
A Hypermarcas anunciou on-
tem a cisão parcial da empresa
para criação da Braga Holding,
que vai receber os ativos da Lu-
per Indústria Farmacêutica, se-
gundo comunicado da empre-
sa à Comissão Valores Mobiliá-
rios (CVM). Trata-se da unida-
de fabril localizada em Bragan-
ça Paulista, no Estado de São

Paulo, que foi vendida no iní-
cio do mês para a Avert Labora-
tórios, por R$ 17 milhões. Mes-
mo com a cisão, no entanto, o
capital social da Hypermarcas
ficará inalterado.

A Luper foi adquirida pela
Hypermarcas em 2010, no en-
tanto a produção da empresa foi
transferida para Anápolis, con-
forme o plano de consolidação
do parque fabril e logístico da
Hypermarcas. “O fechamento e
a implementação da operação
estão previstos para ocorrer até
04 de fevereiro de 2013”, infor-
mou a empresa ao mercado. ■

A Nova Pontocom, empresa de
comércio eletrônico do Grupo
Pão de Açúcar, colocou no ar o
site Barateiro.com, relançando
a marca de supermercados de
baixo preço, adquirida pelo gru-
po em 1998, que agora ganha
status de outlet.

O site terá artigos de ponta
de estoque e também produtos
com pequenas avarias, como ar-
ranhões ou embalagens danifi-
cadas, que serão oferecidos aos
consumidores. A estratégia é co-

mum nos Estados Unidos e Eu-
ropa, mas vinha sendo ignora-
dos pelos varejistas brasileiros.
Serão mais de 2 mil itens dife-
rentes em categorias como ele-
troeletrônicos, informática, ele-
trodomésticos, telefonia, etc.

“São produtos que foram devol-
vidos por clientes da Nova Ponto-
com, ou porque não gostaram ou
porque tem um arranhão. Logo,
não são novos?, explicou em en-
trevista recente ao Brasil Econô-
mico, German Quiroga, presiden-
te da Novaponto.com. Os descon-
tos vão depender do estado do
produto “Produtos devolvidos
em perfeito estado, terão um des-

conto, com um pequeno arra-
nhão ou se falou a caixa, esse des-
conto será diferente”, disse. A
empresa já divulgou que o valor
dos descontos pode chegar a 60%
e que os clientes também pode-
rão parcelar em 12 vezes.

Por enquanto, o serviço está
disponível apenas para clientes
de São Paulo e Grande São Pau-
lo, região onde se concentram
os grandes centros de distribui-
ção das empresas do grupo, co-
mo Casas Bahia e Ponto Frio.

A Nova Pontocom foi criada
em 2011 e administra os sites
Pontofrio.com, Extra.com e Ca-
sas Bahia.com. ■ R.O.

ESPORTES

Roberto Carlos e Fittipaldi firmam parceria

O Grupo Pão de Açúcar quer co-
locar em prática um plano de
reestruturação societária para
simplificar sua estrutura admi-
nistrativa e conseguir aumentar
as sinergias entre as empresas
adquiridas no decorrer dos
anos 2000. Segundo Relatório
de Avaliações Econômicas pre-
parado pela Pricewaterhouse-
Coopers, haverá “cisão parcial e
seletiva” de ativos de empresas
do grupo — como lojas, esto-
ques, títulos financeiros —, que
serão incorporados pela Compa-
nhia Brasileira de Distribuição.
As empresas a serem cindidas
são: Sendas, Barcelona e Sé.

O plano deverá ser imple-
mentado entre 2013 e 2014,
com o objetivo de obter benefí-
cios administrativos, financei-

ros e, principalmente, “raciona-
lização e simplificação da estru-
tura societária do grupo”, o que
deve gerar consolidação e redu-
ção de despesas operacionais,
além de viabilizar a captura de
sinergias operacionais e fiscais
das empresas.

O relatório foi apresentado
ao Conselho Fiscal do Pão de
Açúcar no dia 6 de dezembro
que, após análise, recomendou,
“sem ressalvas”, para aprova-
ção do Conselho de Administra-
ção da empresa e Assembleia de
Acionistas. Procurado para dar
mais detalhes, o grupo preferiu
não se pronunciar

A próxima reunião do Conse-
lho será hoje, porém, não há
chances de que o tema venha a
ser discutido, uma vez que a
pauta da reunião já está travada
com as discussões sobre o orça-
mento e metas para 2013, já dis-

cutido em uma reunião opera-
cional no Casino, na França no
final de novembro — no episó-
dio em que o empresário Abilio
Diniz, sócio do Pão de Açúcar e
presidente do Conselho de Ad-
ministração da empresa, foi bar-
rado na porta do Casino ao ten-
tar participar da reunião, como
fez em outras ocasiões, quando
era membro do conselho da em-
presa francesa.

