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Omercado brasileiro de varejo, assim
como outros segmentos, tem se tor-
nado mais sofisticado e, portanto,
complexo. A possível fusão dos gru-

pos Pão de Açúcar e Carrefour no Brasil demons-
tra isso. Se as duas redes se unirem haverá restri-
ção à competição?

O varejo brasileiro está se tornando extrema-
mente competitivo, e talvez nenhum segmento
represente este aspecto de forma tão aguda co-
mo o setor de supermercados. O consumidor

trafega por diferentes tipos e modelos de lojas:
três vezes por semana vai ao pequeno supermerca-
do perto de casa; a cada dez dias vai a um supermer-
cado maior; uma vez por mês vai a um hipermerca-
do; e a cada três meses vai a um atacarejo. Em
outras palavras: é difícil para uma única empresa
ou bandeira capturar a maior parte dos gastos ali-
mentares do consumidor.

A questão fundamental é analisar o perfil da con-
centração das duas redes (excluídas as operações
do Ponto Frio e da Casas Bahia) em termos geográ-
ficos e do ponto de vista do consumidor. Os consu-
midores compram para “abastecer” o lar e para
“repor” aqueles produtos que acabaram da com-
pra de abastecimento. Os formatos que mais se
adequam à compra de abastecimento são os hiper-
mercados e os atacarejos, enquanto supermerca-
dos e lojas de vizinhança funcionam melhor para
compras de reposição.

Dessa forma, ao analisarmos o comportamento
de “abastecimento”, há um forte predomínio, no

Brasil, de três empresas, que possuem bandei-
ras nos formatos de hipermercado e atacarejo:
Extra e Assaí (Pão de Açúcar), Carrefour e Ataca-
dão (Carrefour) e Supercenter Walmart, Big,
Hiper Bompreço, Sam's e Maxxi (Walmart).

Ao analisarmos o comportamento de “reposi-
ção”, aos formatos e bandeiras do Pão de Açúcar
(Pão de Açúcar, Sendas e CompreBem), o Gru-
po Carrefour nada aportará, pois o Dia foi des-
membrado da operação mundial do grupo.

Portanto, a concentração que irá ocorrer, do
ponto de vista do consumidor, é para atendê-lo
nas compras de abastecimento, onde a equação
de participação de mercado é superior a 27%,
nada interferindo em suas compras de reposi-
ção. Portanto, o que deveria ser analisado onde
há concentração em hipermercado e atacarejo.

✽

DIRETOR DA MIXXER DESENVOLVIMENTO EMPRESA-

RIAL

Tânia Monteiro / BRASÍLIA

Apesar de o Palácio do Planalto
ver com bons olhos a negociação
para fusão do Grupo Pão de Açú-
car com o Carrefour, há uma
grande preocupação com a for-
ma como o negócio está sendo
conduzido. O governo teme que
o grupo Casino, sócio francês de
Abílio Diniz e concorrente dire-

to do Carrefour na França, possa
levar o nome do Brasil a uma cor-
te internacional de arbitragem.

O governo não quer ver o País
numa discussão deste nível. Por-
tanto, para que o negócio receba
as bênçãos completas do Planal-
to, será necessário que Abílio Di-
niz e o grupo Casino se enten-
dam, vençam todas as polêmicas
e que não haja qualquer possibili-

dade de o assunto ir parar na jus-
tiça internacional.

Ontem, Diniz esteve no Pla-
nalto, para participar de uma reu-
nião da Câmara de política de
gestão, desempenho e competiti-
vidade.

No encontro, a possível fusão
entre os dois gigantes varejistas
não foi tratada, segundo a minis-
tra-chefe da Casa Civil, Gleisi

Hoffmann, e o coordenador do
grupo, empresário Jorge Gerdau
Johannpeter. Ambos negam ain-
da que o assunto tenha sido dis-
cutido em qualquer outra instân-
cia e insistiram que o tema em
debate era gestão de áreas do go-
verno. “Foi uma coincidência”,
disse Gleisi.

Prestígio. Na verdade, a presen-

ça de Abílio Diniz no Planalto
tem um significado político. Ele
tenta demonstrar que, mesmo
estando em meio a uma grande
negociação comercial, abriu um
espaço em sua agenda para vir
prestigiar o governo e participar
da câmara de gestão.

