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1º Bloco 
Legenda: Origem materna  
00:02:20 – 00:05:38 (fita 1) 
Tempo total do bloco: 04’23” 
 

Letícia Nedel – Voltando, então, a 
essa primeira fase da sua trajetória. Eu 
lembro que na primeira entrevista e no 
seu livro também, o senhor destaca muito 
a importância do seu pai para sua 
iniciação no comércio, depois na vida 
empresarial. Seu pai era português, veio 
com dezesseis anos. Mas eu queria 
retomar um pouco a figura da sua mãe. 
Ela era filha de portugueses também. 
Como é que ela veio para o Brasil? O que 
faziam os pais dela?  Queria que o senhor 
falasse um pouco sobre isso.  

Abílio Diniz – Minha mãe, na 
realidade, nasceu aqui no Brasil. Os pais 
dela eram portugueses, que estavam no 
Brasil no momento do nascimento dela, 
mas depois retornaram para Portugal. Ela 
retornou a Portugal com cerca de dois 
anos de idade e permaneceu lá até 
dezessete, dezoito anos, quando retornou 
para o Brasil. E retornando, aí conheceu 
meu pai aqui e se casaram, bastante cedo, 
com vinte e dois anos, e...  

L.N. – Se conheceram em São 
Paulo mesmo.  

A.D. – Se conheceram em São 
Paulo. E minha mãe foi sempre uma 
pessoa muito presente na vida do... Não 
só do meu pai, mas na vida da nossa 
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família. Minha mãe sempre foi, talvez, a 
pessoa mais... Ali no casal, na dupla, ela 
sempre foi a pessoa mais forte. Meu pai 
foi sempre uma pessoa um pouco mais 
bondosa, mais carinhosa, e minha mãe 
sempre foi muito, muito determinada, 
muito firme e, às vezes, até um 
pouquinho dura. Talvez, esse lado meu de 
determinação, eu tenha puxado o lado 
dela. Mas sempre foi uma pessoa muito 
doce, muito carinhosa, e... Ela ainda é 
viva hoje, ainda representa um marco 
muito forte na nossa família.  

L.N. – Ela é bastante religiosa.  

A.D. – Minha mãe sempre foi 
muito religiosa. E foi ela que me 
introduziu todos os conceitos de religião, 
a crença em Deus, a fé em Deus.  Mas 
depois, e eu não sei explicar como é que 
isso se deu, o que aconteceu, houve um 
bom tempo, quando eu era garoto... Aí, 
depois que eu tinha seis anos e meio, sete, 
começaram a vir meus irmãos. E eu me 
lembro bem disso: eu indo à missa 
sozinho, com cerca de sete, oito anos de 
idade. Nós morávamos na rua Tutóia, 
aqui em São Paulo, uma travessa da 
Brigadeiro, e eu subia a Brigadeiro 
sozinho e ia à missa na Igreja da 
Imaculada Conceição. Como é que eu 
conservei esse hábito comigo, mesmo 
sem a companhia da minha mãe ou do 
meu pai, eu não sei dizer.  Eu recebi essa 
fé da minha mãe; mas depois, eu 
desenvolvi alguma coisa muito forte 
dentro de mim, por mim mesmo.  

L.N. – E os pais dela lidavam com 
o comércio?  
  

00:06:49 – 00:07:54 (fita 1) 
 

A.D. – Eu nem sei direito o que é 
que meu avô materno fazia, mas eu me 
lembro dele... Ele morreu muito cedo. Eu 
me lembro, eles tinham uma chácara na 
Penha, que... Hoje, Penha é quase centro 
da cidade. E naquela altura, quando eu 
era menino – sei lá, menos de dez anos 
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certamente, a família – meu pai, minha 
mãe e eu e os meus irmãos que foram 
surgindo, o nosso programa de domingo, 
domingo à tarde, principalmente, era ir 
visitar meus avós na chácara do meu avô, 
que naquela altura era praticamente 
centro da cidade. Era na Penha. Mas num 
local que... Sei lá. Hoje devem existir 
muitos prédios em cima daquilo, dado o 
tamanho. E minha sensação é que ele 
vivia daquilo, um pequeno sitiozinho que 
ele tinha ali.   

 

2º Bloco 
Legenda: EAESP – Escola de 
Administração de Empresas da 
Fundação Getúlio Vargas 
00:07:54 - 00:11:45 (fita 1) 
Tempo total do bloco:  07’08” 

L.N. – Então vamos partir agora do 
fim da última entrevista para adiante. O 
senhor conta que tem muito orgulho de 
ter integrado o corpo discente da 
Faculdade de Administração, da EAESP, 
da Escola de Administração de Empresas 
da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos 
notícia de que dali saiu um dos seus 
grandes colaboradores, que é professor da 
EAESP até hoje, o Luiz Carlos Bresser 
Pereira. Eu gostaria que o senhor 
conversasse um pouco com a gente sobre 
esse convívio com os colegas dentro da 
faculdade, se houve outras pessoas 
importantes na sua trajetória e que 
importância elas tiveram.  

A.D. – Olha. Das pessoas mais 
importantes da EAESP ou na minha 
trajetória empresarial não foram, 
exatamente, do corpo discente, mas do 
corpo docente. O Luiz Carlos Bresser, 
que foi meu grande companheiro durante 
vinte anos, eu posso dizer que o Pão de 
Açúcar, como empresa de supermercado, 
foi feito por mim e pelo Luiz Carlos. 
Porque Luiz Carlos começou a trabalhar 
comigo por volta de 63 (62, acho que foi 
o ano) e trabalhou comigo direto até 82, 
por vinte anos; quando ele foi fazer parte 
do governo Montoro, o governo estadual 
do Montoro. E foi a sua primeira... 
Primeiro ingresso na política. Mas, junto 
com Luiz Carlos, outros professores da 
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Escola tiveram participação efetiva aqui 
no Grupo. O professor [inaudível], já 
falecido, que foi nosso diretor financeiro 
durante um determinado período, 
professor Angarita, que nos auxiliou 
muito com seus conhecimentos jurídicos, 
e outros também, outros professores da 
Escola. Professor Parente, que ainda está 
lá na Escola. Sei lá. Eu, agora, já nem me 
lembro exatamente de todos que 
estiveram. Nós tivemos muito contato 
com muita gente do corpo docente da 
EAESP aqui no Pão de Açúcar.  

