
Casino e Diniz fecham acordo para dividir controle do Pão de Açúcar 
Claudia Facchini e Vanessa Adachi De São Paulo  
 
O empresário Abilio Diniz e a varejista Casino anunciaram ontem um acordo pelo qual a rede 
francesa pagará US$ 900 milhões ao empresário brasileiro para passar a compartilhar o controle 
do grupo Pão de Açúcar. O acordo vai muito além e cria ainda todas as condições para que a rede 
brasileira seja efetivamente comprada pelo grupo francês a partir de 2012. 
 
Sustentando o slogan "orgulho de ser brasileiro" para alfinetar o Carrefour, o Pão de Açúcar 
deverá tornar-se tão francês quanto o seu rival. 
 
Até 2011, o controle da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), dona das redes Pão de 
Açúcar e Extra, será compartilhado por Diniz e Casino. Cada um terá 50% do capital votante da 
companhia holding. A partir daí, no entanto, o grupo francês poderá assumir o controle da holding 
e, numa segunda etapa, Diniz poderá vender todas suas ações aos sócios (ver reportagem na 
página B2). "Antes do oitavo ano do acordo, não acontece nada", afirmou Diniz. 
 
O acordo figura entre os maiores negócios já fechados no Brasil. O pagamento se dividirá em três 
partes. Uma parcela, no valor de R$ 1 bilhão, ou US$ 400 milhões, será paga a Diniz, mas voltará 
para a empresa, reforçando o seu caixa. Com o dinheiro, o empresário comprará 60 imóveis que 
pertencem à CBD. Com o aluguéis dos imóveis para a própria varejista, Diniz terá garantida uma 
renda mensal de R$ 117 milhões por ano. 
 
Outra parcela do pagamento, será feita em 12,5 bilhões de ações preferenciais que o Casino 
possui na CBD e que serão transferidas a Diniz, pela cotação dos papéis em bolsa. Ontem, as 
ações da CBD dispararam. Os papéis fecharam R$ 54,30 o lote de mil, alta de 9,10%. 
 
O empresário brasileiro embolsará ainda outros US$ 200 milhões em títulos que poderá 
transformar em ações do Casino. Esses títulos, se convertidos, farão de Diniz o quinto maior 
acionista da multinacional francesa. 
 
Diniz sempre afirmou que não tinha o interesse de se desfazer do controle acionário da maior 
varejista do país, negando as desconfianças do mercado de que a venda da CBD para o Casino 
era apenas uma questão de tempo. 
 
Com o acordo, o empresário conseguiu capitalizar novamente a companhia, mas manteve, pelo 
menos por enquanto, a promessa de não perder o comando. Diniz dividirá meio a meio o controle 
da empresa com seu sócio francês, que já detém 28,7% do capital votante da CBD. O empresário, 
além de permanecer com a gestão, terá também o direito ao voto de minerva nas decisões do 
conselho do Pão de Açúcar. O atual presidente executivo da CBD, Augusto Cruz, permanece à 
frente da varejista e Diniz continua como presidente do conselho. 
 
A CBD foi assessorada no negócio pela Estáter Gestão e Finanças e pelo escritório de advocacia 
Mattos Filho. O Casino contou com o banco de investimentos Rotschild e com o escritório Tozzini, 
Freire. 
 
Por conta da complexidade da operação, Diniz, Cruz e Pércio de Souza, da Estáter, tiveram que 
explicá-la várias vezes durante entrevista à imprensa realizada ontem na sede do grupo. A 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também pediu informações adicionais alegando 
divergências entre o que foi divulgado no Brasil e na França. 
 
Uma nova holding foi criada, na qual Diniz terá 50% das ações ordinárias e o Casino deterá os 
50% restantes. A rede francesa, entretanto, terá a totalidade das ações preferenciais da holding, 
ficando com 66,66% do seu capital total. A PAIC - a antiga holding do grupo e na qual 
participavam Diniz, seu pai, Valentin dos Santos Diniz, e sua irmã, Lucilia Diniz - foi desfeita. 