A ministra Gleisi Hoffmann
se recusou a considerar o dinhei-
ro do BNDESPar – o braço finan-
ceiro do banco estatal – como di-
nheiro público. “Não tem dinhei-
ro público, nem do FGTS, nem
do Tesouro”, disse.

Alexandre Rodrigues / RIO

O Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES) espera esgotar nos re-
sultados do seu braço de partici-
pações, a BNDESPar, o esforço
necessário para um aporte de até
R$ 4,5 bilhões na fusão entre Pão
de Açúcar e Carrefour, caso o ne-
gócio seja concretizado.

O banco pode recorrer ao seu
caixa atual no primeiro momen-
to, mas a intenção seria se desfa-
zer de papéis da carteira da subsi-
diária para compensar o investi-
mento.

O BNDES não comenta o as-

sunto, alegando sigilo bancário,
mas quer que o negócio seja vis-
to como um investimento.

A intenção principal do gover-
no – que deu aval ao presidente
da instituição, Luciano Couti-
nho, para apoiar Abilio Diniz – é
evitar a desnacionalização do
controle do maior varejista do
País. No entanto, o BNDES vê na
aprovação do mercado – expres-
sa na valorização das ações do
Pão de Açúcar – a confirmação
da sua avaliação de que terá um
grande lucro para responder às
críticas sobre o uso de dinheiro
público para viabilizar a fusão.

O BNDES está consciente de
que o negócio depende da capaci-
dade de Diniz de convencer seu
principal sócio, o Grupo Casino,
a aceitar a operação e abrir mão
do direito de exercer o controle
do Pão de Açúcar no ano que
vem, diluindo sua participação.
No entanto, uma fonte revela

que o banco vê grandes chances
na habilidade de Diniz, que teria
revelado a intenção de negociar
compensações para o Casino, ri-
val do Carrefour na França. Uma
delas poderia passar por ativos
do Carrefour na Ásia que interes-
sariam ao Casino.

Coutinho levou o caso ao Pla-
nalto amparado por avaliações
técnicas de que a união entre
Pão de Açúcar e Carrefour tem
tudo para consolidar uma nova
blue chip na bolsa, garantindo ao
BNDES a chance de valorizar a
carteira com uma fatia de quase
18% da companhia ou vender os
papéis no médio prazo com lu-
cro, o que poderia ser revertido
para outras ações de internacio-
nalização.

A cifra de R$ 4,5 bilhões em
análise no pedido do BTG Pac-
tual ao BNDES é alta, mas outra
fonte lembra que só a venda da
participação na Brasiliana (con-

troladora da Eletropaulo), que
vem sendo adiada pelo governo,
renderia entre R$ 5 bilhões e R$ 6
bilhões para a BNDESpar.

Além disso, o banco entraria
com um aporte menor na fusão e
há a possibilidade de adesão de
outros investidores.

Críticas. A participação do
BNDES na fusão por meio da

compra de ações pela BNDES-
Par é o principal argumento do
banco para afastar as críticas de
que usa parte dos recursos subsi-
diados que tem recebido do Te-
souro nos últimos anos (R$ 230
bilhões) para beneficiar grupos
empresariais, pois é um financia-
mento em condições de merca-
do, sem os mesmos benefícios
das linhas tradicionais.

Intenção do banco é concentrar
desembolso na BNDESPar

✽

Análise; Eugênio Foganholo

Governo está preocupado com a reação do sócio francês

● O plenário do Senado aprovou
ontem, por maioria de votos, a
medida provisória que autoriza a
União a repassar até R$ 55 bi-
lhões ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES). O projeto segue
agora para sanção da presidente
Dilma Rousseff.

O empréstimo aprovado pelo
Senado foi anunciado em março
pelo ministro da Fazenda, Guido
Mantega, para reforçar as linhas
de financiamento do Programa
de Sustentação do Investimento
(PSI), criado para estimular a
venda de bens de capital e a ino-
vação. A primeira parcela do em-
préstimo, de R$ 30 bilhões, foi
liberada no último dia 14 de ju-
nho. A expectativa da equipe eco-
nômica é de que o restante do
dinheiro seja liberado somente
em 2012. / ANDREA JUBÉ VIANNA

MARCOS DE PAULA/AE-28/4/2011

Fornecedor
teme ser
‘esmagado’
pela fusão
Consumidores e sindicatos também estão
apreensivos com a união das varejistas

