
Teve início a batalha para unir o Pão de 
Açúcar ao Carrefour e criar um gigante 
franco-brasileiro no varejo mundial. Pode 
até ser bom para o consumidor brasileiro 
GIULIANO GUANDALINI E LUIS GUILHERME BARRUCHO 

e tudo der certo — e põe 
tudo nisso —, em sessenta 
dias o Brasil pode ver a 
criação da terceira maior 
empresa do país. É esse o 
prazo para que todos os 

acionistas envolvidos aprovem a pro-
posta de fusão do Pão de Açúcar com o 
Carrefour do Brasil. O prazo começou a 
ser contado na última terça-feira, quan-
do o projeto foi oficializado publica-
mente. Se sair do papel, o acordo unirá 
as duas maiores redes de varejo do país. 
O "CarrePão" deixaria na poeira o gru-
po americano Walmart. Em volume de 
vendas, medido pelo seu faturamento, o 
CarrePão ficaria atrás apenas da Petro-
bras e da Vale, as duas maiores compa-
nhias do país. O projeto tem sido trata-
do como a InBev dos supermercados, 
por certa semelhança desse negócio 
com aquele que culminou na união da 
brasileira AmBev com a belga Inter-
brew. A analogia se sustenta porque, se 

vier mesmo a fusão, o Pão de Açúcar 
passaria a ser o maior acionista do Car-
refour mundial e teria voz na gestão in-
ternacional da empresa. Entre o anúncio 
e a concretização do negócio, porém, 
existem obstáculos formidáveis. Um 
deles é a resistência do francês Jean-
Charles Naouri. controlador. da rede 
francesa Casino. sócia, há mais de dez 
anos, do Pão de Açúcar. Naouri sentiu-
se esfaqueado pelas costas e está em 
guerra aberta com Abilio Diniz. presi-
dente do Conselho do grupo brasileiro. 
Assim que a proposta de fusão com o 
Carrefour foi anunciada pelos brasilei-
ros, Naouri deu ordem para a compra 
do maior número possível de ações do 
Pão de Açúcar. Ele quer se posicionar 
para que. caso a fusão se torne reali-
dade. tenha mais força do que Diniz e, 
em última análise, seja o controlador da 
nova empresa. Se Naouri não for pacifi-
cado. dificilmente o negócio será reali-
zado — pelo menos nos moldes sonha-
dos por Abilio Diniz. Em entrevista a 
VEJA. Luciano Coutinho. presidente 
do BNDES, garantiu que. sem acordo 
com o Casino. o banco estatal que ele 
comanda está fora do negócio que vem 
sendo desenhado, em segredo, há dois 
anos pelo Pão de Açúcar. 

Uma operação desse tipo feita, di-
gamos. no ramo da siderurgia seguiria 



"SEM ACORDO, O NEGÓCIO NÃO SAI" 
e depender do presidente do Ban-
co Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Lu-
ciano Coutinho, haverá ainda muito 
suspense antes que a fusão entre o 
Pão de Açúcar e o Carrefour se con-
cretize. Embora seja um defensor da 
fusão, ele afirma que o banco não vai 
participar do negócio se o Casino e o 
Pão de Açúcar não se entenderem. Na 
semana passada. Coutinho falou à 
editora Malu Gaspar. 

Por que o BNDES vai financiar um ne-
gócio que, até onde se sabe, não foi 
sequer oferecido aos bancos privados? 
O BNDES não é o único banco na 
operação. Há também o BTG, que é 
privado. Apostamos que, no momen-
to em que os sócios chegarem a um 
acordo, outros bancos vão querer se 
juntar à operação. Para o BNDES, é 
bastante claro o potencial de criação 
de valor e de fortalecimento da ges-
tão brasileira no varejo mundial. 

 
O senhor está trabalhando pessoalmen- 
 te por um acordo? Não cabe a nós 

ocupar a linha de frente dessa negocia-
ção. O que, sim. cabe ao banco, é zelar 
pelo respeito incondicional aos princí-
pios da ética nos negócios e pela estri-
ta observância aos contratos. Isso é 
essencial. Sem acordo entre o Pão de 
Açúcar e o Casino, o BNDES não en-
trará no negócio. 

