
Além do desejo de não perder o
controle do Pão de Açúcar para
os franceses, um dos pontos que
estimulou a fusão entre a Com-
panhia Brasileira de Distribui-
ção (CBD) e o Carrefour Brasil é
a sinergia que a integração po-
derá proporcionar ao caixa da
nova empresa. A estimativa de
Claudio Galeazzi, sócio do BTG
Pactual, é que a sinergia anual
chegue a ¤ 560 milhões, o equi-
valente a R$ 1,27 bilhão, e o do-
bro conquistado pelas Casas Ba-
hia. “Mas há estudos que mos-
tram que a sinergia poderá che-
gar a R$ 1,8 bilhão”.”

Os principais ganhos, explica
Galeazzi, virão da área logística,
uma vez que o Carrefour conta
hoje com 17 centros de distribui-
ção e o CBD, 50 — 16 desses vol-
tados às Casas Bahia e Globex.
“A logística será maximizada,
os estoques reduzidos e os exce-
dentes redefinidos”, afirma.

Se aprovada a fusão, o passo
seguinte será a implementação
das chamadas melhores práti-
cas do Pão de Açúcar no Carre-
four Brasil. Este é, aliás, um dos
maiores problemas da rede
francesa hoje no Brasil e a prin-
cipal crítica dos fornecedores,
que reclamam de morosidade
nas negociações e processos
lentos de forma geral. “A imple-
mentação das melhores práti-
cas ajudam a levar o Ebitda (lu-
cros antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) pa-
ra cima”, aposta Galeazzi.

Quando questionado sobre
como ficará a relação com os
fornecedores, uma vez que a
compra deverá ser integrada e
que na atualidade a indústria já
reclama da pressão de Carre-
four e Pão de Açúcar por pre-
ços mais baixos e prazos mais
longos para pagamentos, Galea-
zzi diz que o Novo Pão de Açú-
car estimulará os fornecedores
regionais e também os peque-
nos fabricantes.

Sobre os grande, a exemplo
da Unilever e da Nestlé, ele ga-
rante que o objetivo é fazer com
que todos os parceiros aumen-
tem eficiência e reduzam despe-
sas. Espera-se ainda que o acor-
do global que a Nestlé tem com
o Carrefour hoje seja mantido.

Bandeiras
Ao contrário de algumas fon-
tes de mercado que apostam
no fim da bandeira Extra para
valorizar a marca Carrefour,
Galeazzi garante que, se apro-
vada a fusão, todas as bandei-
ras serão mantidas. Ele expli-

ca, contudo, que deverá ser fei-
ta uma análise para diferenciar
uma rede da outra, a exemplo
do que foi feito com Ponto Frio,
hoje voltado às classes A e B, e
Casas Bahia, mais direcionado
ao público C e D.

Aposentar a marca Carrefour
está totalmente fora de cogita-
ção. “É um nome muito forte e
tradicional no Brasil. Ele tem
um valor grande”, afirma Carlos
Fonseca, sócio do BTG Pactual.

O BTG, que pediu para entrar
no negócio há cerca de um mês,
acredita que o Novo Pão de Açú-
car poderá atingir margens con-

sideráveis e despesas bem meno-
res depois da fusão. Por esse mo-
tivo, pretende injetar ¤ 300 mi-
lhões em dinheiro na nova em-
presa e financiar outros ¤ 500
milhões, o que significa con-
trair uma dívida de longo prazo.

Se o Casino acenar positiva-
mente para a criação do NPA,
basta saber quem será o CEO da
musculosa companhia. Há quem
aposte que todos os sócios, com
exceção do Casino que ainda de-
monstra interesse em deter o
controle do GPA, gostariam de
ver Abilio Diniz à frente do dia a
dia da nova empresa. ■
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Especialistasconsideramuniãopositiva,maspedemmais informações

Para especialistas que
acompanham o segmento
supermercadista, a união de Pão
de Açúcar e Carrefour no Brasil
pode ser vista, em linhas gerais,
como positiva, especialmente por
contar com aval do BNDES e
eliminar as incertezas de que Diniz
havia, de fato, abordado o
Carrefour para negociar. “É difícil
saber se vai dar certo porque o

negócio tem muitas nuances e não
temos informações que seriam
relevantes, principalmente sobre a
opção do Casino”, diz Flávio
Barros, gestor na Grau Gestão de
Ativos. Barros se refere à opção
que o Casino tem, em 2012, de
assumir o controle do Pão de
Açúcar. A companhia francesa deu
na semana passada sinais de que
poderia exercer a opção a que tem

direito, o que elevaria sua fatia no
Pão de Açúcar para 37%. Os papéis
da companhia brasileira chegaram
a ter valorização de quase 15%
no pregão de ontem, Em relatório,
o banco Raymond James
assinalou que as ações do Pão
de Açúcar estavam descontadas
em cerca de 13% antes do
anúncio, existindo, portanto,
espaço para subir. Reuters

Volume seria o dobro do alcançado após
aquisição da Casas Bahia e ganhos
viriam especialmente da área logística
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