Naiana Oscar
Márcia de Chiara

Mesmo sem ter sido concreti-
zada, a união entre Pão de Açú-
car e Carrefour no Brasil já co-
meça a mobilizar fornecedo-
res, órgãos de defesa do consu-
midor e sindicatos. Do lado
dos consumidores, há o risco
de que a megafusão encareça
produtos nas prateleiras. Os
trabalhadores estão preocupa-
dos com o corte de funcioná-
rios nas duas redes e a indús-
tria teme perder o poder de

barganha nas negociações.
Ontem o assunto dominou a

pauta entre compradores e ven-
dedores do varejo, que tentavam
prever as consequências do ne-
gócio para a indústria e para os
concorrentes. “Todos os forne-
cedores já estão de cabelo em pé.
Há uma clara preocupação com
o poder de pressão que esse me-
ga varejista poderá exercer”, diz
uma fonte do setor de alimentos
que preferiu não se identificar.

O diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de
Café (Abic), Nathan Herszkowi-
cz, acredita que, com a megafu-
são, os contratos comerciais se-
rão cada vez mais difíceis de se-
rem cumpridos pelos fornecedo-
res. “O que se teme é o efeito de
desigualdade de negociação, fa-
zendo com que principalmente
pequenas e médias empresas se

tornem inviáveis como fornece-
doras das grandes redes. ”

As negociações do setor com
os varejistas, segundo Herszko-
wicz, já são complicadas. “Os
contratos apresentam diversos
níveis de exigências.” Um exem-
plo disso é o chamado ‘enxoval’ –

mercadorias fornecidas gratuita-
mente para a inauguração de no-
vas lojas. “Os grandes comprado-
res vão espremer quem tem me-
nos força”, diz o professor da
Fundação Getúlio Vargas e ex-
conselheiro do Cade, Arthur Bar-
rionuevo,

Os trabalhadores também es-
tão apreensivos com os efeitos
da megafusão. Ricardo Patah,
presidente do Sindicato dos Co-
merciários de São Paulo e da
União Geral dos Trabalhadores
(UGT), conta que pediu um en-
contro com os presidentes das

duas empresas, Abilio Diniz
(Pão de Açúcar) e Luiz Fazzio
(Carrefour) para evitar demis-
sões. Só na cidade de São Paulo,
as duas empresas têm cerca de 7
mil trabalhadores nos escritó-
rios centrais, sem contar as lojas,
e Patah teme que ocorram demis-
sões. No Brasil, as duas varejis-
tas juntas teriam mais de 200
mil empregados.

Na prateleira. Depois de fun-
cionários e fornecedores, os últi-
mos a sentirem os reflexos da
criação da mega varejista serão
os consumidores. “Com o merca-
do reduzido, restarão poucas op-
ções ao consumidor e o preço
não vai beneficiá-lo”, diz a presi-
dente do Proteste, Maria Inês
Dolci. “Estamos aguardando
uma definição para tomarmos
uma providência”, disse a presi-
dente Proteste, Maria Inês Dol-
ci. O gerente de informação do
Idec, Carlos Thadeu de Oliveira
também alerta para uma possí-
vel elevação de preços. “As mar-
gens de negociação entre fabri-
cantes e comércio ficarão mais
estreitas.” / COM AGÊNCIA ESTADO

A complexidade
da análise da
concorrência

Senado aprova
repasse de
R$ 55 bi do Tesouro

NEGÓCIO POLÊMICO

Apoio. Luciano Coutinho, do BNDES, defende a fusão

Estadão no iPad:
Ouça análise da
colunista Sonia
Racy sobre a fusão

BNDES tenta evitar que
parte dos R$ 4,5 bilhões
prometidos para o
negócio tenha de sair de
seu próprio caixa

● Sem decisão
O Cade adiou ontem o julgamen-
to sobre o aumento da participa-
ção acionária do grupo do empre-
sário Abilio Diniz no capital da
Sendas Distribuidora de 50% pa-
ra 100%. O adiamento foi provo-
cado por um pedido de vistas do
conselheiro Marcos Veríssimo.