 
A nova holding terá o controle acionário da CBD, com 65,6% do capital votante da rede de 
supermercados. O Casino manterá os seus atuais 28,7% das ações ordinárias que detém 
diretamente na CBD, mas essa participação não lhe dará maiores poderes. As ações ordinárias, 
embora com direito a voto, não terão voz. Por contrato, os votos do grupo francês na CBD terão 
de seguir as decisões tomadas pela holding. 
 
No acordo anterior firmado em 1999 entre a CBD e o Casino, que não foi levado adiante depois da 
forte desvalorização do real, o grupo francês tinha a opção de trocar bônus de subscrição por 
ações ordinárias da varejista brasileira até 2004. Se exercida a opção, o Casino elevaria sua 
participação dos atuais 24% no capital votante para 40%. Para isso, a multinacional teria de 
investir o montante de US$ 565,7 milhões. O valor seria menor que os US$ 900 milhões 
envolvidos no novo acordo, mas o grupo francês, em contrapartida, terá agora um poder maior ao 
adquirir 50% do controle da rede. 
 
"São três as razões dessa operação", afirmou Abilio Diniz. "Primeiro, embora nosso endividamento 
seja confortável em relação ao valor de mercado da CBD, as nossas dívidas tornavam-se pesadas 
devido ao altos juros. Em segundo lugar, o mercado não se mostrava receptivo a um aumento de 
capital e queria que nós encontrássemos uma solução para a dívida por meio de nosso 
resultados", acrescentou o empresário. 
 
A terceira questão é o motivo pessoal que o levou a compartilhar o controle de sua empresa, 
fundada por seu pai. "Esse é mais um passo de Abilio Diniz para preparar a vida para o futuro", 
disse o empresário, que às vezes refere-se a sim mesmo na terceira pessoa. "Terei uma renda 
garantida e também diversifico os meus ativos." 
 
Com o acordo com o Casino, a família Diniz também desmobiliza o capital investido na CBD, que 
será transformado em dinheiro no futuro. As ações de Valentim dos Santos Diniz e Lucilia Diniz na 
antiga holding, na qual eles detinham uma pequena participação, de 5%, serão transformadas em 
ações preferenciais da CBD. Eles poderão vender esses papéis em bolsa, realizando seu capital na 
empresa. Para o primeiro lotes de ações o grupo já encontrou investidores. Em quinze dias, 
devem ser vendidas 6 bilhões de preferenciais. "Era importante para mim, em termos de retidão, 
dar essa saída para a família", disse Diniz. 
 
"O aumento da liquidez das ações era uma demanda dos investidores", disse Diniz. Com a oferta 
das ações que antes pertenciam a seu pai e a sua irmã o "free float" da CBD crescerá dos atuais 
25% do capital total para 30,5% e pode chegar em nove meses a 45%. 
 
Diniz também terá ações preferenciais da CBD. Ele garante, porém, não ter a intenção de vendê-
las neste momento por acreditar no bom desempenho dos papéis. Uma de suas preocupações 
com a operação foi sinalizar ao mercado o alinhamento de interesses entre controladores e 
minoritários. 
 
Em 1990, quando a empresa passava por dificuldades financeiras, a familia pensou em vender a 
empresa. "Na época, o Pão de Açúcar valia US$ 200 milhões. Hoje, mesmo com o preço deprimido 
das ações na bolsa, a empresa vale mais de US$ 500 milhões", disse. 
 
 



 
 

 
 
Leia Mais 
 
Com Casino, CDB investirá R$ 2,5 bi em quatro anos 
Claudia Facchini De São Paulo  
 
Perguntado ontem se a entrada agressiva da gigante americana Wal-Mart no Brasil apressou o 
acordo da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) com o Casino, Abilio Diniz respondeu que 
não temia a concorrência com as varejistas globais. "O nome do nosso jogo é competição", 
afirmou o agora co-controlador da maior varejista do país. No ano passado, a CBD perdeu a 
disputa pela compra do Bompreço para o Wal-Mart, mas rebateu logo em seguida com a aquisição 
da Sendas, no Rio. 
 