Existe um prazo final para que os sócios 
se entendam? Não falamos em prazo, 
mas acredito que logo se chegará a um 
acordo, assim que todos perceberem 
quanto têm a ganhar com o negócio. 
Tenho uma reunião nesta segunda-feira 
com o senhor Jean-Charles Naouri 
(presidente do grupo Casino). Vou ou-
vi-lo para compreender a questão mais 
a fundo. 

O senhor não teme que os estrangeiros 
  assumam o controle da nova empresa? 
Nosso propósito é financiar lideranças 
nacionais, de empresas brasileiras. Es-
sa é uma condição básica para partici-
parmos do projeto. Mas é cedo para 
falar em detalhes de contrato. Estamos 
ainda nas preliminares. 



seu curso distante da curiosidade da 
maioria das pessoas. Uma fusão de su-
permercados, ao contrário, desperta 
um interesse infinitamente maior — o 
que. infelizmente, não a torna mais 
simples de ser entendida. A me-
lhor maneira de abarcar a ques-
tão em toda a sua complexida-
de é analisá-la com perguntas 
e respostas. 
1) Por que o casamento do 
Pão de Açúcar com o Carre-
four exigirá quase 5 bilhões de 
reais para se concretizar? Em 

tese. duas empresas podem com-
binar suas operações e fundir seus 
respectivos estoques acionários sem 
que ninguém precise desembolsar um 
centavo. No caso dos supermercados, a 
fusão foi desenhada de tal forma que, 
para liderar a empresa resultante do 
casamento, o Pão de Açúcar tem de 
comprar lotes enormes de ações do 
Carrefour. 
2) Por que entre tantas fontes de fi-
nanciamento disponíveis em um mundo 
afogado em liquidez se foi bater logo 
às portas do estado brasileiro? Lucia-
no Coutinho e Abilio Diniz. em entre-
vista a VEJA, respondem em pane a 
essa pergunta. O banco estatal dirigido 
por Coutinho acha que. além de poder 
ter lucro no negócio, ele atende ao inte-





resse nacional brasileiro de lançar-se 
como uma empresa globalizada com 
controle sobre um grande grupo fran-
cês. Abilio respondeu que ao se asso-
ciar ao estado brasileiro impressionaria 
bem os estrangeiros e isso facilitaria as 
negociações. 
3) Por que o governo se apressou em 
defender com unhas e dentes a opera-
ção como se ela fosse mais imprescin-
dível, necessária e urgente, por exem-
plo, do que a melhoria dos aeroportos, 
portos e estradas em petição de misé-
ria? Porque o governo atual é domina-
do por uma ideologia de capitalismo de 
estado, segundo a qual os burocratas de 
Brasília pensam que sabem mais do 
que os próprios empresários o que é 
melhor para as empresas brasileiras. 
Para eles é lícito gastar dinheiro públi-
co para internacionalizar uma empresa 
brasileira porque isso seria do interesse 
nacional. Não seria uma operação iné-
dita para o BNDES. O banco estatal 
atuou da mesma maneira na criação da 
Fibria. empresa de celulose originária 
da fusão da Aracruz com a Votorantim 
Celulose e Papel, no setor de papel, ou 
ainda dos frigoríficos JBS-Friboi com 
o Bertin. e a Oi. nas telecomunicações. 
Essas fusões foram todas patrocinadas 
pelo BNDES dentro da lógica do go-

MODELO AVARIADO O Carrefour 

revolucionou o varejo com a criação dos 
hipermercados, mas hoje passa por uma crise 

"JA COPIEI MUITO 0 CARREFOUR. 
MAS HOJE SOMOS MELHORES" 

