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DESTAQUE CONCORRÊNCIA

A menos de um ano de perder o
controle do Grupo Pão de Açúcar
para o sócio francês Casino, o em-
presário Abilio Diniz está a al-
guns passos de conseguir um fa-
to extraordinário. Em uma taca-
da rápida que surpreendeu o mer-
cado brasileiro e os sócios france-
ses do Casino, ele conseguiu con-
vencer a matriz do Carrefour a
vender 100% de sua subsidiária
brasileira e 11,7% da operação
francesa, o que faria do negócio
iniciado em 1948 como uma pe-
quena doceria por seu pai Valen-
tim Diniz, dono de 32% do vare-
jo supermercadista brasileiro e
maior acionista individual do
Carrefour na França. Ao mesmo
tempo, Diniz levantou dois só-
cios de peso, BNDESPar (braço
do banco de fomento) e BTG Pac-
tual, que se comprometeram a
aportar R$ 4,6 bilhões no chama-
do Novo Pão de Açúcar (NPA).

Depois de cerca de seis meses
costurando todas essas negocia-
ções com a ajuda de Pérsio de
Souza, sócio da Estáter, consul-
toria que vem ganhando terre-
no no campo das grandes fu-
sões e aquisições, Diniz encon-
tra-se agora em solo parisiense
para enfrentar provavelmente
o maior desafio de sua trajetó-
ria: convencer o enfurecido
Jean Charles Naouri, presidente
do grupo Casino, a aceitar o no-
vo negócio desenhado em segre-
do nos últimos meses.

Em comunicado ao mercado,
o Casino afirmou ontem que as
negociações entre Diniz e o Carre-
four “foram e continuam a ser
conduzidas de forma ilícita e se-
creta”. Nos próximos dias, o Casi-
no diz que examinará as melho-
res formas de defender os interes-
ses de Companhia Brasileira de
Distribuição (CBD) e de seus acio-
nistas, que estariam ameaçados
por uma proposta complexa e

com viés iminentemente finan-
ceiro. Uma reunião extraordiná-
ria foi solicitada com Diniz.

Pela estrutura do novo negó-
cio, apresentada por Souza on-
tem, o Casino terá sua participa-
ção no NPA reduzida de 37% pa-
ra 29,8%. A participação de Abi-
lio Diniz também cairá de 21,5%
para 17%. Teoricamente os per-
centuais serão menores porque
a empresa será maior. Estima-
se que, na nova estrutura, o Gru-
po Pão de Açúcar, hoje avaliado
em cerca de R$ 17,1 bilhões, pas-
sará a valer R$ 21,7 bilhões, após
a entrada do BNDESPar, que de-
terá 18% do negócio em caso de
aprovação, e do BTG Pactual,
que ficará com 3,2%.

Vale lembrar que nenhum ne-
gócio será fechado sem a aprova-
ção do Casino. O que Diniz apre-
sentou ao sócio francês foi uma
proposta de fusão da CBD com o
Carrefour Brasil. O aporte já es-

tá enquadrado pelo comitê técni-
co do BNDES, mas também de-
pende da aprovação da diretoria
das empresas.

Segundo a Estáter, o Casino
tem 60 dias para responder. O
conselho de administração do
Carrefour também precisa apro-
var a negociação. “A proposta é
absolutamente amigável e não
hostil. O que está sendo proposto
é a criação de uma nova compa-
nhia com transações de ganha-
ganha”, afirma Carlos Fonseca,
sócio do BTG Pactual.

Souza, por intermédio de Di-
niz, vinha tendo, há cerca de um
ano, conversas informais com a
Blue Capital, a maior acionista in-
dividual do grupo Carrefour ho-
je. O BTG Pactual, de olho no va-
rejo brasileiro e na oportunidade,
pediu para entrar no negócio há
cerca de quatro semanas.

