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Lugar de gente feliz?
Abilio Diniz e o grupo Casino tornam pública a disputa pelo controle do Pão de Açúcar

Por Janaina Langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br e Jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

O que começou como aparente boata-
ria de mercado logo ganhou chancela 

federal. Pela primeira vez desde que a ne-
gociação foi revelada pela mídia, há pou-
co mais de um mês, Carrefour e Pão de 
Açúcar assumiram oficialmente as trata-
tivas para a fusão das operações das em-
presas no Brasil, com reflexos também 
na composição acionária da matriz do 
gigante francês do varejo. Sócio de Diniz 
na rede de varejo, o também francês Ca-
sino sustenta que continua sendo man-
tido à margem das negociações conduzi-
das por Diniz. E acusa o empresário bra-
sileiro de agir ilegalmente e em surdina.

O estopim da polêmica se deu na ter-
ça-feira, 28, quando veio a público um 
fato relevante com detalhes da proposta 
de associação feita às duas companhias 
pela Gama Empreendimentos, empresa 
criada pelo Banco BTG Pactual especifi-
camente para este negócio. 

O BNDES, por sua vez, entrou em cam-
po, assim como alguns ministros do gover-
no Dilma. O banco não apenas avalizou 
a negociação, como também anunciou 
a intenção de ser sócio da nova compa-
nhia, com um aporte de R$ 3,91 bilhões.  
O BTG — que tem entre os seus sócios um 
ex-presidente do Pão de Açúcar, o con-
sultor Cláudio Galeazzi — colocaria ou-
tros R$ 690 milhões sobre a mesa, além 
de emprestar R$ 1,15 bilhão à nova em-
presa, que é tratada no documento en-
viado aos investidores como NPA (Novo 
Pão de Açúcar), e teria o controle da Com-
panhia Brasileira de Distribuição (CBD), 
controlador do Grupo Pão de Açúcar. A 
CBD também controla a Globex, que in-
clui as redes Ponto Frio e Casas Bahia.

O passo adiante rumo a Brasília da-
do por Diniz nas negociações, apesar de 
todos os imbróglios judiciais previsíveis, 

nho com os principais negócios do setor. 
São 15.844 lojas, uma área total de ven-
das de 4,9 milhões de metros quadrados, 
que empregam quase 240 mil trabalha-
dores. O resultado dessa conta é um fa-
turamento de R$ 61,3 bilhões, o corres-
pondente a 31% do mercado nacional, e 
a 20% das 81.128 lojas existentes hoje no 
País. Em outras, trata-se do filé mignon de 
um mercado que cresce continuamente.

O setor vai no embalo da economia 
brasileira, que tem deixado principal-
mente os países europeus à espreita pa-
ra aproveitar oportunidades capazes de 
recuperar os prejuízos obtidos a partir da 
crise deflagrada nos Estados Unidos, em 
2008. “Há duas décadas, o Brasil ficava à 
míngua. Hoje, o País deixa um recado cla-
ro ao mundo: para estar aqui, é preciso 
ser muito bom”, diz Ricardo Pastore, co-
ordenador do núcleo de estudos do va-
rejo da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM).

Pastore estima um aumento expressi-
vo dos investimentos no setor nos próxi-
mos anos, impulsionado principalmente 
pelo aumento da renda das classes C e D. 
Segundo dados do relatório Global Retail 
Development Index (GRDI), realizado há 
dez anos pela consultoria ATKearney, o 
Brasil é o destino mais promissor para os 
varejistas, especialmente na área de ali-
mentos. Tradicionalmente, os supermer-
cados aplicam entre 2% e 5% do fatura-
mento em novos investimentos, o que re-
sulta em R$ 4 bilhões, em média, ao ano.

O aporte tem sido utilizado para finan-
ciar negócios ligados a fusões e aquisições, 
o que acabou acentuando a concentra-
ção do setor nas mãos de cinco grandes 
redes. A maior fatia é da Companhia Bra-
sileira de Distribuição (CBD), que pos-
sui 18% do mercado, seguida do Carre-
four (14,4%), Walmart (11,1%) GBarbo-
sa (1,7%) e a Zaffari (1,2%). Analistas afir-
mam que não são apenas os consumido-
res que podem perder com esse cenário 
— também os fornecedores sofrem mais 
na hora de negociar preços (veja texto no 
quadro Análise à pág. 29).

Com faturamento conjunto de R$ 93,46 
bilhões, esse quinteto aumentou o seu 
controle de 40%, em 2004, para 42% em 
2011. Se forem levadas em conta as ope-
rações das Casas Bahia e do Ponto Frio 
nos resultados do Pão de Açúcar, esse 
índice eleva-se a 46%, segundo estudos 
da Felisoni Consultores e Provar/Ibevar. 