Ahistória do Pão de Açúcar teve 
início em 1948. quando o portu-

guês Valentim dos Santos Diniz abriu 
uma doceria em São Paulo. Em 1959. 
inaugurou seu primeiro supermerca-
do. Seu filho Abilio era um dos fun-
cionários. Aos 74 anos (52 deles no 
varejo). Abilio Diniz comanda hoje a 
maior empresa do comércio brasilei-
ro e acredita que pode estar entre os 
controladores da segunda maior do 
mundo. Em entrevista ao editor Giu-
liano Guandalini. na quinta-feira pas-
sada, Diniz afirmou que vinha, desde 
2009, imaginando maneiras de se as-
sociar ao grupo francês Carrefour. O 
empresário, cuja fortuna é avaliada 
em 3 bilhões de dólares, diz que agiu 
também para proteger o Pão de Açú-
car de um eventual controle de con-
correntes externos: "Se não fizesse 
nada, as três grandes empresas de 
distribuição do país cairiam nas mãos 
de estrangeiros". 

Como surgiu a proposta de fusão? 
É preciso entender o contexto. As 
perspectivas no Brasil são completa-
mente diferentes das vistas na Euro-
pa, um mercado estagnado e em cri-

se. No Brasil, sobra otimismo. Doze mi-
lhões de pessoas passaram a fazer parte 
do mercado consumidor. O Pão de Açú-
car tem se beneficiado do crescimento 
com distribuição de renda. Nossas ven-
das passaram de 16 bilhões de reais, em 
2005, para estimados 55 bilhões de reais 
em 2011.O Brasil está fone, o que sig-
nifica que os ativos em reais estão fones 
na comparação com o dólar e o euro. É o 
momento perfeito para as empresas da-
rem saltos e materializarem suas ambi-
ções de internacionalização. 

Como foi a aproximação com a rede fran-
cesa Carrefour? Há dois anos, tive os 
primeiros encontros com os controlado-
res do Carrefour. A oportunidade de 
contribuir para a recuperação daquela 
empresa me atraiu muito. Tenho uma 
identificação enorme com ela. Eles fize-
ram a grande inovação do varejo. Em 
1967, fui à França e tive a oportunidade 
de conhecer o Marcel Fournier. funda-
dor do Carrefour. Já copiei muito do que 
eles faziam. Mas hoje somos melhores. 
O fato é que vi a oportunidade.de com-
prarmos pane das operações. Apresentei 
essa ideia ao meu sócio. Jean-Charles 
Naouri. do Casino. 

Naouri sabia do seu projeto? Conversei 
com ele sobre isso em dezembro, em 
almoço no (hotel) George V. em Paris. 
Mas ele não se interessou. Nunca enten-
di direito as razões dele. Meses depois, 
fomos surpreendidos pelo vazamento de 
informações sobre nossas negociações 
com o Carrefour. Aquela foi a última vez 
que almoçamos juntos. Na semana pas-
sada, fui a Paris tentar me encontrar com 
ele. para apresentar os termos da propos-
ta. Fiquei ali 28 horas, entre a noite de 
domingo e a manhã de terça-feira, mas 
ele não quis se encontrar comigo. 

Ele acusa o senhor de ter desrespeitado o 
acordo com o Casino e o advogado do 
grupo fala em "golpe de estado empresa-
rial"... Basta ler o acordo para ver que 
não feri nenhum termo. O texto está dis-



ponível no site do Pão de Açúcar. 
O que diz o acordo? Está lá escrito 
que, enquanto eu estiver saudável e 
entregando resultados, permanecerei 
na presidência do conselho do Pão de 
Açúcar, mesmo depois de 2012, quan-
do o Casino passaria a ter o controle. 
Nada impede que as partes conversem 
com outras empresas. 

Por que a associação com o BNDES? 
O BNDES fez pane das conversas des-
de o início deste ano. É importante ter 
a marca do BNDES em um negócio co-
mo esse. Mas é preciso ficar claro que 
quem deverá participar da operação 
é o BNDESPar. É uma subsidiária do 
BNDES que funciona como uma em-
presa de investimentos, com recursos 
próprios. Ele compra e vende ações e 
participações em empresas. Não se tra-
ta do dinheiro dos trabalhadores nem 
de dinheiro do contribuinte, como se 
tem dito. O negócio tem tudo para ser 
uma operação bastante lucrativa para 
o BNDESPar, que entraria com a ação 
do Pão de Açúcar cotada a 66 reais. 
Depois do anúncio da proposta de 
fusão. ela já valia 74 reais. 

