
Casino deve resistir ao projeto de fusão com o rival francês 
Daniela Fernandes 
 
Para o grupo, as negociações são "secretas e ilícitas" e "um projeto preparado ilegalmente".  
 
A guerra foi declarada e deverá ser longa e envolver artilharia pesada. O grupo francês Casino, 
sócio do Pão de Açúcar, promete defender com todas as forças seus interesses no Brasil e 
também resistir ao projeto "manifestamente hostil" de fusão entre a varejista brasileira e seu 
rival Carrefour, anunciado ontem oficialmente, após mais de um mês de rumores. 
 
O Casino não demorou para lembrar seu "direito de se opor à proposta" de fusão. Por 
enquanto, o grupo francês "estuda" as medidas que pretende tomar, sobre as quais prefere 
não dar detalhes. O descontentamento do presidente do Casino, Jean-Charles Naouri, é tão 
grande que ele nem quis receber o sócio brasileiro em Paris. 
 
O empresário Abilio Diniz passou os últimos dois dias na capital francesa tentando marcar um 
encontro com Naouri. Mas a "agenda" do presidente do Casino, segundo uma fonte ligada à 
empresa, não previa nada com o sócio. Restou a Diniz voltar ontem ao Brasil, sem explicar as 
razões da aproximação com o Carrefour.  
 
"Jean-Charles Naouri se nega a dialogar e prefere me atacar pela imprensa. Não entendo o 
propósito disso", afirmou Diniz em uma carta enviada ontem à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Diniz deverá voltar a Paris na sexta-feira ou na próxima semana e tentará novamente 
se reunir com o sócio francês. 
 
Na sede do Casino, o anúncio da proposta de fusão com a rede brasileira soou como uma 
bomba. Diniz ainda divulgou, praticamente no mesmo instante que o Carrefour, comunicado 
em francês no qual afirma "sempre estar à busca de novas oportunidades de crescimento para 
o Pão de Açúcar" e que as conversas iniciadas com os principais acionistas do Carrefour 
(admitidas pela primeira vez oficialmente) acabaram evoluindo para uma "ideia de associação 
global". 
 
Mas para o Casino, as negociações são "ilegais", já que realizadas sem o conhecimento do 
grupo, diz a fonte. "Uma operação desse tipo é preparada em conjunto, com discussões, não 
de uma maneira violenta", afirma.  
 
Por isso, o contra-ataque veio rápido e em tom agressivo. Logo nas primeiras linhas do 
comunicado, o Casino marca seu território relembrando sua participação na varejista. O grupo 
francês afirma "ter descoberto o projeto de operação financeira que implica a Companhia 
Brasileira de Distribuição (grupo Pão de Açúcar), empresa na qual o Casino é o principal 
acionista, compartilha o controle com Abilio Diniz e adquiriu, em 2005, junto à família Diniz, o 
direito de ser o único acionista controlador em 2012". 
 
Essa é a parte mais amena do texto, que menciona, ainda, "negociações secretas e ilícitas" e 
"um projeto preparado de longa data e ilegalmente por Carrefour e Abilio Diniz". O Casino diz 
também que "nenhuma negociação sobre o futuro da CBD pode ocorrer sem a participação do 
Casino" e que, apesar disso, as negociações continuaram, "ignorando tanto o direito quanto a 
ética elementar dos negócios". 
 
O Pão de Açúcar, por sua vez, contesta o fato de que simples prospecções de negócios 
precisariam ser levadas ao conhecimento do Casino. Nas operações com a Casas Bahia ou o 
Ponto Frio, a proposta foi apresentada ao grupo francês quando já estava madura, como é o 
caso agora, afirma uma fonte ligada à varejista brasileira. 
 
Mas essas transações no Brasil não envolviam o rival do Casino na França. "Essa operação é 
um movimento desesperado do Carrefour para se reequilibrar", diz uma fonte ligada ao caso, 
fazendo alusão aos problemas da rede varejista em seu principal mercado, a França. 
 



O Casino prevê que o caso "deverá durar longos meses" e poderá ser bloqueado por inúmeros 
procedimentos, a começar pelos acionistas das empresas, "que podem não aceitar o projeto", 
ou pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil. 
 
