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Márcia De Chiara

Um dia depois do fracasso das
negociações do Grupo Pão de
Açúcar para compra das opera-
ções do Carrefour no Brasil, o
presidente do Walmart no País,

MarcosSamaha,nãodescartoua
possibilidadede,nofuturo,com-
prar redes varejistas.
“Aquisições no futuro podem

voltar a fazer parte desse cená-
rio,masnãocomentosobrequal-
quer projeto de aquisição”, afir-
mou ontem o executivo, ao ser
questionadosobreoprovávelen-
tendimento entre a maior rede
varejista do mundo e o Carre-
four para a aquisição da opera-
ção da rede francesa no Brasil.
Apósoeventopara lançamen-

todeprodutossustentáveispro-

movido pela companhia, Sama-
hadisseque aempresa tem inte-
resse de continuar crescendo
“deformamuitointensa”noBra-
sil. Ele lembrou as duas aquisi-
ções muito bem-sucedidas do
Sonae,em2004, edoBompreço,
em2005.Deacordocomoexecu-
tivo,essesnegóciosvaleramape-
na do ponto de vista geográfico.
“Outrasaquisiçõesqueseenqua-
dremnesse pontodevista estra-
tégico poderão vir a ser estuda-
das.”
Com a compra do Sonae, o

Walmart passou atuar no Sul do
País. Com a aquisição do Bom-
preço, a rede abriuo lequena re-
gião Nordeste, que despontou
como um mercado consumidor
voraz. De acordo com analistas

de mercado, hoje o Walmart é a
únicaredeque temfortepresen-
ça fora do Sudeste, onde a sua
atuação é pequena comparada
comasduas outras regiõesonde
ele já está. A aquisição doCarre-
four,portanto,quetemfortepre-
sençanoSudeste, faria todosen-
tido para a expansão do Wal-
mart.

Lojas.No entanto, Samaha res-
saltou que a empresa não está
contando em seu planejamento
com a possibilidade de voltar às
comprasatéqueelasurja. “Esta-
mos fortemente investindo no
crescimento orgânico”, disse o
executivo.
Para este ano, está prevista a

abertura de 80 lojas até dezem-

bro,frutodecrescimentoorgâni-
co. Para isso será aplicadoR$ 1,2
bilhão. No ano passado, foram
inauguradas 45 lojas. Com isso,
em2010aempresafoiaquemais
expandiu a área de vendas tanto
em número de lojas como por
metro quadrado no setor super-
mercadista.“Somandocomaslo-
jas que serão abertas em 2011,
em cinco anos foram inaugura-
dasmais de 230 lojas”, ressaltou
o executivo.
Apesarde ter seesquivadodas

perguntasqueenvolviamprová-
veis negociações com o Carre-
four, Samaha disse que trabalha
emsintonia fina comamatrizda
companhia. “Cada loja que é
aberta no Brasil é apresentada
como projeto para amatriz.”

Negócios

A proposta de fusão envolvendo o Pão
de Açúcar e oCarrefour trouxe à tona
a discussão sobre o papel do BNDES,
haja vistaobanco ter cogitadopartici-

par do projeto de internacionalização do grupo
brasileiro.
Nesse debate, as perguntas mais frequentes

dizemrespeitoàadequaçãodoBNDESenquan-
toindutordaformaçãodegrandesgrupospriva-
dos nacionais e aos resultados dessa ação.
Cabe observar, inicialmente, que bancos de

desenvolvimento, por definição, são institui-
ções voltadas para apoiar o desenvolvimento
econômiconacional.Anecessidadedetais insti-
tuições decorre em grande medida do fato de
que os países em desenvolvimento necessitam
de grandes aportes de capital para apoiar seu
processo de industrialização em função da es-
cassez de poupança; e de fontes estáveis de fi-
nanciamento de longo prazo a custos adequa-
dosparaapoiaroinvestimentoprivado,notada-
mente aquele voltado para a inovação.
Dessa forma, atuariam ofertando crédito a

termoscompatíveiscomoinvestimentodelon-
go prazo no montante requerido para apoiar o
desenvolvimento econômico.
Deve-se notar que tais investimentos, se fos-

sem financiados pelo setor bancário privado,
provavelmenteteriamcustoseprazosincompa-
tíveis com a natureza dos mesmos, o que os
inviabilizaria.
Essa concepção do papel/missão dos bancos

dedesenvolvimentonaturalmenterequerquea
análisederiscorelativaataisprojetosdeinvesti-
mentosejadistintadaquelaqueorientainstitui-
ções privadas, especialmente pelo fato de, tipi-
camente,nãoseremautorizadosareceberdepó-
sitos à vista ou a prazo e, como tal, não opera-
rem alavancados.
Amaiorliberdadeemdefiniroriscodasopera-

