
Diniz denuncia concorrentes como sonegadores  
Mônica Ciarelli  
 
Para diretor do Grupo Pão de Açúcar, redes Mundial e Guanabara não pagam impostos 
 
 
RIO - O empresário Abílio Diniz anunciou ontem a joint venture entre os grupos Pão de 
Açúcar e Sendas disparando pesadas críticas a concorrentes regionais, como as redes 
Mundial e Guanabara, que acusou expressamente de sonegadoras, como jamais havia feito 
publicamente.  
 
"Não temos dúvida nenhuma de que no Brasil nós somos os melhores", disse, referindo-se à 
própria empresa. "Batemos o Wal-Mart, o Carrefour. Temos dificuldade é com aqueles que 
chamamos de 'borrachudos'; com os atacadões da vida; com os Mundiais, com os 
Guanabaras, aqui do Rio de Janeiro. E eu não tenho medo de nominá-los assim", acusou 
Diniz, que comanda o Grupo Pão de Açúcar, a maior rede de supermercados do País. Sem 
medir palavras, o empresário afirmou que estes supermercados conseguem reduzir preços 
às custas de sonegação de impostos.  
 
O assessor de Marketing do Mundial, Hélio Ramos, rebateu as acusações alegando que o 
ataque a uma rede de "apenas 17 lojas no Rio é absurda".  
 
Lembrando que o Pão de Açúcar é um grupo nacional, que tem 24% de seu controle nas 
mãos da francesa Casino, o executivo sustenta que o bombardeio de Diniz tem como 
objetivo tirar o foco do crescimento das redes internacionais no Brasil.  
 
"O senhor Arthur Sendas afirmou que o negócio (a associação com o Pão de Açúcar) era 
uma defesa contra os estrangeiros. Aí, Diniz, começa a criticar redes pequenas para desviar 
a atenção do fato de que há estrangeiros em seu controle", respondeu. Segundo ele, é 
"ridículo" que um gigante como o Pão de Açúcar esteja preocupado com um Mundial. A rede 
Guanabara não se pronunciou.  
 
Diniz não poupou acusações nem mesmo ao Estado do Rio, sede do Grupo Sendas.  
 
"O Rio de Janeiro sempre foi tradicionalmente um Estado sonegador, me desculpe o Arthur. 
Isso sempre infernizou a vida daqueles que pagam impostos", reclamou.  
 
Irritado, o empresário, que dominou a entrevista coletiva, na qual coube a Arthur Sendas o 
papel de coadjuvante, revelou estar mais preocupado com o problema da sonegação no 
segmento de supermercados no Brasil do que com o avanço das redes estrangeiras. "Temos 
a coragem de abrir loja em frente ao Carrefour e ao Wal-Mart e enfrentá-los sem nenhum 
problema", afirmou.  
 
Sendas, por sua vez, voltou a demonstrar que sua maior preocupação é com a concorrência 
internacional. O executivo, que sempre defendeu a independência de sua empresa, 
reconheceu que a parceria com o Pão de Açúcar chega num bom momento."Eles nos 
procuraram há dois meses para juntarmos forças num momento em que o capital externo 
está cada vez mais agressivo no País". No ano passado, o Grupo Sendas amargou prejuízo 
de R$ 12,8 milhões.  
 
A associação entre os dois grupos varejistas não envolverá desembolso de recursos. 
Entretanto, o Pão de Açúcar assumirá a dívida de R$ 130 milhões que o Sendas tem com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Sendas revelou que antes 
de fechar o acordo se encontrou com os quatro principais bancos que se relacionam com a 



empresa e teve uma reunião com o presidente do BNDES, Carlos Lessa. "Tivemos apoio 
total", disse.  
 
Diniz foi enfático em ressaltar que a nova empresa, que assumirá o passivo da Sendas, vai 
gerar caixa "mais do que suficiente para pagar seus compromissos."  
 