Não seria possível fazer a mesma opera-
ção com bancos privados? Claro que se-
ria. Não teríamos nenhuma dificuldade 
para levantar esses recursos. Mas. para 
nós. 6 ótimo contarmos com um banco 
grande e oficial para apresentar o negó-
cio aos acionistas franceses do Carre-
four. Dá um respaldo à operação e faci-
lita sua aprovação. 

O consumidor não perderá com a dimi-
nuição na concorrência? Pelo contrário. 
Sairá ganhando. Vou explicar por quê. 
O Pão de Açúcar não tem nenhuma di-
ficuldade em concorrer com o Carre-
four ou o Walmart. Somos mais eficien-
tes e vendemos mais por metro quadra-
do. Com a fusão, teríamos ganhos ope-
racionais que repassaríamos para os 
preços. Os hipermercados e as grandes 
redes contribuem para o controle dos 
preços. No ano passado, a inflação me-
dida pelo IPCA foi de 5.9%. O custo de 
alimentos subiu 10,7%. Nas lojas do 
Extra, os reajustes dos alimentos indus-
trializados foram de apenas 3,9%. 



verno e de seu presidente. Luciano 
Coutinho. de estimular o nascimento 
de "campeões nacionais", como ele 
diz. para fortalecer as empresas de ca-
pital brasileiro e dar-lhes musculatura 
para concorrer no mercado global. A 
tese é altamente discutível. Sem dúvi-
da. há maneiras melhores de gastar bi-
lhões de reais do suado dinheiro dos 
pagadores de impostos. 
4) É verdade que ao entrar no negócio 
não emprestando dinheiro diretamente, 
mas comprando participação acionária 
no "CarrePão" por meio do BNDESPar, 
o governo não estaria gastando recur-
sos públicos? É falso. O BNDESPar 
realmente funciona como um ente de 
mercado que busca o lucro — mas se 
suas operações derem prejuízo quem 
cobre o rombo é o Tesouro Nacional, ou 
seja. os brasileiros que dão duro e pa-
gam seus impostos. 
5) A projetada fusão pode dar errado? 
Pode. A esperança de Abilio Diniz é, 
com o tempo, demonstrar ao francês 
Jean-Charles Naouri que ele e os de-
mais acionistas têm muito mais a ga-
nhar se o negócio der certo do que se 
não vingar. A operação, porém, prevê 
uma complexa troca de ações, em di-
versas etapas, para que sejam amarra-
dos os interesses de todos os persona-
gens envolvidos, brasileiros e estran-
geiros, sem ferir acordos de acionistas 
nem as legislações dos mercados finan-
ceiros. A disputa jurídica vai ser inten-
sa, e cada uma das partes já contratou 
sua cota de grandes escritórios de ad-
vocacia no Brasil e na França. 
6) O Pão de Açúcar precisava mesmo 
internacionalizar-se agora ou isso foi 
uma manobra de Abilio Diniz para rom-
per um contrato assinado com o Casi-
no de Jean-Charles Naouri há quase 
cinco anos? Segundo os estudos enco-
mendados pelo Pão de Açúcar à Funda-
ção de Getulio Vargas e à consultoria 
Tendências, o grupo tinha atingido seu 
ponto máximo de expansão em um úni-
co mercado. Em outras palavras, sem 
ter receita em moedas fones como o 
euro e o dólar, o grupo começaria a pa-
recer isolado e frágil demais aos olhos 
dos concorrentes estrangeiros e seu 
destino seria estiolar e ser comprado. O 
grande tubarão do mercado mundial de 
varejo é o gigante americano Walmart 
que. por sua vez, vinha estudando ele 



LÍDER EM VENDAS A eficiência 

logística do Walmart permite vender a 

preços significativamente mais baixos 

próprio a compra do f rancês Carrefour . 
O negócio esteve a ponto de ser fecha-
do em 2009. Havia t ambém u m a pros-
pecção de negócio por parte do Casino, 
sócio do Pão de Açúcar , que queria 
comprar sozinho as operações do Car-
refour no Brasil e , em seguida, nego-
ciar a empresa resultante c o m os ameri-
canos do Walmart . Nesse cenário, o 
Brasil teria as maiores redes de super-
mercados do país controladas por gru-
pos estrangeiros. 