ções apoiadas não deve implicar, contudo, me-
nor transparênciaquanto a seus critérios de es-
colha relativamente aos tomadores que serão
selecionados,bemcomoasetoresqueeventual-
mente venham a ser priorizados.
Assim,seasociedadedecidequeosbancosde

desenvolvimento devemparticipar ativamente
da execução da política industrial do país, os
mesmos, juntamentecomogoverno,devemin-
dicarclaramenteos critériosqueorientamsuas
decisões. É com base nesses critérios que deve
ser analisada quão adequada é sua atuação.
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Walmart admite
aquisições noBrasil

Alexandre Rodrigues / RIO

OBancoNacionaldeDesenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES) continua preocupado
com a aproximação entre Wal-
marteCarrefoureadesnaciona-
lização do varejo no País, mas já
compartilha da visão predomi-
nantedequeémuitodifícilapos-
sibilidade de nova investida em
favor da fusão entre Pão deAçú-
car e o grupo francês no Brasil.
Anteontem,nareuniãodedire-

toriaemqueostécnicosdasubsi-
diáriade investimentosBNDES-
Par informaram a rejeição do
conselho de administração do

francês Casino à proposta do
BTGlevadaporAbilioDinizaPa-
ris, a cúpula do banco logo deci-
diu que era hora de desembar-
car. A dúvida durante todoodia,
contaumafonte,foiaconveniên-
cia de divulgar logo a decisão.
Como o enquadramento da

operaçãoprescindiadeumacor-
do entre os controladores do
Pão de Açúcar, Casino e família
Diniz,obancoviunaposiçãoofi-
cial do sócio francês que esse
pressupostonãoseriaalcançado
no conselho da controladora da
varejista brasileira,Wilkes.
A decisão acabou ajudando o

BNDESatentar sairdo fogocru-
zadoemquesemeteuapóscogi-
tar entrar com atéR$ 4,5 bilhões
paraadquirirumafatiadaempre-
sa resultanteda fusão.Apolêmi-
ca deu munição para a oposição
noCongresso,queaprovoucon-
vitesaopresidentedobanco,Lu-
cianoCoutinho,parafalaremco-

missões e um destaque subme-
tendoemissõesdoTesouropara
o BNDES ao orçamento. Ainda
propôs umaCPI.
Esse dano à imagemdo banco

foiapontadopelapresidenteDil-
ma Rousseff em conversa com
Coutinho, na sexta-feira, mas
elarenovouaconfiançanele,um
de seus principais conselheiros.
Aavaliaçãodogoverno,dizou-

trafonte,édequeoBNDESposi-
cionou-se mal no episódio, de-
morando a frisar a condição do
acordo, um mecanismo criado
justamenteparaprotegê-lo.Mes-
moassim,Dilmateriamantidoo
apoio à operação, sobre a qual
havia sido consultada antes do
anúncio, em caso de acordo.
“O negócio não deu errado

porqueoBNDESsaiu.OBNDES
saiu porque o negócio deu erra-
do”,dizafonte.Comafusãofrus-
trada,ogovernoagoraesperare-
dução da pressão noCongresso.

BNDEScontinua preocupado
comdesnacionalização do varejo

● Ontem à noite, o empresário
Abilio Diniz divulgou um comuni-
cado criticando seu sócio francês
Casino, por ter rejeitado na terça-
feira o projeto de fusão com o
Carrefour. Ele afirmou que a rede
francesa não fez uma análise ade-
quada dosméritos da proposta,
que poderia levar o Grupo Pão de
Açúcar, nas suas palavras, a ou-
tro patamar. “O únicomotivo pa-
ra contestar a proposta foi seu
próprio interesse em adquirir o
controle da CDB em 2012”, disse
Diniz. “A gestão dos acionistas
controladores da CBD deve res-
peitar estritamente os princípios
de governança corporativa e pro-
teger os interesses de todos os
acionistas. O Casino fracassou
totalmente em fazê-lo.”

Varejo. Amazon vende calçados
com frete grátis para o Brasil

✽
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Após retiradade proposta, Carrefour
estudanovos projetos de fusãonoPaís

MARCIO FERNANDES/AE

PlanoB.Carrefour segue embusca de uma solução para suas lojas no Brasil e diz que está aberto a novas propostas

economia.estadão.com.br

AbilioDinizacusa
Casinodeagir em
‘interessepróprio’

MARCOS SAMAHA
PRESIDENTE DO WALMART BRASIL
“Aquisições no futuro
podem voltar a fazer parte
desse cenário, mas não
comento sobre qualquer projeto
de aquisição”

“Outras
aquisições
poderão
vir a ser
estudadas.”