Se convencer o Casino soa co-
mo uma missão hercúlea, o mes-

mo não se pode dizer do merca-
do. Ontem, após o anúncio da
proposta de fusão e de um futuro
aumento de capital na nova em-
presa, as ações do Pão de Açúcar
valorizaram 12,64% e fecharam o
dia a R$ 73,25 por ação, renden-
do alta de R$ 2,13 bilhões ao valor
de mercado do Pão de Açúcar. É
nisso que apostam os futuros só-
cios. “É uma fusão que trará bene-
fícios a todos e o Casino deve se
atentar a isso”, diz Fonseca.

Se aprovada a proposta, o Gru-
po Pão de Açúcar (GPA) passa a
ser uma empresa de capital fecha-
do, enquanto o NPA, que terá
100% do GPA, será listado em bol-
sas de São Paulo e Nova York. A
criação do NPA, explica Souza,
evita participação cruzada no ne-
gócio. Com esta mudança, as
ações preferenciais do Pão de
Açúcar serão convertidas em or-
dinárias, em uma proporção de
0,95 por ação. ■

PãodeAçúcar eCarrefour criam

“

Se negociação for fechada, o empresário Abilio Diniz — a menos de um ano de perder o controle de sua empresa para

A proposta é
absolutamente
amigável e não hostil.
É uma fusão que trará
benefícios a todos

Carlos Fonseca
Sócio do BTG Pactual
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DinizestáemParis
paranegociar com
ossóciosdoCasino

1971

ANOS 70
primeiros giros

ANOS 80
regionalismo à prova

ANOS 90
internacionalização

Surge a primeira rede 
de hipermercados 
brasileiros, a Peg-Pag, 
em São José do Campos, 
interior de São Paulo

1972
A fabricante de cigarros 
Souza Cruz compra 38 
lojas da rede Peg-Pag, 
forte nas regiões 
Sul e Sudeste

1975
A francesa Carrefour 
chega a São Paulo com 
seu primeiro 
hipermercado

1976
Pão de Açúcar compra 
as 50 lojas da Rede 
Eletroradiobraz. Dois 
anos depois, o grupo 
paulista adquire 
o controle da Peg-Pag, 
da Souza Cruz

1986
Ainda regionalizado, 
setor assiste à aquisição 
de 28 supermercados 
Morita pela grupo Peralta, 
sediado na Baixada 
Santista (SP)

1989
A portuguesa Sonae 
aposta no mercado 
brasileiro, comprando 
a gaúcha Companhia 
Real de Distribuição

1995
• Pão de Açúcar abre 
capital na Bolsa de 
Valores de São Paulo 
(Bovespa)
• Americana Walmart 
abre a primeira loja no 
país, em São Caetano 
do Sul (SP)

1996
O grupo de distribuição holandês 
Ahold compra a rede Bompreço, 
que foi vendida em seguida à americana 
Walmart.  Em 2005, o Ahold vende para 
o fundo de investimentos americano 
Acon 32 hipermercados 
e supermercados Barbosa, forte 
no Nordeste, principalmente em 
Sergipe e Bahia

Em quatro décadas, o segmento supermercadista brasileiro viveu momentos que envolveram investidas regionais e lances estratégicos de redes internacionais
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FUSÃO DE CARRINHOS

RANKING

R$ 36,1 bi
Pão de Açúcar/Casino R$ 29,0 bi

Carrefour
R$ 22,3 bi

Walmart

R$ 3,5 bi
GBarbosa

R$ 2,5 bi
Zaffari

Redes registraram crescimento de 
14% no faturamento de 2009 

para 2010 no país

R$ 200,1 bi
TOTAL DO SETOR

Fontes: Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Associação Paulista de Supermercados (Apas) e Brasil Econômico

Carrefour e Pão de Açúcar podem conquistar juntos cerca de 32%
do mercado, com faturamento de mais de R$ 65 bilhões 

Cade, que também julgará
eventual negociação entre

Pão de Açúcar e Carrefour,
suspendeu por mais duas
semanas decisão sobre fusão
da Perdigão e Sadia.

BNDES defende que
liberação de ¤ 2 bilhões em

recursos para o fechamento da
negociação protege o mercado
brasileiro do crescimento
da rede americana Walmart.