L.N. – A sua saída da EAESP foi 
em 59. Ela coincide um pouco com a sua 
dedicação total ao ramo de 
supermercados, já atuando nessa área.  
          A.D. – Eu me formei em dezembro 
de 59. E o primeiro supermercado do 
Grupo foi aberto em abril de 59. Neste 
ano, como supermercados, o Grupo faz 
cinqüenta anos. Quer dizer, eu faço neste 
ano cinqüenta anos de varejo, que eu 
realmente... Eu participei da primeira loja 
que deu origem ao Grupo, que foi uma 
doceira, mas ela foi feita por meu pai, em 
48. Agora no supermercado, foi uma 
idéia do meu pai que eu desenvolvi. E 
que, aliás, me fez mudar minha trajetória 
de vida. Eu tenho a impressão que isso eu 
já falei até para vocês, dessa... Eu estava 
com os applications feitos já para 
Michigan... Acho que já falei isso para 
vocês. Mas aí, quando surgiu a idéia de 
fazer o primeiro supermercado. Nesse 
ano de 2009 está fazendo cinqüenta anos 
que eu ingressei nesse business, nesse 
negócio de varejo, de varejo de massa. E 
ainda quando eu estava cursando o último 
ano da EAESP.   

 

00:11:50 - 00:14:25 (fita 1) 
 

L.N. – Os ensinamentos da EAESP 
foram importantes nesse sentido? Como é 
que o senhor, digamos, conviveu daí para 
frente com os ensinamentos que seu pai 
tinha lhe passado, ou seja, com aquela 
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convivência anterior, e daí para frente, já 
com conhecimento técnico propriamente 
dito, também o desempenho na vida 
empresarial? 

A.D. – Olha. Eu guardo coisas de 
ensinamentos da EAESP até hoje. Certas 
coisas que... Eu sou uma pessoa muito 
determinada e muito disciplinada. A 
minha maneira, o meu roteiro de tomada 
de decisões passa por três palavras: 
diagnóstico, planejamento e ação. É uma 
coisa que eu não tenho a certeza disso, 
mas eu tenho a impressão de que isso me 
veio da EAESP, de algum lugar, de 
alguma coisa, de alguma forma. E eu fiz 
isso um dos instrumentos da minha vida 
empresarial. Eu tenho um problema, eu 
tenho um caso para resolver, primeiro é o 
diagnóstico: vamos entender muito bem 
do que é que nós estamos falando e 
entender sobre o que é que nós vamos 
decidir. Esse é o primeiro ponto. 
Entender, saber, saber, saber buscar, 
pesquisar, ter todas as informações. 
Segundo ponto: vamos planejar o que 
vamos fazer. Terceiro ponto: depois de 
planejado, vamos para a ação. Mas não só 
isso. Coisas de... As noções todas que eu 
recebi, enfim, de contabilidade, de 
marketing, minhas primeiras noções de 
marketing, vieram todas da EAESP. O 
método do caso, que naquele tempo era 
uma coisa absolutamente nova, para mim, 
foi extremamente importante, porque eu 
comecei a me sentir que eu estava 
estudando, mas analisando coisas reais, 
pertencentes ao mundo real, e não apenas 
a um mundo acadêmico, a um mundo 
teórico. Então, todos os ensinamentos da 
EAESP foram para mim muito 
importantes. Por isso que eu tenho muito 
orgulho de ter cursado a EAESP, ter feito 
essa escola. Tenho por ela o maior 
carinho. Aliás, a minha meta agora, eu 
estou procurando organizar um curso de 
liderança...  
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00:14:27 - 00:15:10 (fita 1) 
 

A.D. – Estou procurando organizar 
um curso de liderança, que 
provavelmente, vou fazê-lo na EAESP. 
Estou conversando com duas 
universidades ao mesmo tempo, mas 
estou... Claro que pelo coração, mas 
também pela razão, estou mais inclinado 
a fazer na GV, alguma coisa parecida 
com os PECs, com os programas de 
educação continuada da Escola. E acho 
que vai ser muito legal retornar à Escola, 
e agora, não como aluno, mas fazendo 
parte do corpo docente; não, exatamente, 
eu dando todas as aulas, mas dando os 
conhecimentos dessa parte de liderança. 

 

3º Bloco 
Legenda: Estudos no exterior e o grupo 
Pão de Açúcar   
00:15:15 – 00:16:02 (fita 1) 
Tempo total do bloco: 06’53” 
 

L.N. – A sua formação não se 
esgota na EAESP. Depois, nos anos 60, o 
senhor viajou para os Estados Unidos.  

 

         A.D. – É. Eu fui... Eu estava 
prontinho. Eu queria fazer o MBA 
completo. Prontinho. Queria fazer o 
MBA em Michigan, na escola que tinha o 
link com a GV. Mas como a vida fez com 
que as coisas mudassem, eu adiei o 
programa por cinco anos. E o que 
aconteceu é que cinco anos mais tarde, só 
no ano de 65 é que eu consegui realizar 
parte do meu programa. Então eu fui para 
os Estados Unidos, fiz um curso, um 
excelente curso de marketing...  

 

00:16:17 – 00:22:23 (fita 1) 
 

         A.D. – (...) na Universidade de 
Dayton, em Ohio. Um excelente curso de 
marketing, que me abriu inúmeras 
perspectivas sobre varejo, me deu uma 
série de informações que eu não sabia, 
me abriu inclusive... Me deu idéias do 
que buscar fora do Brasil e em outros 
estados, e até fora dos Estados Unidos, 
me introduziu ao hipermercado pela 
primeira vez. Então foi muito, muito 
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importante. E depois fiz um curso de 
economia. Que eu tinha muita... Sempre 
tive... Aliás, eu, antes de entrar na GV, eu 
tinha dúvidas se faria administração de 
empresas ou se faria economia. Eu 
sempre estive muito voltado para a 
economia, então fiz um curso, um 
summer, quer dizer, um curso 
compactado, sobre economia, na 
Universidade de Columbia; quer dizer, 
não em Nova Iorque, não um MBA 
completo, mas o que eu pude fazer 
naquela altura. Mas pelo menos realizei 
aquela minha idéia, que eu tinha deixado 
de lado, de fazer, de estudar nos Estados 
Unidos, enfim, me aprofundar um pouco 
mais nos meus estudos.  

