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Abilio Diniz e Michael Klein garantiram que não farão mudanças estruturais nesse período

NEGÓCIOS

Eletrônicos jásãoamaiorparte
dareceitadoPãodeAçúcar

VAREJO

Márcia De Chiara

O novo Grupo Pão de Açúcar,
que nasce da compra do Ponto
Frio e da união com as Casas
Bahia, transformou completa-
mente a estrutura da empresa.
Originado de um armazém de
secos e molhados, o grupo ga-
nhouforçavendendoalimentos
em seus supermercados. Mas,
agora, mais da metade da sua
receitavirádavendadeeletroe-
letrônicos e eletrodomésticos –
se somadas as vendas de Casas
Bahia, PontoFrio, ExtraEletro
e das seções de eletrônicos dos
hipermercados Extra.

Projeções feitas por duas
consultorias a pedido do Esta-
do indicamqueafatiadeeletro-
domésticos e eletroeletrônicos
passade50%dareceita totaldo
novoGrupoPãodeAçúcar,esti-
mada em R$ 38,981 bilhões,
com base na soma dos fatura-
mentosde2008.CálculosdaMi-
xxer Desenvolvimento Empre-
sarial indicamqueasvendasde
eletrodomésticos e eletrônicos
representarão 52% da receita
total, enquanto os alimentos,
itens de higiene e limpeza, utili-
dades domésticas e produtos
de bazar responderão por 48%.

Já nas contas da Felisoni
Consultores Associados, a pro-
porção dos bens duráveis e se-
miduráveis na receita total do
grupo será maior e deverá re-
presentar 60%. A diferença de
oito pontos porcentuais entre
as duas projeções se deve a in-
clusão, no segundo cálculo, da
receita proveniente da venda
de itens de utilidades domésti-
cas, vestuário e bazar.

“Aênfasedonegóciomudou,
de alimentos para não alimen-
tos”,afirmaClaudioFelisoni,di-
retordaconsultoriaepresiden-
te doConselho doProgramade
Administração doVarejo (Pro-
var). Eugênio Foganholo, dire-
tor da Mixxer Desenvolvimen-
to Empresarial, observa que,
em seis meses, da compra do
Ponto Frio fechada em junho
deste ano à união comas Casas
Bahia, anunciada na semana
passada, o Grupo Pão de Açú-
carpraticamentedobroude ta-
manho e entrou num novo ra-
mo de negócio.

Foganholodestacaqueatra-
jetória de expandir os negócios
do varejo de alimentos para os
bens duráveis não é novidade
entreosgrandesgruposvarejis-
tas mundiais, que descobriram
queavendadealimentoséopas-
saporte para comercializar ou-
trositensdemaiorvalor.“Ogru-
poalemãoMetroeofrancêsAu-
chan, por exemplo, seguiram
exatamenteessecaminho”,diz.

Com a incorporação de no-
vossegmentos,ogigantismodo

novoGrupoPãodeAçúcar feza
companhia subir no ranking
mundialdaGlobalPowersofRe-
tailing(ForçasGlobaisdoVare-
jo),darevistaamericanaStores.
Antes de comprar o Ponto Frio
e as Casas Bahia, a Companhia
Brasileira de Distribuição (no-
me oficial do Pão de Açúcar)
ocupavaa 106ªposiçãoentreos
maiores varejistas do mundo.
Agora está na 87ª colocação e
subiu 19 posições.

“O novo Pão de Açúcar é
uma empresa multiformato e
multimarca, seguindoumaten-
dênciadovarejoglobal”,afirma

SílvioLaban,professordemar-
ketingevarejodoInsper(ex-Ib-
mec São Paulo). OWalmart no
México, por exemplo, lembra
ele, tem operações de restau-
rante,supermercado, lojadede-
partamentos e até banco.

DESAFIO
Alémde compatibilizar empre-
sascomculturascompletamen-
tediferentes (familiaredecapi-
tal aberto), é consenso entre os
consultoresqueomaiordesafio
dessa nova companhia será ad-
ministrar negócios que, apesar
de baseados no varejo, são bem

diferentes. Além das 1.617 lojas
físicas de supermercados, ele-
trodomésticos e atacado, a no-
va companhia agrega78postos
de gasolina, 147 drogarias e as
operações de comércio online
do extra.com, pontofrio.com e
das casasbahia.com.

Na opinião de Felisoni, o
maior risco do novo grupo está
na gestão. “É como o dono de
uma padaria que decide com-
prar um açougue”, compara o
consultor. Apesar dos dois seg-
mentos serem do comércio, as
características são distintas.
Ao contrário do varejo de ali-

mentos, avendadeeletrodo-
mésticos e eletrônicos não é
fracionada, depende do cré-
ditoeovalormédiodatransa-
ção é alto, diz o consultor.

