
Carrefour e Pão de Açúcar conversam há um mês 
Adriana Mattos e Daniele Madureira  
 
Abilio Diniz deu sinal verde para Estáter conduzir negociações  
 
Há cerca de um mês começaram as conversas para uma fusão das operações do Grupo Pão de 
Açúcar e do Carrefour na área de supermercados e hipermercados no Brasil. Segundo 
informações apuradas pelo Valor, as negociações acontecem por meio de representantes das 
duas empresas. A Estáter Gestão e Finanças está assessorando o Grupo Pão de Açúcar, 
enquanto o banco de investimentos Lazard representa o Carrefour na França. Procuradas, as 
varejistas não comentam o assunto.  
 
O empresário Abilio Diniz, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, 
deu sinal verde para a aproximação e, segundo um executivo próximo "ele gostou da ideia, 
achou um caminho interessante". A rede francesa procurou o grupo Pão de Açúcar com a 
proposta. O também francês Casino, acionista majoritária do Pão de Açúcar com 66% do 
capital total, já tem conhecimento do interesse do parceiro brasileiro e autorizou o início das 
negociações, segundo apurou a reportagem. Procurado, o porta-voz do Casino na França 
negou as conversas. 
 
Há uma série de possibilidades abertas para que se acomodem os interesses de Carrefour, 
Casino e da família Diniz nesse projeto. Inclusive, uma troca de ações entre Abilio Diniz e o 
Carrefour na França não está descartada, mas o desenho dessa engenharia financeira ainda 
não está pronto.  
 
A edição de domingo o jornal francês Le Journal du Dimanche informou sobre as negociações 
entre as empresas. O Grupo Pão de Açúcar chegou a sondar o rival francês há cerca de um 
ano e meio, apurou o Valor, quando começaram a pipocar as primeiras informações no 
mercado de que dois investidores principais do Carrefour, Colony Blue Investor e Grupo 
Arnault (de Bernard Arnault, dono da LVMH), apoiavam a ideia de se desfazer de alguns 
negócios em países emergentes. "Na época, o Carrefour disse para todo mundo que bateu à 
porta deles que não queriam nem ouvir falar em vender o negócio no Brasil, apesar das 
pressões dos acionistas", conta uma fonte próxima a uma das companhias. "Então, passou-se 
a pensar num outro formato para juntar [as operações]. O assunto voltou mesmo no mês 
passado, mas está tudo no começo".  
 
De acordo com um executivo de um banco de investimento, a persistente insatisfação dos dois 
maiores grupos de acionistas da cadeia com o desempenho do Carrefour no mundo tem levado 
a rede a pensar em formas de buscar um novo caminho para a operação local. Está marcada 
uma reunião de investidores do Carrefour, no dia 21 de junho na França, para tratar da 
abertura de capital de sua rede Dia. 
 
O interesse do Carrefour numa sociedade não estaria fundamentada em eventuais dificuldades 
financeiras vividas pela empresa no país. "O Carrefour passou por fases de ajustes contábeis 
no Brasil, que levaram a perdas altas, e a operação ainda gera uma margem Ebitda inferior ao 
do Pão de Açúcar, que ganha muito dinheiro com os supermercados", conta um executivo 
ligado a cadeia. "Mas a rede está bem longe de viver uma crise. O Atacadão [adquirido em 
2008] vende muito e puxa os indicadores do grupo para cima", conta um executivo ligado à 
cadeia.  
 
O fato é que, desde 2009, o Colony Blue Investor e Grupo Arnault têm pressionado o Conselho 
de Administração do Carrefour para que a rede se desfaça da operação na China ou no Brasil 
e, dessa forma, rentabilizem o investimento feito pelos dois grupos quatro anos atrás. A 
pendenga se tornou pública e, na prática, nunca deixou a mesa. Os investidores, com 14,06% 
do Carrefour, entraram no negócio em 2007 e pagaram cerca de € 50 pelo papel da rede, que 
terminou ontem cotado em € 30,2. Desde 2007, o papel não voltou ao patamar de € 50.  
 