L.N. – Mais alguém da sua família 
foi buscar essa formação para aplicar nos 
negócios? 

A.D. – Não. Sempre, o estudioso do 
nosso ramo sempre fui eu. Quer dizer, na 
realidade, como eu já disse a vocês, a 
ideia do supermercado começou com 
meu pai; mas eu descobri que ali a gente 
tinha um negócio importante, alguma 
coisa real para se poder fazer. E, 
realmente, aquela perspectiva me 
encantou. E, de novo, quer dizer, acho 
que tem certas coisas que, claro, que eu 
fui melhorando ao longo da vida;  mas já 
naquele momento a minha idéia foi: 
vamos conhecer o máximo que se possa 
sobre esse negócio. Então, eu abri a 
primeira loja aqui em abril de 59, e no 
ano 60 eu já saí para uma viagem -, 
naquela altura podia se dizer, quase ao 
redor do mundo, porque fui para a Europa 
e para os Estados Unidos -, procurando 
conhecer mais sobre o varejo, visitando 
lojas, buscando técnicas e muitas coisas 
que pudessem ser aplicadas aqui no 
Brasil.  

L.N. – Esse ramo era novo, de 
supermercado, na época.  

A.D. – Totalmente novo. O ramo, 
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no Brasil, era totalmente novo. Nós 
tínhamos, juntando as duas redes que 
existiam, uma aqui em São Paulo e outra 
no Rio -, aqui em São Paulo, o Peg Pag, e 
no Rio de Janeiro, o Disco, juntando as 
duas, em termos de... E mais o Sirva-se, 
que existia aqui em São Paulo, juntando 
tudo isso daria, talvez, vinte lojas. Um 
pouco mais. Vinte e duas, vinte e três 
lojas. Isso é o que existia no ano 59, 
quando nós abrimos a nossa primeira loja 
aqui em São Paulo. E, curiosamente, 
todas essas redes que existiam... 
Pensando bem, acho que não chegava a 
vinte, não. Acho que eram dezoito. Acho 
que eram oito do Disco, oito Peg Pag... 
Ou nove do Disco, oito do Peg Pag, 
dezessete, e duas do Sirva-se. Dezenove. 
Curiosamente, essas três redes que eu 
citei, depois, mais para frente, foram 
compradas por nós.  

L.N. – Como foi esse processo de 
incorporação de novas marcas, novas 
lojas? 

A.D. – Isso aconteceu... Isso faz 
parte do crescimento, isso faz parte da 
vida. Essas coisas foram acontecer muito 
tempo depois. A primeira loja nós 
abrimos em 59. O Sirva-se, que tinha 
duas lojas aqui em São Paulo, nós 
adquirimos no ano de 65, logo depois que 
eu voltei dos Estados Unidos, adquirimos 
essas duas lojas. Mas o Peg Pag nós 
adquirimos em 78. E o Disco, que já não 
era mais Disco, que já pertencia ao Paes 
Mendonça, nós adquirimos em... 98... 99. 
Começo de 99.  

L.N. – Já na segunda fase.  

A.D. – Essas coisas vão muito ao 
longo do tempo.  Mas, curiosamente, 
todas as redes foram absorvidas por nós.  

L.N. – E como é que foi aplicar 
esse conhecimento técnico numa empresa 
familiar? Foi tranqüilo? Houve conflitos? 

A.D. – No começo, foi tranqüilo. 
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No começo foi tranqüilo, porque meu pai 
era uma pessoa que me apoiava, 
praticamente, em tudo, se encantava 
muito com a minha capacidade e 
principalmente com a minha capacidade 
de inovar e de fazer coisas novas, de 
aprender e, aprendendo, procurar fazer, 
até se possível, melhor. O meu pai 
sempre me deu muito apoio. Os meus 
irmãos que vieram depois, eles tinham 
um gap de idade razoavelmente grande 
comigo. Então, durante um bom tempo...  

L.N. – O senhor é o primogênito.  

A.D. – Sou. Sou. Eu sou o mais 
novo da... O mais velho da família. Os 
meus irmãos que vieram depois, e que 
até, depois, quando chegaram à 
companhia, também causaram alguma 
perturbação, um certo desconforto, só 
vieram muito depois; então, nós tivemos 
os anos 60 e praticamente todos os anos 
70 de muita tranqüilidade; onde eu pude 
aplicar todos os conhecimentos da GV 
mais todos os conhecimentos que eu 
havia adquirido fora, mais os resultados 
das minhas pesquisas em vários outros 
países que não o Brasil, procurando trazer 
isso para cá. Então, sempre foi tudo 
muito tranqüilo. Depois, o que acontece 
com empresas familiares, aonde se coloca 
a empresa a serviço da família, aí é que 
vieram as perturbações.  

 

4º Bloco 
Legenda: Envolvimento com a política   
00:22:23 – 00:29:03 (fita 2) 
Tempo total do bloco: 06’40” 
 

L.N. – Nos anos 70 começa um 
envolvimento maior seu com a política, 
não é?  

