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Sócio de Abilio Diniz investe R$ 2 bilhões e adquire na bolsa mais 10% do varejista brasileiro, 
nas últimas duas semanas.  
 
No dia seguinte ao anúncio da proposta de combinação de Pão de Açúcar e Carrefour, as ações 
da varejista brasileira baterem recorde absoluto de volume negociado. Giraram quase R$ 1,7 
bilhão, quatro vezes o movimento da Vale e cinco vezes o da Petrobras. Foi nada menos do 
que 25% do total negociado na BM&FBovespa ontem, ou o equivalente a 9,2% de todo o valor 
de mercado da companhia. 
 
Mas, no lugar de ser um aval dos investidores comemorando a potencial transação, a grande 
demanda veio do Casino, sócio e atual rival de Abilio Diniz no controle do Pão de Açúcar.  
 
Ontem à noite, a rede francesa informou ao Pão de Açúcar que comprou mais 6% do capital da 
empresa em bolsa, em ações preferenciais, nos últimos dias. Com isso, sua fatia na companhia 
subiu de 37% para 43%. Trata-se de um investimento de R$ 1,1 bilhão. 
 
Independentemente do que decidirá sobre a proposta de combinação com o Carrefour, o 
Casino está se preparando para a guerra, embora o discurso é de que tais aquisições - é o 
segundo grande investimento em bolsa, o outro foi de 3,7% do capital, com gasto da ordem 
de R$ 800 milhões - visam apenas comprovar seu comprometimento com o Pão de Açúcar e 
com o Brasil e o reforço de sua posição de controlador. 
 
Juntos, os dois movimentos elevaram a participação do Casino nas últimas duas semanas em 
10%, aproximadamente, com um desembolso de quase R$ 2 bilhões. 
 
Com eles, a fatia do Casino no Novo Pão de Açúcar (NPA) - holding que dividiria o controle do 
Pão de Açúcar mais o Carrefour Brasil, com o Carrefour França - está perto de se igualar ao 
que teriam juntos Abilio Diniz, BNDES e BTG Pactual. 
 
Antes dessa aquisição, o Casino seria diluído de 37% para 29,8% com a operação sugerida. 
Agora, sua fatia ficaria em 34,4% - os demais sócios, sem contar o mercado, somariam 38%. 
 
Durante o dia, ainda sem a confirmação do Casino, o mercado já dava como certo que a 
empresa era o comprador, por conta do grande volume de ontem. Além disso, os investidores 
destacavam que não havia motivo para comprar as ações ao preço atual, uma vez que ainda 
existe um risco expressivo de a operação não se concretizar - já que a palavra final é do 
Casino.  
 
Até o começo da tarde, quando houve a maior concentração das compras, as ações do Pão de 
Açúcar chegaram a registrar forte alta novamente: a máxima mostrava valorização de 12%, 
repetindo o movimento de terça-feira. Mas os papéis fecharam o dia em baixa de 3,07%. 
 
Na guerra para a qual o Casino estaria se preparando, ele poderia utilizar as ações 
preferenciais que possui para votar contra a proposta de conversão em ordinárias. A unificação 
das espécies de ações seria o primeiro passo da proposta de combinação com o Carrefour. 
 
Por conta de uma decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), baseada na Lei das 
Sociedades por Ações, os ordinaristas não podem votar na assembleia que aprovar a 
conversão das preferenciais porque têm um prêmio na conversão dos papéis. Cada 
preferencial receberia 0,95 ordinária.  
 
Mas Abilio Diniz também estaria pensando em revidar. Os advogados que assessoram o 
empresário - do escritório Mattos Filho e Barbosa, Müssnich & Aragão - estudam a 
possibilidade de fazer uma consulta na CVM justamente para questionar se acionistas 
preferencialistas, também detentores de ações ordinárias, poderiam votar na assembleia geral 
que decidirá se aprova a integração das operações do Pão de Açúcar com o Carrefour. 



 
O objetivo de Diniz seria levantar a discussão para que o colegiado da CVM avalie que o Casino 
e o Pão de Açúcar devem ser impedidos de votar, independentemente da classe de ação que 
possuem, pelo conflito de interesse. 
 
No mercado, também circulavam outros exercícios sobre os motivos do Casino de fazer essas 
compras. Entre eles estaria demonstrar sua capacidade financeira própria, sem a necessidade 
de um financiador. 
 
A configuração final da proposta de fusão entre Pão de Açúcar e Carrefour nasceu a partir da 
entrada do BTG no negócio, que aconteceu por volta do dia 10 de junho. Foi a partir daí que se 
desenhou a criação do Novo Pão de Açúcar (NPA) com uma classe apenas de ações, capital 
inicial de € 2 bilhões (de BNDESPar e BTG) e € 500 milhões em dívida, captados pelo banco de 
André Esteves.  
 
Se o Casino aprovar o negócio, o acordo da Wilkes deixaria de existir. Seria feito um novo 
acordo entre NPA e Carrefour França. O Casino passa a ser o maior acionista individual na 
NPA, com 29,8%, mas terá que respeitar a governança da nova empresa. Ou seja, se 
submeter a um acordo prévio desenhado por Abilio Diniz, atual presidente do conselho do Pão 
de Açúcar, e o Carrefour mundial.  
 
O NPA terá um novo CNPJ (o da Gama, sociedade para fins específicos criada pelo BTG), mas 
não vai para o Novo Mercado. A intenção é adotar partes do Novo Mercado - tag along de 
100%, uma classe só de ações. A empresa não iria para o Novo Mercado porque não quer 
sofrer as restrições desse ambiente de negócios. Como, por exemplo, a exigência de laudo de 
três bancos diferentes para aprovar algumas operações. Isso tornaria a empresa mais 
"engessada". Além disso, cada acionista tem direito a um voto (independentemente da 
quantidade de ações). O BNDESPar, por exemplo, tem 18% da empresa, mas vota com 15% 
(limite para todos os acionistas). 
 
No Carrefour França, que também é listado em bolsa, o NPA será o segundo maior acionista, 
após a Blue Capital. É por conta da negociação com a Blue Capital, iniciada em fevereiro, que o 
NPA terá o direito de indicar dois conselheiros para o Carrefour. A partir de 2013, o NPA 
indicaria três conselheiros.  
 
O conselho do Carrefour se baseia no trabalho de quatro comitês de estudo para tomar suas 
principais decisões. São quatro comitês, dos quais participam alguns membros da gestão e do 
conselho: de estratégia, de nomeação, de remuneração e de auditoria. Está acordado que o 
NPA vai dirigir o comitê de estratégia. Além disso, participaria dos outros três. Com isso, o NPA 
ganharia poder nas tomadas de decisão do Carrefour.  
 
Mas o contrário não aconteceria - pelo menos, não na mesma proporção. É o NPA quem daria 
as cartas na gestão da mega varejista criada a partir da união de Pão de Açúcar e Carrefour 
Brasil. A ideia é tornar a administração da empresa no país mais eficiente, dizem fontes que 
acompanham o negócio. A administração executiva da Companhia Brasileira de Distribuição 
(CBD), que pretende incorporar o Carrefour Brasil, seria indicada pela NPA. O único cargo a ser 
indicado diretamente pelo Carrefour seria o de diretor financeiro. O presidente do conselho 
seria Abilio Diniz, enquanto o Carrefour daria o nome do vice-presidente do conselho de 
administração.  
 
