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O empresário Abílio Diniz, presidente do Conselho administrativo do Grupo Pão de Açúcar , disse 
ontem, durante palestra no Expo Management World , que não gosta das empresas familiares. Ele 
recomendou a profissionalização das empresas brasileiras. Durante a palestra, Diniz relembrou 
vários momentos diferentes da história do grupo, principalmente as crises geradas por atritos 
entre familiares. “Família e empresa não combinam”, disse. 
 
Diniz afirma que em 2002 se reuniu com seus filhos João Paulo F. dos Santos Diniz e Ana Maria F. 
dos Santos Diniz D’Avila e todos decidiram que não queriam mais uma empresa familiar e sim 
uma que possa caminhar com suas próprias pernas. “O motivo foram as crises geradas dentro da 
companhia, pois não tínhamos os melhores na diretoria executiva da empresa”, diz. Segundo 
Diniz, “no início foi muito difícil sair da diretoria executiva, mas enfim, por uma questão 
profissional, precisei sair. Agora faço parte do conselho administrativo da companhia e estou 
muito satisfeito”. 
 
Atualmente, quem preside o grupo é Augusto Marques da Cruz Filho. O restante da família faz 
parte do conselho administrativo. Com esse conceito, o grupo administra quatro divisões: os 
supermercados Pão de Açúcar e Comprebem Barateiro , os hipermercados Extra , e as lojas de 
eletroeletrônicos Extra Eletro , além do comércio eletrônico do Pão de Açúcar Delivery e 
Extra.com. A Companhia Brasileira de Alimentação tem 555 lojas, 32 postos de combustível e 64 
drogarias. 
 
Segundo Diniz, durante a conjuntura econômica adversa do governo Collor (1989-1992), a 
empresa somente “caiu”, por causa da falta de informação e composição de membros familiares 
na diretoria executiva. Em compensação, a abertura da companhia em Portugal foi uma “ótima 
oportunidade” que teve para ocupar os espaços vazios deixados pela própria iniciativa privada do 
país, pois na época não tinham métodos eficientes de distribuição de alimentos. 
 
Diniz afirma que “não culpo o governo Collor no inicio da década de 1990 pela péssima fase da 
empresa, que nessa época somente caiu porque não tinha força para enfrentar uma crise 
nacional”. 
 
O Grupo Pão de Açúcar começou sua história em 1948, mas foi nos anos 1970 que teve forte 
crescimento, quando adquiriu empresas como a Eletroradiobraz, rede de supermercados Carisma, 
Peg Pag, Superbom e Pfuetzenreiter, entre outras. Além disso, iniciou aberturas de lojas em 
Portugal, inaugurou um dos primeiros hipermercados brasileiros, o Jumbo, e se associou ao grupo 
Jereissati, do Ceará. 
 
Segundo Diniz, os problemas somente se iniciaram quando os outros membros da família, ou 
seja, seus cinco irmãos, começaram a querer tomar parte nos negócios. “Meu pai é uma pessoa 
muito boa e, na vontade de deixar todos satisfeitos, resolveu fazer uma espécie de Tratado de 
Tordesilhas dentro da companhia. O resultado disso foi uma crise terrível”. Diniz conta que, na 
década de 1980, estava sem ânimo de continuar à frente da companhia junto com a família e por 
isto aceitou o convite para ser membro do Conselho Monetário Nacional.  
 
Segundo ele, só retornou definitivamente à companhia em 1989, quando seu pai, Valentim dos 
Santos Diniz, pediu sua volta. No mesmo ano inaugurou uma nova geração de hipermercados com 
a marca Extra e iniciou um processo de reestruturação. Nos anos 90 fechou lojas não lucrativas e 
vendeu as empresas coligadas. Diniz afirma que “para resistir à crise tive de deixar o orgulho de 
lado e reduzi o número de lojas e funcionários pela metade”. A expansão do grupo só recomeçou 
em 1994. 
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