A.D. – No final dos anos 70. No 
ano... Nos anos 77 e 78, eu conheci o 
ministro Mario Henrique Simonsen. E 
acabei me tornando bastante próximo 
dele. Acabei sendo a pessoa que sem ter 
nenhum cargo, sem nada, passei a 
colaborar muito com ele em termos de 
informação e em termos de pesquisa, em 
termos de busca de algumas coisas que 
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pudessem ser informações do mundo real 
para o mundo de quem governa, o mundo 
de Brasília, que tem sempre uma grande 
dificuldade em saber, exatamente, o que 
se passa no mundo real. Então tive uma 
proximidade muito grande com o 
ministro Mário Simonsen. E aí, no início 
do governo Figueiredo, em 79, o Mario 
Henrique me convidou para fazer parte 
do Conselho Monetário Nacional. O que 
foi uma surpresa para muita gente, 
porque eu naquela altura era totalmente... 
Eu tinha algum conhecimento, por ser um 
empresário, afinal, de uma empresa já 
bastante grande no país, como era já o 
Grupo Pão de Açúcar naquela altura, mas 
não tinha nenhuma... Nunca fui político 
nem nada. E aí, de repente, fui colocado 
no Conselho Monetário Nacional. E acho 
que como... Sempre que me acontece 
alguma coisa desse tipo na vida, quer seja 
no esporte, quer seja no trabalho, sempre, 
quando eu entro em alguma coisa, eu 
entro realmente para valer. Eu procuro, 
de novo, diagnóstico, planejamento e 
ação. Eu procuro entender muito daquilo 
que eu estou fazendo. Ou, se for em 
esporte, eu procuro treinar muito, para 
fazer bem aquele esporte que eu estou 
praticando. No caso do Conselho 
Monetário, eu, realmente, me dediquei 
muito. Eu montei uma pequena equipe de 
economia dentro da empresa, para 
assessorar a mim, mas também ajudando 
a empresa, em visões macro e em termos 
de futuro; contei, inclusive, com 
professores da Escola, que naquela altura 
eram jovens, que deram a sua 
contribuição com muita vontade. Foi ali, 
naquele momento, que eu conheci o 
professor Nakano, o professor Fernando 
Dall’Acqua, e junto com o professor 
Bresser, que já era um amigo meu e um 
grande colaborador, nós formamos uma 
equipe econômica de base; quase que... 
Eu não vou dizer que um segundo 
governo, um governo paralelo, mas 
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fizemos uma equipe econômica realmente 
de expressão. Fomos juntando mais gente 
conosco. Essa gente me ajudou muito 
durante os dez anos que eu estive no 
Conselho Monetário Nacional.  

L.N. – Com a mesma equipe, esses 
dez anos? Ou foi mudando? 

A.D. – Esses que eu citei, o 
Bresser, o Nakano, o Dall’Acqua, 
professor Alkimar, todos esses estiveram 
sempre juntos durante esse tempo. Mas a 
gente rodava. Tinha gente que vinha, 
participava de alguns trabalhos que nós 
fazíamos, de alguns papers, como a gente 
dizia, depois se afastavam um pouquinho, 
voltavam... Naquela altura, eu conheci 
muito bem a trinca, o Belluzzo, o 
Luciano Coutinho, que está no BNDES 
hoje, e o João Manuel Cardoso de Mello. 
Realmente, foi um tempo diferente. Quer 
dizer, foi um tempo onde eu me dediquei 
muito à economia, estudei muito, e tentei 
fazer o melhor que eu podia como 
membro do Conselho Monetário 
Nacional.  

L.N. – Até o convite do ministro, 
seu envolvimento com política, existia 
algum envolvimento?  Eu lembro que no 
seu livro, o senhor relata que, nos tempos 
de faculdade, tinha alguma simpatia pelo 
materialismo histórico. Enfim, era um 
momento... Fidel em Cuba... Enfim, era 
um momento propício para isso. E o 
senhor um pouco embarcou. Mas... Como 
é que foi de lá até?... 
         A.D. – É. Eu sempre tenho, tive 
uma visão considerada um pouco de 
esquerda. Eu sempre fui uma pessoa 
que... Acho que pela minha formação, 
pela minha crença em Deus, pela minha 
fé que eu tenho, sempre, eu fui muito 
ligado com pessoas que têm uma vida 
pior, uma vida mais desfavorecida, 
pessoas mais pobres. E uma das coisas 
que era, sempre foi uma das bandeiras, 
pela qual eu sempre lutei, é de uma 
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melhor distribuição de renda. Não gosto 
dessa idéia, vamos fazer o bolo primeiro 
grande, para depois distribuir. Tem 
pessoas que não agüentam esperar até o 
bolo ficar grande. Isso aí me valeu muitas 
críticas. Aliás, esses dez anos que eu 
passei no Conselho Monetário Nacional, 
eu consi... E até acho que chamo, falo 
isso no livro, quer dizer, eu considero a 
minha década perdida, porque a sensação 
que eu tive é de que eu não fiz nada, 
absolutamente nada. Eu talvez tenha 
cometido um erro, porque eu fiquei com 
um pé em cada canoa, um pé no setor 
privado, que eu nunca saí daqui 
formalmente, nunca saí do Pão de Açúcar 
formalmente, e com um pé no governo, 
também nunca assumi o governo 
formalmente. Fui convidado para 
algumas coisas, para assumir algumas 
posições. Nunca quis. Fiquei no meio. 
Talvez esse tenha sido um erro. A 
sensação que eu tive é que eu nunca 
consegui fazer nada. E pelo contrário, 
quer dizer, só ganhei inimigos, só fui 
motivo de inveja, porque tinha 
proximidade com pessoas do governo. 
Enfim, a sensação que eu tive quando 
isso terminou, no final de... No ano de 89, 
é que tinha sido realmente a minha 
década perdida. E, para completar, eu 
quase perdi a empresa, porque o meu 
afastamento da companhia e mais todas 
as divergências de família, todas as brigas 
de acionistas, que eram, na realidade, 
uma família só, levaram a nossa crise em 
90. 
 

5º Bloco 
Legenda: A crise dos anos 90 
00:29:03 – 00:41:07 (fita 1) 
Tempo total do bloco: 13’07” 
 