O Carrefour indicaria ainda um membro para um comitê financeiro a ser criado no CBD. Sob a 
responsabilidade desse comitê, está a avaliação e aprovação do plano de negócios, 
apresentado pelo presidente executivo e diretores, o orçamento anual, além de questões 
relevantes como fusões e aquisições e outros grandes investimentos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para todos os efeitos, Carrefour francês será controlador 
Fernando Torres  
 



A criação de uma multinacional verde-amarela do setor de varejo tem sido o principal 
argumento para defender que o BNDES coloque R$ 3,91 bilhões dos seus recursos no negócio 
que está sendo negociado entre Abilio Diniz, BTG Pactual e Carrefour. 
 
Embora a proposta preveja que gestão das duas redes de supermercados no Brasil fique a 
cargo de pessoas indicadas pelo Novo Pão de Açúcar (que terá como principais acionistas 
Casino, BNDES, Abilio e BTG), o controlador de fato das operações será o Carrefour da França. 
 
O que motiva esse desenho é uma premissa do padrão internacional de contabilidade IFRS, 
usado na Europa e no Brasil. 
 
Por essas regras, uma empresa só pode consolidar os números de uma investida se a primeira 
de fato controlar a segunda, independentemente da participação acionária detida.  
 
E é isso que deve ocorrer na transação em questão, com o Carrefour França na posição de 
controlador e a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD, razão social do Pão de Açúcar) na 
condição de controlada, tendo, por sua vez, o Carrefour Brasil como subsidiária integral. 
 
O Pão de Açúcar já é maior que o Carrefour no Brasil e essa diferença seria acentuada com o 
aporte de R$ 3,91 bilhões do BNDES e R$ 690 milhões do BTG. 
 
Conforme a proposta, ao se combinar as duas empresas, a contribuição do Novo Pão de Açúcar 
(já incluindo o aporte de R$ 4,6 bilhões) equivaleria a 69% do valor econômico envolvido, 
enquanto as operações brasileiras do Carrefour representariam 31%.  
 
Esse arranjo não interessaria ao Carrefour na França, já que o IFRS não permite que, com uma 
participação minoritária, seja feita a consolidação das receitas da operação brasileira, nem 
mesmo de forma proporcional. Isso é importante porque a maior parte das comparações que 
se faz no setor é por volume de vendas. 
 
Assim, a proposta prevê um rebalanceamento da posição, com os acionistas do Novo Pão de 
Açúcar trocando 19% de participação na CBD por 11,4% das ações do Carrefour francês. Com 
a troca, NPA e Carrefour da França passariam a ter 50% cada um da CBD. 
 
Até 2012, uma fatia meio a meio garante a consolidação proporcional a cada uma das partes 
envolvidas. Mas a regra do IFRS sobre esse tema acaba de ser alterada e, a partir de 2013, 
isso não será mais permitido. Ou uma empresa controla a outra e consolida 100% ou não 
consolida nada, registrando o efeito apenas no lucro e patrimônio. 
 
Para desequilibrar o jogo e garantir o controle, seria firmado um acordo de acionistas pelo 
qual, a partir de 2013, um membro do conselho de administração do Carrefour da França teria 
"preponderância" em votação de matérias ligadas ao Brasil. A sacada é que esse membro será 
indicado pelo NPA. 
 
Em dia de tiroteio, Pão de Açúcar gira R$ 1,7 bi 
Daniele Camba 
 
Mal se recuperaram da surpreendente proposta de fusão das operações do Pão de Açúcar com 
o Carrefour no Brasil, os investidores ontem se depararam com um verdadeiro tiroteio com as 
ações da varejista brasileira. Durante a manhã, as preferenciais (PN, sem voto) da empresa 
chegaram a subir 12%. Nesse momento, a sensação que se tinha no mercado é que grandes 
investidores, com muita bala na agulha, estavam comprando as ações, certos de que o grupo 
Casino diria sim aos negócios. No entanto, de uma hora para outra, as ações viraram para o 
campo negativo, fechando em baixa de 3,07%, a maior queda do Índice Bovespa. 
 
Esse sobe e desce deixou os investidores sem saber o que pensar. Afinal de contas, as apostas 
são de que a fusão vai ou não dar certo? 
 



O giro de negócios com os papéis do Pão de Açúcar reforça o tamanho do bangue-bangue que 
ocorreu entre os investidores. As ações movimentaram R$ 1,7 bilhão, o equivalente a 26% do 
giro da Bovespa. Esse volume superou, e muito, os negócios com tradicionais papéis, como as 
PNs série A da Vale que giraram R$ 408,3 milhões e as PNs da Petrobras, com R$ 330,6 
milhões. 
 
Casino confirma a compra de 6% do capital da varejista 
 
O volume é significativo também quando comparado com o histórico da companhia. No ano, a 
média diária de negócios com as ações do Pão de Açúcar era de R$ 49,7 milhões. 
 
Esse giro gigantesco e o comportamento errático das ações deixou o mercado intrigado. Quem 
seria forte o suficiente para estar por trás desses negócios e fazer o volume dar tamanho 
salto? 
 
Para os analistas, o Casino era o grande protagonista desse burburinho. "Só alguém com 
muito dinheiro e muito interessado na operação poderia ser o responsável por esse giro", diz o 
diretor de uma corretora. 
 
Bingo! Por volta das 20h30, o Casino informou o Pão de Açúcar que comprou nos últimos dias 
o equivalente a 6% do capital total do Pão de Açúcar. 
 
Outra sinalização que levantava suspeitas sobre o Casino era a grande movimentação de ações 
por corretoras estrangeiras, que costumam intermediar operações de investidores 
internacionais. Corretoras como Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays e Link (comprada pelo 
UBS) foram os grandes destaques tanto na ponta de compra quanto na de venda das ações. 
 
Existem várias teses para essa compra de ações confirmada pelo Casino. Alguns acreditam que 
o aumento de participação seria para o grupo francês ter maior poder de fogo na negociação 
com o Pão de Açúcar. Já outros apostam que esta é apenas a forma encontrada pelo Casino 
para mostrar ao Pão de Açúcar que o grupo continua bem vivo e disposto a brigar. 
 
Coincidência ou não, as ações passaram a cair depois que o Pão de Açúcar enviou uma carta 
aos controladores, acionistas e partes relacionadas proibindo a negociação com as ações, já 
que podem ter informações privilegiadas neste momento. Inclui-se nesse grupo o Casino. 
 



 
 
Fundos amargam saques de R$ 4,49 bi na semana 
Antonio Perez 
 
Saídas se concentraram em carteiras de renda fixa, com perdas de R$ 2,626 bilhões, e nos 
multimercados, com resgates de R$ 1,176 bilhão.  
 
Os investidores bateram em retirada dos fundos de investimento na semana passada, tirando 
dinheiro tanto de aplicações de risco quanto das categorias mais conservadoras. Segundo 
dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 
o setor amargou no período saída líquida - saques menos entradas, sem contar a rentabilidade 
- de R$ 4,498 bilhões, diminuindo a captação acumulada em junho, até o dia 24, para R$ 
7,959 bilhões.  
 
