
O constrangimento da Cencosud  
 
As ações das demais empresas varejistas subiram 0,75% ontem, na Bolsa de Santiago, 
trazendo alívio ao mercado chileno, que temia uma contaminação generalizada dos problemas 
financeiros da La Polar. Mesmo sem indícios de manobras contábeis, no entanto, a maior 
varejista do país sofreu um constrangimento sem precedentes nas últimas semanas. A 
Cencosud, gigante com faturamento anual superior a US$ 12 bilhões e controladora de duas 
grandes redes brasileiras de supermercados, foi acusada pela Afip (a Receita Federal da 
Argentina) de ter enviado irregularmente cerca de 4,2 mil toneladas de alimentos de sua 
subsidiária argentina ao Chile. 
 
De acordo com essa investigação, a Cencosud teria usado o benefício de isenção de impostos 
por ajuda humanitária para transportar 183 caminhões de alimentos entre os dois países, após 
o terremoto que atingiu o Chile no ano passado. Em vez de doá-los, porém, a empresa teria 
comercializado esses produtos. 
 
A empresa nega e não houve impacto às suas finanças. Mas diante do episódio com a aduana 
argentina e das sucessivas denúncias de violações dos direitos trabalhistas de seus 
empregados, oito deputados chilenos, de oposição ao governo do presidente Sebastián Piñera, 
propuseram revogar a cidadania chilena do alemão Horst Paulmann, controlador da Cencosud. 
No Brasil, a companhia é dona da G.Barbosa e do Bretas. 
 
A Afip, que realizou 12 operações de busca e apreensão nos escritórios da Cencosud na 
Argentina, calculou um prejuízo de US$ 4,2 milhões aos cofres públicos. Procurada, a empresa 
chilena qualificou a acusação como "totalmente injusta". 
 
O grupo chileno Cencosud entrou no varejo brasileiro em novembro de 2007 com a compra da 
rede nordestina GBarbosa por US$ 380 milhões. No mesmo mês, comprou a rede de 
"atacarejo" baiana Mercantil Rodrigues (o valor desta transação não foi anunciado). 
 
Em abril do ano passado, o grupo chileno adquiriu a rede cearense Super Família por US$ 33,1 
milhões e a baiana Perini por US$ 27,7 milhões. 
 
Em outubro, comprou a cadeia de supermercados Bretas por US$ 810 milhões. 
 
A Cencosud é hoje a terceira maior varejista da América Latina e planeja gastar US$ 1 bilhão 
neste ano para ampliar suas operações, segundo entrevista concedida pelo executivo-chefe 
Daniel Rodriguez no início de maio à Bloomberg. A previsão, segundo ele, é de que as vendas 
da rede ultrapassem US$ 14 bilhões, cerca de 15% a mais do que no ano passado. As 
despesas de capital das operações do grupo incluem US$ 210 milhões no Brasil. 
 
Em 2010, o faturamento bruto da GBarbosa, quarta maior varejista do Brasil, foi de R$ 3,50 
bilhões (incluindo os resultados de novembro e dezembro da Bretas), segundo dados da 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O valor corresponde a um avanço de 40,5% 
sobre 2009. 
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