Embora negue receio da concorrência, o acordo com o Casino reforça a estrutura de capital da 
CBD para enfrentar a maior empresa do mundo em vendas. O Wal-Mart decidiu agora fincar sua 
bandeira no país, depois de uma entrada tímida nos anos 90. 
 
"Nós vendemos mais por metro quadrado e por funcionário do que o Wal-Mart e o Carrefour. 
Somos mais eficientes que qualquer outra rede global", respondeu Diniz, lembrando que, quando 
abriu o capital da CBD em 1995, os investidores olhavam "com pena" para a CBD. A empresa 
assumiu a liderança do varejo no ano 2000, ultrapassando o Carrefour depois de uma década. 
 
Com a capitalização do Casino, a CBD terá fôlego para acelerar a sua expansão. Ontem, o grupo 
anunciou também que adquiriu a Coopercitrus, uma pequena rede no interior de São Paulo. 
"Foram só sete lojas bem baratinhas", brincou Augusto Cruz, presidente executivo da CBD. 
 
"Ao contrário do que ocorreu nos anos anos 90 até 2001, quando estávamos em busca de 
aquisição de participação de mercado, hoje estamos olhando o crescimento orgânico (por 
construção de lojas próprias)", afirmou Diniz. 
 
Com o capital do Casino, a CBD poderá sair na frente e aumentar a distância com os seus 
concorrentes. Com a aquisição das Sendas, a empresa ficou com 15,8% do mercado em 2004 e 
ampliou sua vantagem sobre o Carrefour, que ficou com 12,4% das vendas do setor. O Wal-Mart 
avançou de 2,2% para 6,2% com o Bompreço. 
 



O acordo com o Casino permitirá à CBD investir R$ 2,5 bilhões nos próximos quatro anos. Ontem, 
a companhia anunciou planos de abrir 40 novos hipermercados e mais 120 supermercados, o que 
elevará dos atuais 63,3 mil para 100 mil o número de funcionários e fará da rede a maior 
empregadora privada do país. A CBD possui hoje 551 lojas, sendo 73 hipermercados. Em vez dos 
oito hipermercados previstos para este ano, a empresa acredita que poderá construir 10. 
 
Analistas do setor acreditam, porém, que o acordo com o Casino também dá à CBD fôlego para 
bancar uma grande aquisição. "Isso pode fazer com que a concorrência busque se antecipar, 
movimento as aquisições", diz uma fonte do setor. 
 
Na avaliação de Raul Beer, sócio da PricewaterhoueCoopers (PwC), o Casino não é um investidor 
novo que entra no país, mas os US$ 900 milhões que está colocando no Pão de Açúcar mostra 
que o país continua atraente para os investidores. "Muita gente advoga que o Brasil não atrai 
investimentos e critica o país. O investimento do Casino, assim como de outros estrangeiros, 
prova o contrário", disse Beer. 
 
Além da francesa Carrefour, que veio ao Brasil já na década de 70, e da americana Wal-Mart, as 
demais grandes redes de supermercados do mundo, como a alemã Metro e a inglesa Tesco, não 
se aventuraram no país. 
 

 
 

 
 
Leia Mais 
 
Varejista irá zerar o seu endividamento líquido 
De São Paulo  
 
A joint-venture com o Casino terá reflexos importantes na estrutura do capital da Companhia 
Brasileira de Distribuição (CBD). Com os recursos, a varejista brasileira irá zerar seu 
endividamento líquido, de R$ 930 milhões atualmente, passando a ter um excedente de caixa de 
R$ 100 milhões. 
 
Ontem, a reação do mercado financeiro mostrou que o acordo com o Casino melhora as 
perspectivas do Pão de Açúcar. As ações preferenciais da rede varejista fecharam com alta de 
9,1% na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e analistas divulgaram relatórios aumentando 
suas perspectivas de resultados para o grupo. 