Quem mais perdeu recursos na semana passada foram os fundos de renda fixa, cujos saques 
atingiram R$ 2,626 bilhões. Mesmo assim, no acumulado do mês, até o dia 24, a categoria 
ainda lidera a captação do setor, com a atração de R$ 5,994 bilhões. Como cerca de metade 
das aplicações em carteiras de renda fixa este mês, até o dia 17, havia ido para fundos de 
poder público (estados e municípios), parte dos saques na última semana pode estar 
relacionada também a movimentações específicas nesses fundos. 
 
A semana passada também foi marcada por saques em outras aplicações conservadoras, com 
os fundos DI perdendo R$ 486,58 milhões e as carteiras de curto prazo, R$ 218,78 milhões. 
No acumulado do mês, contudo, as duas categorias exibem atração líquida de recursos, com 
R$ 2,744 bilhões para curto prazo e R$ 913,43 milhões para os fundos DI.  
 
No campo das categorias mais arriscadas, os multimercados, que já vêm em uma toada 
negativa desde o início do ano, amargaram na semana passada saída líquida de R$ 1,176 
bilhão. Com isso, os saques em junho, até o último dia 24, já atingiram R$ 3,719 bilhões.  
 
A falta de apetite dos investidores pelos multimercados pode ser explicada pela rentabilidade 
média baixa dessas carteiras. Nenhuma das seis estratégias desses fundos acompanhadas pela 
Anbima conseguiu ganho superior à variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI, 
referência para as aplicações conservadoras) este mês até o dia 24, de 0,77%. A volatilidade 



nos mercados de juros, câmbio e bolsa nas últimas semanas, dado o cenário externo 
conturbado, sobretudo pela crise da dívida grega e a desaceleração da economia americana, 
tem dificultado a vida dos gestores de multimercados.  
 
Na outra ponta, os campeões em rentabilidade em junho, até o dia 24, são os fundos 
cambiais, com ganhos médios de 1,50%. Trata-se, claro, de um reflexo da valorização de 
1,20% do dólar ante o real no período.  
 
Já as carteiras de ações sofreram saques de R$ 207,32 milhões na semana passada. Com isso, 
passaram a apresentar saques líquidos de R$ 193,59 milhões no acumulado do mês, na esteira 
de um tombo de 5,58% do Índice Bovespa. Em 2011, os fundos de ações perdem R$ 2,208 
bilhões, em meio a uma queda de dois dígitos do Ibovespa.  
 
No acumulado do ano, o setor de fundos tem entrada líquida de R$ 57,02 bilhões, dos quais R$ 
53,5 bilhões (93,8%) para as carteiras de renda fixa. Vale lembrar que R$ 28 bilhões referem-
se à migração de fundos da categoria multimercados para renda fixa, realizada em fevereiro. 
Com o resultado da última semana, o patrimônio líquido total doméstico do setor de fundos 
passou a ser de R$ 1,749 trilhão.  
 



 
 



Deutsche vence nova concorrência para BDRs 
Téo Takar 
 
O Deutsche Bank venceu o quinto processo de concorrência promovido pela BM&FBovespa 
para selecionar uma instituição depositária para negociação de dez Certificados de Depósito de 
Valores Mobiliários (BDRs) Nível I Não Patrocinados. 
 
O Deutsche Bank deverá apresentar, no prazo de 60 dias corridos, a documentação necessária 
para os pedidos de registro dos dez programas lastreados em ações de empresas estrangeiras. 
Eles devem ser de companhias que ainda não tenham BDRs negociados na Bovespa, que 
sejam sediadas nos Estados Unidos e listadas em bolsas americanas. 
 
Atualmente, há 20 programas de BDR Nível I Não Patrocinado disponíveis para negociação na 
bolsa paulista, cujas instituições depositárias são o próprio Deutsche Bank e o Citibank. Além 
desses, há mais três lotes de dez programas, que serão apresentados ao mercado em breve 
por Itaú Unibanco, Bradesco e Citibank. 
 
Os BDRs podem ser negociados por instituições financeiras, fundos de investimento, 
administradores de carteira e consultores autorizados pela CVM, além de entidades fechadas 
de previdência e de pessoas físicas e jurídicas com investimentos superiores a R$ 1 milhão. Os 
demais investidores pessoas físicas só podem aplicar em BDRs por meio de fundos de 
investimento. 
 
Será que está na hora de apostar na bolsa brasileira? 
Rodrigo Constantino 
 
Há quase quatro anos, o Ibovespa atingiu o mesmo patamar em que se encontra atualmente. 
No período, o lucro operacional das principais empresas do índice experimentou um 
crescimento expressivo. Será que chegou a hora de fazer uma aposta mais agressiva em 
ações? 
 
Antes de tentar responder essa difícil questão, pretendo desmistificar uma repetida falácia no 
mundo dos investimentos: a de que bolsa é um ótimo investimento, desde que o horizonte 
seja de longo prazo. Com o intuito de averiguar essa crença, fiz uma análise do retorno do 
Ibovespa em janelas de cinco anos. O resultado não é tão animador para quem acredita na 
tese de que "comprar e segurar" é a melhor estratégia. 
 
Utilizei dados mensais a partir de 2000, pegando o retorno anualizado de cinco anos. Cheguei 
a um total de 138 observações, das quais em apenas 55% delas o Ibovespa superou o CDI. O 
Ibovespa rendeu algo perto de 20% ao ano nas janelas quinquenais, contra retorno de 
aproximadamente 19% do CDI. A mediana do retorno da bolsa ficou em parcos 105% do CDI 
na amostra analisada.  
 
Quando a volatilidade é computada, percebe-se que não foi nenhuma maravilha apostar em 
bolsa de forma geral. Se por um lado o retorno máximo de uma janela de cinco anos do 
Ibovespa foi quase 48% ao ano, contra 31% do CDI, por outro lado a pior janela rendeu 
assustadores 6% ao ano, negativos! Isso significa que o investidor teria perdido um terço de 
seu capital, em termos nominais. A pior janela do CDI, em contrapartida, rendeu mais de 11% 
ao ano. 
 
No período inteiro, o Ibovespa rendeu pouco mais de 270%, enquanto o CDI rendeu mais de 
400%! Nesse longo horizonte superior a uma década, o Ibovespa, tirando o sono dos 
investidores durante inúmeras crises assustadoras, rendeu menos de 75% do CDI. Como fica 
evidente, o "timing" de entrada na bolsa é crucial para determinar o retorno, mesmo no longo 
prazo. 
 
Essa não é a realidade brasileira apenas. O investidor que comprou S&P 500 em 2000 amarga 
um retorno pior que medíocre. Ele perdeu 10% de seu capital, quase 12 anos depois! No Japão 
a situação é muito pior: o investidor que comprou o índice Nikkei no auge da bolha, no final da 



década de 1980, possui hoje somente 25% do valor investido. Após duas décadas aturando a 
elevada volatilidade da bolsa, a senhora Watanabe teria perdido 75% de seu capital. Viva a 
bolsa no longo prazo? 
 
O caso brasileiro, apesar de não ser único, possui um agravante: seu elevado custo de 
oportunidade. Como nenhum governo faz as reformas estruturais necessárias para colocar o 
país na rota do alto crescimento sustentável, nossa taxa real de juros continua em patamares 
elevados. A economia acaba experimentando voos de galinha. As apostas em renda variável 
acusam o golpe, fracassando em entregar um retorno satisfatório, quando ajustado pelo risco. 
 
