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David Friedlander

Presidente do conselho de admi-
nistração e segundo maior acio-
nista do Grupo Pão de Açúcar,
Abilio Diniz lançou ontem seu
nome para três dos quatro comi-
tês internos que existem na com-
panhia: o Financeiro, o de Recur-
sos Humanos e o de Governança
Corporativa, que acaba de ser
criado. Ele só não se interessa
em entrar no comitê de Desen-

volvimento Sustentável.
O movimento de Abilio é uma

resposta à decisão do Casino, só-
cio controlador do Pão de Açú-
car, de tentar afastá-lo do dia a
dia da companhia. Na terça-fei-
ra, o Casino indicou a ex-presi-
dente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) Maria Hele-
na Santana para presidir o comi-
tê de governança corporativa do
grupo. Segundo fontes, a inten-
ção é diminuir a interferência de

Abilio sobre os executivos que
tocam a empresa.

As propostas feitas por Abílio
ontem apareceram na convoca-
ção para a próxima reunião do
conselho do Pão de Açúcar, mar-
cada para o dia 14. Na mesma car-
ta, o empresário sugere que o
conselho inicie estudos para ava-
liar uma eventual migração do
Pão de Açúcar para o Novo Mer-
cado. Na visão de Abilio, do jeito
que está sendo encaminhada, a

criação do novo comitê de gover-
nança estaria ameaçando seus di-
reitos como acionista.

“Se eles querem melhorar a go-
vernança, nada melhor do que ir
para o Novo Mercado”, afirma
uma fonte ligada a Abilio, sobre
o Casino. “Se ele quer ir para o
Novo Mercado, podia ter feito is-
so durante os vários anos em que
foi o controlador”, diz uma fonte
ligada ao Casino, sobre Abilio.

A nova polêmica faz parte da

guerra particular que Abilio e Ca-
sino travam há tempos, em que
tomam atitudes para provocar
um ao outro e para chamar a aten-
ção da mídia para suas posições.
Sócios no Pão de Açúcar por vá-
rios anos, eles brigaram no ano
passado depois que o empresá-
rio tentou costurar uma fusão do
Pão de Açúcar com o Carrefour,
sem avisar o Casino.

Desde que o Casino assumiu o
controle do Pão de Açúcar, este

ano, negociadores dos dois la-
dos tentam achar um caminho
para uma separação acordada,
em que Abilio deixaria o Pão de
Açúcar, fundado por sua família.

As desavenças chegaram a tal
ponto que, semanas atrás, Abilio
e Casino expuseram por cartas,
vazadas à imprensa, a briga por
causa de uma reunião entre exe-
cutivos do Pão de Açúcar e o Casi-
no, em Paris. Abilio dizia que ti-
nha direito de estar presente. O
Casino afirmou que o empresá-
rio foi Paris sem ser convidado,
mesmo sabendo que não pode-
rias entrar.

Abilio tenta manter a influência no Pão de Açúcar

Carrefour acaba com
vendas online no País
Em meio a um processo de reestruturação iniciado há dois anos, rede
diz que vai investir em hipermercados, no Atacadão e em lojas menores

EDGAR SU/REUTERS

Enxugamento. Em reestruturação, grupo já saiu de países como Cingapura, Malásia e Colômbia

Melina Costa

O Grupo Carrefour encerrou
ontem sua operação de comér-
cio eletrônico no Brasil. Desde
a manhã de ontem, quem aces-
sou o site www.carrefour.com.
br encontrou uma mensagem
dizendo que a suspensão faz
parte de um processo de rees-
truturação da companhia, ini-
ciado há mais de dois anos. A
decisão acontece às vésperas
do Natal, o período de vendas
mais movimentado do ano.

Ao todo, 40 pessoas do site fo-
ram demitidas. A empresa não
concedeu entrevista e informou
apenas que continuará investin-
do em seu negócio de hipermer-
cados, na rede popular Ataca-
dão, no Carrefour Soluções Fi-
nanceiras, empresa que fornece
crédito e seguros, e nas lojas me-
nores, no formato “bairro”.

No mercado, a decisão da rede
varejista foi recebida com surpre-

sa. “É embaraçoso com os consu-
midores e um contrassenso do
ponto de vista de negócios”, diz
Pedro Waengertner, coordena-
dor do Núcleo de Estudos e Ne-
gócios em marketing digital da
ESPM. “Todo o varejo está se-
guindo o caminho de se digitali-
zar.” Nesta semana, a gigante
americana Amazon começou a
operar no País.

Segundo pesquisa da empresa
de informações do comércio ele-
trônico e-bit, até o fim de 2012, o
mercado brasileiro de vendas on-

line deve atingir R$ 22,5 bilhões,
um crescimento de 20% em rela-
ção ao ano anterior.

Mudanças. O Carrefour tem
passado por uma série de mudan-
ças desde uma má sucedida ten-
tativa de fusão da operação local
com o concorrente Pão de Açú-
car, em meados do ano passado.
No primeiro semestre, Georges
Plassat assumiu como presiden-
te mundial no lugar do sueco
Lars Olofsson, executivo que ha-
via negociado a fusão e que, um
ano antes, também manteve con-
versas com o rival Walmart.

No comando, Plassat tem ado-
tado a estratégia de enxugar a
operação. A rede já se desfez da
participação que detinha em su-
permercados na Grécia, fechou
suas lojas em Cingapura e ven-
deu seus negócios na Malásia, In-
donésia, e Colômbia, levantan-
do cerca de€2,8 bilhões com es-
sas operações.