 
O caixa do Pão de Açúcar terá um ingresso de R$ 1,029 bilhão, que virá da compra de 60 lojas da 
CBD pelo próprio empresário Abilio Diniz. Ele receberá como aluguel 2% do faturamento dessas 
unidades. Segundo Augusto Cruz, presidente da CBD, a desmobilização dos ativos, com a venda 
dos imóveis, eliminará uma despesa com depreciação de R$ 35 milhões nos próximos 12 meses. 
 
A redução do endividamento também economizará aos cofres da companhia R$ 200 milhões com 
pagamento de juros no prazo de um ano. O lucro líquido da CBD, por conta do novo acordo com o 
Casino, deve ter um ganho de R$ 90 milhões. 
 
Um dos principais motivos que levaram Abilio Diniz a recorrer ao sócio francês para capitalizar a 
CBD foi a redução do endividamento, já que não havia margem de manobra para bancar uma 
expansão agressiva. Outro motivo é a geração de valor para os acionistas, entre eles o próprio 
Diniz. 
 
A empresa já fez outras operações com o objetivo de reduzir o seu endividamento e solidificar o 
capital. O grupo associou-se ao Itaú, que comprou 50% da financeira da varejista, e lançou um 
fundo de recebíveis. 
 
O grupo também vendeu para um fundo de investimento parte do capital da varejista Sendas, que 
enfrentava dificuldades financeiras e vem dando prejuízo à CBD. No primeiro trimestre deste ano, 
a Sendas, na qual a CBD detém 50% do capital, acumulou perdas líquidas de R$ 22,2 milhões, 
gerando para o Pão de Açúcar prejuízo de R$ 12,7 milhões. 
 
Mas o mau desempenho da rede não chegou a comprometer os resultados. Ontem, o Pão de 
Açúcar divulgou que seu lucro mais do que dobrou no primeiro trimestre, alcançando R$ 57,7 
milhões. O valor foi 107% maior que o obtido em igual período do ano passado. O resultado foi 
impactado por um provisão de imposto de renda de R$ 13 milhões. 
 
O lucro antes dos impostos, depreciação e amortização, ou a geração de fluxo de caixa, cresceu 
26% e atingiu uma margem de 8,3% em relação às vendas líquidas. As despesas financeiras 
líquidas foram 15,3% menores que as obtidas no primeiro trimestre de 2004. 
 
As vendas da varejista cresceram 11% na mesma base de lojas em funcionamento um ano atrás. 
O desempenho, que reflete a melhora do consumo, é comemorado pela varejista, que obteve um 
crescimento real (descontada a inflação) de 3,4%. 
 
Com a venda da financeira para o Itaú, o fundo de recebíveis e a redução da participação na 
Sendas, a questão financeira do Pão de Açúcar havia sido equacionada, explica um executivo da 
área financeira. Mas não havia fôlego para um novo e previsível ciclo de investimentos. "Uma 
expansão agressiva traria um risco patrimonial como o que levou o grupo a dificuldades no fim 
dos anos 80. Poderia ser necessário apresentar bens pessoais como garantia. E essa lição Abilio 
aprendeu lá atrás", diz o executivo. 
 
Com a venda dos imóveis do grupo para Abilio, a estrutura financeira do Pão de Açúcar fica mais 
livre, menos imobilizada, e o empresário garante rentabilidade pelos próximos 40 anos com o 
aluguel das lojas. São contratos de 20 anos, com duas opções de prorrogação de dez anos. 
 
A venda dos ativos e a redução da dívida devem implicar em um aumento de 15% nas projeções 
de lucro da rede para este ano, segundo relatório divulgado ontem pelo Credit Suisse First Boston 
(CSFB), além de um aumento de 10% na geração de fluxo de caixa. 
 
A expectativa dos analistas é de que a rede, daqui para frente, mude seu foco de aquisições para 
o aumento da rentabilidade de suas unidades e crescimento orgânico. "O grupo tem a participação 



de mercado de que necessita e não será preciso fazer novas aquisições", informou ontem Abilio 
em conferência telefônica com analistas. 