7) Se a fusão nos moldes propostos 
por Diniz sair mesmo, os exportadores 
brasileiros venderão mais na Europa? 
Não. Essa é a a rgumentação mais f raca 
do governo para jus t i f icar sua presença 
no negócio pr ivado propos to pelo Pão 
de Açúcar. 

8) Os consumidores brasileiros sofrerão 
com o quase monopólio da rede de su-
permercados que pode vir a ser criada? 
Essa é a argumentação mais fraca de 
quem abomina o negócio. Nas regiões 
geográficas onde o "CarrePão" não tiver 
concorrência, ele terá de vender lojas. O 
Cade, o órgão federal encarregado de 
impedir monopólios, tem como exigir 
isso do Pão de Açúcar. A experiência do 
Walmart nos Estados Unidos mostra 
que, quanto maior uma rede, mais bara-
to ela vende e mais diversificação de 
produtos oferece nas prateleiras. • 

COM REPORTAGEM DE ÉRICO OYAMA 

Walmart elevou a um extremo nunca 
antes alcançado a fórmula de ganho 

de escala e de eficiência logística para 
assim vender mais e mais barato que a 
concorrência. Nos Estados Unidos, estu-
dos indicaram sua contribuição no con-
trole inflacionário. Sua eficácia se reflete 
nos números. Se fosse um país, o Wal-
mart seria a 23a maior economia do 
mundo. Em 2010, seu faturamento foi 
de 420 bilhões de dólares, mais que o 
triplo do faturamento do Carrefour, o se-
gundo maior varejista do mundo. Funda-
do por Sam Walton, morto em 1992, 
inovou ao enxergar a relevância da logís-
tica para o varejo e implantar, nos anos 
80, o controle dos estoques e das ven-
das em tempo real. No mercado brasilei-
ro, o Walmart ocupa hoje a terceira posi-
ção. Terá o equivalente a um terço das 
vendas da empresa formada por Pão de 
Açúcar e Carrefour, caso o negócio dê 
certo. A movimentação, porém, não alte-
ra seus planos de crescimento no país, 
segundo afirmou a VEJA na última quin-
ta-feira o presidente mundial do Walmart, 
o americano Mike Duke. "O Brasil conti-
nua sendo prioridade. Temos um com-
promisso de longo prazo com o país", 
afirmou. Duke, 61 anos, é o principal 
executivo da empresa desde fevereiro de 
2009. Em visita ao país antes do anún-

cio das negociações do "CarrePão", ele 
falou ao repórter Marcelo Sakate. 

PLANOS PARA O BRASIL 
"Temos um plano agressivo de crescimento 
para o Brasil. Queremos ter mais lojas e 
crescer nos mercados regionais em todo o 
país. Quando pensamos no mercado brasi-
leiro daqui a cinco, dez ou vinte anos, não 
temos dúvida de que o país será um dos 
líderes mundiais. Haverá um número ainda 
maior de consumidores. Existe uma classe 
média emergente. As pessoas estão em-
pregadas e entusiasmadas. Se olharmos 
para trás, houve anos em que não tivemos 
tanto crescimento. Estávamos aprendendo 
como funciona o mercado. Se pudéssemos 
mudar algo da época em que entramos no 
Brasil, em 1995, provavelmente tentaría-
mos encontrar meios de atender mais con-
sumidores e mais rapidamente. Mas vamos 
recuperar o tempo perdido." 

INFLAÇÃO DOS ALIMENTOS 
"Não concordo que teremos de pagar mais 
pelos alimentos de agora em diante.Temos 
trabalhado com agricultores ao redor do 
mundo para aumentar a produtividade. 
Ainda existe muito desperdício. Tentamos 
mitigar o processo de encarecimento dos 
alimentos com ganho em eficiência. Re-
centemente, eu visitei um programa que 



Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 27, p. 78-87, 6 jul. 2011. 




