
Quem disse que
ele estava velho?
Ao unir Pão de Açúcar e Casas Bahia,
o empresário Abilio Diniz chega aos 73 anos com
um futuro mais promissor do que tinha aos 53
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os anos 80, quando tinha 53 anos,
o empresário Abílio Diniz estava
velho. Não no físico, talhado ao

longo de décadas, num dia a dia discipli-
nado que inclui quatro horas de exercí-
cios. Mas no terreno das idéias. Abílio era
visto como homem do passado, disposto
a exibições de valentia e confiante demais
em sua habilidade com o revólver que le-
vava no carro. No campo profissional,
dizia-se que representava a obsolescência:
uma família que se agarrava ao contro-
le de uma empresa, o então decadente
Grupo Pão de Açúcar.

Foi quando Abílio decidiu rejuvenescer.
Aí foi remoçando, remoçando, até passar
dos 60. Com 63 anos, já administrava uma
companhia melhor, ainda não comple-
tamente saudável, mas já fora de perigo,
com menor influência de intrigas familia-
res e maior crivo profissional na definição
de seus rumos. Agora, prestes a completar
73 anos no dia 28, Abílio mantém a gran-
de forma física e o baixo índice de gordura
corporal (6%) de que tanto se orgulha. É
casado com uma bela mulher, Geyze, com
quem tem uma filha de 4 anos, Rafaela, e
um filho recém-nascido, Miguel, de l mês
de idade. Torna suas as amizades de Geyze,
35 anos mais nova, e as de seus filhos.

Hoje, porém, é no terreno das idéias que
ele melhor exibe sua jovialidade. Anun-
ciou aos consumidores brasileiros e aos
investidores do mundo todo, na primei-
ra semana de dezembro, uma novidade
retumbante como aquele brado do Hino
Nacional: a fusão de sua empresa com a
Casas Bahia, outra potência do varejo,
admirada no Brasil e no exterior. A com-

panhia resultante será a maior emprega-
dora privada do país, É a consagração de
um estrategista que se mostra hoje cheio
de planos, afirma ter vontade de escrever
mais um livro e cujo papel na liderança da
megacorporação brasileira que acaba de
nascer é inquestionável. "Antes, eu brin-
cava que meu pai se aposentaria comigo.
Hoje, tenho certeza", diz o empresário
João Paulo Diniz, filho de Abilio. O con-
trolador do Pão de Açúcar tem um futuro
- não importa quão curto ou longo - para
lá de promissor e desafiador.

O que melhor definiria um jovem?
A etapa mais recente dessa jornada de

rejuvenescimento começou em setembro.
Apenas três meses depois de comprar a
rede de venda de eletrodomésticos Ponto
Frio, por R$ 824 milhões, Abilio resolveu
telefonar a Michael Klein, presidente das
Casas Bahia. A concorrente não estava à
venda nem necessitava da parceria. Mas
Abilio viu no momento de saída de crise
uma boa oportunidade para conversar.
Ao tomar a iniciativa de negociar cara a
cara, ele se desviou do roteiro de tomada
de decisões que veio consolidando nos
últimos anos. Não envolveu conselheiros
nem executivos do Pão de Açúcar (eles só

seriam incluídos no processo numa tercei-
ra reunião). Também não pôs em prática a
receita Diniz de teste de idéias, já bastante
conhecida entre familiares e colegas.

Trata-se de uma receita com as seguin-
tes etapas: conceber uma idéia, lapidá-la
obsessivamente, submetê-la a uns poucos
eleitos e cobrar deles análise e questiona-
mentos. Abilio gosta de conhecer pontos
frágeis em sua posição - não que o inter-
locutor vá ficar sabendo se achou ou não
um ponto frágil. "O Abilio ouve muito,
mas não fala na hora se aceita ou não o
que está ouvindo", diz um executivo que
participa desse processo. Quem prolon-
ga o debate mais que o necessário acaba
falando com o vazio, porque a mente de
Abilio já não está mais lá. Com a idéia des-
cartada ou aprovada, sua atenção já salta
para o tópico seguinte. É o que o filho mais
velho de Abilio, o empresário João Paulo,
chama de "antispam mental" do pai. Nos
últimos anos, segundo profissionais que
convivem com ele, Abilio aprendeu com
outros executivos, tornou-se mais flexível
e pegou gosto por ouvir - qualidades raras
em gente de sua idade e prestígio.

Naquele início de negociação com Klein,
Abilio usou outra de suas características:
o autocontrole. Conseguiu esconder suas
intenções dos presentes na reunião anual
de definição estratégica do Grupo Pão de
Açúcar, em outubro, na Fazenda da Toca,
em Itirapina, São Paulo. O segredo vazou
no início de dezembro e afetou a Bolsa. (O
episódio está em investigação pela Comis-
são de Valores Mobiliários, órgão super-
visor do mercado acionário.) Mas, àquela
altura, o negócio já estava selado.



O primeiro encontro, numa tarde no fim
de setembro, teve apenas outros dois pre-
sentes: João Paulo Diniz e Raphael Klein,
filhos dos dois megaempresários. O local
da reunião era o escritório de João Paulo,
considerado por Abilio "território neutro"
e discreto. Abilio começou então a falar -
mas só de assuntos pessoais e amenidades.
Sua mulher, Geyze, estava grávida de sete
meses. Seu time, o São Paulo, não vinha
inspirando segurança e jogaria contra o
Náutico, fora de casa, dali a alguns dias.
Falou-se bastante, durante duas horas, mas
nada sobre negócios. Era tática: Abilio quis
que as duas famílias se aproximassem an-
tes de abordar o tema dinheiro. A segunda
reunião, também só com os quatro, serviu
para discutir o formato da fusão das duas
companhias. No final, o presidente do Pão
de Açúcar, que estava preparado para um
trabalho de convencimento mais duro, co-
memorou com o filho: "Eles estão pensan-
do do mesmo jeito que a gente!".

A apresentação do negócio - que resultará
num conglomerado com faturamento total
de R$ 40 bilhões e 137 mil funcionários -
ocorreu em 4 de dezembro, quando ficou
claro que não seria mais possível guardar
segredo. Abilio estava a caminho da Fran-
ça, mas concluiu, com os novos sócios, que
seria melhor voltar e divulgar a novidade
imediatamente. Ele demonstrou satisfação,
mas sem euforia, com o comedimento de
quem é capaz de engolir todos os dias, em
nome da boa saúde, um ressecado sanduí-
che de bolacha de fibras entre duas fatias de
pão integral. Em sua comemoração discreta,
Abilio chegava ao auge de seu processo de
rejuvenescimento, iniciado 20 anos antes.

Em 1989, Começava o que o em-
presário chama de "período mais crítico"
de mudanças em sua vida. Num período
de três anos, ele foi seqüestrado e passou
sete dias em cativeiro, até ser libertado pela
polícia; viu o Pão de Açúcar quase falir (a
recuperação viria nos anos 90); e sofreu
com a deterioração das relações familiares.
Os desentendimentos no clã Diniz haviam
começado muito antes, em 1978, quando
o patriarca Valentim dividira a empresa
entre os seis filhos de uma forma que de-
sagradara a Abilio. Isso o levou a situações
de confronto com seu irmão mais novo,
Alcides, que deixou a empresa em 1988
(Alcides morreu de câncer em 2006). No
início dos anos 2000, o conflito foi com
a filha mais velha, Ana Maria Diniz. Ela
se considerava sucessora natural ao
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