"É uma lógica inquestionável", responde um executivo de banco de investimentos, quando 
perguntado sobre os ganhos dos acionistas com essa fusão. "Eles seriam maiores num país em 



que o varejo só cresce. Os dividendos engordariam". Para um analista que acompanha o Pão 
de Açúcar, uma união de ativos "seria uma ousadia desnecessária", lembrando que o Pão de 
Açúcar teve pouco tempo para "digerir" a sua fusão com Casas Bahia, cujos resultados 
passaram a ser consolidados no balanço do Pão de Açúcar em novembro. 
 

 
 
Redução das margens intensifica busca do setor por ganhos de escala 
Daniele Madureira 
 
As conversas entre Pão de Açúcar e Carrefour acontecem em um momento delicado para os 
supermercados. A margem líquida do setor é a mais baixa dos últimos três anos: 1,9% em 
2010, queda de 0,3 ponto percentual em relação ao ano anterior. Embora com vendas 
crescentes, as grandes redes nem sempre conseguem compensar os custos de expansão. 
Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), entre 2007 e 2010, o faturamento 
bruto das 10 maiores redes cresceu 42%, para R$ 103,3 bilhões. O número de lojas saltou 
77%, para 3.143.  
 
"As grandes redes têm uma estrutura pesada de pessoal, que cresce ainda mais para atender 
o ritmo de expansão, o que acaba diminuindo a produtividade por metro quadrado", diz 
Roberto Moreno, vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados (APAS). Para 
completar, o baixo controle sobre o seu nível de perdas - desde furtos até logística - comem 
parte dos ganhos.  
 
Nesse sentido, a lógica é aumentar a escala para obter mais desconto com fornecedores. É o 
que vêm fazendo as grandes varejistas de eletrodomésticos, que se dedicaram a operações de 
fusão e aquisição em 2010, como o próprio Pão de Açúcar com Casas Bahia.  
 
Com o Carrefour, haveria uma sobreposição de lojas especialmente em hipermercados em São 
Paulo. Das 114 lojas do Carrefour nos modelos "hiper" e "bairro" (loja de menor porte) no 



país, 50 estão no mercado paulista. Já com a bandeira Extra, dos 110 pontos de venda no 
Brasil, 60 estão em São Paulo. "A maior concentração está na Grande São Paulo, mas há 
muitos mercados que podem ser explorados pelas duas bandeiras", diz Sussumu Honda, 
presidente da Abras, lembrando que, nos últimos 10 anos, as grandes redes deflagraram uma 
verdadeira corrida pelos melhores pontos da região metropolitana de São Paulo.  
 
JHSF e Daslu chegam a um acordo 
Daniela D'Ambrosio 
 
A disputa entre JHSF e Daslu, que foi parar numa Câmara de Arbitragem no ano passado, está 
praticamente resolvida. Segundo o Valor apurou, a incorporadora - dona do Shopping Cidade 
Jardim - chegou a um acordo com os novos controladores da Daslu, a Laep Investments. O 
resultado prático: a Daslu terá uma loja 50% maior em um novo andar do Shopping Cidade 
Jardim e poderá montar uma loja no concorrente Iguatemi JK, mas com metade do tamanho 
originalmente previsto.  
 
De parceiros fiéis, Daslu e JHSF tornaram-se rivais em pouco tempo. Em 2007, Eliana 
Tranchesi e Zeco Auriemo, dono da JHSF, assinaram um contrato que abrigava a Daslu como 
âncora do Cidade Jardim por um período de 20 anos. Na época, uma cláusula do contrato, 
previa que a Daslu não poderia abrir outra loja em São Paulo fora de um empreendimento da 
JHSF - e constava, ainda, a abertura de lojas Daslu em shoppings da JHSF em outras capitais, 
como Rio de Janeiro. A pedido de Tranchesi, o contrato estipulava que - caso o Cidade Jardim 
fosse vendido - o grupo Iguatemi não poderia ser o comprador. A rivalidade de Tranchesi e o 
grupo Iguatemi vem dos tempos em que os grupos duelavam pela seleta clientela de luxo. 
 