Casino anuncia hoje compra de ações do Pão de Açúcar Pág. B17 }

● Cortes
Só em São
Paulo, Carre-
four e Pão de
Açúcar têm
juntos cerca
de 7 mil funcio-
nários. No
Brasil, esse
número
ultrapassa
os 200 mil.
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Gus G. Sentementes
THE BALTIMORE SUN

A mulher tinha acabado de com-
prar um carro novo na concessio-
nária Mile One, mas estava triste
porque ia se desfazer do seu car-
ro velho. Então um funcionário
da concessionária tirou uma fo-
to dela com os dois automóveis –
e a Mile One a pôs em contato
com o comprador do seu carro
velho online. “Eles se tornaram
amigos pelo Facebook”, disse Ni-
cole Hayes, diretora de e-com-
merce para o Mile One Automo-
tive Group.

Nicole afirma que essas intera-
ções, que considera muito úteis
para fortalecer uma comunida-
de em torno da marca Mile One,
a convenceram de que a compa-
nhia precisa adotar o canal da mí-
dia social. A Mile One agora quer
contratar um profissional desse
campo em tempo integral.

Há apenas alguns anos, as com-
panhias consideravam o Twitter

e o Facebook uma alternativa re-
mota, deixando que seus perfis
corporativos fossem administra-
dos por estagiários de faculdade
ou pelos fanáticos por tecnolo-
gia aplicada ao escritório.

Agora, as empresas começam
a se preocupar mais com sua pre-
sença na mídia social, e a definir
papéis e tarefas para os seus fun-
cionários. Preocupados com as
gafes de relações públicas e com
tweets embaraçosos, muitas de-
las resolveram elaborar normas
de mídia social para os funcioná-
rios.

Nem todos aprovaram. Os ge-
rentes que acreditam na utiliza-
ção da mídia social em suas com-
panhias muitas vezes precisam
fazer campanhas internas para
convencer sobre o valor desse re-
curso os altos escalões e os pró-
prios funcionários.

Inclusive é possível usar soft-
wares como HootSuite e Social-
Toaster para avaliar os efeitos

das campanhas de mídia social
para uma empresa – fundamen-
tais para mostrar aos altos execu-
tivos a sua validade.

As empresas também preci-
sam desesperadamente de feed-
back e de oportunidades para
promover a lealdade e a boa von-
tade. Com o Twitter e o Face-
book, que atualmente atraem
centenas de milhões de usuá-
rios, estão investindo em campa-
nhas de publicidade e marketing
nessas plataformas.

“Quasetoda campanha de rela-
ções públicas agora tem uma es-
tratégia de mídia social, uma es-
tratégia ao mesmo tempo proati-
va e reativa”, disse Lisa Miles,
presidente da seção de Mary-
land da Public Relations Society
of America.

A nova ênfase na mídia social
contribui para o crescimento da
área de relações públicas. O De-
partamento do Trabalho previu
recentemente que o setor de “es-
pecialistas em relações públi-
cas” crescerá 28% até 2018, e que
a mídia social será responsável
pela maior parte do aumento.

Busca. Os fóruns de emprego
online estão repletos de oportu-
nidades para profissionais de mí-
dia social. O Indeed.com, um im-

portante site para contratações,
incluiu recentemente o termo
“mídia social” entre as 10 maio-
res tendências de emprego.

O predomínio do termo “mí-
dia social” nas designações de
funções no site cresceu persis-
tentemente nos últimos três
anos, de quase zero a milhares
de ofertas de empregos corres-
pondentes.

Os empregos anunciados mui-
tas vezes cobrem as áreas de rela-
ções públicas, publicidade, mar-

keting e serviço aos clientes.
“A pessoa que queremos con-

tratar precisa saber escrever, ter
experiência em RP e saber repre-
sentar a nossa marca”, disse Ni-
cole da Mile One. “É essencial
que os candidatos pensem antes
de escrever alguma coisa. Mas é
preciso dar a eles liberdade”.
Muitas empresas de relações pú-
blicas e de marketing agora ofere-
cem às empresas orientação em
estratégia de mídia social. /
TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

Sabrina Valle / RIO

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) pode ser chamada a
se manifestar sobre um possível
conflito de interesses no proces-
so que culminaria na incorpora-
ção do Carrefour pela empresa
controladora do Grupo Pão de

Açúcar, que reúne a francesa Ca-
sino e o empresário brasileiro
Abílio Diniz.

A CVM avaliaria, por exemplo,
se a relação de troca das ações
proposta no início da operação é
justa e se há direito de voto, já
que há um regime diferenciado
para as ações ordinárias nas
mãos de Diniz e do Casino em
relação ao resto do mercado.