Essa tem sido a história do Brasil, e não mudou muito nos últimos anos. O fator China, que 
puxou o preço das commodities e permitiu um ganho gigantesco em nossos termos de troca, 
alongou e ampliou a fase da bonança. Mas foi só, pois novamente as reformas ficaram a ver 
navios. A inflação subiu de forma preocupante, o crédito sem lastro cresceu de forma muito 
acelerada, e aqueles que apostaram num voo de águia tiveram que encarar a dura realidade. 
O Ibovespa já acumula uma queda de 15% desde o pico em novembro de 2010. 
 
Com isso, podemos retornar à questão inicial: será que está na hora de comprar bolsa? Claro 
que a resposta vai depender de muitos fatores. O mundo ainda vive uma fase de enormes 
riscos, como a possível queda abrupta do crescimento chinês, a bancarrota da Grécia e outros 
países europeus ou a desaceleração da economia americana. Mas, assumindo um cenário base 
de estabilidade externa, arrisco responder a pergunta de forma afirmativa. 
 
À primeira vista, isso pode parecer estranho, após tanto pessimismo. Mas meu ponto central é 
que a hora da aposta é justamente aquela em que muitos estão desanimados. E, de fato, os 
investidores estrangeiros já jogaram a toalha em relação ao Brasil, os fundos locais estão 
leves, com muito caixa, e os analistas parecem entediados.  
 
Ao contrário de muitos investidores, minha aposta não é no longo prazo, pois neste período o 
CDI dificilmente perde. Mas acredito que para um prazo mais curto, de 6 a 12 meses, este 
pode ser um bom momento para acrescentar risco e comprar bolsa. Muito pessimismo parece 
precificado, e qualquer alívio nas principais preocupações dos investidores pode levar a um 
interessante rali. Um bom ativo pode ser uma má aposta, e vice-versa.  
 
Dilma foi informada antes sobre operação  
Cristiano Romero 
 
Presidente teria pedido "cautela", mas não se opôs ao envolvimento do BNDES no negócio.  
 
A presidente Dilma Rousseff foi informada previamente da operação de fusão do Pão de Açúcar 
com o grupo francês Carrefour. Segundo uma fonte do Palácio do Planalto, a presidente pediu 
"cautela", mas não se opôs ao envolvimento do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) no negócio. Na prática, deu autonomia ao banco para analisar e 
participar da operação. 
 
O BNDES se dispôs a entrar com € 2 bilhões (cerca de R$ 4,5 bilhões) na fusão, mas o 
governo avalia que esse valor pode diminuir, em função do interesse de outros investidores. 
Como o mercado reagiu bem ao anúncio do negócio, por entender, segundo análise oficial, o 
potencial de criação de valor, é possível que investidores queiram adquirir uma fatia, 
diminuindo a necessidade de aporte do banco estatal no fechamento da operação. 
 
O BNDES vai participar da fusão por meio do BNDESPar, seu braço de participações acionárias. 
Desta forma, explica uma fonte, não haverá empréstimo subsidiado do governo. O BNDESPar 
responde hoje por 20% do ativo total do BNDES e por algo entre 50% e 60% do lucro do 
banco. Entrará na fusão como investidor, em condições de mercado. 
 
O governo compara a união das duas redes de supermercado com a que resultou na criação da 
Inbev, o maior fabricantes de cervejas do mundo. Na fusão da brasileira Ambev com a belga 
Interbrew, em 2004, a gestão da multinacional passou a ser feita por executivos brasileiros. 



Segundo informações que chegaram ao Palácio do Planalto, o mesmo ocorrerá na fusão entre 
Pão de Açúcar e Carrefour. 
 
No negócio, o controle da operação brasileira continuará nas mãos do Pão de Açúcar, enquanto 
a participação deste no Carrefour, lá fora, será minoritária. Apesar disso, foi dito ao governo 
que a tecnologia de gestão de supermercado da operação global do grupo francês será, a 
partir de agora, brasileira. Este é um aspecto que, se confirmado pela associação, favorece a 
disposição do governo em apoiar a fusão. 
 
O Carrefour foi um grupo inovador no passado. Depois que começou a ser controlado por 
fundos de participações acionárias ("private equity", no jargão em inglês), passou a gerar 
"resultados medíocres", segundo palavras de uma fonte do governo. A associação com o Pão 
de Açúcar, explica uma fonte oficial, cria oportunidade de melhorar a gestão do grupo francês 
e, assim, gerar bons retornos, por isso, o mercado teria reagido tão bem ao anúncio da fusão. 
 
O governo avalia que o grau de concentração resultante da fusão - estimado em 32,2% - é 
normal. Nos Estados Unidos, o Walmart também detém 32% do mercado e, na França, o 
Carrefour tem 26%. Numa avaliação preliminar, não haveria superposição de lojas, mas 
complementaridade.  
 
O governo acredita que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deverá aprovar 
a operação, mas pode obrigar os dois grupos a se desfazer de alguns supermercados. Não 
haverá fechamento de lojas, mas alienação a outros atores. "Se decidir determinar algum 
desinvestimento, o Cade vai mandar vender lojas. Fechar não faz sentido", explicou uma 
fonte. 
 
Por isso, em Brasília, não se acredita na hipótese de a fusão provocar destruição de empregos. 
"Demissões só ocorrerão no nível das diretorias", brincou uma fonte familiarizada com o 
negócio. "Não tem emprego em jogo." 
 
A concentração no varejo, na avaliação oficial, não é necessariamente ruim. A avaliação é a de 
que o comércio varejista foi grande aliado do governo no processo de estabilização da 
economia deflagrado pelo Plano Real, em 1994. Os supermercados aprenderam que a inflação 
corrói a renda, obrigando-os a trabalhar com produtos mais populares e, portanto, com 
margem menor de lucro. Com a estabilização, tiveram ganhos de escala e passaram a 
trabalhar com produtos cada vez mais sofisticados e com margens maiores. 
 
O governo também não vê com preocupação a possibilidade de a concentração no varejo 
dificultar a vida de fornecedores. Grandes supermercados têm, segundo avaliação oficial, mais 
força para negociar preços com a indústria. "É bom lembrar que, do lado da indústria, há 
oligopólios poderosos, como o dos produtos de higiene e limpeza", observou uma fonte. 
 
A reação do Casino, sócio francês do Pão de Açúcar, contra a fusão surpreendeu integrantes do 
governo, que a consideraram "muito agressiva". Uma fonte oficial informou que o Casino, que 
teria o direito de assumir o controle acionário do Pão de Açúcar graças a acordo assinado em 
2005, tem, em algumas condições, poder de veto dentro do grupo brasileiro. 
 
Esse acordo não proíbe a prospecção de novos negócios por parte dos dois sócios. Um 
assessor graduado do governo lembra que, quando o Pão de Açúcar anunciou o interesse em 
comprar as redes varejistas Casas Bahia e Ponto Frio, o Casino não o questionou. "Como 
mexeu com o concorrente deles na França [o Carrefour], o pessoal ficou abespinhado", 
comentou uma fonte. 
 
Um outro aspecto da fusão favorece o apoio de Brasília ao negócio. Se nada fosse feito, o Pão 
de Açúcar passaria a ser controlado pelo Casino no próximo ano, deixando espaço livre para 
um único ator - o americano Walmart - comprar o Carrefour, que passa por dificuldades. 
 



"Por que a gente não pode aproveitar essa oportunidade?", indagou um integrante do governo 
em defesa do apoio ao negócio. "É uma oportunidade de realizar um 'turn around' (uma virada 
bem-sucedida) na empresa, com criação de valor, da mesma forma como ocorreu na Inbev." 
 
