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O Grupo Pão de Açúcar preten-
de investir o equivalente a cerca
de US$ 1 bilhão em 2013 para
expandir sua rede pelo País, dis-
se ontem o presidente da com-
panhia, Enéas Pestana. Em
2013, segundo ele, R$ 2 bilhões
serão investidos nas redes Ex-
tra, Pão de Açúcar e Assai. No
ano passado, os investimentos
atingiram R$ 1,5 bilhão.

De acordo com Enéas, o gru-
po abrirá entre 12 e 15 lojas ataca-
distas com a bandeira Assai nes-
te ano, introduzindo a marca
em sete Estados. Também há
planos de abrir cem minimerca-
dos no Estado de São Paulo até
dezembro. A meta é inaugurar
de 100 a 150 minilojas por ano
no País.

A expansão com unidades me-
nores se dará primeiro em São

Paulo e, posteriormente, vai
avançar no Rio de Janeiro.

Em entrevista à Dow Jones
Newswires, Pestana afirmou
que a inflação está sob controle
no Brasil e disse que empresa
enfatizará o crescimento orgâ-
nico em 2013 para atender às
mudanças nas necessidades
dos consumidores brasileiros,
que hoje compram mais e bus-
cam conveniência.

A estratégia do Pão de Açú-
car, segundo ele, inclui a expan-
são para regiões brasileiras que
vêm crescendo rapidamente
mas onde o grupo ainda tem
uma presença menor, como o
Nordeste. Simultaneamente,
não estão descartadas aquisi-
ções ou expansão internacio-

nal. Pestana ressalta que a com-
pra de outras varejistas não está
descartada (no caso de surgi-
rem boas oportunidades), mas
essa não é uma prioridade.

No primeiro trimestre deste
ano, o Pão de Açúcar teve recei-
ta líquida de R$ 13,4 bilhões. O
lucro subiu 42% e atingiu R$
236,6 milhões.

Conjuntura. Na opinião do pre-
sidente do Pão de Açúcar, a in-
flação no Brasil continua sob
controle e muitos dos proble-
mas de preços podem estar sen-
do exagerados. “A situação está
longe de ser desastrosa, ou um
grande problema.” Em relação
à desaceleração do crescimen-
to econômico, Pestana obser-
vou: “Eu não preciso do PIB pa-
ra crescer. Posso conseguir fa-
tias de mercado que hoje estão
nas mãos de concorrentes”.

Pestana, que ocupa a posição
de executivo-chefe da CBD há
pouco mais de três anos, afir-
mou que a direção da empresa
não mudou muito nos últimos
12 meses, desde que o grupo
francês Casino assumiu o con-
trole do Pão de Açúcar. Nas últi-
mas semanas, no entanto, a cú-
pula da Viavarejo, empresa con-
trolada pelo Pão de Açúcar e do-
na de Casas Bahia e Ponto Frio,
perdeu alguns de seus princi-
pais executivos:elespediram de-
missão alegando interferência
dos controladores / DOW JONES

Pão de Açúcar vai
se expandir no País
com minimercados

Casino põe brasileiro no comando local
Objetivo da rede francesa, sócia majoritária no Pão de Açúcar, é dar cor local à operação brasileira e melhorar relações com o governo
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O grupo francês Casino, con-
trolador do Pão de Açúcar,
anunciou ontem a contrata-
ção de um executivo para as-
sumir suas operações no Bra-
sil. O escolhido foi o psicólo-
go Ronaldo Iabrudi, de 58
anos, que já foi presidente do
conselho de empresas como
Lupatech, Contax e Telemar
e presidente executivo da

Magnesita, Telemar (hoje Oi)
e Ferrovia Centro Atlântica.

Ele chega para ajudar o grupo
francês no relacionamento
com o governo, com os órgãos
reguladores e com a comunida-
de empresarial brasileira, e tra-
balhará no escritório do Casino
no bairro Jardins, em São Pau-
lo. A indicação de um represen-
tante no Brasil ocorre 14 anos
após o grupo francês entrar no
mercado brasileiro. Em 1999, a

empresa se associou ao empre-
sário Abilio Diniz. No ano passa-
do, o grupo assumiu o controle
da operação, em transição mar-
cada por trocas de acusações en-
tre Abilio e o presidente do Casi-
no, Jean-Charles Naouri.

O conflito societário do Pão
de Açúcar se estende à arbitra-
gem da Câmara de Comercio In-
ternacional, em Paris. O execu-
tivo Arnaud Strasser, diretor in-
ternacional do Grupo Casino,

tem dito a pessoas próximas
que Iabrudi não foi contratado
para representar o Casino na
briga entre os sócios, mas para a
empresa passar a ter um “ros-
to” brasileiro.

Até então, o francês Straus-
ser representava os interesses
do Casino no Brasil. Os france-
ses queriam, no entanto, um
executivo brasileiro para co-
mandar a operação e reforçar
que o grupo Pão de Açúcar conti-
nua sendo uma “empresa brasi-
leira”. Hoje, as operações no
País representam mais da meta-
de dos negócios do Casino fora
da França.

“A chegada de Iabrudi reflete
nosso compromisso de refor-
çar nossa presença como maior
varejista local e nossa vontade
de fortalecer nossos laços com
todos os nossos stakeholders
(parceiros) no Brasil”, disse
Naouri, em comunicado.

Relacionamentos. Iabrudi não
tem experiência em grandes re-
des varejistas, mas já atuou em
empresas durante períodos crí-
ticos, como conflitos societá-
rios e grandes reestruturações.
Ele também traz uma experiên-
cia em negociações com o Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
t o E c o n ô m i c o e S o c i a l
(BNDES)– Lupatech e Magnesi-
ta, por exemplo, receberam

aportes do banco durante sua
gestão.

O conflito entre Abilio e Nou-
ri começou em 2011, quando
Abilio negociou a fusão do Pão
de Açúcar com o Carrefour no
Brasil – um negócio que rece-
beu, inicialmente, apoio do
BNDES. O banco estatal, no en-
tanto, retirou seu apoio ao negó-
cio depois que as desavenças en-
tre os sócios vieram à tona.

Iabrudi também terá a mis-
são de “fortalecer o relaciona-
mento e o intercâmbio (de expe-
riências)” com os executivos
do grupo Pão de Açúcar, disse o

Casino, em comunicado.
A mudança no comando da

operação do Casino no País vem
em um momento conturbado
dentro do Grupo Pão de Açúcar.
Há duas semanas, a Viavarejo –
braço que administra as lojas de
eletrodomésticos Casas Bahia e
Pão de Açúcar – perdeu dois al-
tos executivos em dois dias. An-
tonioRamatis, que exercia a pre-
sidência da Viavarejo, citou a di-
ficuldade em equalizar as expec-
tativas dos sócios (Casino, Abi-
lioDiniz e família Klein) em rela-
ção à operação como uma das
razões para sua saída.

Líder local. Iabrudi será ‘rosto’ brasileiro de grupo francês

PAINEL NEGÓCIOS

Grupo planeja investir
R$ 2 bilhões em 2013
para entrar em novos
Estados, diz o presidente
Enéas Pestana

Máquinas e Equipamentos

● Estratégia
Meta do Grupo Pão de Açúcar
é abrir de 12 a 15 lojas
atacadistas com a bandeira
Assai neste ano, além de
100 minimercados no Estado
de São Paulo até dezembro
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




