
NEGÓCIOS44. 7 de dezembro de 2009

O anúncio do acordo envol-
vendo Grupo Pão de Açúcar, 
Casas Bahia e Ponto Frio gera, 
como não poderia deixar de ser, 
grandes expectativas quanto ao 
destino de suas verbas publici-
tárias. Afinal, uma das empresas 
vem a ser exatamente o maior 
anunciante do País, com investi-
mento de R$ 1,2 bilhão em com-
pra de mídia (com desconto) 
em 2009, segundo a publicação 
Agências & Anunciantes. 

Raphael Klein, CEO da em-
presa que nasce da associa-
ção entre as 
companhias, 
declarou que 
“no day after 
nada muda”. 
Segundo ele, 
todas as ver-
bas continu-
am como es-
tão. Entretan-
to, Klein fez 
um acréscimo 
importante à 
observação. “Obviamente, va-
mos procurar sinergia.”

No documento prepara-
do para os investidores pela 
Estáter, consultoria que fez 
a intermediação do negócio, 
são elencadas as principais 
sinergias buscadas pelas par-
tes. Estão lá centralização de 
compras, integração de TI e, na 
quinta linha, ganhos de escala 
com propaganda.

Entre as agências há a cren-
ça de que tudo permanecerá 
como está, ao menos até que o 

Cade aprove ou não a associa-
ção. De qualquer forma, neste 
ano o mercado publicitário já 
havia ficado apreensivo, em 
maio, quando o Grupo Pão de 
Açúcar comprou o Ponto Frio. 
A rede, que dividiu sua con-
ta publicitária em outubro do 
ano passado entre Fala (hoje 
Fischer+Fala) e DM9DDB, man-
teve suas agências. 

Interessante nessa questão 
é que as empresas representam 
diferentes modelos de relaciona-
mento. Fora as duas agências do 

Ponto Frio, as 
Casas Bahia 
concentram 
sua verba pu-
blicitária na 
Y&R e o Pão 
de Açúcar de-
senvolve sua 
comunicação 
por meio de 
sua house, a 
PA. Em 2005, 
o grupo dis-

pensou as três agências com 
as quais trabalhava — F/Nazca 
S&S (Extra), Duda Propaganda 
(CompreBem e Sendas) e Africa 
(Pão de Açúcar) — para concen-
trar as verbas na PA.

Sobre a marca da nova 
empresa, Cláudio Galeazzi, 
presidente do Grupo Pão de 
Açúcar, disse que há pressa em 
escolhê-la, mas ressalta que isso 
só será definido após estudos 
de branding. Segundo ele, é 
possível até que marcas sejam 
aposentadas. 

Às 6h30 da sexta-feira, 4, foi 
assinado um acordo que sacudiu 
o mercado brasileiro. Naquele 
horário, Abílio Diniz, presidente 
do Conselho de Administração 
do Grupo Pão de Açúcar, e Mi-
chael Klein, diretor executivo 
das Casas Bahia, concluíam um 
negócio que forma uma nova 
operação para atuar no setor 
de varejo de bens duráveis. Ela 
ainda não tem nome definido, 
mas nasce com faturamento de 
R$ 18,1 bilhões e 1.015 lojas lo-
calizadas em 18 Estados. Como 
se isso fosse pouco, o acerto 
inclui uma nova pontocom, fruto 
da integração do e-commerce de 
Ponto Frio (Globex), Extra (Pão 
de Açúcar) e da própria rede Ca-
sas Bahia. Estima-se que o movi-
mento do comércio eletrônico a 
partir desse acordo chegue a R$ 
2 bilhões em 2010.

Mas os números grandiosos 
não param aí. Com a transação, 
que as partes chamam de “asso-
ciação”, o Grupo Pão de Açúcar 
atinge faturamento de aproxima-
damente R$ 40 bilhões, conforme 
dados de 2008, e totaliza 1.807 
lojas. Uma análise da consultoria 
Austin Asis mostra que a holding, 
ante a nova configuração de seus 
negócios — que inclui a aquisição 
do Ponto Frio, em junho deste 
ano —, torna-se, assim, a terceira 
maior companhia privada não 
financeira do País. Maior do que o 
grupo, apenas a Vale (que faturou 
R$ 70,5 bilhões) e a Gerdau (R$ 
41,9). A Ambev, com seus R$ 26,3 
bilhões, perdeu o posto para esse 
Pão de Açúcar turbinado. 

Um negócio dessa natureza 
e proporção é difícil de ser ex-
plicado. Especialmente quando 
é finalizado antes do tempo. 
Cláudio Galeazzi, presidente do 
Grupo Pão de Açúcar, conta que, 
dois meses atrás, Abílio Diniz 
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Conheça alguns dos movimentos 
do Grupo Pão de Açúcar

1975
Aquisição do CompreBem, 
que depois se fundiria com 
Barateiro

1981 Surge a Companhia Brasileira 
de Distribuição (CBD)

1989 Criada a rede Extra

1999
Associação ao grupo francês 
Casino e aquisição da Peralta 
Supermercados

2002 Compra da rede de 
supermercados Sé

2004 Aquisição de Sendas, 
Bonmarché e Coopecitrus

2009
Compra de Ponto Frio 
(junho) e Casas Bahia 
(dezembro)

Confira as contas e as agências

Casas Bahia – R$ 1,212 bilhão

Agência: Y&R

Pão de Açúcar – R$ 127,326 milhões

Agência: PA Publicidade  
(house do grupo)

Ponto Frio – R$ 118,986 milhões

Agências: Fischer+Fala e DM9DDB
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procurou Michael Klein para 
conversarem a respeito. “Mas o 
negócio começou a ser desen-
volvido mesmo há cerca de duas 
semanas”, disse. 