Expectativa inicial é
que sinergias entre

empresas alcancem ao menos
R$ 1,27 bilhão, com ganhos
logísticos e sem prejuízos para
fornecedores de ambas as redes.

● ●●➤

gigante supermercadista

➤➤LEIA MAIS

o Casino — terá, com a nova companhia, um terço de participação de mercado no Brasil

A união integral do Pão de Açú-
car com o Carrefour Brasil, o que
inclui Casas Bahia, Ponto Frio, co-
mércio eletrônico e exclui a rede
Dia%, fará com que o Novo Pão
de Açúcar (NPA) detenha entre
25% e 27% do varejo brasileiro e
por volta de 32% do negócio de
supermercados do país. Essa fu-
são abrirá uma grande distância
entre o líder no mercado nacio-
nal e a rede americana Walmart,
que detém por volta de 11%.

Diante de uma liderança tão
folgada, uma pergunta natural

que se faz é se o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômi-

ca (Cade) aprovará a fusão
entre a Companhia Brasi-

leira de Distribuição
(CBD) e o Carrefour
Brasil. Juntas, as duas
redes têm 2.386 lojas

e receita líquida de R$
65 bilhões (em 2010).

Em supermercados e hi-
permercados, as duas em-

presas somam 1.022 lojas
em 178 municípios.

A expectativa da consulto-
ria Estáter e do BTG Pactual é

que a fusão passe pelo crivo do
órgão de defesa da concorrência,
uma vez que a sobreposição de lo-
jas ocorrerá apenas em algumas
capitais e que, para isso, lojas po-
derão ser fechadas, ter seu for-

mato modificado ou até mesmo
ser vendidas. “Acreditamos

que de 5% a 7% das lojas
nas cidades onde há sobre-
posição, como São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizon-
te e outras grandes capitais
poderão ser encerradas ou

reformatadas”, diz Clau-
dio Galeazzi, sócio

do BTG Pactual.
Ele afirma ainda

que a consolida-
ção é uma tendên-

cia no mundo e cita
o Walmart, nos EUA, com 32%
do mercado. ■ F.T.

CADE

Expectativa é
de aprovação
do negócio

1998
• Pão de Açúcar compra as 
32 lojas do Barateiro e, no 
ano seguinte, as redes Peralta 
e Mineirão

• Sonae adquire parte do grupo 
Cândia. Transação concluída em 
2003, quando o varejista 
português finaliza a compra dos 4 
hipermercados da rede paulista

2000
• Casino e Pão de 
Açúcar concluem 
fusão anunciada 
no fim do ano 
anterior

2005
• Walmart compra 
141 lojas da rede 
portuguesa Sonae, dona 
das marcas BIG, Nacional, 
Mercadorama e Maxx – 
expressivos na Região Sul

• Carrefour compra 
rede paulista BIG da 
portuguesa Sonae

2007
• Savegnago, dona de 
19 lojas no interior 
de São Paulo, compra as 
30 unidades da rede 
Gimenes na região de 
Sertãozinho, noroeste 
do estado

2010
A varejista chilena Cencosud paga R$ 1,35 bilhão 
por 62 supermercados e 3 centros de distribuição da 
rede Bretas, presente em Minas Gerais, Goiás e Bahia. 
No final do mesmo ano, o grupo chileno pagou 
US$ 33,1 milhões por 4 lojas e 1 centro de 
distribuição da cearense Supermercados Família. 
A Cencosud entrou no Brasil em 2007, quando comprou 
a nordestina GBarbosa por US$ 430 milhões

1997
• Pão de Açúcar abre capital na bolsa 
de Nova Yorque
• O grupo português Jerônimo Martins 
compra a rede Sé Supermercados, uma 
das mais tradicionais da região Sudeste
• Carrefour compra 50% da rede Eldorado 
e, no ano seguinte, a Planaltão, que passa 
a se chamar Champion

ANOS 2000
era dos bilhões
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