
A data foi marcada. No dia 22
de junho, o francês Casino assu-
me a presidência da holding Wi-
lkes, que detém o controle do
Grupo Pão de Açúcar. Em comu-
nicado, o sócio francês de Abi-
lio Diniz afirmou que “tal deci-
são demonstra mais uma vez o
compromisso de longo prazo do
Casino com o Brasil e a sua ple-
na confiança no futuro brilhan-
te do GPA e em seu extraordiná-
rio time de executivos”.

Este clima de harmonia, no
entanto, está só no papel. A ex-
pectativa do mercado é que a
chegada do Casino à frente do
comando da sociedade acirre
ainda mais os ânimos entre Abi-
lio Diniz e Jean-Charles Naouri.

Segundo especialistas do se-
tor ouvidos pelo BRASIL ECONÔMI-
CO, finalmente deve ocorrer o
esperado “choque de culturas”
entre a rede brasileira e a cadeia
francesa, puxada pela rixa pes-

soal entre Diniz e Naouri, por
conta das tentativas do empre-
sário brasileiro de fundir a ope-
ração do Pão de Açúcar com o
Carrefour no Brasil . “É uma bri-
ga que está só começando”, afir-
mou um executivo do setor.

Desde que as empresa fica-
ram sócias em 2005, o Casino
acompanhou de perto os negó-
cios do Pão de Açúcar. “Eles
sempre tiveram gente lá den-
tro, levantando números, mas
sem opinar”, afirma.

Foi silenciosamente que o Ca-
sino acompanhou, por exem-
plo, a tentativa de Diniz de se
afastar dos negócios dando “car-
ta branca” a Cássio Casseb, que
ficou de dezembro de 2005 a de-
zembro de 2007 à frente da em-
presa. Também acompanhou a
volta de Diniz ao dia a dia dos
negócios, ao chamar o consul-
tor Cláudio Galeazzi para mu-
dar a operação e começar a for-
mar um sucessor para Abilio,
personificado na figura de
Enéas Pestana, hoje presidente

do grupo Pão de Açúcar.
“Essas reviravoltas, por tenta-

tiva e erro, são comuns no Bra-
sil em empresas familiares, mas
incomodaram o pragmatismo
francês”, afirma a fonte.

“A expectativa é que com o
Casino à frente dos negócios, ha-
verá uma retomada nos esfor-
ços de diminuir a importância-
de Diniz no Pão de Açúcar”, ex-
plica o executivo. Mesmo as-
sim, no acordo de acionistas,
Abilio Diniz será o presidente vi-
talício do conselho de adminis-
tração pelo tempo em que consi-
derar-se apto. Outro persona-
gem que pode ganhar um novo
papel neste cenário é Michael
Klein, presidente do conselho
de administração da Via Varejo,
controladora das redes Casas Ba-
hia e Ponto Frio. Durante a crise
Pão/Casino por conta do Carre-
four, Klein se aproximou dos
franceses. “Todos sabem que
Klein também não está na lista
de melhores amigos de Diniz. É
uma boa chance para ele.” ■

João Appolinário, presidente da
Polishop, diz que vai dar uma
guinada na expansão de sua re-
de de lojas ao longo de 2012.
Com a inauguração de 24 pon-
tos de venda, que consumirão
R$ 55 milhões, o empresário
quer aumentar em 70% sua
área de venda, chegando a 37,5
mil metros quadrados.

O empresário não perde a
chance de afirmar que sua em-
presa é a única realmente multi-
canal a atuar no país. Além das
lojas, seus produtos podem ser
adquiridos por telefone, inter-
net e junto a vendedores porta a
porta. Sem contar os cerca de
1,5 milhão de exemplares de re-
vistas e catálogos distribuídos
das mais diversas maneiras, in-
clusive dentro das faturas de
cartões de crédito. Somam-se a
tudo isto, as 116 horas diárias
que seus programas de TV fi-
cam no ar.