 
 
Leia Mais 
 
Brasil é o terceiro maior mercado do grupo francês 
Daniela Fernandes, para o Valor De Paris 
 
Apenas seis anos após sua chegada ao Brasil, o país já representa hoje o terceiro maior mercado 
internacional do grupo francês de supermercados Casino, logo atrás dos Estados Unidos e da 
Tailândia. Essa posição no ranking não inclui sua terra natal, onde o Casino é terceiro no setor, 
precedido pelo líder Carrefour e pelo grupo Leclerc. 
 
"O Brasil é um país de destaque em nossa estratégia de desenvolvimento internacional", afirmou 
ao Valor o porta-voz do Casino, Benoît Cornu. Os motivos que levaram a empresa a aumentar 
consideravelmente sua participação no Pão de Açúcar são, segundo ele, "a performance 
excepcional da companhia no país, além do mercado em forte expansão e o crescimento da 
economia brasileira". 
 

 
 
O porta-voz chegou a citar o fato de o país não ter renovado o acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) como um exemplo da performance da economia brasileira. 
 
Mas a imprensa francesa tem ainda outro argumento, aplicado também ao seu rival Carrefour: 
com vendas em queda na França, esses grupos apostam em mercados emergentes para ampliar 
suas atividades - o Carrefour acaba de adquirir na Turquia a terceira e a quarta maiores redes do 
país, se tornando líder naquele mercado. 
 
Neste primeiro trimestre as vendas do Casino na França aumentaram apenas 0,2% (no caso do 
Carrefour 0,3%, considerando lojas de porte equivalente). O anúncio feito pelo Casino não 



convenceu o mercado francês: a ação perdeu 0,57% na Bolsa de Paris nesta quarta-feira, 
fechando cotada a 57,60 euros. Há um ano, seu valor era de 75, 20 euros. A agência Fitch chegou 
a colocar a notação do Casino "sob observação negativa". Mas informou que espera retirar essa 
observação após esclarecimentos com a diretoria. 
 
O Casino é uma companhia de 107 anos, com sede na cidade de Saint-Etienne (no centro da 
França), localidade conhecida sobretudo por um time de futebol que entrou para a história do 
país. O estádio de Saint-Etienne, um dos "templos do futebol europeu", se chama, aliás, Geoffroy 
Guichard, o fundador do grupo Casino. Para os franceses, o estádio é o equivalente ao Maracanã, 
guardadas as devidas proporções. 
 
Guichard adquiriu o local onde funcionava uma sala de espetáculos, fechada por razões "de ordem 
moral" no final do século 19. Ele manteve o nome Casino e abriu ali uma espécie de 
"mercadinho", antes de criar a Sociedade de Lojas do Casino, há mais de um século. Ele e sua 
esposa trabalhavam e viviam nessa butique, chamada, na França, de "épicerie". 
 
Hoje, o grupo francês tem pouco mais de 9 mil lojas em 15 países (incluindo 2.379 
supermercados, quase 5 mil pequenos supermercados e 355 restaurantes). O faturamento da 
empresa é de 35 bilhões de euros. A empresa se instalou nos Estados Unidos em 1984, mas 
iniciou um processo de internacionalização apenas em 1996, pouco antes de se instalar no Brasil. 
 
Seu presidente, Jean-Charles Naouri, também acionista majoritário, diplomado pela Universidade 
de Harvard, já trabalhou no ministério das Finanças da França e foi diretor de gabinete de um ex-
ministro da Economia. Aos 56 anos, esse intelectual apaixonado por autores gregos se tornou um 
dos líderes franceses do setor. O Casino está presente em todos os segmentos da distribuição de 
alimentos: possui os hipermercados Géant, supermercados "discount", como Leader Price e 
Franprix, supermercados Monoprix (uma rede também importante na França) e Casino, além de 
vários pequenos supermercados diversos. 
 