A nova companhia deve se chamar Companhia Sendas de Supermercados e já nasce como a 
quarta do ranking, com um faturamento previsto de R$ 3,5 bilhões para 2004, 20 mil 
funcionários e 106 lojas. O controle será dividido igualmente entre os grupos, mas na 
prática, quem vai tocar o negócio será o Pão de Açúcar, já que a diretoria executiva será 
indicada pelo grupo paulista.  
 
Além da conquista estratégica de uma mercado importante, o do Rio, o Pão de Açúcar ao se 
unir ao Sendas fechou a porta para grandes concorrentes mesmo no caso de venda futura. 
Se o Sendas resolver colocar sua parte na nova empresa à venda, o Pão de Açúcar será o 
primeiro a ser consultado. "Foi interessante para os dois, porque o Sendas não vinha bem e 
a operação do Pão de Açúcar no Rio não era a melhor, com a agressividade de redes locais", 
diz um dos coordenadores do Programa de Varejo da USP, Eduardo Terra.  
 
Diniz deixou claro que aplicará seu estilo de gestão. A intenção é ganhar escala, reduzir 
custos e ter poder de fogo para negociar preços mais baixos com fornecedores. A idéia 
inicial é manter inalteradas as bandeiras das duas empresas. A companhia também pretende 
entrar no Espírito Santo. Diniz prevê um aumento de 15% no faturamento do Grupo Pão de 
Açúcar com a joint venture.  
 
A expectativa é de fechar 2004 com faturamento de R$ 15 bilhões.  
 
O executivo do Pão de Açúcar não acredita que o Conselho Administrativo do Direito 
Econômico (Cade) crie problemas para aprovar negócios com o Grupo Sendas, pela 
localização das lojas dos dois grupos. (Colaborou Vera Dantas) 
 
O Estado de Sào Paulo, 10/12/2003 



 
 
Leia mais 
 
Tendência é de mais parcerias nesse segmento 
Marcelo Rehder 
 
Em 2004, fusões e aquisições devem se concentrar em empresas de produtos 
populares. As fusões e aquisições no próximo ano devem se concentrar em empresas 
de bens de consumo popular, como alimentos, bebidas e eletroeletrônicos de baixo 
valor unitário, ao contrário do que prevaleceu nos últimos anos, quando os negócios 
giraram em torno das privatizações e do setor financeiro. 
 
A previsão é do consultor José Luiz Saicali, sócio da KPMG. Para ele, essa tendência 
deve ganhar força e se consolidar, caso a economia volte a crescer de forma 
sustentada em 2004. A política de empréstimos com desconto em folha de 
pagamentos deve dar condições para que o consumo popular deslanche no próximo 
ano, avalia o consultor.  
 
Nesse sentido, as empresas deverão buscar negócios de fusões ou aquisições para 
ingressarem em mercados ou segmentos dos quais estão ausentes ou para 
aumentarem sua participação. Um exemplo desse movimento ocorreu nesta semana, 
Ontem, a maior rede varejista do País, o Grupo Pão de Açúcar, firmou uma associação 
com o Grupo Sendas, restrita ao Estado do Rio de Janeiro (leia reportagem nesta 
página).  
 
O negócio surpreendeu o mercado, porque se dizia que não havia mais oportunidades 
para grandes fusões no setor - exceto no caso da Rede Bompreço, que continua em 
negociação. A despeito dos interesses estratégicos das redes, o que movimenta esse 
tipo de operação é a perspectiva de crescimento do consumo popular no País. Apesar 
disso, as empresas estão cautelosas. 
 
Pesquisa bianual feita com as mil maiores empresas no País, divulgada ontem pela 
KPMG, mostra que para 64% dos executivos entrevistados a tendência de fusões e 
aquisições continuará crescente nos próximos 5 anos. Esse número representa redução 
de 24 pontos porcentuais em relação aos 88% da pesquisa realizada em 2001. O 
número de empresas que usam serviços especializados de due diligence (processos de 
investigação nas empresas para reduzir riscos nas operações) subiu de 72%, em 2001, 
para 76% agora. 
 
O Estado de São Paulo - 10/12/2003 