O Conselho de Administração
do Pão de Açúcar vai realizar
uma assembleia extraordinária
no dia 28 de dezembro para ana-
lisar a proposta. Isso significa
que, assim como o orçamento
feito em parceria com o Casino,
a reestruturação societária ainda
vai passar pelo crivo de Abilio Di-
niz, que vem enfrentando difi-
culdades em seu relacionamen-
to com o sócio Jean-Charles
Naouri, presidente do Casino.

Os empresário vem demons-
trando publicamente que não es-
tão em sintonia em relação aos
planos para o futuro da empresa.
Nesta semana, por exemplo,
após informação publicada pela
Reuters de que Diniz pretendia le-
var o Pão de Açúcar ao Novo Mer-
cado na BM&F Bovespa, o Casino
soltou uma nota, desmentindo a
ação. “O acionista controlador
da companhia (...) não está consi-
derando, neste momento, a mi-
gração da companhia para o seg-

mento de listagem Novo Merca-
do da BM&FBovespa”, disse o Ca-
sino em documento enviado ao
Pão de Açúcar e publicado no site
da Comissão de Valores Mobiliá-
rios . Mas o plano de Diniz ainda
é discutir o assunto na reunião de
hoje, como mostra a nota de res-
posta. “Trata-se de um pedido
de estudo e o item será mantido
na pauta (...). Abilio Diniz enten-
de que essa discussão se faz neces-
sária visando o melhor interesse
da companhia”. ■

Site Barateiro.com vai ao ar

A agência RC3 Sports, do ex-jogador da seleção brasileira de futebol

Roberto Carlos, anunciou ontem a criação de uma joint-venture em

parceria com a Momentum Sports, multinacional de marketing

esportivo que tem como presidente do conselho o ex-piloto Emerson

Fittipaldi. Juntas, as empresas irão unir forças em projetos de interesse

comum como forma de alavancar novos negócios. A parceria já conta

com projetos em andamento, que começarão a ser executados em 2013.
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Hypermarcas prepara-se
para vender ativo da Luper

Divulgação

Marcos Issa

Empresa criou holding para
receber ativos que foram
vendidos à Avert Laboratórios

Nova Pontocom reativa marca
de supermercados adquirida
pelo Pão de Açúcar em 1998

Grupo Pão de Açúcar
prepara reestruturação
para reduzir custos
Conselho de administração vai se reunir no dia 28 de dezembro
para discutir mudanças societárias a fim de simplificar estrutura

REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA

Empresas do Grupo Pão de Açúcar que serão cindidas

Fonte: empresa

SUPERMERCADOS SÉ

Em junho de 2002, o Grupo Pão  
de Açúcar adquiriu a cadeia de 
supermercados Sé, na época  
segunda maior rede de São Paulo, 
com 60 lojas

SUBSIDIÁRIA: FINANCEIRA ITAÚ-CBD (FIC) 

O Grupo Pão de Açúcar e o Banco Itaú 
assinaram em julho de 2004 um 
acordo para a criação da Financeira 
Itaú CBD (FIC), cujo capital foi dividido 
igualmente entre as partes 

SENDAS DISTRIBUIDORA

Associação com o Pão de Açúcar começou 
em 2004, com a compra de 60% da rede 
de varejo Sendas, que concentra as 
atividades de varejo no Rio de Janeiro. Os 
40% restantes foram adquiridos em 2011

SUBSIDIÁRIA XANTOCARPA

Em outubro de 2008, o GPA iniciou a 
operação de atacarejo no Rio através 
da Xantocarpa, que assumiu a 
operação de 3 lojas da Sendas, 
convertidas em Assai

BARCELONA (ASSAI)

Em novembro de 2007, o Grupo Pão 
de Açúcar adquiriu 60% do capital da 
Barcelona, dona da rede de 
“atacarejo” Assai. O restante das 
ações foi adquirido em julho de 2009
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AbilioDiniz aindaterádeaprovarorçamento ereestruturação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 dez. 2012, Empresas, p. 19.