Ministro vê abertura para produtos brasileiros; oposição critica 
Caio Junqueira e Tarso Veloso  
 
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, disse ontem que a 
fusão das rede varejista brasileira Pão de Açúcar com a francesa Carrefour é estratégica para o 
país pela possibilidade de ampliar o mercado internacional para produtos nacionais.  
 
"Esse seria o grande objetivo do governo. Teremos pela primeira vez uma grande cadeia 
varejista internacional com a presença brasileira para colocar produtos no mercado externo e 
aumentar nossa capacidade de exportação, justamente no momento em que discutimos a 
necessidade de diversificar nossa pauta e colocar mais produtos", afirmou, durante audiência 
pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. 
 
A ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, porém, fez questão de caracterizar a operação 
como não sendo do governo. Comentou ontem a fusão afirmando ter sido enorme coincidência 
que a primeira reunião da Câmara de Gestão do governo, da qual Abilio Diniz faz parte (ele 
faltou ao encontro), tenha sido feita ontem, em plena repercussão do novo negócio. 
 
"Isso é uma operação enquadrada pelo BNDES, não é uma operação de crédito do BNDES, 
portanto ela não tem recurso público envolvido nem FGTS nem Tesouro. É o BNDESPar que vai 
fazer isso, é uma ação de mercado, portanto não tem nada a ver com decisão de governo", 
disse a ministra Gleisi. 
 
O presidente da Câmara de Gestão, Jorge Gerdau, disse que o assunto não apareceu nos 
debates de ontem. "Acho que não devemos ficar na análise do Pão de Açúcar, de empresa 
específica, mas a tendência do mundo é de fusões, pois melhora a capacidade e 
competitividade para os usuários e benefício e desenvolvimento para o país", disse. 
 
Segundo o ministro Fernando Pimentel disse aos parlamentares, a operação, se for realizada, 
"tem importância estratégica para o Brasil". "Significaria a associação de um grande grupo 
nacional com um ou dois grandes grupos estrangeiros, gerando uma nova empresa que abriria 
uma porta importantíssima para a colocação de produtos brasileiros industrializados no 
mercado do mundo inteiro", disse. "Aí sim vamos ter uma alavanca fortíssima para nossos 
laticínios de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, dos produtos industrializados da 
cadeia do agronegócio", exemplificou. 
 
Ele respondia à indagação feita pelo líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), que 
criticou a operação. "Quais os benefícios para o país desse aporte de recursos públicos para a 
iniciativa privada? O Pão de Açúcar vai comprar com 85% ou mais de recursos públicos. É o 
Brasil que esta pagando. Essa operação se enquadra nas diretrizes da nova política industrial? 
Por que aplicar recursos dessa monta em um setor varejista já consolidado?" 
 
O deputado apontou que as aquisições já realizadas pelo Pão de Açúcar o fizeram concentrar 
30% do mercado. Em decorrência disso, declarou, os fornecedores varejistas perderam poder 
de negociação, algo que, de acordo com ele, poderia ocorrer como consequência da operação. 
 
Pimentel disse ao tucano estar "do mesmo lado da trincheira no que se refere a defesa do 
Brasil e do interesse nacional". Evitou, porém, dar maior detalhes da operação, com receio de 
que, como presidente do conselho de administração do BNDES, uma eventual declaração 
pudesse implicar em variações na bolsa. "O que posso dizer dessa operação é que não foi 
realizada ainda. Não há nenhum empréstimo, nem compra de ações do BNDES. Isso está 
sendo estudado ainda pela direção do banco. Mas não vejo essa operação como fora do 
comum. Acho que tem méritos se for executada." 
 



Após a fala do ministro, o deputado tucano pediu que ele fizesse "o raciocínio inverso". "Não 
estamos internacionalizando o Pão de Açúcar. Estaremos desnacionalizando o Pão de Açúcar. E 
o risco que corremos de colocar produtos brasileiros lá fora é bem menor do que o risco de os 
produtos importados entrarem no país pelo sócio que está sendo agregado neste instante", 
afirmou. 
 
Atuação do BNDES domina discussões no Senado 
Raquel Ulhôa e Juliano Basile 
 
A polêmica em torno da participação da BNDESPar na fusão entre o grupo Pão de Açúcar e o 
Carrefour dominou a discussão da medida provisória que aumentou o volume e a capacidade 
de financiamento do BNDES, ontem, no plenário do Senado. O líder do DEM, Demóstenes 
Torres (GO), defendeu a necessidade de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para apurar as operações do BNDES. 
 
"Estão torrando o dinheiro brasileiro. Sob o argumento de criar grandes conglomerados 
nacionais, o dinheiro do povo está indo embora. O BNDES virou uma caixa preta", disse.  
 
O líder do PSDB, Álvaro Dias (PR), criticou "a orientação na aplicação dos recursos subsidiados 
pelo contribuinte" para atender grandes empresas. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), afirmou 
que o tipo de operação que o BNDES está subsidiando "não interessa à economia nacional" e 
"não há transparência com relação ao custo fiscal desse programa". 
 
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) disse que o modelo de desenvolvimento do BNDES tem que ser 
rediscutido, porque "meia dúzia [de empresas] do capital nacional" tem sido beneficiada pela 
instituição. Segundo ele, as pequenas e médias empresas recebem apenas 27,9% dos 
financiamentos do BNDES. "Não estamos tratando de modelo desenvolvimento, mas de 
favorecimento de poucos capitalistas", afirmou. 
 
Apesar dos votos contra da oposição, o plenário aprovou a MP por volta de 19h30, em votação 
simbólica. A oposição pediu votação nominal, embora estivesse em visível minoria. A MP do 
BNDES foi aprovada por 38 votos a favor e 15 contra. 
 
O relator da MP, que autoriza a União a conceder crédito de até R$ 55 bilhões ao BNDES, 
Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que a participação do BNDES Par na fusão do Pão de Açúcar 
contaminou a discussão da MP, mas esclareceu que a capitalização do BNDES nada tem a ver 
com a operação envolvendo a BNDESPar. "Não há recurso do Tesouro, não há recurso 
subsidiado", disse. 
 
O PPS também quer que o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, preste esclarecimentos ao 
Congresso sobre a participação do banco na fusão entre o Pão de Açúcar e o Carrefour. O 
partido apresentou, ontem, um requerimento para convocar Coutinho à Comissão de 
Fiscalização e Controle da Câmara. "Queremos saber qual é o interesse que o banco estatal 
tem em se meter nessa aventura tão arriscada com o dinheiro público", afirmou o deputado 
Moreira Mendes (PPS-RO), autor do pedido do PPS para que Coutinho compareça ao 
Congresso. Em sua opinião, a operação "tem cheiro de monopólio" e, portanto, deve ser 
investigada. 
 
O presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire (SP), foi contundente: "Isso cheira a 
negociata e deve ser barrado", declarou. Segundo disse, o BNDES estaria sendo usado 
indevidamente "para criar grandes trustes nacionais, inclusive para fazer investimento no 
exterior". 
 
O PSDB também irá protocolar requerimento de convite ao presidente do BNDES para que ele 
preste esclarecimentos. Pela manhã, o líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), 
questionou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, 
que participava de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, 
quanto à aplicação de recursos públicos em um negócio envolvendo redes de supermercados. 
O líder disse que o banco "não foi criado para isso e muito menos um governo que se pretende 



progressista e de esquerda pode atuar para financiar a criação de conglomerados econômicos 
de alguns eleitos". 
 