A.D. – Quer dizer, quando eu voltei 
inteiramente para dentro da companhia 
em 89, nós iniciamos, imediatamente, eu 
com pessoas que estavam comigo e de 
dentro da própria companhia naquele 
momento, iniciamos um plano, um 
programa de reestruturação, de 
reestruturação da companhia. Um plano 
de... Enfim, nós íamos rever tudo, porque 
a companhia estava realmente mal. Só 
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que não deu tempo. Em seguida, veio o 
governo Collor, veio não só o seqüestro 
da poupança e todas as arbitrariedades 
que vieram junto com o início do governo 
Collor, mas uma situação de grande 
recessão econômica, um ano de 90 muito 
difícil, e aí, uma companhia que estava 
fragilizada... E eu nunca culpei nem  o 
governo nem o Plano Collor nem nada 
por isso, porque eu acho que o grande 
problema é a companhia estar fragilizada. 
Se você está bem, se você está firme, se a 
companhia está bem, você resiste a 
qualquer crise. Se as empresas estão mal 
não resistem. O nosso caso era o caso de 
uma empresa frágil. E nós, naquele 
momento, quase desaparecemos. Quase 
desaparecemos. O ano de 90, nós tivemos 
a nossa grande crise, não deu tempo para 
implantar aqueles planos de recuperação, 
enfim, que eu tinha planejado quando 
voltei em 89. Mas aí... Primeiro, eu dei 
início a um programa de salvação. 
Primeiro você tem que salvar a empresa. 
As empresas, normalmente... E era uma 
característica, naquela altura, do Pão de 
Açúcar. O Pão de Açúcar não tinha... Não 
era uma companhia insolvente. Era uma... 
Naquela altura, em 90, ela foi uma 
companhia ilíquida. Pão de Açúcar ia 
morrer por falta de caixa, e não porque 
era uma companhia insolvente nos seus 
ativos, enfim, no seu patrimônio. Mas é 
assim que as coisas às vezes acontecem. 
Uma companhia diversificada como era o 
Pão de Açúcar naquela altura, se tivesse 
ido para a concordata, certamente teria 
ido para a falência. E nós tivemos muito 
próximos desse passo, porque ficamos, 
praticamente, sem caixa; ficamos sem 
caixa, ficamos sem crédito. Foi realmente 
uma crise das mais... a mais violenta que 
se pode imaginar. Isso no ano de 90. 
Felizmente, essa crise toda, acho que com 
meu trabalho, com o trabalho dos meus 
colaboradores daquela época, e mais, 
com ajuda de Deus, que acho que nada se 
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faz sem ele, consegui vencer o ano de 90; 
e consegui, nos anos de 91 e 92, iniciar 
um processo de reestruturação, que 
possibilitou o Pão de Açúcar ser o que ele 
é hoje. E aí iniciamos um crescimento. 
Mas o ano de 90 foi um ano negro. Foi 
das piores coisas que já me aconteceram 
na vida. Assim como os anos de 91 e 92 
foram extremamente difíceis. Quando a 
crise começou, nós tínhamos mais de 
quinhentas lojas, e nós reduzimos a 
companhia para cerca de duzentas, 
duzentas e doze, duzentas e treze. Eu 
criei um mote naquela altura, que era o 
corte, concentre e simplifique. Pão de 
Açúcar naquela altura era uma empresa 
arrogante, era uma empresa autoritária, 
era uma empresa que achava que sabia de 
tudo, não precisava aprender nada. Aliás, 
o Jim Collins tem no seu último livro - 
que nem tem no Brasil ainda - ele 
descreve muito esse processo de queda 
das empresas, das grandes empresas; 
aonde ele diz: as empresas caem, 
definham, não porque elas negligenciam, 
não porque elas se acomodam, mas 
porque elas acreditam que são imbatíveis, 
que podem fazer tudo que quiserem, que 
podem crescer mais do que podem, que 
são mais do que são capazes; e aí 
caminham para uma série de processos, 
que, aparentemente, são modernos e 
muito bons, mas que são coisas caras, de 
pouco efeito, enfim, e que os resultados 
acabam sendo muito ruins. Eu quando vi 
essa descrição do Jim Collins, eu 
identifiquei muito o Pão de Açúcar 
daquela época. O Pão de Açúcar era uma 
empresa arrogante, uma empresa que... O 
Pão de Açúcar pré 90 e no ano de 90, 
quando tudo aconteceu. Se virando para 
vários projetos de diversificação, para 
várias coisas que não o seu core business, 
extremamente complicados. Bom... Uma 
das primeiras coisas foi o corte, concentre 
e simplifique. O corte, nós tivemos que 
cortar lojas. De maneira que todas quanto 
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foram lojas que naquela altura [eram] 
deficitárias nós cortamos; e cortamos 
com muita rapidez. Inclusive, usando 
também o concentre, cortamos as regiões 
mais distantes, aquelas que eram mais 
difíceis de administrar naquela altura. 
Veja que nós estamos falando do ano de 
90, onde informática era uma coisa 
completamente diferente do que é hoje. E 
mesmo, de informativa, os meios de 
transportes, as coisas todas, 
completamente diferentes do que nós 
estamos falando hoje, no ano de 2009. 
Concentramos muito a companhia, 
puxamos a companhia para próximo de 
São Paulo. Ou então, deixamos regiões 
mais longínquas, mas regiões com massa 
crítica; como, por exemplo, no Ceará, nós 
deixamos porque naquela altura era uma 
região importante, uma região forte, nós 
tínhamos várias lojas lá, e lucrativa. 
Então, deixamos.  Então, cortamos, 
concentramos e partimos para uma 
extraordinária simplificação. Naquela 
altura, simplificação, inclusive usando a 
tecnologia de informação disponível 
naquela altura. Naquela altura, até acabei 
entendendo um pouquinho disso, em vez 
de utilizarmos o computador que nós 
tínhamos comprado, que só nós e... sei lá, 
acho que a Nasa naquela altura tínhamos 
um computador igual, nós partimos... 
desligamos aquele negócio todo e 
partimos para uma rede de microcentro, 
quer dizer, que era aquilo que era mais 
simples e eficiente naquela altura. Enfim, 
com medidas como essa... como aquela, 
como essas que eu estou citando, e mais, 
com muito trabalho mas, principalmente, 
com muita rapidez, com muita agilidade. 
Nós só salvamos... Eu só salvei o Pão de 
Açúcar... Gosto de falar nós porque não 
fui eu sozinho, teve mais gente, mesmo 
com participação pequena. Mas...  

L.N. – Quem mais o senhor 
destacaria?  
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A.D. – Olha. Eram os 
colaboradores daquela altura. Hoje, 
daquele tempo, eu só tenho um aqui, que 
é o José Roberto Tambasco, que é um dos 
vice-presidentes nossos. E que foi aluno 
da Escola também. Hoje...  

L.N. – Era seu colega? O senhor 
conheceu no tempo da Escola?  