Naouri é o principal acionista e controlador do Casino. Em abril, ele adquiriu, por meio de 
operações com holdings intermediárias, participação de 50,19% do capital do Casino e 61,57% 
das ações com direito a voto, diz a AMF, a CVM francesa. 
 
No início dos anos 90, Naouri assumiu o controle do grupo Rallye (principal acionista da rede 
Go Sport). O restante está dividido entre a família dos fundadores da empresa, a Galeries 
Lafayette, o grupo CNP, entre outros, que têm participações menores que 2%, e investidores. 
A ação do grupo caiu 5,61% ontem. O Casino, que há um mês abriu processo de arbitragem 
contra Diniz, alegando quebra de contrato por conta da aproximação deste do Carrefour, 
obteve apenas na sexta-feira a confirmação das negociações, após a apreensão de 
documentos na sede do Carrefour pelo Tribunal de Comércio de Nanterre. Ontem, deparou-se 
com o anúncio da proposta de fusão. 
 
Cade pode congelar negócio para análise  
Juliano Basile 
 
Assim que for anunciada, a fusão entre o Pão de Açúcar e o Carrefour deve ser congelada pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no Brasil. 
 
Em seguida, o negócio terá de seguir uma análise minuciosa pela qual a Secretaria de 
Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda vai verificar todas as cidades do 
país onde estão os supermercados das duas redes e recomendar a venda de unidades nas 
quais a presença de lojas de concorrentes é fraca. Essas unidades seriam vendidas para redes 
que competem com Pão de Açúcar e Carrefour. No caso de grandes cidades, como São Paulo e 
as capitais do país com mais de um milhão de habitantes, a análise deverá ser feita bairro a 
bairro. 
 
O caso também vai ser encaminhado à Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da 
Justiça que pode fazer novas recomendações para atenuar o domínio do Pão de Açúcar e do 
Carrefour na concorrência. 
 
"Não é algo trivial", afirmou um integrante de um órgão antitruste do governo. Segundo ele, o 
governo entende que seria prudente que uma operação desse tamanho fosse apresentada 
previamente ao Cade. Ele explicou que o órgão antitruste pode até analisar eventuais 
argumentos da empresa de que os efeitos do negócio podem ser maiores na França, mas o 
foco do julgamento será o impacto nos consumidores brasileiros. 
 
Nessa análise, o Cade deve primeiro suspender o negócio para manter as estruturas das redes 
de supermercados separadas e, depois, discutir a adoção de uma decisão com restrições para 
evitar prejuízos a concorrentes. 
 
Essa prática foi seguida no caso da união entre Pão de Açúcar, Casas Bahia e Ponto Frio. Em 
fevereiro de 2010, o Cade chamou representantes das empresas para assinar um acordo em 
que não poderiam fechar lojas e manteriam as marcas separadas e em funcionamento até o 
julgamento final do negócio. 
 
Após o acordo, a Seae indicou um primeiro pacote de restrições ao negócio, que seriam: a 
venda de ativos em 12 cidades com lojas, instalações, carteiras de clientes e cadastros da 
Casas Bahia ou do Ponto Frio. Agora, o caso retornou ao Cade, onde o pacote de restrições 
está em debate. 
 
Durante conferência internacional do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo 
e Comércio Internacional (Ibrac) sobre megafusões, há duas semanas, o secretário de 
Acompanhamento Econômico, Antonio Henrique Silveira, pediu a advogados de empresas que 
discutam soluções reais para manter a competição no mercado. Essas soluções podem ser a 



venda de marcas, fábricas e sistemas de distribuição de produtos. "Parem de dizer que uma 
fusão com concentração de, por exemplo, 80% é amigável", afirmou Silveira, sem se referir a 
nenhum processo específico. "As pessoas têm que reconhecer que alguns processos causam 
prejuízos à competição e temos que ter um diálogo para achar alternativas." 
 