Em São Paulo, a taxa de concentração 
sobe a 60%, consideradas as três primei-

revela o prestígio do empresário junto às 
altas patentes do governo brasileiro. E ir-
ritou os seus atuais sócios e maiores con-
correntes do Carrefour na França. 

Na quarta-feira 29, o Casino publicou 
anúncio com críticas pesadas a Diniz. O 
texto afirma que a proposta fora elabora-
da “em segredo e de forma ilegal”, com o 
objetivo de “indiretamente expropriar do 
Casino os direitos de controle adquiridos 
e pagos” em 2005. Acusava, ainda, o Carre-
four e Diniz de ignorarem deliberadamente 
“tanto a lei e os contratos quanto os prin-
cípios fundamentais da ética comercial”. 

Dois dias depois, Diniz saiu das cordas. 
E usou o mesmo espaço nos jornais para 
a sua defesa, classificando como “graves e 
infundadas” as acusações feitas a ele pelo 
Casino. Segundo o empresário, as nego-
ciações estão sendo conduzidas “de for-
ma absolutamente legítima” e de acordo 
com “os princípios da ética comercial”. E 
convocou os acionistas a analisarem com 
respeito e seriedade a proposta, que, ga-
rante, seria boa para todos.

Caso o negócio saia, será uma mudan-
ça radical no destino da rede Pão de Açú-
car. Isso porque o acordo selado entre a 
família Diniz e o Casino prevê que, em 
junho de 2012, o grupo francês passe a 
ter opção de assumir o controle da Wil-
kes, joint venture formada com Diniz pa-
ra controlar as ações com direito a voto 
no Pão de Açúcar. Na ocasião, o Casino 
pagou por um vultoso lote de ações US$ 
900 milhões, há seis anos. 

A aprovação do novo acordo anula-
ria tal cláusula e submeteria o Casino às 
políticas da empresa resultante da fusão, 
estabelecidas na proposta do BTG Pactu-
al e amplamente favoráveis ao Carrefour 
e Diniz. Além da perda do direito de in-
dicar o controlador, o Casino veria a sua 

participação na empresa diluída a 29%. 
Atual mente, os franceses detêm 43% do 
capital aberto da CBD, patamar alcançado 
após uma massiva compra de ações pre-
ferenciais realizada nas últimas semanas.

Desconfortável com os rumos desfavo-
ráveis da negociação para a sua empre-
sa, o presidente do Casino, Jean Charles 
Naouri, deveria desembarcar no sábado 
2 no Brasil. A informação não foi confir-
mada oficialmente pelos franceses. 

O mercado em perspectiva
O documento proposto pelo BTG Pac-

tual também prevê que, finalizada a en-
genharia financeira da associação, o Car-
refour e o Novo Pão de Açúcar deteriam, 
cada um, 50% do capital social e votante 
da CBD. A NPA, por sua vez, ficaria com 
11,7% da operação global do Carrefour, 
e garantiria o direito de indicar, no mí-
nimo, dois membros para o Conselho de 
Administração do Carrefour, incluindo o 
vice-presidente, além de quatro membros 
para altos postos de comitês estratégicos 
na estrutura do grupo. 

Seriam criadas, então, as condições ini-
ciais para que Diniz desse início a sua no-
va ambição profissional, segundo fontes 
próximas à negociação: tornar-se, futura-
mente, o número 1 do segundo maior gru-
po mundial no varejo de supermercados, 
para, em seguida, içá-lo à liderança mun-
dial por meio do bem-sucedido modelo de 
gestão implementado no Pão de Açúcar.

O varejo supermercadista brasileiro 
equivale a 5,5% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil. O setor faturou R$ 201,6 
bilhões em 2010, o que equivale a um 
crescimento real de 7,5% em relação ao 
ano anterior, segundo dados da Associa-
ção Brasileira de Supermercados (Abras). 

O Estado de São Paulo enche o carri- Diniz: ambição de ser um global player

Marcas próprias como Qualitá e Taec, do Pão de Açúcar, poderiam ser vendidas também no exterior, argumentam Diniz e o governo
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ras colocadas do ranking. “Esse cenário 
caracteriza o setor há quase uma déca-
da. E deve continuar prevalecendo nos 
próximos anos”, avalia João Galassi, pre-
sidente da Associação Paulista de Super-
mercados (Apas).

Dados da Apas mostram que a presen-
ça das chamadas lojas de vizinhança cres-
ceu 3,5% de 2009 para 2010. Nesse mes-
mo período, os supermercados avança-
ram 5%, enquanto os hipermercados re-
gistram queda de 1,3%. “As lojas da vizi-
nhança vêm ocupando o lugar dos hiper-
mercados, que estão mudando o seu po-
sicionamento”, diz Galassi. 

