
A expansão do gigante varejista
americano Walmart no Brasil
foi determinante para o apoio
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) à possível fusão do gru-
po Pão de Açúcar com o francês
Carrefour. Interlocutores do go-
verno próximos às negociações
revelaram ao BRASIL ECONÔMICO
que o Planalto identificou a ope-
ração como necessária para se
antecipar a uma possível aquisi-
ção do Carrefour, no Brasil, pe-
lo Walmart, que teria impacto
significativo para a concorrên-
cia. Ontem, o banco anunciou
que analisa pedido de ¤ 2 bi-
lhões para financiar a expansão
internacional do Pão de Açúcar.

Ainda em fase de elaboração
pelas partes envolvidas, a ope-
ração, na avaliação do governo,
deverá resultar em uma confi-
guração societária parecida à
que recentemente foi estrutura-
da no setor de telefonia entre
Oi e Portugal Telecom. Nesse
caso, a Nova Pão de Açucar
(NPA), holding formada pela
Companhia Brasileira de Distri-
buição (CBD), pelo banco BTG
Pactual e provavelmente pela
BNDESPar — braço de participa-
ções da instituição financeira es-
tatal — se tornaria sócia na con-
troladora do Carrefour. Em con-
trapartida, os franceses assumi-
riam a mesma condição na
NPA, cuja gestão permaneceria
sob a responsabilidade de Diniz.

“Qualquer que seja o dese-
nho, no entanto, o negócio es-
tará amarrado por uma série
de cláusulas de governança
que preservem com Diniz, por
exemplo, o poder de decisão so-
bre os passos do grupo no Bra-
sil. Essas cláusulas deverão pre-
servar o caráter nacional do
Pão de Açucar”, revela a fonte
do governo, que acrescentou:
“A motivação do BNDES em
tornar viável a operação se de-
ve à posição do Walmart no Bra-
sil. Se eles (Walmart) compras-
sem o Carrefour, se tornariam
líderes no mercado brasileiro,
e isto comprometeria a posição
do Pão de Açúcar, que é um
grupo que já mostrou sua im-
portância para a organização
do mercado nacional.”

Apesar do suporte oficial, a
fonte admite a dificuldade da
operação. Além de passar pelo
crivo dos conselhos administra-
tivos tanto do Carrefour quanto
da CBD, o negócio precisa rece-
ber o aval do também francês
Casino, atual sócio de Diniz na
holding controladora da CBD
(Wilkes). O grande problema,

justifica, reside na condição de
o Casino ser rival do Carrefour
na França. Por isso mesmo, o só-
cio já move um processo contra
Diniz em uma câmara de arbitra-
gem de São Paulo. O Casino ar-
gumenta que as conversas do
empresário com os concorren-
tes desrespeitaram o atual acor-
do de acionistas da Wilkes.

Especialistas do setor identifi-
cam, ainda, o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(Cade) como outro obstáculo pa-
ra a operação. Nos últimos
anos, o Pão de Açucar, turbina-
do pelo Casino, anunciou impor-
tantes aquisições no setor vare-
jista, como a compra das redes
Ponto Frio e Casas Bahia, ainda
em avaliação pelo órgão de defe-
sa da concorrência. A seu favor,

o Pão de Açúcar alega que a fu-
são asseguraria aos dois grupos
uma fatia de 27%, em média, do
varejo brasileiro. O Walmart,
nos Estados Unidos, detém 32%
de participação no mercado.

Com relação aos recursos do
BNDES, a fonte do governo reve-
la que podem ser desembolsa-
dos em um prazo curto de tem-
po, caso o Pão de Açucar che-
gue a algum tipo de acordo com
o Casino. Nesse caso, avalia, o
desembolso deverá ocorrer em
pouco mais de um mês. Do con-
trário, poderá levar meses para
ser aprovado. “Esse é o tipo de
operação que pode ser fechada
em pouco tempo ou muito tem-
po. Tudo vai depender do apoio
do Casino ao negócio”, afirma o
interlocutor do governo. ■

BNDES avalia liberar ¤ 2 bilhões
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Entrada do banco de fomento na negociação teria como mote evitar a aquisição do Carrefour pelo Walmart

● Recursos do BNDES poderiam
ser liberados rapidamente
pelo banco, mas operação
tem de ser antes aprovada
pelo Carrefour e pela CDB.

● Carrefour é o principal
concorrente do Casino — sócio
do Pão de Açúcar — na França.

● Casino já move processo
contra Abilio Diniz e declara
que houve desrespeito
ao acordo entre acionistas.
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