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São Paulo, Brasil, 12 de julho de 2011. A Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”), 
atendendo ao disposto no artigo 3º da Instrução CVM n.º 358/02, divulga a seguir o press 
release recebido nesta data de Casino Guichard-Perrachon. 
 
A CBD manterá seus acionistas e o mercado informados acerca de quaisquer desdobramentos 
relevantes. 
 
 

São Paulo, 12 de julho 2011 
 
 

Vítor Fagá de Almeida 
Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O Conselho de Administração do Casino entende que a  proposta de 
operação financeira apresentada por Gama é contrári a ao interesse do 

GPA e do conjunto de seus acionistas 

� Uma visão estratégica equivocada para GPA 
� Uma estimativa de sinergias fortemente superavaliada 
� Significativos riscos de execução  
� Um projeto que dilui intensamente os atuais acionistas do GPA 
� Um projeto que destrói valor, em virtude da transformação do GPA em uma 

holding com desconto sobre o valor de suas participações não controladoras 

 

O Conselho de Administração de Casino Guichard-Perrachon (« Casino ») se reuniu hoje sob a 
presidência do Sr. Jean-Charles Naouri para examinar os termos da proposta financeira 
projetada por Gama 2 SPE Empreendimentos e Participações (« Gama »), Sr. Abilio Diniz e 
Carrefour, relativa ao projeto de fusão de GPA com as operações de Carrefour no Brasil e da 
aquisição de participação minoritária em Carrefour S.A. 

Ao final dos trabalhos, o Conselho de Administração constatou à una nimidade, à 
exceção do Sr. Abilio Diniz, que o projeto é contrário aos interess es do GPA, do 
conjunto de seus acionistas e do Casino. 

O Conselho de Administração reafirmou, por outro lado, o seu compromisso com a política de 
desenvolvimento internacional de Casino, centrada nos países com crescimento econômico 
acelerado, conforme ilustrado recentemente pela aquisição das operações do Carrefour na 
Tailândia e pelo reforço da participação no GPA. 

O Conselho reafirmou também o seu compromisso estratégico com o Brasil, que constitui uma 
alavanca muito relevante de desenvolvimento do grupo, e do GPA (do qual Casino é o maior 
acionista, com 43% do capital e detentor do co-controle via Wilkes). Casino é, há 12 anos, um 
acionista ativo e fiel do GPA. Como ocorre com suas outras subsidiárias internacionais de 
capital aberto (Big C na Tailândia, Exito na Colômbia), Casino apoiou o GPA, ativa e 
constantemente, em diversos setores (CRM, marcas próprias, desenvolvimento de formatos de 
conveniência, etc.).   

Foram apresentadas ao Conselho de Administração as análises preparadas pelos assessores 
financeiros do Casino, Banco Santander, Goldman Sachs, Messier-Maris & Associés e 
Rothschild & Cie, o relatório do Merril Lynch (subsidiária do Bank of America), bem como o 
estudo realizado pela consultora estratégica Roland Berger quanto aos aspectos econômicos 
da proposta. 

Debatido o assunto, firmou-se o seguinte entendimento sobre a proposta e suas das eventuais 
conseqüências para o GPA e o conjunto de seus acionistas: 



 

Esta operação se baseia em uma visão estratégica equivocada par a o GPA 

o Aumento da concentração em um formato em declínio: 

� No Brasil, o projeto resultaria em duplicar o volume de negócios realizados no 
segmento de hipermercados (passando de R$ 11 bilhões a R$ 26 bilhões e de 47% a 
51% do total do segmento de alimentos) mesmo diante do fato desse segmento de 
mercado experimentar, à semelhança do que ocorre em outras zonas geográficas, um 
declínio contínuo (de 56% a 54% entre 2008 e 20101, tendo apresentado um 
crescimento inferior à média de mercado em 5 pontos percentuais).  

o Desenvolvimento geográfico desordenado em regiões de baixo crescimento: 

� A detenção de uma participação minoritária no capital de Carrefour não representa 
uma internacionalização adequada para o GPA, que deve poder controlar tal 
desenvolvimento; 

� A expansão internacional do GPA deveria voltar-se aos países de crescimento 
acelerado, ao passo que mercados europeus maduros representam cerca de dois 
terços das vendas de Carrefour. 

o A aquisição de participação no capital do Carrefour representa atualmente uma opção de 
investimento arriscada, tendo em vista as dúvidas manifestadas pelos mercados quanto à sua 
estratégia, devido à sua superexposição a mercados maduros e de baixo crescimento, e a 
formatos de lojas que agregam menor crescimento.  