O executivo conta que a venda de ali-
mentos deve desaparecer gradativamente 
nesse novo modelo de atuação dos hiper-
mercados. E com isso abrir caminho pa-
ra a montagem de áreas especializadas, 
conceito que originou a criação desse ti-
po de negócio em outros países. Seria o 
mesmo que ter, por exemplo, um setor 
eletrônico ancorado pelas Casas Bahia. 

Há ainda uma forte orientação para 
que todos os empresários supermerca-
distas invistam em lojas de apoio, com 
oferta de serviços, restaurantes, cabelei-
reiros, perfumarias e até cinemas, permi-
tindo inclusive a entrada de novas fran-
quias, o que seria uma alternativa aos al-
tos custos dos shoppings.

Os números do setor ganham fôlego 
extra também por meio do uso das mar-
cas próprias como um poderoso instru-
mento de fidelização e margem de lucro 
mais generosa. É o que o Pão de Açúcar faz 
com as linhas Qualitá e Taec, por exemplo. 
“É uma estratégia que começa a ser mais 
bem explorada no Brasil”, resume Galassi.

Quando fusão quer dizer confusão
Não tem jeito. Nos próximos dias a 

confusão estará instaurada no merca-
do em razão da fusão entre o Pão de 
Açúcar e o Carrefour. Não vou aqui 
tratar do tema em si, que muda ao sa-
bor do vento e dos lances, se me per-
mitem o infame trocadilho, do cassi-
no. Embora os acontecimentos ainda 
devam ter tons mirabolantes para os 
próximos dias ou semanas, é preciso 
entender o que isso significa para as 
empresas de consumo.

A nova força que vai surgir terá pe-
so significativo no varejo de alimentos, 
bebidas, linha branca e outros. Este pe-
so será distinto em cada uma das cate-
gorias. Mas será grande. Muito gran-
de. Isso poderá ser um problema para 
as indústrias de bebidas e alimentos. 
Grande parte do volume de cervejas, 
refrigerantes, sucos, grãos, enlatados 
e uma dezena de outras categorias é 
comercializada pelo autosserviço. Em-
bora seja pulverizado, é preciso lem-
brar que os hipermercados concen-
tram uma participação muito grande 
de vendas de muitas empresas. 

Os problemas para as empresas 
começam antes da união. Algumas 
têm motivos para ficar de cabelos em 
pé. Principalmente as que têm pre-

ços muito diferentes para as bandeiras. 
Este segredo será agora revelado. Elas te-
rão que realinhar os preços. Para baixo. 

Também devem ter preocupação as 
empresas que possuem vendas muito 
expressivas para as duas redes. Juntas 
elas podem somar uma participação 
preocupante. Neste caso vale atentar 
uma das regras sempre recomendada: 
nenhum cliente pode significar no fa-
turamento mais do que a margem bru-
ta. Se a margem bruta é de 10%, o maior 
cliente não deve representar mais do 
que isso no faturamento. Em alguns ca-
sos trabalha-se com o EBTDA. Quando 
um cliente representa mais do que o re-
sultado de uma empresa esta mudou de 
dono. O dono é o varejista.

Depois existem os acordos com as re-
des relativos, por exemplo, a inaugura-
ção de lojas. Imagine se as lojas forem 
reinauguradas. Prepare o bolso. Ou pre-
pare-se para perder presença nas lojas. 
Vem aí muita negociação.

Há sobreposição em muitas praças no 
Sudeste e isso pode acarretar no fecha-
mento de lojas em alguns locais. Tanto 
Carrefour quanto o Pão de Açúcar, no 
entanto, tem ainda debilidade de atua-
ção no Norte e Nordeste. O Nordeste é 
prioridade para a maioria das indústrias. 

Esta prioridade agora dobra de tama-
nho pois é preciso também reduzir o 
peso da nova empresa que surge. A 
briga vai esquentar por lá. As bandei-
ras regionais e os grandes concorren-
tes vão se beneficiar. Se correr o bicho 
pega, se ficar o bicho come. 

As distribuidoras e atacadistas tam-
bém vão crescer de importância. Am-
pliar a pulverização é necessidade 
vital. Só assim será possível reduzir 
o impacto da fusão se uma empresa 
tiver um volume de negócios muito 
expressivo nas duas bandeiras. O im-
portante é reforçar estratégias de pe-
netração, aumentar a presença nos 
pequenos pontos de venda, ampliar 
a relação com o consumidor nos me-
nores mercados. É evidente. Mas pre-
cisa ser feito.

Nos próximos dias todos podem es-
perar por novos acontecimentos. Me-
nos as áreas de marketing e comercial. 
Estas não podem esperar. As de tra-
de, as gerências de produto e de pro-
moção também não. Pensando bem 
é melhor não esperar nenhum segun-
do. Planejar e agir imediatamente são 
fundamental.

Adalberto Viviani, presidente da 

consultoria em varejo Concept
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