Benoît Cornu, porta-voz do Casino, diz que a operação para adquirir o controle compartilhado da 
Companhia Brasileira de Distribuição já é um processo de longo prazo, que se estende por 12 
anos. Ele prefere não dizer se o grupo francês tem a intenção de assumir o controle da empresa 
brasileira no futuro. Mas não descarta essa hipótese: "se a família Diniz aceitar essa possibilidade 
no longo prazo, temos interesse em discutir a questão", diz ele. 
 
No mês passado, o grupo abriu seu segundo hipermercado Géant na Arábia Saudita. Mas os 
principais mercados para a expansão internacional do grupo são os Estados Unidos, a Tailândia e, 
na América Latina, o Brasil. 

 
 
Leia Mais 
 
Acordo acaba com a chance de um Diniz substituir Abilio 
Raquel Balarin e Daniela D'Ambrosio De São Paulo 
 
Controle compartilhado é golpe fatal na sucessão, que já se tornara difícil no grupo com a 
profissionalização 
 
O acordo com o grupo francês Casino, anunciado ontem, coloca um ponto final no processo de 
sucessão do grupo Pão de Açúcar. De personalidade forte, o empresário Abilio Diniz - que na 
prática comanda o grupo fundado por seu pai, Valentim - sepulta de uma vez por todas a hipótese 
de que um outro Diniz venha a ocupar seu lugar. 
 
Até agora, o mais forte sinal de que Abilio, 68 anos, não teria sucessor havia sido a 
profissionalização do grupo, em 2002. Os membros da família Diniz deixaram as funções 



executivas e foram para o conselho. A decisão surpreendeu o mercado porque a filha de Abilio, 
Ana Maria Diniz, estava preparada para sucedê-lo, tendo inclusive cursado o "Owners/President 
Management Program" (OPM), um curso da Harvard Business School com ênfase para o 
aperfeiçoamento de herdeiros que pretendem assumir a gestão de companhias. 
 
Ana Maria não escondeu sua decepção, mas publicamente decidiu apoiar a profissionalização. "É 
triste como perder um filho, mas passar a bola para mim seria como postergar o problema", 
chegou a afirmar. Para um amigo pessoal de Abilio e Ana Maria, era impossível fazê-la principal 
executiva sem que houvesse no futuro novos conflitos familiares, como os que marcaram o grupo 
no início dos anos 90. Abilio tem quatro filhos: Ana Maria, João Paulo (que tem participações em 
restaurantes), o ex-Fórmula 1 Pedro Paulo e Adriana. 
 
"Apesar da profissionalização, havia uma chance de se voltar atrás na decisão. Agora, ela está 
sepultada", informou a fonte, que preferiu não se identificar. Ana Maria hoje é diretora da 
Axialent, empresa de consultoria de Peter Senge e Fred Kofman (ex-Massachussetts Institute of 
Technology). 
 
Se na teoria Abilio deixou a função de presidente executivo e a transferiu para Augusto Cruz, na 
prática ele se manteve à frente dos negócios. "Essa passagem é muito difícil em qualquer grupo e 
Abilio tem uma personalidade muito forte, cobra muito. Ele não conseguiu se afastar do dia-a-
dia", explicou um consultor que já prestou serviços para o grupo. 
 
O acordo com o Casino não tira Abilio da gestão, mas o prende ao cumprimento de metas. E o 
caminho natural é que ele gradativamente saia dos negócios. Um amigo do empresário disse que 
ele quer ter mais tempo para sua vida pessoal, principalmente depois que se casou, em 
dezembro, com Geyze Marchesi, diretora do grupo e 36 anos mais nova. Outro amigo, porém, diz 
que o coração não influenciou a decisão de Abilio. 
 
O controle compartilhado é a quarta virada na história do grupo Pão de Açúcar. A primeira cartada 
de Abilio Diniz aconteceu no início dos anos 90, quando tomou para si a reorganização do negócio, 
que estava à beira da falência. A reestruturação resultou em um complicado acordo familiar, que 
incluiu a saída dos irmãos Alcides e Arnaldo do negócio. 
 