A.D. – Não. É muito mais novo que 
eu. O José Roberto Tambasco já era uma 
pessoa importante naquele tempo, dentro 
da estrutura; foi um dos colaboradores 
que dezenove anos depois, quer dizer, 
que estão aqui. Os outros vieram... Dos 
diretores executivos, são... Os diretores 
são todos muito mais recentes. Mas uma 
das coisas que fez com que nós nos 
salvássemos foi a rapidez da ação. Num 
momento como aquele, e principalmente, 
como a morte é assinada pelo caixa, pela 
falta de dinheiro, e não pela insolvência 
em relação a ativo e passivo, a rapidez foi 
fundamental. Eu acho que esse foi... A 
determinação, a disciplina, a rapidez 
foram os pontos que fizeram com que nós 
conseguíssemos sair do primeiro 
momento, sair da morte e continuar 
vivendo, para depois poder ser fazer 
planos maiores, enfim, para se iniciar 
uma reestruturação.  

L.N. – Quando é que foi esse ponto 
de virada? 

A.D. – Olha. Os dois anos seguintes 
a 90 foram muito duros. Muito duros, 
muito difíceis. Terríveis. Eu diria, o ano 
de 91 e o primeiro semestre de 92. No 
segundo semestre de 92 é que eu posso 
dizer que tenha sido o turning point. 
Coincidentemente... Veja. Voltando um 
pouquinho para trás. No ano de 86... 
Nesse lugar que vocês estão, aqui, na 
Brigadeiro Luis Antonio, o Grupo nasceu 
aqui; a doceira nasceu aqui, a primeira 
loja está aqui, não importa se era um 
pouquinho mais para lá ou um pouquinho 
mais para cá, mas é aqui, nesse conjunto. 
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E nós, no ano de 86, uma das coisas de 
decisão de família, nós construímos um 
centro administrativo realmente incrível, 
aparentemente maravilhoso, na esquina 
da Avenida dos Bandeirantes com a 
Berrini, muito bonito de se ver, muito 
pouco operacional, muito pouco 
funcional; gastamos um dinheiro imenso 
lá e... Enfim, em 86, nós fomos para lá, 
para o prédio da Berrini.  

L.N. – A Berrini estava bem 
começando com pólo empresarial.  

A.D. – Ahm... Já, já era. Estava... 
As empresas estavam se mudando para 
lá. Mas nós fomos um dos que fomos 
primeiro. Mas o prédio era muito pouco 
funcional, muito pouco... Muitos espaços 
perdidos. Muito bonito, mas muito pouco 
funcional. Tanto que nós mudamos para a 
Berrini e ainda deixamos a Brigadeiro, 
ainda deixamos a sede da Brigadeiro. 
Não levamos tudo para lá. Coisa que é 
um absurdo. Principalmente naquela 
altura. Nós fomos para lá em agosto de 
86 e retornamos para cá em agosto de 92. 
Eu passei lá na Berrini seis anos.  

L.N. – O que fundamentou cada 
uma dessas decisões, a ida e a volta?  
          A.D. – A ida foi um projeto de, 
vamos dizer assim, de acionista, um 
projeto de família, um projeto do qual eu 
sempre fui contra. Eu sempre dizia: “a 
sede não me paga a conta no fim do 
mês”. Eu sempre adorei esse lugar que 
nós estamos aqui. Aí é... Como quase que 
até hoje... Hoje, nós já temos vários 
prédios novos e funcionais aqui. Mas 
naquele tempo, a gente abria um corredor 
aqui, um outro ali, enfim, e nós íamos nos 
adaptando aqui. E sempre de uma 
maneira muito mais econômica, de uma 
maneira, sem você gastar, fazer grandes 
investimentos, e que funcionava. Porém, 
foi uma decisão, uma decisão de 
acionistas: vamos, temos que ir – e 
fomos. O fato é que eu passei lá os seis 
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piores anos da minha vida. 
 

00:41:16 – 00:42:19 (fita 1) 
 

         A.D. – Eu tenho três episódios 
realmente muito... Vamos dizer assim, 
que eu passei, muito difíceis na minha 
vida. Que foi, justamente, a briga de 
família, porque, realmente, essa... O final 
dos anos 80, o começo dos anos de 90, o 
comecinho dos anos de 90, realmente, a... 
E foi o que levou a empresa a quebrar. A 
quase se quebrar. Foi esse conflito de 
acionistas, conflito de família. Foi 
terrível. E isso, para mim, foi 
particularmente muito duro, muito 
sofrido. Então foi um ponto. O segundo 
ponto: a quase quebra do Pão de Açúcar, 
o quase desaparecimento. E o terceiro, no 
meio de tudo isso aí, eu fui seqüestrado. 
Um seqüestro bem violento. Então, os 
três piores momentos da minha vida, são 
as três maiores dificuldades da minha 
vida, eu as vivi na Berrini, nesse período 
entre 86 e 92. 
 
 

6º Bloco 
Legenda: A reestruturação do grupo 
Pão de Açúcar  
00:42:19 – 00:47:15 (fita 1) 
Tempo total do bloco: 04’55” 
 

L.N. – Qual foi a decisão de voltar 
para cá? A decisão foi minha. Quer dizer, 
nós vendemos o prédio... Foi uma das 
coisas que me fez cobrir caixa. Eu vendi 
o prédio para a Previ, o Fundo de 
Previdência do Banco do Brasil, vendi o 
prédio para a Previ, e continuei como, 
vamos dizer assim, como locatário lá. 
Mas era impossível, inviável pagar aquela 
conta. E aí nós entramos numa 
negociação com a Previ, para devolver o 
prédio, para nós sairmos para cá.  

L.N. – Naquela altura o senhor já 
era o principal acionista.  

A.D. – Não era o principal 
acionista. Eu recebi, praticamente, 
mandato de salvação por parte dos 
acionistas e por parte da família e iniciei 
esse processo de reestruturação. Só que, 
paralelamente, eu dei... Eu [inaudível] a 
conversa com a família, dizendo o 
seguinte: “tudo bem, se salvar, acabou”. 
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Aliás, a minha proposta foi: se salvar, 
acabou. Quando tiver salvo, estiver tudo 
em ordem, eu saio. Essa foi a minha 
proposta. E foi aquilo que eu propus, 
inicialmente, para o meu pai, para os 
meus irmãos, para minha família: “vou 
sair”. No ano de 92, no comecinho do ano 
de 92, eu cheguei a alugar um escritório 
para mim, uma casinha, para que... Eu ia 
me mudar para lá e ia começar...  