As sinergias anunciadas são altamente superestimadas 

o As projeções de sinergia anunciadas por Gama em apoio a esta operação são muito 
superiores aos níveis observados no passado em operações similares. Elas corresponderiam 
efetivamente a mais de 3,2% das vendas consolidadas em 2010 contra uma média da ordem 
de 1% de sinergias anunciadas em dez operações comparáveis. 

o Essas projeções não consideram os desinvestimentos que serão necessários, os elevados 
custos envolvidos para o aproveitamento destas sinergias, bem como a implementação 
escalonada do projeto.  

o No total, o trabalho documentado e detalhado que foi produzido por Roland Berger 
demonstra que o potencial realista de sinergias em um ano completo, alcançável a médio 
prazo, na melhor das hipóteses, atingiria, 0,8% das vendas consolidadas. 

o Adicionalmente, as fusões no âmbito dos grandes distribuidores mostram que os números 
efetivamente alcançados raramente atingem os níveis inicialmente anunciados. A título de 
comparação, os analistas entendem que nenhum aumento de margem operacional foi 
efetivamente aproveitado nos 2 anos subseqüentes à fusão Carrefour/Promodès, não obstante 
o anúncio inicial de que corresponderiam a 2,3% das vendas na Europa; 

                                        
1 Fonte : Roland Berger 



 

Os riscos de execução são elevados 

o Uma concentração excessiva em São Paulo e Rio de Janeiro: 

� Roland Berger estima que GPA e Carrefour Brasil juntos teriam participações 
combinadas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde as duas empresas 
concorrem diretamente, de 63% e 40% respectivamente; 

o As duas redes são concorrentes diretas e, portanto, são pouco complementares:  

� Assim, 40% das lojas estão presentes dentro de uma mesma zona geográfica. Nos 
segmentos de hipermercado e atacarejo o percentual aumenta para 71% em São 
Paulo e 43% no Rio de Janeiro.  

o As cessões de ativos significativos são inevitáveis e não foram levadas em conta 

� O escritório GOAssociados, consultores econômicos em matéria de concorrência, 
representado pelo Senhor Gesner Oliveira, ex-presidente do CADE, estima que “a 
concentração criada pelo projeto será excessiva em numerosas cidades. Nessas 
condições, será inevitável que as autoridade de concorrência restrinjam 
significativamente o perímetro da nova empresa combinada. Por outro lado, o poder 
de compra que a nova empresa combinada representará poderá conduzir à imposição 
de restrições suplementares e não é possível prever exatamente a natureza e os 
efeitos sobre a exploração da operação conjunta.” 

o Os riscos gerenciais são importantes para o GPA: 

� A administração do GPA está atualmente conduzindo o processo de integração de 
Nova Casas Bahia, que diz respeito às atividades não relacionadas com a distribuição 
de alimentos da companhia, que, com vendas da ordem de R$ 20 bilhões, constitui 
um grande desafio de desenvolvimento do grupo. Nesse contexto, o acréscimo de um 
segundo desafio gerencial seria prematuro. A fusão de Carrefour e Promodès ilustra 
os tipos de dificuldades que as grandes fusões no setor de varejo de alimentos podem 
enfrentar. 

Os termos financeiros da operação gerariam diluição excessiva e  injustificada aos 
acionistas do GPA 

o A oferta transmitida por Gama tem por base uma diluição despropositada dos acionistas 
atuais do GPA (através da entrada no capital de BNDES e de BTG Pactual) de cerca de € 2 
bilhões: 

� A estrutura de capital do GPA é saudável, com uma proporção de dívida líquida sobre 
o EBITDA em março de 2011 de 0,7x2; 

                                        
2 Com base no consenso de GPA (fonte : Factset), a dívida financeira líquida do GPA em 31 de março de 
2011. 



 

� Este montante tem como único propósito a aquisição de participação minoritária no 
Carrefour, com prêmio sobre o preço de mercado, investimento este que traz riscos 
consideráveis e que os acionistas de GPA poderiam realizar diretamente se 
desejassem.  