Apesar dos vários caminhos
encontrados para desovar seus
produtos, são as tradicionais lo-
jas físicas que estão ganhando
espaço. Hoje, a rede de lojas re-
presenta 60% da receita da com-
panhia, dez pontos percentuais
a mais em relação a 2011. Ele
não abre o jogo sobre suas ven-
das totais, mas admite que a esti-
mativa do mercado, que dá con-
ta de uma receita de R$ 1 bi-
lhão, “não está tão errada.”

Este ano, a Polishop vai inau-
gurar sua primeira megastore,
plano anunciado no ano passa-
do. Com cerca de 1,2 mil metros

quadrados, este formato vai per-
mitir que o consumidor experi-
mente os produtos. “Ele vai po-
der usar os aparelhos de ginásti-
ca, por exemplo, por quanto
tempo quiser”, diz Appolinário.

Venda direta
Enquanto acelera a expansão
das lojas, o empresário apren-
de com o exército de 18 mil re-
presentantes que vendem seus
produtos no sistema conheci-
do como porta a porta. O Po-
lishop Com Você, como foi ape-
lidado este programa, está
completando um ano. Neste pe-
ríodo, Appolinário percebeu
que não dá para vender eletroe-
letrônicos como se fossem pro-
dutos da Avon.

“O valor é muito alto. Sem con-
tar que, em alguns casos, a pes-
soa virava representante só para
comprar um produto com des-
conto”, diz. Atualmente, as ven-
das porta a porta representam
2% da receita da empresa. ■
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Azul Linhas Aéreas é autorizada a operar
novo voo entre Campinas e Brasília

Ana Paula Paiva/Folhapress

O choque de cultura
está só começando

Marcela Beltrão

Polishop acelera
abertura de lojas

Divulgação

INVESTIMENTO

Sueca Alfa Laval,de produtos especializados
para refrigeração, abre fábrica em São Paulo

Rafael Andrade/Folhapress

Varejista que vende de
alimentos a eletroeletrônicos vai
investir R$ 55 milhões este ano

A Azul Linhas Aéreas colocou à venda passagens da sexta frequência
diária entre Campinas e Brasília. Aprovado pela Associação Nacional de
Aviação, o voo começa em 21 de maio com tarifas a partir de R$ 105,9.
A companhia iniciou operação no Aeroporto Internacional
Juscelino Kubistchek em agosto de 2010 e, no mês passado, realizou
mais um novo trecho entre Belo Horizonte e Brasília.
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Fonte: GPA RI

OS HOMENS FORTES DO CASINO NO CONSELHO DO PÃO DE AÇÚCAR

63 anos, presidente  
do conselho  
de administração  
do Grupo Casino.  
Nome cotado para 
assumir o conselho 
 da holding Wilkes

65 anos, há mais de  
20 anos no Grupo Casino,  
é diretor de operações 
internacionais.  
Já atuou como diretor das 
atividades de restaurantes, 
supermercados e lojas  
de conveniência

51 anos, é diretor 
financeiro do Grupo 
Casino. Já foi diretor 
financeiro, de 
estratégia e TI da 
Danone. É sócio da 
Bain & Company

Trabalha no Grupo 
Casino desde 2005  
e é atualmente diretor  
de desenvolvimento e 
participações da América 
Latina. Foi diretor do 
Banco de Investimentos 
Rothschild

A multinacional sueca Alfa Laval, que fornece produtos especializados
em transferência de calor, separação e transporte de fluidos,
inaugura uma nova planta em São Paulo, para fabricar forçadores
de ar. Com a ampliação da produção no Brasil, a empresa espera
aumentar a competitividade no setor de refrigeração industrial.
A receita do grupo no país supera ¤ 130 milhões anuais.

Em três meses, Abilio Diniz ganha um chefe no comando do Pão de Açúcar.
Mas ninguém espera que ele vá aceitar mudanças tão facilmente
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Fonte: empresa

EM TODOS OS CANTOS

Polishop persegue consumidor, 
onde quer que ele esteja
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 23