L.N. – Como Michigan. Quase... 
[risos]  

A.D. – Hein? 

L.N. – Como Michigan. Quase foi.  

A.D. – Quase fui, e não fui. 
Cheguei... Mas essa, eu cheguei a alugar 
a casa, pagar aluguel e tudo, que eu ia me 
mudar para lá, para tocar a minha vida, de 
um jeito ou de outro, ia fazer alguma 
coisa. Só que perante a realidade, aí o 
meu pai e os meus irmãos não tiveram, 
vamos dizer assim, não tiveram, na 
realidade, a coragem de dizer: “Bom, nós 
vamos tocar a empresa sozinhos”. E aí 
propuseram o contrário: “Não, você fica e 
nós saímos”. E aí eu trabalhei para a 
saída deles. Já no ano de 92... 

L.N. – Isso foi em? 

A.D. – Isso foi em 92. 92 e 93, que 
nós acertamos tudo. Mas aí... Aí eu já 
estava decidido. O ano de 92, a vinda 
para cá, o retorno para cá, que foi no dia 
30 de agosto de 92, já foi decisão minha, 
de retornar para cá. Retorna às origens. 
Aconteça o que acontecer, Berrini fica lá. 
O prédio foi implodido depois. Quer 
dizer, o prédio nem existe mais. Um 
prédio muito não funcional. No work. O 
prédio não tinha nenhuma viabilidade. E 
aí, entre o ano de 92 e 93, eu construí a 
saída para a família. Foi difícil. 
Novamente, tive que assumir 
compromisso, assumir dívida e tal. E no 
mês de janeiro de 94, aí eu assinei e 
assumi o controle. E dei seguimento, 



 
 

  20 

depois...  

L.N. – Aí o pior já tinha passado, o 
pior cenário.  

         A.D. – Nós já estávamos subindo 
bem a ladeira. Aí quando eu assumi, 
quando eu adquiri o controle, eu fiz metas 
de recuperação para frente. Metas de 
recuperação de caixa, de capital. O que é 
que eu pus na minha cabeça? Eles saem, 
a empresa fica uma pouco fragilizada; e 
em seguida, eu vou procurar abrir o 
capital, quer dizer, vou buscar outros 
sócios. Foi o que eu fiz. Em 95, nós 
fizemos um IPO, nos tornamos uma 
empresa pública, aqui e nos Estados 
Unidos, quer dizer, negócio para valer. 
No ano de 97, consegui fazer a listagem 
total. Então, quer dizer, que a velhinha do 
Arizona pudesse comprar os nossos 
ADRs nos Estados Unidos. O segundo 
passo era ir buscar um sócio, um partner 
estratégico, que pudesse trazer mais 
capital, participar, e pudesse, talvez, até 
agregar alguma coisa em termos de 
tamanho, de inovação, de tecnologia, 
enfim, uma série de coisas. E nós fizemos 
esse processo. Conversamos com várias 
empresas globais. E, no fim, acabamos 
nos decidindo por Casino, que entrou, 
aportou capital. Naquela altura, entrou 
com vinte e dois por cento do capital do 
Grupo, em 99. E eu me tornei sócio deles 
e membro do board deles na França. Há 
dez anos que eu sou sócio deles e 
membro do board, na França. Isso foi de 
99... Agora, tudo isso capitalizou 
enormemente a companhia e que 
possibilitou todo esse processo de 
crescimento, todo esse processo de 
expansão. No ano de 2005 eles 
aumentaram a sua participação. Hoje, nós 
temos cinqüenta/cinqüenta, mas eu tenho 
o controle do management. Isso 
fortaleceu mais ainda a companhia e 
possibilitou a gente estar no lugar que nós 
estamos hoje. 
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7º Bloco 
Legenda: Relações com os partidos 
políticos  
00:47:21 – 00:53:10 (fita 1) 
Tempo total do bloco: 07’33” 
 

L.N. – Eu gostaria de saber como é 
que são as suas relações com os partidos, 
porque o senhor foi eleitor do Serra, e eu 
me lembro que num período crítico para 
o governo Lula, o senhor de certa forma... 
O senhor se declarou...  

A.D. – Está me chamando de 
senhor, mas ninguém faz isso. Você faz 
se você quiser. Todo mundo me chama de 
você.  

L.N. – Está bem. Posso chamar de 
você.  

A.D. – Mas evidente. Todo mundo 
me chama de você.  

L.N. – Está bem. Obrigada.  Eu me 
lembro que nesse período crítico para o 
governo Lula, os primeiros cinco meses 
de governo ainda, você fez uma 
declaração na imprensa, dizendo que era 
preciso dar tempo ao tempo. Enfim, 
assumiu uma posição que naquele 
momento representava ou poderia ser 
lida, pela imprensa, pela mídia, como 
uma posição favorável ao governo Lula. 
Ao mesmo tempo, eu lembro, por ocasião 
do seu seqüestro, quando foram presos os 
seqüestradores, lembro que apareceu na 
televisão os seqüestradores vestindo a 
camiseta de Lula, da campanha eleitoral 
de Lula. Enfim, os partidos passam pela 
sua atuação de alguma maneira, o senhor 
atua politicamente. Atuou no Conselho 
Monetário, atua no Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, 
enfim, tem uma atuação como homem 
público, seja dando declarações, seja 
participando desses conselhos. E isso 
tudo acontece em conjunturas político-
partidárias. Queria saber como o senhor 
lida com isso.  