O imóvel neoclássico que abriga a Villa Daslu pertencia à WTorre, que era dona de todo o 
terreno onde está o Complexo JK - onde estão o Santander, duas torres comerciais e o 
Shopping Iguatemi JK -, hoje nas mãos da sociedade formada por WTorre e BTG Pactual.  
 
O imbróglio começou depois que a construtora WTorre e o Iguatemi ficaram sócios no 
shopping. O prédio que hoje abriga a Villa Daslu será reformado e se transformará em 
escritórios, enquanto a varejista de artigos de luxo vai migrar para o novo shopping. A JHSF 
entendeu o movimento como quebra de contrato e a questão foi levada à Câmara de 
Arbitragem. Com o acordo, o processo fica suspenso.  
 
A nova loja da Daslu no Iguatemi JK deve ter cerca de 1,6 mil m2, ao invés dos 3 mil m2 
previstos inicialmente. O Shopping Iguatemi informou, por meio da assessoria de imprensa, 
que prefere não comentar o assunto.  
 
Ao mesmo tempo, a Daslu, que hoje está no andar térreo do Cidade Jardim, em um espaço de 
2 mil m2, passará a ocupar cerca de 3 mil m2 em outro pavimento. A proposta de mudança 
teria partido do shopping. A loja, segundo apurou o Valor, tem vendido cada vez mais marca 
própria e menos importados. Procurada, a Laep, que assumiu o comando da Daslu em 
fevereiro, não quis comentar 
 
A JHSF confirmou apenas a ampliação da área da Daslu no Shopping Cidade Jardim. "A Daslu 
continua no shopping e mudará para uma área maior que a atual ", disse Eduardo Câmara, 
diretor financeiro da JHSF.  
 
A concorrência entre JHSF e o Grupo Iguatemi aumentou depois que os incorporadores 
construíram um shopping de luxo em maio de 2008 no complexo que abriga apartamentos e 
escritórios do outro lado do Rio. Segundo fontes do setor, a JHSF já estaria preparando uma 
segunda fase de expansão do shopping, inclusive com novos restaurantes, como resposta à 
chegada do Iguatemi JK. Entre as lojas interessadas, estariam Gucci e Dior.  
 
Com um tíquete elevado e giro baixo no início, o Cidade Jardim fez sua primeira expansão com 
lojas mais "populares". No balanço do primeiro trimestre, a receita de shoppings e locações 
cresceu 26% sobre o mesmo período de 2010.  
 



O Shopping Iguatemi JK, cuja entrega estava inicialmente prevista para setembro deste ano, 
ficará pronto em março de 2012. Com investimentos de R$ 243,3 milhões e 35 mil m2 de área 
bruta locável, o shopping está 70% comercializado, segundo balanço. 
 
Laep nomeia Natenzon para o comando 
Ana Paula Ragazzi 
 
Victor Natenzon foi o escolhido pelo fundo de participações Laep para assumir o comando da 
Daslu. O executivo tem passagens pela H. Stern, na vice-presidência executiva, e pela 
Inbrands, como diretor de participações.  
 
Natenzon chegou há dias na empresa e está tomando conhecimento dos detalhes da operação, 
antes de traçar quaisquer planos. Em seu currículo, ele destaca a sua habilidade em 
desenvolver identidade de marcas. 
 
A Laep considera a Daslu como uma das marcas mais preciosas do Brasil e a única considerada 
como de luxo. A intenção do fundo é espalhar a Daslu por todo o país e um primeiro passo 
nesse sentido deve ser a abertura de uma loja no Rio de Janeiro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 maio 2011, Empresas, p. B1. 