Outra alternativa da varejista
para se capitalizar é vender parte
da operação brasileira, por meio
da oferta pública de ações do Ata-
cadão. Segundo apurou o Esta-
do, o IPO deve sair e depende
apenas dos humores do merca-
do. Hoje, a rede de “atacarejo”
representa a maior parte do lu-
cro da cadeia francesa no Brasil.
A operação no País, que é o se-

gundo maior mercado do Carre-
four no mundo, também passa
por um processo de reestrutura-
ção sob o comando do executivo
Luiz Fazzio. No terceiro trimes-
tre, as vendas no Brasil cresce-
ram 12,4% em relação ao mesmo
período do ano anterior.

Direitos de consumidores. O
Carrefour comunicou em nota

que “honrará com todas as entre-
gas de produtos referentes às
compras realizadas no site, bem
como demais suportes que seus
clientes venham a precisar.” Ao
mesmo tempo, a Fundação Pro-
con-SP informou que enviará
uma notificação à varejista pe-
dindo que apresente as providên-
cias tomadas para garantir os di-
reitos dos consumidores.

Informe Publicitário

ã O CRECISP informa que todos os seus cursos e palestras são totalmente gratuitos a todos os correto-
res de imóveis do Estado de S. Paulo. O Conselho, bem como todos os seus representantes, não patro-
cinam ou apoiam nenhuma iniciativa que envolva custos aos profissionais inscritos nesta autarquia.

Final de ano aquece mercado 
de locação para temporada

RUA PAMPLONA, 1200 - TEL (PABX): (11) 3886-4900 - SP

Quem  está pretendendo 
alugar um imóvel e passar 
o Natal ou Réveillon nas 
praias do Litoral paulista 
pode fechar bons negócios 
com preços bem acessíveis. 
Por R$ 150,00 diários, por 
exemplo, é possível alugar 
uma quitinete para essa 
época nas cidades do Litoral 
Sul, como Praia Grande e 
Peruíbe. E grupos maio-
res têm opções de casas 
com 4 dormitórios por R$ 
1.672,73/dia na região do 
Litoral Norte.

Esses e outros valores 
de locação foram apura-
dos em pesquisa feita pelo 
CRECISP com 41 imobili-
árias de 13 cidades. Quem 
gosta das praias de São Se-
bastião e Ilhabela, no Lito-
ral Norte, também encontra 
apartamentos de 2 dormitó-
rios por R$ 585,00 o aluguel 
diário, valor que é 13,59% 
maior que os R$ 515,00 
pedidos pelos proprietários 

em 2011. O mesmo tipo de 
imóvel, sempre muito bus-
cado por famílias pequenas 
e casais com um ou dois 
acompanhantes, está sendo 
oferecido em cidades como 
Praia Grande e Peruíbe, no 
Litoral Sul, por R$ 373,67, 
valor que é 8,3% inferior 
aos R$ 407,50 de 2011. 
Entre esses dois extremos 
ficam as praias de cidades
como Guarujá e Santos, na 
faixa central do Litoral. As 
imobiliárias pesquisadas 
têm apartamentos de 2 dor-
mitórios disponíveis por  R$ 
498,71 em média por dia, e 
esse valor é 35,52% maior 
que os R$ 368,00 de 2011.

O aluguel que mais au-
mentou este ano em relação à 
temporada de 2011 foi o dos 
apartamentos de 3 dormitó-
rios situados nas cidades do 
Litoral Norte. A diária média 
subiu 92,82%, passando de 
R$ 494,76 em 2011 para R$ 
954,00 este ano. E a locação/

dia mais barata desta tem-
porada é a das quitinetes 
no Litoral que estão sendo 
oferecidas por R$ 150,00 
e custavam R$ 215,00 no 
ano passado. A queda é de 
30,23%.

De forma geral, em re-
lação à temporada do ano 
passado, houve aumento nos 
preços pedidos pelos proprie-
tários do aluguel diário em 11 
tipos de imóveis disponíveis 
nas imobiliárias e redução do 
valor em 12 tipos.

“Estamos a menos de 
um mês do início da alta 
temporada, das festas e do 
Verão, o que torna o mo-
mento ideal para tratar da 
locação”, aconselha José 
Augusto Viana Neto, pre-
sidente do CRECISP. “As 
diárias poderão aumentar, e 
muito, conforme a demanda 
cresça e se confirme o dese-
jo da maioria de termos um 
verão de muito calor e sem 
chuvas torrenciais”, prevê.

Leilão público do INSS
O INSS colocou à venda, 

através de leilão público, 
imóveis de sua propriedade 
localizados no Centro de São 
Paulo.

O leilão será realizado no 

próximo dia 11/12/2012, às 
10h00, no auditório do INSS, 
no Viaduto Santa Efigênia, 
266 - 14º andar - SP.

O edital de leilão e seus 
anexos estão à disposição dos 

interessados no site www.
previdencia.gov.br, no prédio 
do INSS, no Viaduto Santa 
Efigênia, 266 - 5º andar, das
8h00 às 16h00, ou pelo tele-
fone (11) 3544.3525.

Aviso importante
Em razão da realização de reunião de trabalho interna, teremos horários diferenciados de 

atendimento ao público. No dia 13/12, o expediente será encerrado às 12h00, em Araçatuba e 
Bauru - às 13h00, em Franca - às 11h00, em S.J.Rio Preto - às 12h30, em Ribeirão Preto - às 
10h00, em Marília. Não haverá expediente em Presidente Prudente. Nos demais locais, horário 
de funcionamento normal. No dia 14/12, a Sede e todas as Delegacias sub-regionais e seccionais 
estarão fechadas para o atendimento ao público.

● Crescimento

R$ 22,5 bi
deve ser o total de
vendas do comércio
eletrônico no Brasil este
ano, um crescimento de
20% em relação aos números
do ano anterior
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2012, Economia & Negócios 2, p. B28.