A operação estabelece que as
ações preferenciais da Compa-
nhia Brasileira de Distribuição
(CBD), empresa que controla o
Pão de Açúcar, sejam trocadas
por ações ordinárias à razão de

0,95 para uma. Esses papéis es-
tão no mercado. Já para as ações
de Diniz de Casino a relação se-
ria de um para um.

Com a possível vantagem, tan-
to Diniz quanto o Casino pode-
riam ser impedidos de votar so-

bre a operação por estarem em
possível conflito de interesses, o
que jogaria para o mercado a de-
cisão. A estratégia interessaria a
Diniz, pois o Casino já avisou ser
contrário ao negócio.

Embora assim como o Casino
ele também não pudesse votar,
Diniz estaria apostando que a
operação seria aprovada pelo
mercado e, assim, atingiria seu
objetivo.

A discussão na CVM sobre a
relação de troca e o direito de
voto não é óbvia, segundo a ex-di-
retora da autarquia Norma Pa-
rente. Em tese, Diniz e Casino

estariam em conflito e não pode-
riam votar. Mas a CVM também
pode interpretar que o Casino
pode, sim, se manifestar sobre a
transação, por estar correndo o
risco de ser prejudicado e ter sua
participação diluída mais à fren-
te. Por meio de sua assessoria de
imprensa, a CVM informou ape-
nas que avalia a operação como
um todo.

Preferência. Embora em situa-
ções menos cruciais para o fecha-
mento do negócio proposto, a au-
tarquia também poderia ser ins-
tada a se manifestar em outras

etapas. Por exemplo, na segunda
operação de incorporação de
ações, desta vez da CRB (Carre-
four Brasil) pela CBD. Se aplica-
da interpretação do artigo 253 da
Lei das S.A., a Nova Pão de Açú-
car poderia ter preferência na in-
corporação que será feita por
sua subsidiária integral, a CBD.
Mas a contestação, no entanto, é
tida no mercado como pouco
provável.

Tanto neste momento da ope-
ração quanto no seguinte, em
que haveria um aumento de capi-
tal do Carrefour, a CVM também
pode ser acionada para avaliar se
a relação de troca e o valor de
avaliação da companhia são jus-
tos, detalhes do negócio ainda
não divulgados.

Empresas procuram
especialistas em mídias sociais

CVM pode ser chamada para avaliar fusão de varejistas

Casino compra ações do Pão de Açúcar
O anúncio, que será feito hoje, ocorre duas semanas após o grupo francês ter adquirido um lote de 3,3% dos papéis da rede de varejo

● Depois de meses de especula-
ção e negociação, o MySpace foi
finalmente vendido. A rede social
da News Corp. foi comprada pela
empresa de publicidade online
Specific Media por US$ 35 mi-
lhões, bem abaixo dos US$ 100
milhões antes almejados pela
companhia de Rupert Murdoch.

A News Corp., que comprou o
MySpace em 2005 por US$ 580
milhões e viu seu declínio, vai
continuar dona de cerca de 5%
da rede social. A venda foi fecha-
da ontem, um dia antes de se en-
cerrar o fim do ano fiscal da
News Corp.

O acordo de compra inclui a
demissão de quase metade dos
400 funcionários do MySpace e
outros cortes de custos. O presi-
dente Mike Jones e outros direto-
res vão permanecer interinamen-
te, ajudando no processo de tran-
sição para uma nova chefia da
Specific Media.

Em um memorando enviado
aos funcionários, Jones escre-
veu: “Em conjunção com o acor-
do, estamos conduzindo séries
de iniciativas de reestruturação,
incluindo uma significativa redu-
ção em nossa força de trabalho.”
/ CARLA PERALVA

KIM HAIRSTON/BALTIMORE SUN

PIERRE VERDY/AFP

Carreiras

Patrícia Cançado
Cátia Luz

O Casino vai anunciar hoje
que adquiriu nos últimos dias
mais um lote relevante de
ações do Pão de Açúcar na bol-
sa. Segundo o ‘Estado’ apu-
rou, o grupo francês enviou ao
Pão de Açúcar, na noite de on-
tem, uma carta comunicando
a compra de 6,2% das ações
preferenciais da empresa e pe-
dindo que a operação seja in-
formada ao mercado.