A segunda virada veio com a abertura de capital em 1995 (foi a primeira emissão de ações 
preferenciais de uma companhia varejista de alimentos na bolsa paulista) e a terceira, em 1999, 
com o acordo de acionistas com o Casino. Foi com essas duas injeções de capital que o grupo 
alcançou a liderança do concorrido setor de varejo no Brasil. Agora, era preciso mais uma, para 
que o grupo tivesse fôlego para acompanhar um novo ciclo de investimentos. E Abilio decidiu 
cumprir aquilo que vem pregando nos últimos anos: "Não acredito em empresas familiares a 
partir de um certo tamanho. No começo pode funcionar bem, mas depois a estrutura barra o 
crescimento". 
 
Nascida em 1948 como uma doceria pelas mãos de Valentim, o patriarca dos Diniz, o grupo Pão 
de Açúcar cresceu rapidamente. O primeiro supermercado da rede foi inaugurado em 1959. Cinco 
anos depois, já eram 40 pontos e mais de 1,6 mil empregados. Em 1968, com 64 lojas, iniciou 
sua expansão internacional, chegando a Portugal, Angola e Espanha. 
 
Em seguida, o grupo foi às compras: adquiriu as redes Superbom, Peg-pag e Mercantil e criou os 
conceitos Minibox e Superbox. No processo de expansão, perdeu eficiência e teve sérios 
problemas financeiros. Começaram as desavenças familiares. Dos seis herdeiros, Abilio, o 
primogênito e braço direito do pai, era o superintendente e tinha a maior participação (16%). Os 
irmãos Alcides e Arnaldo tinham 8% cada e eram diretores. 
 
após dois anos de difíceis negociações, os dois irmãos venderam pelo equivalente a US$ 100 
milhões cada sua parte na empresa para Abilio, que assumiu a direção em 1991. Duas de três 



irmãs seguiram o rumo de Alcides e Arnaldo. A caçula Lucília, na época com 2%, manteve-se ao 
lado de Abílio. 
 
Na reestruturação, o empresário concentrou os negócios no ramo de supermercados, fechou um 
terço das 550 lojas e demitiu mais da metade dos funcionários (cerca de 20 mil). Quatro anos 
depois, abriu o capital da companhia. "Na época, os investidores nos olharam com pena, porque a 
CBD não conseguiria brigar com o Wal-Mart e Carrefour", disse Abilio. "Hoje, vendemos mais que 
eles por metro quadrado e somos mais eficientes que qualquer participante global." 
 

 
 
Informações divergentes levam CVM a pedir documentos 
Catherine Vieira 
 
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) enviou ontem um ofício à Companhia Brasileira de 
Distribuição (CBD), solicitando informações mais precisas sobre a operação de venda de 
participação para a francesa Casino. De acordo com nota divulgada pela CVM, foram pedidas 
"uma série de informações complementares e documentos que as embasem (...) inclusive visando 
a aferir a existência da obrigação de realização de OPA por alienação de controle". 
 
Caso a empresa não apresente as informações em 24 horas, passa a incidir multa diária. Por meio 
de sua assessoria, o Pão de Açúcar informou que este tipo de demanda feita pela CVM é plausível 
e usual para todas as companhias abertas. 
 
Segundo a superintendente de empresas da CVM, Elizabeth Machado, o principal motivo do ofício 
foi a assimetria das informações divulgadas aqui e na França. "O fato relevante divulgado aqui 
não contém vários detalhes, e as informações que estão no site do 
  
Casino na França são muito mais completas", diz. "Nossa solicitação é para que o mercado 
brasileiro tenha acesso a todas as informações às quais os estrangeiros tiveram." 
 
O superintendente de registro da autarquia, Carlos Alberto Re-bello, diz que a CVM solicitou que a 
CBD envie todos os contratos, acordos e documentos que estejam ligados à operação. "Todo esse 
material será alvo na nossa análise, pois embora eles tenham divulgado que o "tag along" aos 
minoritários não se aplica ao caso, queremos fazer nossa avaliação." 
 
Valor Econômico, São Paulo, 5 maio 2005, Empresas S.A., p. B1 a B3. 