A intenção era anunciar o 
acordo nesta semana. Porém, 
na quinta-feira, 3, Diniz estava 
viajando para se reunir com exe-
cutivos do Casino (rede francesa 
de varejo sócia majoritária do 
grupo) quando foi informado que 
a Bovespa havia inquirido a com-
panhia a respeito de uma súbita 
valorização das ações da Globex, 
empresa por trás da marca Ponto 
Frio e da qual detém 70,2% do 
capital total. “Decidi dar meia-
volta e finalizar isso”, contou. E 
assim foi feito.

Momento do Brasil
Para Diniz, o negócio é cele-

brado em uma fase próspera da 
economia brasileira. “Estamos 
seguindo uma diretriz do grupo, 
que é fazer a empresa crescer”, 
comentou, citando aquisições 
como um dos meios de viabili-
zar esse projeto. Tal estratégia 
foi estabelecida em 2007 tendo 
como ponto alto a compra do 
Ponto Frio, em junho. 

O acordo com as Casas Bahia 
visa complementar o posiciona-
mento da companhia no mercado 
de bens duráveis. Explica-se: 
Ponto Frio tem foco nas classes 
A, B e C. O forte da empresa 
fundada pela família Klein está 
nas classes C e D, exatamente 
a parte da população que vem 
despertando interesse de diver-
sos segmentos do mercado pelo 
seu tamanho e pelo potencial de 
consumo. “Com essa associação, 
acredito que estamos contribuin-
do para o crescimento do País. 
Esta é uma oportunidade de 
sinergia e de expansão em não 
alimentos. Queremos estar em 
todos os Estados, em todos os 
municípios”, afirmou.

Na manhã da sexta-feira, 
4, foi enviado fato relevante ao 
mercado em nome da Companhia 
Brasileira de Distribuição, a CBD 

(que representa o Grupo Pão de 
Açúcar), Globex e Casas Bahia. O 
documento trata do acordo que 
estabelece como será a associa-
ção entre Globex e Casas Bahia 
que integra os negócios no setor 
de varejo de bens duráveis e uni-
fica o comércio eletrônico. 

Segundo o comunicado, a 
CBD transfere à Globex, por R$ 
120 milhões, todos os estabele-
cimentos do setor de varejo de 
bens duráveis — as lojas Extra 
Eletro —, exceto os negócios 
dessa área operados pela CBD 
em seus supermercados e hi-
permercados. As Casas Bahia, 
por sua vez, constituirão uma 
nova companhia (no documento 
ela é indicada como “Nova Casa 
Bahia”, embora o nome ainda 
esteja em discussão).

Acertada a transferência de 
ativos e passivos para a nova 
operação, a totalidade do capital 
social da “Nova Casa Bahia” é 
incorporada ao patrimônio da 
Globex. Integrados os negócios 
entre Globex e Casas Bahia, a 
CBD terá 51% das ações e as 
Casas Bahia ficam com 49%.

Os valores do negócio são in-
formados em termos de patrimô-
nio. A associação representaria 
R$ 4 bilhões, informou Percio 
Souza, da Estáter, consultoria 
que fez a intermediação do 
acordo e também das transa-
ções envolvendo Grupo Pão de 
Açúcar e Globex e Assai (rede 
com a qual a companhia criou a 
Barcelona Comércio Varejista e 
Atacadista, em 2007). 

E-commerce
A configuração da nova pon-

tocom está dividida entre Casas 
Bahia (17%) e Grupo Pão de 
Açúcar (83%, menos stock option 
que executivos do Ponto Frio.com 
já tinham antes). A operação de 
comércio eletrônico das Casas 
Bahia, embora novata — foi lan-
çada em fevereiro —, ganhou elo-
gios de Diniz. “Fiquei impressio-
nado com o sistema online. Essa 
expertise significará mais eficácia, 

que pode representar preços mais 
baixos e crescimento.”

Michael Klein — que é presi-
dente do conselho da associação, 
enquanto seu filho, Raphael, 
assume como CEO do negó-
cio — informou que, além do 
conhecimento em e-commerce, 
a empresa transferirá experi-
ência adquirida nas lojas físicas 
para que os profissionais das 
companhias que surgirão (tanto 
a “Nova Casa Bahia” quanto a 
pontocom) saibam “o melhor a 
fazer no trade diário”. 

Detalhe: com o acordo foram 
identificadas cem lojas que es-
tão “juntas” (às vezes, parede 
com parede) ou conflitantes 
pela área que ocupam. A ideia 
é unir os PDVs e escolher a ban-

deira que seja mais bem aceita 
pelo público local. 

Concentração 
O negócio, claro, terá de passar 

por aprovação do Cade. “Vamos 
seguir os trâmites legais. Mas, a res-
peito de concentração de mercado, 
a junção das operações representa 
menos de 20% de share”, alegou 
Diniz. De todo modo, Pão de Açúcar 
e Casas Bahia são dois fortes ícones 
do varejo, e a união de seus esforços 
deve colocar a concorrência em 
alerta. No caso do comércio eletrô-
nico, também os competidores do 
setor provavelmente vão se prepa-
rar para uma boa disputa de mer-
cado. Afinal, são duas companhias 
que têm marcas poderosas.

Colaborou Robert Galbraith

Abílio Diniz e Michael Klein formam novo negócio e integram e-commerce de três empresas
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