Emcontrapartida,Feliso-
ni destaca que há grande si-
nergia entre os negócios. “A
nova companhia terá econo-
mias de escala na negocia-
ção com as indústrias e alar-
gamento na base de clientes
nasclassesCeD.”Segundoo
consultor, as Casas Bahia
têm mais de 27 milhões de
clientes cadastrados, ou 15%
da população brasileira. ●

Com as Casas Bahia, eletrodomésticos e eletroeletrônicos superam o faturamento com alimentos

Grupodivulga
nomesdequem
teveacessoàs
informações
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REUTERS

AGlobex, dona do Ponto Frio e
veículo usado pelo Pão de Açú-
carparaassumirocontroledas
Casas Bahia, apresentou on-
temumalista com119nomesde
pessoas que estavam a par do
negócio com a família Klein an-
tesde suadivulgação.AComis-
são de Valores Mobiliários
(CVM) investiga o movimento
atípico detectado com as ações
da Globex nos dias que antece-
deram o anúncio do acordo en-
tre os grupos.
Entre o fechamento de 13 de

outubro, que antecedeu a pri-
meirareuniãoentreaspartes,e
3 de dezembro, véspera do fato
relevante sobre a compra de
51% das Casas Bahia, as ações
da Globex tiveram valorização
de 78%. Apenas no dia 3, a alta
dospapéis foi de35%.Dianteda
forteoscilaçãodasaçõesdaGlo-
bex, o anúncio da compra das
Casas Bahia foi antecipado, se-
gundo revelou o presidente do
conselho de administração do
PãodeAçúcar,AbilioDiniz.Ele
não disse, porém, se havia evi-
dênciadeusodeinformaçãopri-
vilegiada em operações com
ações daGlobex.
Em esclarecimentos à CVM,

a Globex listou os nomes e os
CPFs de pessoas ligadas à em-
presa, consultores, auditores,
advogados e assessores finan-
ceiros que tiveram acesso a in-
formações sobre a compra das
Casas Bahia antes da divulga-
ção do fato relevante.
Quarentaeoitonomessãoda

GlobexoudoPãodeAçúcar, in-
cluindo o alto escalão das em-
presas.Há ainda, relacionados,
4 funcionários da consultoria
Accenture, 21 da auditoria
Ernst & Young, 28 da assesso-
ria financeira Estáter, 13 advo-
gados e 1 representante dacon-
sultoria econômica Fagundes
& Associados. Completando a
lista, quatro pessoas ligadas ao
grupo francês Casino, que pos-
sui36,7%docapitaltotaldoGru-
po Pão deAçúcar.
Alémdosnomes, aGlobex in-

formou, a pedido daCVM, uma
cronologia detalhada dos even-
tos relacionados à compra do
controledasCasasBahia.Apri-
meira reunião mencionada
aconteceu em 14deoutubro, no
escritório de João Paulo Diniz,
um dos filhos de Abilio. Estive-
ram presentes, na ocasião, Mi-
chel eRaphaelKlein – respecti-
vamente, filhoenetodeSamuel
Klein,o fundadordasCasasBa-
hia – e Abílio, entre outros. No
total, foram realizados 24 en-
contros até o fechamento do
acordo. ●

Casas Bahia têm
mais de 27 mihões
de clientes
cadastrados

GARANTIA–AbilioDiniz (E)eMichaelKlein, noCade:empresasnãodevemunirasoperaçõespelomenosatéo fimde janeiro

Gerusa Marques
BRASÍLIA

As operações dos grupos Pão
de Açúcar e Casas Bahia conti-
nuarão separadas até o fim de
janeiro. A garantia foi dada on-
tem ao presidente do Conselho
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), Arthur Badin,
pelo presidente doConselho de

Administração do Pão de Açú-
car, Abilio Diniz, e pelo diretor
executivo das Casas Bahia, Mi-
chaelKlein.OCadevai julgarse
a compra das Casas Bahia,
anunciada pelo Pão de Açúcar
nodia4destemês, trará ounão
prejuízos para a concorrência.
“Eles vieram tranquilizar o

Cade de que nenhuma medida
estrutural será tomada antes

do fim de janeiro”, afirmou Ba-
din, depois da reunião. O negó-
cio deve resultar em um gigan-
te do varejo, com faturamento
anual de R$ 40 bilhões. A com-
pra da Casas Bahia amplia a
atuaçãodoPãodeAçúcar,prin-
cipalmente no mercado de ele-
troeletrônicos, considerando
queemjunhodeste anoogrupo
jáhavia adquirido oPontoFrio.

“Estamos muito tranquilos
com a operação. Vamos ofere-
certodasas informaçõesaoCa-
de. Somos cumpridores da lei e
vamos fazer tudo direitinho”,
disse Diniz, após o encontro.
Eleacreditaquenãohánecessi-
dade de restrições ao negócio,
mas acrescentou que quem vai
julgar o assunto é o Cade.
O presidente do Cade, por

sua vez, não quis adiantar ne-
nhuma posição do conselho.
Mas lembrou que o órgão dis-
põe de medidas jurídicas para
preservar os ativos ou poster-
gar a efetivação de operações
como essa. “Neste caso não sei
se será necessário. É preciso
ter acesso às informações para
fazer uma análise se haverá a
necessidade de alguma medi-

da”, disse Badin.
Para evitar que alguma ação

tomada por empresas que es-
tão em processo de fusão não
possaserdesfeita,oCadecostu-
ma lançar mão do Acordo de
Preservação da Reversibilida-
de da Operação (Apro). Foi o
queocorreunafusãoentreaSa-
dia e a Perdigão, em junho des-
te ano, quando as próprias em-
presas propuseram o acordo.
Segundo Badin, os executivos
disseram que vão cumprir o
prazo legal, de 28dedezembro,
para apresentar formalmente
aoCadeas informaçõessobreo
negócio. ●
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