Com isso, o sócio de Abilio Di-
niz quer reforçar um recado que
vem dando há semanas: tem um
compromisso de longo prazo
com o Pão de Açúcar e com o Bra-
sil e não pretende abrir mão da
companhia. Segundo fontes pró-
ximas às empresas, com a nova
compra, o grupo francês teria de-
sembolsado mais de US$ 1 bi-
lhão na aquisição de papéis da
rede varejista nas duas últimas
semanas.

O novo lance do Casino pode
se tornar mais um ingrediente
na guerra pública instalada en-
tre os dois sócios desde que as
negociações entre Abilio e Carre-
four vieram à tona, há pouco
mais de um mês.

Coincidência ou não, ontem,
o departamento jurídico societá-
rio do Pão de Açúcar enviou uma
carta proibindo a negociação
com ações da companhia e da
Globex por todos os controlado-
res, acionistas e pessoas que pos-
sam ter informação privilegiada
sobre a negociação da fusão do
grupo com o Carrefour.

No comunicado, ao qual a
Agência Estado teve acesso, a

empresa lembra que o descum-
primento da proibição poderá re-
sultar em sanções pela Comis-
são de Valores Mobiliários
(CVM). A carta é assinada por
André Risk, do departamento ju-
rídico societário da rede e ende-
reçada individualmente às pes-
soas relacionadas.

Procurada, a assessoria de im-
prensa do Pão de Açúcar infor-

ma que o envio de e-mail é de
praxe nessas situações e que não
existia suspeita de compra de
ações. Trata-se somente de um
aviso, para lembrar os acionistas
da existência da instrução 358 da
CVM, segundo a companhia.

De acordo com fontes próxi-
mas ao grupo francês, o Casino
não estaria preocupado com es-
sa recomendação já que, publica-

mente, reclama de ter poucas in-
formações sobre a operação.

Acionistas. Num comunicado
divulgado ao mercado, o Casino
expressou sua indignação em
um anúncio que ocupou quase
uma página nos principais jor-
nais do País: “Trata-se de propos-
ta estruturada em conjunto, em
segredo e de forma ilegal, com o

objetivo de frustrar as disposi-
ções do acordo de acionistas que
regem a Companhia Brasileira
de Distribuição (CBD) e, indire-
tamente, expropriar do Casino
os direitos de controle adquiri-
dos e pagos no ano de 2005”.

No dia 16 de junho, o Casino
informou ao mercado que au-
mentou a sua participação do
Pão de Açúcar para 37%, depois

de comprar mais 3,3% das ações
da empresa brasileira no merca-
do. Ontem, ao longo da manhã,
as ações preferenciais da empre-
sa chegaram a subir até 12%. Mas
fecharam em queda de 3,07%, co-
tadas a R$ 71. Na terça-feira, dia
do anúncio da operação de fu-
são, o mercado recebeu bem a
notícia e as ações da companhia
dispararam 12,64%.

NEGÓCIO POLÊMICO

News Corp. vende
MySpace por
US$ 35 milhões

Concessionária. Cliente da Mile One, atendida pela rede

Nos Estados Unidos, os
serviços de emprego
estão repletos de
oportunidades para esse
novo profissional

Recado. Com a compra de ações, Jean-Charles Naouri, do Casino, quer reforçar que não pretende abrir mão do Pão de Açúcar

● Erro
Um especialista contratado por
uma agência da Pensilvânia foi
demitido por tuitar que os funcio-
nários saíam mais cedo na sexta-
feira para jogar golfe.

● Pregão movimentado

● Minoritários
As condições de troca de ações
na proposta de fusão entre
ativos do Pão de Açúcar e
Carrefour seriam alvo de
análise da autoridade do
mercado acionário.

Autarquia seria
responsável por avaliar
possível conflito de
interesses na proposta de
união entre as empresas

37%
era, até ontem, a participação do
grupo francês Casino no Pão de
Açúcar

3,3%
das ações do Pão de Açúcar
foram compradas pelo Casino
depois que informações sobre
negociações com o Carrefour
vazaram - o anúncio da
aquisição foi feito em 16
de junho

12%
foi quanto as ações do Pão de
Açúcar chegaram a subir ao
longo da manhã de ontem

3,07%
foi quanto caíram as ações do
grupo de varejo brasileiro ontem

12,64%
foi a valorização das ações na
terça-feira, dia do anúncio da
proposta de fusão

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 jun. 2010, Economia & Negócios, p. B16 e B17.