o Essa diluição seria feita com desconto e sem justificação: 

� a operação seria realizada com base em um valor de R$ 64,7 por ação preferencial 
(PN), representando um desconto sobre o valor intrínseco de GPA (que é em média 
de R$ 82 segundo os analistas) e sobre o preço de mercado de suas ações 
preferenciais, o que causa espécie uma vez que se trata de operação destinada 
exclusivamente a novos acionistas que em nada contribuiriam nos planos industrial e 
estratégico; 

� a operação teria como conseqüência a diluição do conjunto de acionistas atuais de 
GPA, sem que estes possam valer-se de seu direito de preferência. 

o GPA perderia o controle de seus ativos com base em um múltiplo baixo e sem prêmio: 

� a paridade proposta para a fusão entre GPA e Carrefour Brasil, que explicita um 
múltiplo inferior a 7.0x o EBITDA de 20113 para o GPA, é desfavorável ao GPA. Os 
termos financeiros da operação não refletem corretamente a melhor qualidade dos 
ativos de GPA em relação aos do Carrefour. 

A operação transformaria o GPA, de uma sociedade operacional em  uma holding 
detentora de participações não controladas, submetida a um grande de sconto 

o A estrutura de GPA seria profundamente alterada pois o GPA perderia o controle de seus 
ativos para tornar-se uma mera holding financeira.  A cotação das ações da sociedade seria 
afetada porque: 

� a holding não controlaria nenhum de seus ativos, e deteria não mais que 50% dos 
seus ativos brasileiros e 11,7% de Carrefour; 

� a holding não consolidaria aqueles ativos integralmente, mas apenas por equivalência 
a partir de 2013; 

o A estrutura de governança corporativa proposta seria prejudicial ao GPA:  

� A governança que foi proposta, e que inclui notadamente a imposição de uma 
limitação do direito de voto em 15%, é contrária aos princípios da moderna 
governança corporativa; 

� Não haveria mais acionistas fortes para apoiar a administração nas decisões 
relevantes; 

                                        
3 Com base no consenso de GPA (fonte : Factset), a dívida financeira líquida do GPA em 31 de março de 
2011 e um valor de R$ 66 por ação 



 

� Os interesses dos acionistas estariam desalinhados pelas diferentes naturezas e 
horizontes de investimento; 

o Prevê-se um forte desconto de holding que resultaria em grande destruição de valor: 

� Tendo em vista sua natureza, a companhia seria afetada por um “desconto de 
holding” significativo. De acordo com os observadores do mercado brasileiro, os 
« descontos de holding » configuram em média 18%4, patamar compatível com aquele 
observado em outras bolsas; 

� Este desconto eliminaria o efeito das sinergias e exporia, inclusive, os acionistas do 
GPA ao risco de uma destruição de valor. 

Diante dessas condições, o Conselho de Administração, depois de ter tomado conhecimento 
dos relatórios antes citados e ouvido a síntese do relatório do Merril Lynch (subsidiária do Bank 
of America), do ponto de vista dos acionistas do GPA, constatou por unanimidade, com a 
exceção do Sr. Diniz, que a operação financeira proposta é contrária aos interesses do GPA, 
do conjunto de seus acionistas e de Casino. O Conselho ressaltou ainda que essa proposta 
não solicitada é hostil e ilegal. 

Durante a reunião do Conselho de Administração, o Sr. Abilio Diniz, que participou dos 
debates, reafirmou seu apoio à operação e preferiu não participar da votação. 

Além disto, o Conselho de Administração instruiu seu Presidente para que assim que possível 
apresente a posição de Casino no Conselho de Administração de Wilkes, e ainda, para que a 
faça valer, por todos os meios necessários, em respeito aos acordos existentes e à legislação 
brasileira. 

Saint-Etienne, 12 de julho de 2011 

 

Analysts and Investors contact 
Régine Gaggioli 
rgaggioli@groupe-casino.fr 
+ 33 (0)1 53 65 64 17 
 
Aline Nguyen  
anguyen@groupe-casino.fr 
+ 33 (0) 1 53 65 64 85 
 

                                        
4 Fonte : Factset. Média observada depois de janeiro de 2010 para as holdings negociadas brasileiras 
Itaúsa, Bradespas e Metalúrgica Gerdau. 


