
O Grupo Pão de Açúcar viveu
ontem mais um capítulo do ca-
bo de guerra entre omaior acio-
nista individual, Abílio Diniz, —
com participação de 21,3% — e
Jean-Charles Nouri, presidente
do Casino, que controla a rede
varejista com fatia de 41,8%.
Em reunião do conselho de ad-
ministração para mudanças no
estatuto social, o empresário
brasileiro conseguiu realizar le-
ves alterações nas propostas do
sócio majoritário que visavam a
inclusão da empresa no Novo
Mercado da BM&FBovespa, ní-
velmais alto de governança cor-
porativa, mas que acabariam
por deixá-lo de escanteio.
No começo de setembro, o Ca-

sino enviou carta à Abílio suge-
rindo criação do cargo de vice-
presidente do Conselho, presidi-
do pelo executivo brasileiro,
além de indicar um comitê de
governança e outro de auditoria
e a redução do quórum mínimo
de dez para oito conselheiros pa-
ra realização de assembleias.
Na ocasião, Abílio respondeu

ao Casino se opondo à presença
de um vice-presidente, uma
vez que, em sua ausência, já
conta com um suplente. A figu-
ra do vice-presidente foi apro-
vada ontem, mas ele só exerce
sua função na ausência do subs-
tituto de Abílio. O empresário
brasileiro ainda foi a favor do co-

mitê de governança, mas con-
tra o de auditoria, pois a empre-
sa já tem um conselho fiscal
com as mesmas funções. Os
dois órgãos foram criados on-
tem,mas suas funções ainda se-
rão discutidas no futuro.
Sobre a redução do quórum

para assembleias, Abílio acredi-
tava que isso tiraria a represen-
tatividade da família Diniz das
decisões. O que foi aprovado on-
tem é que, em uma primeira
chamada para a reunião, será
exigida a presença de dez conse-
lheiros e, na segunda chamada,
a de oito conselheiros.
Antes da reunião de ontem, o

Casino havia levado as propos-

tas ao conselho da Wilkes, hol-
ding que controla o Pão de Açú-
car, no dia 19 de setembro, e te-
ve um parecer positivo. Abílio,
então, sugeriu uma reunião
com o controlador para discutir
as mudanças antes da reunião
de ontem. Chegou, até mesmo,
a se reunir com outros acionis-
tas individuais, Pedro Henrique
Chermont, Cândido Bracher,
GuilhermeAffonso Ferreira e Fa-
bio Schartzman, uma hora an-
tes da reunião do conselho.
Segundo fontes próximas ao

empresário, o entendimento de
Abílio é de que é importante le-
var a companhia aoNovoMerca-
do, uma vez que todos ganham

comasmelhores práticas de go-
vernança. O problema era a for-
ma como estava sendo feito, em
que ele perderia poder sobre as
decisões na empresa. “Indepen-
dentemente de o Abílio pressio-
nar, o Casino tem maioria no
conselho e vai aprovar o que qui-
ser. A empresa está na mão do
grupo francês. É claro que Abí-
lio tem um papel importante,
mas não émais decisório, por is-
so está de mãos atadas. Não é
ele que tem a palavra final”, diz
Cauê Pinheiro, analista da SLW.
Gabriel Ribeiro, executivo da

equipe de análise daUm Investi-
mentos, diz que o Pão de Açú-
car ainda possui o perfil de Abí-

lio, o que tem levado os france-
ses a implantaremmudanças es-
tatutárias. “Abílio ainda tempo-
der de barganha até porque os
empreendimentos imobiliários
(lojas) são da família”, disse.
Ontem, as ações preferen-

ciais subiram 0,15% para R$
89,76, no dia em que o Ibovespa
caiu. Além disso, o Pão de Açú-
car é visto como umadasmelho-
res opções de investimento en-
tre as varejistas. Para o HSBC,
por exemplo, a ação é a preferi-
da por ver ganho demargempe-
la consolidação da Viavarejo
quando o Cade aprovar a fusão
entre Ponto Frio, Casas Bahia e
Pão de Açúcar. ■
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QUEDA DE BRAÇO Cronologia da disputa entre Abilio Diniz e Casino no controle do Grupo Pão de Açúcar e desempenho das ações no período

27/NOV/2006
O Casino, que se tornou 
sócio do Pão de Açúcar em 
1999, aumenta participação 
na companhia. Na época, 
cada uma das partes tinha 
metade do negócio

23/MAI/2011
Circulam na mídia francesa 
informações sobre possível 
fusão entre Carrefour e Pão 
de Açúcar. O Casino, que 
detém metade do grupo, 
confirma conversas entre o 
sócio brasileiro e seu rival 

31/MAI/2011
Casino entra com processo 
de arbitragem contra Pão 
de Açúcar na Câmara 
Internacional do Comércio 
(ICC, na sigla em inglês), 
alegando descumprimento 
do acordo de acionistas 
firmado em 2006 

29/JUN/2011
Casino aumenta 
participação em 6,2% no 
Pão de Açúcar, elevando 
fatia para 43,1%. Uma 
semana antes, o varejista 
já havia informado a 
compra de 3,7% das 
ações preferenciais
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R$ 31,58 

R$ 66,39 R$ 62,56 
R$ 70,26 R$ 71,34 

R$ 74,90 
R$ 87,00 R$ 89,76 

4/JUL/2011
Casino entra com segundo 
pedido de arbitragem 
contra Pão de Açúcar
na ICC. O conselho de 
administração do Carrefour 
envia comunicado ao 
mercado apoiando a fusão 
com Pão de Açúcar 

22/JUN/2012
O francês Jean-Charles 
Naouri, presidente
do Grupo Casino, substitui
o empresário brasileiro Abilio 
Diniz no controle do Grupo 
Pão de Açúcar. A mudança
era esperada desde 2006

27/SET/2012
Reunião do conselho
do Pão de Açúcar e outra
de Abilio Diniz com os 
conselheiros sobre a criação 
do cargo de vice-presidente 
do conselho e outras 
questões do estatuto social

19/SET/2012
Reunião do conselho 
da Wilkes, holding que 
controla o Grupo Pão 
de Açúcar, para votar 
plano de governança 
da empresa

Fonte: Brasil Econômico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 30.