Diniz planeja reestruturação do Carrefour 
Daniele Madureira 
 
Claudio Galeazzi, sócio do BTG e ex-presidente do Pão de Açúcar, deve comandar as mudanças 
na rede.  
 
Conhecido como "mãos de tesoura", por conta das mais de 20 mil demissões que assinou ao 
longo dos quase cinquenta anos de carreira, Claudio Galeazzi é o primeiro nome na lista de 
Abilio Diniz para comandar a reestruturação do Carrefour Brasil. Se aprovada a incorporação 
da filial brasileira do Carrefour pela Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), dando origem 
ao Novo Pão de Açúcar (NPA), o primeiro passo será sanear o Carrefour Brasil, segundo 
apurou o Valor. Na avaliação de Diniz, é preciso "limpar" a filial brasileira da rede francesa, 
para que ela não contamine a CBD.  
 
Galeazzi, fundador da consultoria Galeazzi & Associados e atual sócio do BTG na área de 
negócios de varejo do banco, será o responsável por introduzir "as melhores práticas" de 
gestão no Carrefour Brasil. Ao que tudo indica, não faltará trabalho ao consultor - que traz no 
currículo as reestruturações de Lojas Americanas, Artex, Laticínios Mococa, Cecrisa, Vila 
Romana, além do próprio Pão de Açúcar, companhia que presidiu entre o fim de 2007 e o início 
de 2010.  
 
Em todo o mundo, o Carrefour se especializou no formato de hipermercados, negócio que está 
em decadência na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil. Sem ter que lidar com uma 
inflação "galopante", que eliminou a necessidade de antecipar compras temendo o aumento de 
preços, o brasileiro vem preferindo cada vez mais o consumo por conveniência, perto de casa. 
Os hipermercados, que exigem áreas de mais de oito mil metros quadrados, fora dos grandes 
centros, perderam a atratividade. Houve uma tentativa de transformá-los em "mini-
shoppings", com a locação de espaço para lojas de serviços, sem sucesso.  
 
Para interlocutores, Galeazzi já afirmou que "se pudesse, acabava com os hipermercados". A 
intenção do reestruturador seria transformar as enormes lojas do Carrefour (são 114 hoje) em 
hipermercados compactos, como tem feito o Pão de Açúcar com o Extra (bandeira que também 
foi adotada para o formato supermercado, em substituição às marcas CompreBem e Sendas).  
 
Uma alternativa também estudada pelo executivo é juntar, em um mesmo espaço, duas 
bandeiras diferentes - lojas do Carrefour e do Atacadão, por exemplo.  
 
Mas o maior problema visto por Galeazzi está na política de compras e preços adotada pelo 
Carrefour. Na avaliação do consultor, segundo fontes, a filial brasileira da rede francesa faz 
valer o seu peso de segunda maior varejista de alimentos do país na negociação com 
fornecedores, mas não tem uma política eficiente de abastecimento, está mal preparada para 
as vendas sazonais, o que gera "ruptura", ou falta de produto nas gôndolas, e tem uma má 
gestão do mix de produtos, por não adequá-lo às preferências e poder aquisitivo do público no 
entorno das lojas. 
 
São questões que, para Galeazzi, comprometem a eficiência operacional da empresa. Cerca de 
70% dos imóveis do Carrefour são próprios, contra uma média de 30% do Pão de Açúcar. 
Ainda assim, a margem Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do 
grupo de Diniz gira em torno de 7%, enquanto que no Carrefour está em 2%. Em 2010, o 
Ebtida do Carrefour Brasil foi de R$ 600 milhões.  
 
Mas a operação brasileira do Carrefour não se resume a problemas. A compra da bandeira 
Atacadão, em 2007, é considerada a melhor façanha da rede francesa no país. "É um formato 
que vem crescendo muito no Brasil e respondendo pela maior parte dos ganhos da empresa", 
diz o consultor Eugênio Foganholo, da Mixxer. O Atacadão, com 72 lojas, respondeu por cerca 
de 69% do Ebitda do Carrefour no ano passado. 



 
Galeazzi não pretende mexer no Atacadão. Mas deve reposicionar a bandeira Assaí, do Pão de 
Açúcar, para direcioná-la para a periferia, enquanto que o Atacadão se concentraria no público 
transformador (ambulantes de alimentos).  
 
Já a abertura de farmácias em rua, estratégia anunciada pelo Carrefour Brasil em 2010, não 
agrada Galeazzi. Segundo interlocutores, o consultor só aprova a opção de grandes varejistas 
como donos de farmácias e postos de gasolina se esses formatos estiverem no mesmo espaço 
das lojas, como conveniência para o consumidor.  
 
Para Foganholo, uma das principais razões para os problemas enfrentados pelo Carrefour no 
mundo está na falta de flexibilidade da empresa em operar outros formatos. "Eles só vão bem 
com bandeiras que eles não criaram, como o Atacadão e o Dia%", diz. Na opinião de 
Foganholo, o Carrefour têm dificuldade de operar lojas menores, que exigem maior agilidade 
na reposição do mix e proximidade com o consumidor. Na verdade, o Carrefour nunca quis 
supermercados. Nos anos 90, compraram a rede Comptoirs Modern no mundo. Esta, por sua 
vez, tinha acabado de comprar 22 pontos da Lojas Americanas em supermercados. "Eles 
tinham a opção de vender esses pontos no Brasil ou expandir", lembra Foganholo. Fizeram a 
segunda opção - primeiro com a bandeira Champion e, depois, com Carrefour Bairro, dona de 
49 lojas hoje - e não se deram bem. O conserto ficará para Galeazzi. 
 
Analistas preveem reação do Walmart 
Assis Moreira 
 
Se uma fusão entre Carrefour Brasil e Pão de Açúcar for concretizada, será um negócio muito 
bom para o grupo francês. Mas a americana Walmart pode reagir e fazer oferta alternativa 
para adquirir todos os ativos de Carrefour na América Latina, avaliam diferentes analistas na 
Europa.  
 
Financeiramente, boa parte dos analistas acha que a avaliação relativa é favorável para o 
grupo Pão de Açúcar, mas o Carrefour se beneficiará de sua fatia de sinergias. 
 
Matthew Truman, do J.P. Morgan Cazanove, nota que o Carrefour tem negócio mais fraco do 
que o Pão de Açúcar, tanto em lucro como fatia de mercado, e está efetivamente "vendendo" 
seu negócio no Brasil para uma nova companhia por 8,6 vezes o EV/Ebitda (valor da empresa/ 
lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização).  
 
Em contrapartida, o Carrefour estará pagando fisicamente apenas 5,4 vezes antes das 
sinergias por 17% de parte incremental do grupo, oferecendo forte criação de valor desde o 
início, estimado em até R$ 1,8 bilhão sobre todo o acordo. No pós-sinergia, isso significaria 
apenas 3,3 vezes o EV/Ebitda. No total, isso é materialmente abaixo dos múltiplos 
estabelecidos para o mercado latino-americano de alimentos no varejo. 
 
