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A transparência sempre foi um dos pontos fortes da rede varejista Pão de Açúcar. 
Hoje, ao aderir ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa, a empresa oficializa 
essa política. A atitude é considerada positiva e uma conseqüência natural da trajetória 
de uma companhia com bom 'disclousure' como o Pão de Açúcar. Mas ainda não é a 
notícia esperada pelo mercado. 

O que os analistas de investimento gostariam de ouvir - e o que muito provavelmente 
faria o preço das ações, que acumulam baixa de 20,6% desde o início do ano, subir - 
seria a adoção do "tag along", instrumento que estende para aos detentores de ações 
preferenciais o direito de receber 80% do valor pago para as ações ordinárias, em caso 
de venda do controle acionário. 

Isso porque depois que houve a reestruturação no grupo e a família Diniz anunciou sua 
saída do dia-a-dia da empresa, aumentaram os rumores de que a rede possa vir a ser 
vendida. "O tag along seria um mecanismo de defesa importante para o acionista 
minoritário caso a família venda sua participação", afirma Clarissa Saldanha, analista 
do Banco Brascan. 

A leitura dessa "frustração" do mercado é uma só: o impacto verdadeiro nas ações, ou 
seja, o que realmente agregaria valor ao papel, seria a adesão ao Nível 2, já que a 
entrada da empresa no Novo Mercado (que exige 100% de ações ordinárias no 
mercado) está muito mais longe de ser factível, na opinião dos analistas. "Nível 1 para 
uma empresa como o Pão de Açúcar não é mais do que obrigação", afirma uma fonte 
do mercado. "Nível 1 muda muito pouca coisa na política atual de 'disclousure' da 
empresa", diz Robert Ford, analista da corretora Merrill Lynch. 

O "tag along" é uma das condições necessárias para que uma empresa entre no Nível 
2 de Governança Corporativa da Bovespa. Nesse nível, a organização teria de se 
submeter também à Câmara de Arbitragem - um grupo de especialistas que julga os 
conflitos entre minoritários e controladores - modelo que ainda assusta muitas 
corporações. "Nível 2, sim, poderia potencializar a alta das ações", diz Ford da Merrill 
Lynch, que recentemente incluiu Pão de Açúcar no seu portfólio. "O tag along é 
dinheiro na mão e isso pode ser quantificado imediatamente no valor das ações", diz 
Adriane Santos, analista da Bradesco Templeton. "Nível 1 mostra que a empresa está 
no caminho certo, mas o impacto é mais psicológico." 

O que o mercado espera é que a adesão ao Nível 1 seja apenas o primeiro passo da 
organização e que a chegada ao ainda restrito Nível 2 (que conta apenas com Celesc, 
Marcopolo e Net) seja uma questão de tempo. Procurada pelo Valor a empresa preferiu 
não se manifestar antes da coletiva que será dada hoje na Bovespa. "Sempre 
esperamos que a empresa que entra no Nível 1, galgue os demais degraus", diz 
Heloísa Bedicks, diretora -executiva do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 

O humor do mercado com relação à ação não tem sido dos melhores. Embora o papel 
seja considerado barato e a maioria dos analistas tenha recomendação de compra 
(com potencial de alta entre 20% e 40%), as altas taxas de juros, demanda ainda 
reprimida e, sobretudo, as indefinições sobre a aquisição do Bom Preço deixam o 
mercado apreensivo. O Pão de Açúcar é um dos fortes candidatos à compra da rede, 



mas há muitas indefinições. A questão não é tanto se a empresa vai comprar a rede 
nordestina, mas como e por quanto. "Como a empresa não pretende se endividar, fica 
a dúvida se haverá um aporte do Casino, o que não seria bom para o grupo francês 
pois eles teriam que pagar um valor muito alto para subscrever as ações, ou se 
haveria nova emissão de ações para efetivar a compra", diz Clarissa, do Brascan. 
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