No mesmo debate, o presidente do Cade, Fernando Furlan, cobrou das empresas que discutam 
os efeitos de seus negócios no Brasil, e não apenas os benefícios no exterior. Para ele, não é o 
Cade que está mais rigoroso com as empresas, mas sim o movimento da economia que leva a 
casos complexos de megafusões.  
 
Indústria vê menor poder de barganha 
Lílian Cunha e Alda do Amaral Rocha 
 
O temor da indústria de alimentos e bebidas - e também de varejistas concorrentes - em 
relação à possível fusão entre Carrefour e grupo Pão de Açúcar se resume a uma palavra: 
concentração. "Quanto mais concentração, pior é para os fabricantes", disse o presidente de 
uma indústria de bebidas, que prefere não ser identificado. "Se nosso poder de barganha 
diminui, o varejista acaba impondo seus preços", acrescentou.  
 
"Com certeza, essa fusão nos prejudica", disse um representante da indústria de carnes. 
"Havia três varejistas, agora, com esse negócio, serão só dois", lamentou outra executivo do 
setor. Segundo ele, a maior parte do volume de vendas das indústrias de carne se dirige ao 
grande varejo, ou seja: Walmart, Carrefour e grupo Pão de Açúcar.  
 
No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), existem hoje 7.565 
supermercados que no ano passado somaram um faturamento de R$ 201,6 bilhões. O grupo 
Pão de Açúcar (sem incluir lojas de eletrodomésticos, como Casas Bahia e Ponto Frio) entra 
nessa conta com 615 lojas e vendas de R$ 36,1 bilhões em 2010. O Carrefour tem 236 lojas 
(sem incluir a rede Dia, que está sendo separada do grupo) e faturamento de R$ 29 bilhões. 
Nacionalmente, caso a fusão se concretize, as empresas teriam 851 lojas - 11,2% do total - e 
vendas de R$ 65,1 - o equivalente a 32,2% do faturamento do setor. 
 
"Olhando para o mercado nacional, a possível fusão não resultaria em aumento da 
concentração", disse João Galassi, presidente da Associação Paulista de Supermercados 
(Apas). "Mas se considerarmos só São Paulo, o cenário seria diferente", acrescentou.  
 
Em São Paulo - Estado que concentra 36% do faturamento do varejo de bens não duráveis do 
país - existem 2.473 supermercados. Desse total, 426 são do grupo Pão de Açúcar (17,2%) e 
109, do Carrefour (4,4%). Juntas, as duas empresas teriam 588 lojas ou 23,7% do total 
paulista. Nenhuma das duas companhias divulga quanto faturam só no Estado, mas a Apas 
calcula que as duas companhias teriam juntas 30% dessa receita.  
 
"Com certeza, a indústria vai fazer uma pressão velada ao Cade para que essa fusão não saia", 
disse um fabricante de alimentos, se referindo ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica. "Nenhum representante irá se posicionar publicamente contra, ou fará essa 
pressão explicitamente porque a não é do feitio da indústria tomar partido. Mas com certeza o 
setor vai procurar se defender", afirmou o empresário.  
 
Entre os varejistas concorrentes, há interpretações diferentes. "Todo movimento de fusão ou 
de compra nesses últimos 12 anos se concentrou entre as maiores empresas do setor, que 
detém cerca de 40% das vendas", afirmou Galassi, que também é dono de uma rede de 
quatro supermercados em Campinas (SP). "Mesmo com tudo que aconteceu nesse período, os 
pequenos continuaram crescendo e conquistaram seu espaço", disse ele. Outro varejista, que 
preferiu não se identificar, prevê que a tradicional "pesquisa de preços" possa estar com os 
dias contados. "No Brasil, a concentração é ainda pequena, o que faz com que cada loja tenha 
seu preço. No México, por outro lado, o varejo é muito concentrado e os preços não variam." 
 
Acordo pode representar revitalização para o Carrefour 
Daniela Fernandes 



 
Com inúmeros problemas na França, maior mercado do Carrefour, a proposta de fusão entre o 
grupo francês e o Pão de Açúcar pode representar uma grande oportunidade de revitalização 
para o vice-líder mundial do varejo. O Carrefour reiterou na semana passada que "um dos 
pilares de sua estratégia" é reforçar suas atividades em mercados emergentes com forte 
potencial de crescimento. 
 