Cristopher Hogbin, da BernsteinResearch, firma de pesquisa famosa de Wall Street, calcula 
que apenas a parte de 'sinergia capitalizada" de Carrefour poderia exceder seu custo de 
aquisição. Usando múltiplo conservador de 7 vezes, sua conclusão é clara: como o negócio 
atual de Carrefour contribui com um terço da nova companhia (tanto em vendas como em 
Ebit), mas deterá 50% do controle, o grupo francês receberá efetivamente a diferença de 16% 
a "custo zero". 
 
A questão é se a sinergia estimada de € 700 milhões é crível. Isso representa 2,2% do 
faturamento combinado das duas companhias (€ 31 bilhões). Analistas tendem a achar que o 
plano é possível, pelo potencial de aumento de barganhas nas compras, redução de custos 
administrativos e logísticos e poder de preço a partir de posição forte no mercado. 
 
Do ponto de vista estratégico, analistas destacam a importancia do mercado varejista no Brasil 
com crescimento de 5% ao ano e devendo continuar nesse ritmo no médio prazo. O acordo 
proposto cria um campeão nacional com € 33 bilhões de vendas, € 2,1 bilhões de Ebitda 
(6,4%) e 28% de fatia do mercado de alimentos no Brasil. 



 
Para Carrefour, o Brasil representaria 37% das vendas do grupo e os emergentes como um 
todo fariam € 47 bilhões de vendas. As vendas no Brasil combinadas com Ásia e mais outras 
áreas na América Latina representariam 41% do total, comparado a apenas 27% vindo dos 
emergentes atualmente.  
 
Para Truman, do J.P. Morgan Cazenove, o grupo francês estará comprando uma posição de 
líder, colocando-se confortavelmente à frente do Walmart (11%). 
 
O acordo proposto deixa o Walmart em posição difícil no Brasil, e analistas acham que isso 
pode levar a companhia americana fazer ofertas alternativas. "Não excluímos uma oferta 
defensiva em dinheiro do Walmart por todos os ativos de Carrefour na América Latina", diz 
Jaime Vasquez, do Santander, em Madri. Ele calcula que a oferta poderia girar em torno de € 
12 bilhões. 
 
Analistas preveem período prolongado de negociações, diante da resistência de Casino. Se 
vender sua participação, o grupo pode pegar € 3 bilhões, mas sairia com prejuízo no 
investimento, acha Truman. O sentimento é que o Casino vai tentar assegurar um melhor 
acordo, e alterações na proposta não podem ser excluídas. 
 
Em todo caso, a expectativa é que Abilio Diniz usará seu poder de pressão para arrancar apoio 
do Casino. Estima-se que Diniz possua R$ 2 bilhões em imóveis, alugados para o Pão de 
Açúcar, o que significa pelo menos R$ 80 milhões por ano de renda. Se o Casino resistir, Diniz 
poderia aumentar o aluguel e colocar o sócio no córner. 
 
A visão generalizada na Europa é que, com a participação do BNDES na proposta, dificuldades 
com a política de concorrência poderiam ser facilmente evitadas. 
 
Em todo caso, insistem que integrar dois negócios com faturamento combinado anual de mais 
de € 30 bilhões e Ebitda de € 2 bilhões não será tarefa fácil, como mostram as histórias de 
fusão no setor varejista. 
 
Governo francês fica em silêncio 
 
O governo francês é normalmente muito ágil quando se trata de defender suas empresas no 
exterior. Mas até ontem as autoridades não tinham feito nenhuma manifestação oficial ao 
governo brasileiro sobre as dificuldades do grupo Casino com seu parceiro Pão de Açúcar, 
segundo fontes. 
 
A diferença pode ser que desta vez são dois grupos franceses brigando, Carrefour e Casino.  
 
O caso é monitorado pela diplomacia brasileira, mas está ainda na esfera privada, incluindo 
tentativa de arbitragem na Camara de Comércio Internacional. A participação do BNDES é 
vista no mercado como reflexo do interesse do governo brasileiro no caso, mas fontes do 
governo insistem que se trata de operação normal com clientes. 
 
Em todo caso, a disputa envolvendo os três grupos poderá ser discutida mesmo informalmente 
na comissão econômica bilateral que vai se reunir na semana que vem em Paris, chefiada do 
lado brasileiro pelo ministro do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, Fernando 
Pimentel. 
 
Alem da parte oficial, haverá encontro de empresários dos dois países para rever o que 
aconteceu nas relações bilaterais no último ano. E o caso Carrefour, Casino e Pão de Açucar 
parece inescapável. 
 
Também estará na capital francesa, na semana que vem, o ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, para um grande seminário sobre a economia brasileira, organizado pela revista "The 
Economist", com participação de pesos pesados do setor empresarial europeu. 
 



Recomendação para investidor é ter cautela com ações 
Luciana Monteiro 
 
A forte valorização das ações do Pão de Açúcar após o anúncio de possível fusão com o 
Carrefour faz com que muitos investidores se sintam tentados a comprar os papéis da varejista 
brasileira. Somente nos últimos dois dias, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) do 
Pão de Açúcar têm alta de 9,18%. No mês, até ontem, a valorização é de 12,32% ante queda 
de 3,54% do Índice Bovespa. No acumulado do ano, as PNs sobem 3,34% para uma 
desvalorização de 10,06% do Ibovespa no período. 
 
Mas a polêmica envolvendo Pão de Açúcar e o francês Casino - atualmente acionista da 
varejista brasileira, com 37% do capital total, e concorrente direto do Carrefour - faz com que 
os analistas recomendem bastante cautela aos investidores. Para se ter ideia, de nove 
corretoras que divulgaram relatórios sobre o negócio, somente uma mudou a indicação para os 
papéis do Pão de Açúcar. E mudou para pior: o alemão Deutsche Bank rebaixou a 
recomendação para as ações de compra para manutenção, com preço-alvo de R$ 78,00 em 12 
meses - o que embute um potencial de valorização de 9,8% ante o fechamento de ontem, a 
R$ 71,00. 
 
Dessas nove corretoras, apenas três têm indicação de compra para a ação do Pão de Açúcar - 
recomendação, inclusive, que já mantinham antes de a operação ser anunciada. 
 
"Essa é uma briga de 'cachorro grande' e não recomendo a ninguém comprar ações do Pão de 
Açúcar neste momento, depois da forte alta registrada na terça-feira", diz um analista que 
preferiu não ter seu nome citado. Para ele, o movimento de queda visto ontem, quando o 
papel perdeu 3,07%, mostra exatamente que a valorização de 12,65% na terça-feira foi 
exagerada. Ontem, as ações PN do Pão de Açúcar movimentaram a quantia impressionante de 
R$ 1,7 bilhão, para uma média diária no ano de R$ 49,7 milhões. 
 
Em relatório assinado por Renata Coutinho, o Deutsche avalia que "o fluxo de notícias 
negativas sobre a disputa de acionistas e as incertezas sobre o que está por vir deve adicionar 
volatilidade à ação, ofuscando quaisquer fundamentos positivos existentes nos negócios da 
CBD (Companhia Brasileira de Distribuição, nome oficial do Pão de Açúcar)". A decisão de 
mudar a recomendação de compra para manutenção dos papéis é justamente para esperar 
uma visibilidade melhor. 
 