NaianaOscar

Depois de ver fracassadas as
negociações de fusão com o
GrupoPãodeAçúcar, oCarre-
four já dá sinais de que procu-
ra uma nova saída para sua
operação no Brasil. Ontem,
emuma conferência comana-
listas, o diretor financeiro do
grupo francês, Pierre Bou-
chut, disse que a companhia
pode estudar uma nova pro-
posta de fusão no País se fos-
sem apresentados outros me-
canismos de financiamento.
Nodiaseguinteàsequênciade

comunicados que deram fim à
polêmica proposta de Abilio Di-
niz para unir as operações do
GrupoPãodeAçúcarcomoCar-
refour, o presidente mundial da
varejistafrancesacomeçouapre-
pararumamensagemaosfuncio-
nários da subsidiária brasileira
afirmandoqueacreditanaopera-
çãolocalequeestácomprometi-
do comonegócio. Segundo fon-
tes do Carrefour, o presidente
mundial da rede, Lars Olofsson,
deve afirmar que a empresa não
temaintençãodedeixaromerca-
do brasileiro – porém, está aber-
ta a acordos de sociedade que
possam acelerar o crescimento
da operação.
Durante a apresentação de re-

sultados,odiretorfinanceiro fez
questãodecompararodesempe-
nho da rede em alguns países da
Europa comaoperação brasilei-
ra. No segundo trimestre deste
ano, as vendas globais do Carre-
four aumentaram 1,6% em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado. No Brasil, onde a rede
tem seu segundo maior merca-

do, o crescimento foi de 11,3%.
Questionado sobre o fim das

negociações com o Pão de Açú-
car,Bouchutdisseque“ascondi-
ções necessárias para a conclu-
sãodapropostanãoforamatingi-
das”. E mesmo com a sensação
generalizadanomercadodeque
a proposta não tem mais qual-
quer chance de ir para frente, o
executivoreforçou:“Seporalgu-
ma razão o Gama vier com uma
nova proposta, nossos conse-
lhospodemdecidir se reunirno-
vamente.”
Chegou a se especular noBra-

sil que o Carrefour tentaria sal-
varapropostadefusãonegocian-
do diretamente como conterrâ-
neo Casino – sócio de Abilio no
PãodeAçúcarepersonagemque
definiu, namanhãde terça, o ru-
modasnegociações.OBTGPac-
tual, responsável por reunir os
investidores interessados na fu-
são, estaria ao ladodoCarrefour
nessa jogada. Ontem à noite, no
entanto, o banco confirmouque
não pretende procurar o Casino
para retomar a negociação.
Na contagem regressiva para

assumir o controle do Grupo

Pão de Açúcar em julho de 2012,
comoprevê o acordode acionis-
tas firmado em 2005, o Casino
está decidido a não levar nenhu-
ma parceria com o Carrefour
adiante. “Esse projeto estámor-
to,entrandonocaixão,eseráen-
terrado”, disse fontepróximaao
Casino. “Não importa quem se-
rão os investidores e de onde
vemodinheiroporquea compa-
nhiaestáconvictadequeoCarre-
four não é umbomnegócio.”
OCasino deixou isso claro na

reuniãoemqueoconselhodead-
ministração recusou por unani-

midade a proposta de fusão. Em
comunicado,ogrupodissequeo
negócioé“contrárioaosinteres-
ses” dos acionistas.

Futuro. Fontes próximas ao Ca-
sino a dizem que os aconteci-
mentos dos últimos dois meses
não farão a empresa mudar de
posição em relação ao Grupo
Pão de Açúcar. Isso significa di-
zer que a operação continuará
sob administração de executi-
vos brasileiros e queo acordode
acionistas serámantido.
Do lado de Abilio, as declara-

ções continuam sendo em defe-
sada fusãoenumtomdeque ela
pode voltar à mesa de negocia-
çãono futuro. “Estamos convic-
tos de que o projeto é fora de sé-
rie”,dissePérciodeSouza, sócio
da consultoria financeira Está-
ter, que está por trás dos negó-
cios de Abilio.
“Este é o momento para acal-

mar os ânimos, analisar tudo,
ver se o Casino esfria a cabeça.”
Mas, segundoele, quemdeve re-
tomar o debate e aprofundá-lo é
o próprio Abilio. / COLABORARAM
MELINA COSTA E PATRÍCIA CANÇADO

Financiamentodo
crescimento e
transparência

●Possibilidade

Presidente da empresa
no País, no entanto,
prefere não comentar a
possibilidade compra das
operações do Carrefour

Alternativas.O presidente mundial da rede, Lars Olofsson, enviará nos próximos dias um comunicado aos executivos
brasileiros da rede para reafirmar que está aberto a acordos de sociedade que possam acelerar o crescimento da operação

Governo considera que o
banco se comunicou mal
no caso Pão de Açúcar, o
que explicaria todas as
críticas que recebeu

estadão.com.br
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