Analistas avaliam que a operação de fusão seria benéfico para o Carrefour, que ampliaria seu 
tamanho em um mercado-chave e se beneficiaria da experiência - e da liderança - do Pão de 
Açúcar. As ações do grupo, que caíram 25% de novembro até a semana passada, fecharam 
ontem em alta, de 3,74%. 
 
Nem mesmo o anúncio da agência de classificação de riscos Fitch - que reduziu ontem a nota 
do grupo de A- para BBB+, indicando uma tendência negativa - estragou a festa dos 
acionistas. O rebaixamento ocorreu em razão das previsões, do próprio Carrefour, de queda de 
35% no resultado operacional neste semestre na França, do desmembramento da rede de 
descontos Dia, aprovada semana passada, e, ainda, de preocupações sobre o ritmo de 
recuperação das atividades em sua terra natal. 
 
O ritmo é considerado "lento" pelos os próprios acionistas. Na assembleia realizada semana 
passada, eles bombardearam de críticas a direção da empresa. 
 
As vendas do grupo vêm perdendo velocidade na França. Para tentar frear a queda nas 
vendas, a companhia lançou um vasto programa de modernização de seus hipermercados, 
batizados de "Planet" - que representam a maior parte de seu faturamento -, que custará € 
1,5 bilhão. 
 
O fraco desempenho dos hipermercados ocorre em razão da mudança de comportamento do 
consumidor em países desenvolvidos, que vêm preferindo as lojas de bairro. O Carrefour 
aposta nesse segmento, com a abertura de supermercados nesse modelo. Segundo as 
previsões pouco otimistas para o semestre, porém, a recuperação do grupo ainda não é 
palpável, apesar de o Carrefour ressaltar que alguns novos hipermercados têm obtido bons 
resultados e que a expansão das lojas de bairro vai continuar. 
 
Por isso, a pressão do principal acionista do Carrefour, a Blue Capital, holding formada pelo 
grupo do empresário Bernard Arnault (da LVMH, líder mundial do setor de luxo) e pelo fundo 
americano Colony Capital. Juntos, eles detêm 14,1% do capital e 20,2% das ações com direito 
a voto do grupo. Eles teriam perdido, segundo analistas, mais de € 2 bilhões com a 
desvalorização do Carrefour. 
 
O mercado estima que Arnault e o Blue Capital estão por trás da iniciativa do Carrefour de 
cisão da rede de descontos Dia, cujas ações devem ser lançadas na bolsa de Madri em 5 de 
julho. A operação poderia permitir a alta das ações Carrefour, já que o rendimento do grupo é 
maior do que o da rede de descontos. O diretor-geral e novo presidente do Carrefour, o sueco 
Lars Olofsson, havia declarado que o objetivo da operação com a rede Dia "é tornar o grupo 
mais focado em suas atividades operacionais e criar valor para os acionistas". 
 
Por enquanto, o projeto de cisão de 25% da Carrefour Property, de bens imobiliários, foi 
suspenso. Em 2010, o Carrefour havia vendido suas atividades na Tailândia justamente ao 
Casino, por € 868 milhões. 
 
Para o grupo Casino, a proposta de fusão entre o Carrefour e o Pão de Açúcar "é um 
movimento desesperado" do rival para reequilibrar suas atividades e também "a confissão do 
fracasso em recuperar as contas da filial brasileira".  
 
Em 2010, o Carrefour anunciou um rombo de € 550 milhões nas contas no Brasil, relativas a 
encargos, o que levou o grupo a realizar alertas de lucros. 
 



Ontem, em Paris, na sede do Carrefour, a conta foi outra: o faturamento atual no Brasil, de 
€12,4 bilhões, incluindo a rede Dia, passaria para € 30 bilhões se o projeto de fusão for 
aprovado. Olofsson disse na semana passada que o Carrefour manteria o controle de suas 
operações no Brasil. Agora, o eventual controle em conjunto não representa um problema.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 jun. 2011, Eu & Investimentos, p. D7. 