Dada a postura mais rigorosa adotada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) - como no caso de Sadia e Perdigão -, é natural esperar restrições nessa operação, 
afirma Rodrigo Menon, sócio do escritório de aconselhamento financeiro Beta Advisors. "Por 
isso, o investidor deve atuar com parcimônia para não entrar no 'oba-oba', já que o papel 
tende a se manter muito volátil", diz. Ele lembra que, quando a TAM anunciou sua fusão com a 
chilena LAN, as ações da empresa área brasileira também subiram bastante. Passada a euforia 
inicial, os papéis começaram a cair. 
 
Em relatório assinado por Carlos Albano, o Citi avalia a operação como negativa para os 
investidores no curto prazo. Isso porque, se o Casino decidir aprovar a fusão, a participação 
dos acionistas minoritários será diluída e aumentará também o risco de execução (aquele não 
relacionado às condições de mercado, mas à atividade). Além disso, ele ressalta que a 
exposição do Pão de Açúcar cresceria no setor de alimentos, segmento que cresce menos que 
o de bens duráveis. 
 
Os acionistas da varejista brasileira estariam expostos também ao Carrefour lá fora, "uma 
empresa com dinâmicas e riscos muito diferentes do que os do mercado brasileiro", diz o 
relatório do Citi. Já se o Casino não aprovar o negócio, os acionistas também saem perdendo. 
Isso porque a relação entre o varejista francês e o controlador do Pão de Açúcar, o empresário 
Abilio Diniz, se deteriorou significativamente "de forma que poderia afetar a equipe de gestão 
da empresa e, portanto, trazendo riscos adicionais para o futuro da empresa". O Citi indica 
manutenção para os papéis e tem preço-alvo de R$ 72,00 - potencial de alta de 1,4% ante o 
fechamento de ontem. 



 
O momento é de o investidor ficar quieto: quem já tem papéis do Pão de Açúcar deve mantê-
los, mas os que estão fora não devem entrar, diz Alexandre Espírito Santo, professor de 
finanças da ESPM-RJ e do Ibmec-RJ. "A falta de clareza impera nesse negócio, com um volume 
estratosférico de recursos do BNDES, briga entre sócios, além da possibilidade de veto do 
Cade", diz. "Não dá, portanto, para tomar qualquer decisão de compra ou venda." 
 
Já o Santander se mostra mais otimista. Com recomendação de compra, o relatório da 
instituição assinado por Tobias Stingelin diz que, da perspectiva dos acionistas minoritários, os 
termos do acordo se mostram atraentes. Isso porque, caso a fusão seja aprovada, os 
investidores se tornariam acionistas da maior rede varejista de alimentos do Brasil. De acordo 
com os cálculos preliminares do banco, se a operação for aprovada nos moldes atuais (sem 
incluir as sinergias), as ações da nova empresa - batizada de Novo Pão de Açúcar (NPA) - 
teriam preço-alvo de R$ 92,00 por papel. 
 

 
 
 

Estudo aponta pouca sobreposição de loja 
Juliano Basile 
 
Em avaliação a ser enviada ao Cade, consultoria também destaca redução de custos e repasse 
ao consumidor.  
 
A união entre o Pão de Açúcar e o Carrefour vai afetar menos da metade das cidades  
brasileiras onde as duas redes estão presentes, permitir o envio de produtos brasileiros para o 
exterior e diminuir os custos das duas empresas, o que pode levar a redução nos preços aos 
consumidores.  
 
Esses argumentos devem ser levados ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
assim que o negócio for fechado. Eles fazem parte de um estudo preliminar sobre os efeitos da 
fusão à concorrência.  
 
A análise foi feita por especialistas contratados pelas consultorias financeiras que atuaram na 
modelagem da fusão. Uma vez fechado o negócio, eles pretendem alegar aos conselheiros do 
Cade que a união não vai representar uma redução das três principais redes de supermercados 
para duas, restando apenas o Walmart como forte competidor.  
 



Esse ponto é crucial, pois, nas fusões e aquisições em que o órgão antitruste verificou essa 
redução de três para duas, as empresas sofreram restrições em seus negócios ou mesmo 
tiveram a operação reprovada. No caso Nestlé - Garoto, por exemplo, o Cade entendeu que a 
união da segunda com a terceira empresa de chocolates do país iria prejudicar a concorrência, 
pois apenas a Kraft, dona da marca Lacta, teria condições de competir. Ao fim, o Cade concluiu 
que o negócio levou à formação de um duopólio no mercado de chocolates e vetou à operação.  
 
Segundo a análise feita pelos especialistas, o Walmart é um concorrente "forte o suficiente 
para manter os preços em nível baixo". Mas eles vão além e dizem que "a expansão de 
concorrentes já instalados é plausível e provável no curto prazo". Ou seja, outras redes têm 
capacidade para crescer e fazer frente a uma possível fusão entre dois dos líderes do mercado 
brasileiro.  
 
A análise preliminar diz que o Pão de Açúcar e o Carrefour dividem lojas em 70 municípios. É 
menos da metade das 180 cidades em que ambos atuam. Em apenas 25 cidades, a 
concentração seria superior a 50%. E nos 70 municípios onde ambos estão presentes, há 
outras grandes redes, como o Walmart, que "oferece pressão competitiva suficiente em uma 
parte significativa dos municípios". 
 
Outra alegação é a de que a maioria dos fornecedores não depende exclusivamente de 
Carrefour ou do Pão de Açúcar para vender os seus produtos. As duas redes respondem por 
menos de 3% das vendas da Ambev e menos de 7% das vendas da Nestlé. Esse cenário seria 
o mesmo para a maioria dos fornecedores do Pão de Açúcar. Ele demonstraria que os 
fornecedores têm diversas alternativas para escoar os seus produtos e dependem pouco das 
duas grandes redes. 
 
A sinergia entre as duas redes é vista de modo a reduzir "de forma significativa os custos de 
Carrefour e, portanto, aumentar a rentabilidade dos acionistas sem que ocorra aumento de 
preços aos consumidores". 
 
Com relação aos consumidores, os especialistas indicam que as empresas terão custos 
menores de distribuição, gestão e relacionamento com fornecedores. "As sinergias podem ser 
facilmente repassadas aos consumidores na forma de baixos preços, maior variedade de 
produtos e um maior número de lojas." 
 
Essa expectativa sobre o comportamento dos preços, após a fusão, será fundamental na 
análise do Cade. O órgão antitruste não costuma acreditar que, por ter custos mais baixos, as 
empresas vão simplesmente reduzir o que cobram dos consumidores. Mas, serão feitos 
estudos tanto da parte do Cade quanto das empresas para estimar uma possível redução ou 
até eventuais aumentos nos preços dos produtos.  
 
A análise das consultorias indica ainda que o negócio com o Carrefour vai permitir que 
produtos brasileiros tenham um canal a mais para chegar no mercado externo, em particular o 
francês. 
 
Ontem, o Cade adiou a conclusão do julgamento da compra da rede Sendas pelo Pão de 
Açúcar. Esse caso pode retornar à pauta na próxima sessão, em 13 de julho. O órgão 
antitruste também está analisando a união entre o Pão de Açúcar, o Ponto Frio e as Casas 
Bahia, mas ainda não há prazo para esse caso ser julgado.  
 
A compra da Sadia pela Perdigão, e a consequente criação da BRF- Brasil Foods, pode retornar 
ao plenário do Cade em 13 de julho. Nesta semana, representantes dessas empresas 
estiveram com conselheiros do Cade discutindo a venda de ativos para impedir um eventual 
veto à compra da Sadia.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jun. 2011, Eu & Investimentos, p. D1 a D5. 