A.D. – O seguinte. Tudo muda. 
Felizmente. Tudo evolui, tudo muda. A 
maior evolução foi do Lula. O Lula que 
eu conheci, por exemplo, no ano de 90, 
era um. O Lula que eu conheci quando 
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ele emergiu,  como líder operário, como 
líder trabalhador, era um. O Lula de 
2002, quando foi a eleição, Lula 
completamente diferente. No dia que o 
Lula venceu a eleição, em 2002, eu redigi 
um paper. A gente já sabia que ele ia 
ganhar no segundo turno. Eu redigi um 
documento, que é até interessante. Um 
statement, quer dizer, uma declaração. 
Onde eu dizia que eu tinha sido eleitor do 
Serra, tinha votado no Serra, por ser 
amigo dele, por conhecê-lo, por ele ser 
um cara sério, coisa e tal, mas que, nesse 
momento, estava muito feliz com a 
eleição do Lula. E descrevi o porquê. Por 
tudo aquilo que ele vem fazendo, pelos 
avanços, pelo homem e pela evolução 
que ele tem como homem, enfim. E nós 
temos um hábito aqui na companhia, que 
é a plenária, que é uma reunião, onde 
vêm umas quatrocentas pessoas mais ou 
menos, toda segunda-feira, às sete e meia 
da manhã. Isso, do tempo já da 
reestruturação. Isso começou aí por volta 
de 94, 95, por aí. Nós não tínhamos nem 
auditório naquele tempo. Hoje é que se 
realiza aqui no auditório, com 
quatrocentas pessoas. Antes, era menor. 
Em 2002 então, no dia seguinte da 
eleição – a eleição foi no domingo, já se 
sabia, de noite, quem tinha ganho – e no 
dia seguinte, eu li na plenária essa minha 
declaração. E depois, aí dei... circulou... 
quer dizer. O fim é o seguinte: foi para a 
imprensa, a Bloomberg traduziu e coisa e 
tal, foi parar em outros países, os Estados 
Unidos e tal... Impressionante, a 
quantidade de gente me ligando e me 
perguntando : ”Por que? Mas o que é que 
é isso? O que é que se passa? Você está 
tão confiante assim?” e coisa e tal. O fato 
é o seguinte: Eu tinha, desde o início, 
sempre, uma perspectiva muito forte de 
que o governo Lula ia ser muito bom. E 
eu estou muito feliz com o governo Lula. 
Você vai... “Ah... Não teve mensalão?” E 
coisa e tal. Tudo bem. Mas olha o 
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crescimento que o país teve, olha o 
pragmatismo que o país teve para lidar 
com toda a situação macroeconômica e 
olha a distribuição de renda que esse país 
teve nesses últimos quase oito anos? 
Daqui a um pouquinho, vai se fazer oito 
anos, termina o governo. Realmente, é 
uma coisa fantástica. Então, eu estou 
muito feliz com o governo Lula. Acho 
que dei o meu apoio a ele nos piores 
momentos. Dei declarações, quer dizer, 
que: olha, precisamos acreditar, 
precisamos olhar não só as coisas ruins, 
mas temos que olhar as coisas boas... 
Aliás, ele é reconhecido, porque ele já fez 
declaração pública sobre isso, que eu o 
apoiei nos momentos mais difíceis. Estou 
muito satisfeito. Gosto dele. A coisa que 
eu mais aprecio nele é a sua evolução.  

L.N. – Capacidade de mudar.  

A.D. – Ah! Fantástica. Olha a 
origem. Olha de onde ele veio. E depois 
começa a pegar. Depois que ele ficou 
conhecido, quando ele passou a ser líder 
operário, vê o que ele falava, vê o que ele 
dizia, vê o que ele pregava e vê o que ele 
faz hoje. Vê a evolução. Diz “não, mas 
foi daqui, pulou para cá por 
conveniência”. De jeito nenhum. Ele 
mesmo disse: “que bom que eu não fui 
eleito no ano de 90”. Ele diz isso. Não é 
que ele diz só para o Abílio ou para 
poucas pessoas. Ele diz isso em público: 
“Que bom”... Aí, os palavrões que ele 
fala em seguida, aí ele fala quando tem 
pouca gente. “Que bom que não 
aconteceu isso para o Brasil, senão o 
Brasil... O que é que ia ser do Brasil?”.. 
Um cara que reconhece isso, diz que bom 
que não foi eleito em 90, que foi eleito 
em 2002... Ah... Eu acho que a pessoa 
tem consciência, pelo menos, de qual foi 
a estrada, como é que andou.  

L.N. – Isso contou na hora de 
integrar o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento? 
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00:53:31 – 00:55:16 (fita 1) 
 

A.D. – O Conselho... Escuta, eu até 
acabei de aceitar uma reeleição para lá. 
Eu... Eu aceito para dar o meu nome e... 
Enfim. No começo, até teve um pouco de 
participação. Mas eu... Atualmente, não. 
Atualmente é muito político: ajeita um, é 
preciso tirar um para colocar outro... E 
até, umas duas semanas atrás, me 
ligaram: “Ah. Preciso reeleger o senhor” 
e coisa e tal. “Posso reeleger?”. Quer 
dizer... “Pode. Pode. O presidente quer 
que eu seja reeleito?” – “Quer.”  Então 
reelege. Mas é... Não tem... Hoje, não 
tem muita... Muito significativo. Já teve. 
Hoje, já não tem.  

L.N. – Em 2008, chegou a haver 
uma moção de apoio à reforma tributária. 
Enfim...  

A.D. – Ah... Isso já faz mais tempo. 
Não. Houve tempo que a gente fez alguns 
trabalhos lá e tal. Foi importante. No 
começo, foi mais importante.  Mas 
atualmente não tem muito... Precisa ser 
reformulado.  

L.N. – E você já foi filiado a algum 
partido? 

A.D. – Não.  

L.N. – Nem pretende. 

A.D. – Não. Nem pretendo. Nem 
pretendo. Aliás, foi um erro que eu 
cometi naquela altura, no tempo que eu 
fiquei no Conselho. Já te disse isso. Eu 
fiquei com um pé, um em cada canoa. 
Mas acho, quando se separam, você fica 
numa situação ruim. Não é bom. Ou vai 
fazer política de uma vez, ou vai 
participar do governo de uma vez ou fica 
na iniciativa privada. Eu acho que a 
minha contribuição para esse país é gerar 
empregos; é gerar empregos, administrar 
bem a empresa, que é o que eu sei fazer, 
para que as empresas produzam, cresçam, 
dê mais oportunidade de trabalho, deixe 
as pessoas crescerem dentro dela. Hoje, 



 
 

  25 

nós temos aí cerca de oitenta mil pessoas 
trabalhando conosco. É isso que eu tenho 
que fazer. Enquanto eu estiver aqui, é 
isso que eu tenho que fazer. Está bom? 
L.N. – Muito bem. Muito obrigada.  
 

 


