
BNDES deve apoiar negócio com cerca de R$ 3,9 bilhões 
Vera Saavedra Durão  
 
Há dois meses em conversas com o grupo Pão de Açúcar, banco poderá realizar sua maior 
operação de ajuda a uma empresa nacional.  
 
As conversas entre Abilio Diniz e a direção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) sobre uma possível operação de fusão do grupo Pão de Açúcar com o 
Carrefour começaram há cerca de dois meses.  
 
No dia 21, uma operação de apoio do banco ao futuro negócio, no valor de cerca de R$ 3,9 
bilhões, foi enquadrada no BNDES para análise e posterior aprovação pela diretoria, caso o 
processo de internacionalização do grupo Pão de Açúcar se concretize. 
 
Potencialmente, essa pode vir a ser uma das maiores operações de apoio do banco a uma 
empresa nacional.  
 
A nova companhia que pode surgir a partir da fusão dos dois grupos varejistas teria o 
Carrefour como maior acionista. 
 
A BNDESPar, braço de participações do banco de fomento, deve entrar na nova gigante 
varejista com uma participação minoritária. 
 
Até o momento, os trâmites para aprovação da ajuda ao grupo de Diniz estão seguindo os 
prazos normais dentro da instituição. 
 
Um enquadramento de um pedido de apoio do banco pode, hoje, ocorrer rapidamente. Todo o 
trajeto da aprovação de um pleito no banco - apresentação do pedido, enquadramento, 
análise, aprovação pela diretoria e desembolso - não leva atualmente mais do que seis meses.  
 
Como se trata de assunto prioritário na instituição, de internacionalização de grupos nacionais, 
o processo pode correr até mais rápido se não houver nenhum obstáculo na avaliação de risco 
do tomador. 
 
Segundo fontes ouvidas pelo Valor, o banco aceitou ajudar o Pão de Açúcar nessa complexa 
negociação por temer que o varejo brasileiro seja enfraquecido com a entrada de grandes 
grupos estrangeiros, como o Walmart, cadeia americana envolvida numa estratégia agressiva 
de expansão global.  
 
Não é descartado nesse cenário internacional de grupos europeus enfraquecidos pela crise que 
o Carrefour seja comprado pela empresa americana, dentre outras. E uma concentração de 
cadeias de supermercados em mãos do capital estrangeiro no Brasil seria ruim para o país, na 
análise de fontes do próprio banco. 
 
O grupo Pão de Açúcar é visto como uma companhia que organiza bastante a atividade 
produtiva nacional, pois, além de comercializar marcas genéricas de produtos, move uma 
enorme rede de fornecedores.  
 
Apoiar uma operação que possa levar à criação de uma grande empresa varejista global 
verde-amarela é considerado o melhor caminho para o BNDES, como foi o caso do frigorífico 
JBS, mesmo sendo alvo de críticas pelos financiamentos polpudos que tem colocado à 
disposição de grandes companhias envolvidas em processos de consolidação.  
 
Com uma carteira de renda variável com cerca de 150 participações em empresas, no valor de 
R$ 90 bilhões, a BNDESPar tem participação estratégica em companhias consolidadas, como a 
Brasil Foods (fusão da Sadia com a Perdigão), e em frigoríficos, como o Marfrig, na qual 
colocou R$ 2,7 bilhões em projeto de apoio à subscrição de debêntures e mais R$ 200 milhões 
para capital de giro. 
 



Embraer, Braskem, Vale, CPFL, Cesp, Cemig, CSN, Paranapanema, Light, Petrobras, Rede 
Energias, Klabin, ALL, Iochpe e Totvs são exemplos de empresas nas quais o BNDES tem 
participação relevante. Nessas companhias, a participação do banco é superior a 5% do 
capital.  
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