Jorge Herzog e Roberto Fulcherberguer 
serão os vice-presidentes. 
 
As negociações tiveram início logo após a compra da Globex Utilidades (holding controladora 
do Ponto Frio) em junho deste ano pelo Pão de Açúcar, mas foram aceleradas há cerca de três 
semanas, como detalharam Klein e Abílio Diniz, principal acionista do GPA. Os empresários 
justificaram a decisão devido às sinergias existentes entre os negócios. A principal delas é a 
segmentação de público: a Casas Bahia têm forte apelo nas classes C/D e o Ponto Frio nas 
A/B. A nova empresa terá 1.053 lojas e 28 centros de distribuição. Pelo menos 100 lojas 
deverão desaparecer ou ser unificadas, principalmente as que estão estabelecidas em ruas e 
também shopping centers. A segmentação é que vai determinar a marca que vai ser 
priorizada. Diniz gostaria de ter ido à França detalhar a operação para o sócio Casino, mas o 
cerco da Bovespa o fez cancelar a viagem. “Queríamos ter tido mais tempo, mas agora vamos 
dar continuidade e cumprir todos os rituais necessários”. 
 
Não está na pauta nenhuma campanha de publicidade para anunciar a associação. Segundo 
Diniz, tudo aconteceu de forma muito rápida e esse detalhe não foi contemplado. Não há 
previsão imediata de mudanças entre as agências que atendem as marcas envolvidas. A Casas 
Bahia, maior anunciante do mercado brasileiro com verba bruta anual de R$ 3 bilhões em 
2008 e R$ 1,4 bilhão no primeiro semestre deste ano segundo pesquisa do Ibope Monitor, mas 
que reserva 3% do seu faturamento para essa disciplina de marketing, equivalente a R$ 415 
milhões, vai permanecer na carteira de clientes da Y&R, que montou uma operação exclusiva 
com cerca de 115 profissionais sob a liderança da executiva Flavia Altheman. O Ponto Frio, 
atendido pela Fischer + Fala! e DM9DDB, teve um budget de comunicação de marketing, sem 
as negociações de praxe, de R$ 363 milhões em 2008 e de R$ 150,4 milhões nos primeiros 
seis meses de 2009. O Extra Eletro, marca que vai desaparecer ao longo de 2010, é atendido 
pela house agency PA Publicidade, do GPA. 
 
“Tudo vai continuar como está, mesmo porque as marcas têm ótimas relações com suas 
respectivas agências de publicidade. Porém, estamos vivendo apenas o início dessa nova 
operação. Nosso plano é de crescer e levar um preço cada vez mais competitivo para o 
cliente”, resumiu Klein. “Todas as decisões só serão realizadas após a primeira reunião do 
conselho de administração marcada para o dia 11 de janeiro e, também, da análise do Cade 
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica)”, acrescentou Diniz. Após a fusão, o Grupo 
Pão de Açúcar soma ao todo 1.582 lojas (incluindo supermercados e hipermercados). O 
faturamento bruto vai girar em torno de R$ 40 bilhões. 
 
As negociações para a fusão foram coordenadas pelo escritório Estater Gestão e Finanças, do 
empresário Percio Souza. Apesar de contemplar uma série de indicadores para monetizar o 
negócio que chega a R$ 4 bilhões no total, o valor das marcas Ponto Frio e Casas Bahia não foi 
contemplado. “Tudo foi conduzido pelos aspectos financeiros”, resumiu Souza, enfatizando que 
a margem estimada para o negócio é de 5% do volume que vem sendo contabilizado nos 
últimos anos. Souza diz ainda que as áreas de vendas das 1,015 lojas da Casas Bahia e Ponto 
Frio terão 1,3 milhão de metros quadrados disponíveis que devem proporcionar uma receita de 
R$ 13,2 mil por cada metro quadrado. O negócio envolve 28 centros de distribuição (Casas 



Bahia tem três mil caminhões para logística) e 62 mil funcionários. O comércio na internet tem 
previsão de faturamento de R$ 2 bilhões em 2010, dos quais 70% através de vendas no 
atacado.  
 
A fábrica de móveis Bartira vai fornecer com exclusividade toda a sua produção de móveis 
para a Nova Casas Bahia. Há opção de compra por R$ 234 milhões após três anos. A marca 
moveleira tem 75% do seu controle com a família Klein, ativo que não entrou no negócio com 
o GPA. Ela vai receber um fee anual de R$ 18 milhões para realizar a produção. As 250 lojas 
próprias e os centros de distribuição da Casas Bahia e cerca de R$ 1 bilhão em recebíveis não 
entraram no negócio. 
 
“Após a conclusão da transferência dos ativos e passivos, as partes farão com que a totalidade 
do capital social da Nova Casas Bahia seja transferido para o patrimônio da Globex, por meio 
de incorporação das ações de emissão da Nova Casas Bahia e ao patrimônio da Globex ou 
mediante a adoção de outra estrutura que as partes de comum acordo entenderem mais 
eficiente. Globex permanecerá como companhia aberta, com seus valores mobiliários 
negociados na BM&F Bovespa”, diz o fato revelante organizado pelos acionistas. 
 
Para o GPA, a fusão das operações com a Casas Bahia é um passo importante fora do setor de 
alimentos que deu origem à empresa em 1948, com apenas uma loja de doces através da 
iniciativa do fundador Valentim dos Santos Diniz. 
 
“Vamos fortalecer a empresa e transferir os benefícios dessa associação aos clientes que 
poderão contar com uma maior diversidade de produtos e serviços, excelência no 
atendimento, melhores condições de pagamento com ampla oferta de crédito, além de, 
futuramente, poder expandir nossa atuação em cidades e regiões onde ainda não atuamos”, 
declarou Klein. “O Brasil passa por um grande momento econômico, marcado pela expansão 
do crédito, aumento da oferta de empregos e da renda, onde se destaca o crescimento 
sustentável do consumo interno”, avaliou Diniz. 
 
A avaliação do negócio pelo Cade é inevitável, mas os acionistas estão confiantes de que será 
um trâmite sem conflitos. O varejo de eletroeletrônicos no Brasil envolve cerca de 20 mil 
pontos-de-venda, enquanto a Nova Casas Bahia tem 1.015 lojas. Os principais concorrentes 
são Magazine Luiza, Casas Pernambucanas, Ricardo Eletro e Insinuante.  
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