
Depois das Casas Bahia, vem aí nova onda de fusões no varejo brasileiro  
Ronaldo D’ Ercole 
 
Uma nova onda de fusões e aquisições deve chegar ao varejo brasileiro em 2010. De acordo 
com especialistas, o forte aumento da renda, a inserção de novos consumidores no mercado e 
a expansão do crédito com a queda dos juros está mudando os padrões de consumo no país, e 
impondo um novo ambiente de competição entre as empresas do setor. E movimentos como a 
recente compra das Casas Bahia pelo grupo Pão de Açúcar, que criou um gigante varejista de 
R$ 40 bilhões de faturamento anual, contribuem para desencadear novos negócios. 
 
Esse parece ser o movimento natural do mercado. Mas isso é uma oportunidade de mercado, 
não dá para prever - disse Luiza Trajano, presidente da rede de lojas Magazine Luiza que está 
pronta para reforçar o capital com o lançamento de ações na Bolsa em 2010. 
 
Estudo da Deloitte, concluído em novembro, aponta para a retomada das fusões e aquisições 
também no setor de supermercados já a partir do próximo ano. Movimento precipitado pela 
necessidade de ganho de escala e de diversificação dos formatos de lojas para atender 
diferentes públicos. 
 
O que conseguimos ver é que há um viés para novas aquisições nos próximos anos. Comprar 
empresas estará na pauta de investimentos das empresas do setor - diz Reynaldo Saad, sócio 
e diretor da área de varejo da consultoria Deloitte. 
 
A perspectiva de forte crescimento da economia brasileira a partir de 2010 é outro aspecto que 
aumenta o interesse por negócios no setor, diz Alexandre Pierantoni, sócio especialista em 
fusões e aquisições da PricewaterhouseCoopers (PwC). 
 
A questão é que, com o aquecimento da economia tanto as redes de menor porte como as 
varejistas regionais, teoricamente potenciais alvos das empresas líderes, estão capitalizadas, e 
aproveitam o crédito farto para crescer. A carteira de financiamento para investimentos no 
varejo do BNDES, que fechou 2008 com desembolsos de R$ 1,56 bilhão, até outubro deste ano 
era de R$ 2,58 bilhões. 
 
A maior formalização do varejo aumenta a necessidade de ganho de escala, as margens são 
baixas no setor. Tudo aponta para mais fusões e aquisições. As redes nacionais estão 
crescendo e as regionais também — diz Carlos Eduardo Castello Branco, chefe do 
Departamento de Bens de Consumo do BNDES. 
 
Com 280 lojas em dez estados e faturamento que deve chegar a R$ 2,3 bilhões este ano, 
Ricardo Nunes, dono da rede Ricardo Eletro, diz não temer o assédio de gigantes como o Pão 
de Açúcar, com quem quer brigar também nas aquisições. 
 
Nós estamos firmes para crescer, não para ser consolidados — avisa Nunes, que vai abrir 50 
lojas ano que vem e diz que quer ser líder no Rio. 
 
Mesmo no Nordeste, a situação das redes é boa — diz Sussumu Honda, presidente da 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras). 
 

 
 
Diniz e Klein separados até o fim de janeiro 
Patrícia Duarte 
 
Donos de Pão de Açúcar e Casas Bahia foram ao Cade 
 
Numa visita que durou cerca de uma hora, o presidente do Conselho de Administração do Pão 
de Açúcar, Abílio Diniz, e o diretor-executivo das Casas Bahia, Michael Klein, informaram 
ontem ao presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Arthur Badin, 
que as operações das duas empresas continuarão separadas até o fim de janeiro próximo. Os 



empresários, porém, não se comprometeram com a adoção de um Acordo de Preservação da 
Reversibilidade da Operação (Apro). 
 
O Apro é geralmente adotado em caso de grandes fusões. Ele impede, até que o processo seja 
avaliado pelo sistema de concorrência, que as partes façam mudanças nas operações, como 
fusão de departamentos e demissões. 
 
Estamos muito tranqüilos com essa operação, estamos oferecendo todas as informações ao 
Cade. Eu acho que não (será necessária a adoção de restrição) — disse Diniz. 
 
O presidente do Cade disse que as duas empresas deverão entrar com pedido formal, até o dia 
28, para análise da operação. Na semana passada, o Pão de Açúcar comprou as Casas Bahia, 
negócio que vai criar uma gigante do setor de varejo com faturamento anual de R$ 40 bilhões. 
Foi uma reunião de cortesia para tranqüilizar o Cade de que nenhuma medida estrutural vai 
ser tomada antes do fim de janeiro — disse Badin, logo após o encontro. 
 
Para ele, esse período deve ser suficiente para o Cade fazer as primeiras análises sobre a 
necessidade de medidas imediatas, como Apro. 
 
Olhando pra trás, no histórico do Cade, são medidas de preservação da reversibilidade da 
operação, dos ativos, postergação da efetivação da operação. Agora, neste caso, eu não sei se 
será necessário — argumentou o presidente do Cade. 
 
Em princípio, a operação poderá sofrer restrições no segmento de varejo de eletrônicos, 
móveis e afins, já que o Pão de Açúcar também é dono da rede Ponto Frio. Neste caso, a 
concentração deve ser muito grande. Já no segmento de varejo de supermercados, a compra 
não deve receber sanções do Cade. 
 

 
 

 
Mais de cem pessoas sabiam da fusão  
Felipe Frisch 
 
Globex divulga envolvidos na operação, investigada por 'vazamento'  
 
A Globex Utilidades, controladora da rede Ponto Frio e atualmente controlada pelo Grupo Pão 
de Açúcar, divulgou ontem à noite comunicado ao mercado com os nomes dos 119 envolvidos 
na negociação que resultou na aquisição das Casas Bahia, anunciada na semana passada. 
 



O documento, em resposta a um ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), dá nomes e 
CPFs dos empresários, advogados, consultores, advogados e auditores que participaram das 
reuniões que resultaram no negócio, ou indiretamente da operação. 
 
O comunicado traz também um cronograma dos eventos que resultaram na aquisição. 
 
A primeira reunião, de apresentação, aconteceu em 14 de outubro, no escritório do empresário 
João Paulo Diniz, reunindo os sócios de ambos grupos. 
 
De lá até a véspera do anúncio da operação, em 4 de dezembro, as ações da Globex 
dispararam 80%, tendo saído de R$ 8,05 para R$ 14,49. 
 
Apenas entre 30 de novembro, dia da reunião de “fechamento”, e 3 de dezembro, as ações 
subiram 52,52%. E, somente no dia 3, as ações subiram 35,42%, saindo de R$ 10,70 para R$ 
14,49. As oscilações levantaram a suspeita no mercado e na CVM de que pode ter havido 
vazamento da informação e uso de informação privilegiada. 
 
Procurada, a CVM informou que continua analisando o caso e que não tem prazo para concluir 
a investigação ou para responder ao ofício 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 dez. 2009, Economia, p. 26. 


