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O bom desempenho na América Latina contribuiu para os resultados do grupo francês Casino, que 
anunciou ontem que o seu lucro líquido cresceu 36% em 2007. A varejista, com sede na cidade de 
Saint Etienne, ganhou 814 milhões (ou US$ 1,27 bilhão) no ano passado, valor que ficou bem 
acima das expectativas dos analistas. O Casino detém 50% do capital votante do Grupo Pão de 
Açúcar, cujo lucro líquido foi 147% maior em 2007, totalizando R$ 210,9 milhões - o equivalente 
a ? 80,8 milhões pelo câmbio médio do ano.   
 
Com 575 lojas, o Grupo Pão de Açúcar é a maior operação do Casino na América Latina, mas o 
grupo também é líder na Colômbia, onde assumiu, em 2007, o controle da Exito, que possui 257 
lojas. Na Venezuela e no Uruguai, o Casino opera 64 e 52 lojas, respectivamente, e ainda detém 
62 lojas na Argentina.   
 
Ao lado do Carrefour e do Wal-Mart, o Casino é hoje a varejista estrangeira com maior presença 
no mercado latino-americano. A concorrência, porém, está se acirrando, e não apenas entre as 
três cadeias do Hemisfério Norte mas também entre as grandes varejistas regionais, que agora 
querem se fortalecer em toda a América Latina. A chilena Cencosud entrou no Brasil em 2007 com 
a aquisição do GBarbosa, e a mexicana Elektra vem prospectando aquisições no mercado 
brasileiro há tempos. Nesta semana, circularam especulações de que o Wal-Mart teria interesse 
em comprar a D&S, maior rede de supermercados do Chile, que negou os rumores.   
 
Em um comunicado divulgado na França, o Casino reafirma seu interesse em se expandir na 
América Latina. "As vendas na América Latina e na Ásia têm sido muito dinâmicas", disse a 
empresa, que ainda obtém 70% de sua receita na França. As grandes oportunidades de 
crescimento, porém, estão nos países emergentes. O Casino afirmou que a margem de lucro 
operacional de seus negócios no exterior cresceu de 3,9% em 2006 para 4,5% em 2007, 
"aproximando-se das margens na França".   
 
Segundo a agência Bloomberg, o Casino pretende levantar 650 milhões com a venda de seus 
imóveis - lojas, terrenos, depósitos e shopping centers. Esses ativos estão localizados na França e 
na ilha de Reunion, no Oceano Índico. Um fundo, que tem entre os seus investidores uma unidade 
do banco BNP Paribas, irá adquirir 255 lojas na França, enquanto os imóveis em Reunion serão 
comprados pela Assicurazioni Generali e Mercialys.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 mar. 2008, Tendências& Consumo, p. 
B4. 


