
Pão de Açúcar lucra R$ 245,1 milhões 
 
Programa de investimentos garante a abertura de 16 novas lojas e a reforma de outras 47. O 
grupo Pão de Açúcar (Companhia Brasileira de Distribuição), maior rede varejista do País, teve no 
ano passado um lucro líquido de R$ 245,1 milhões, o que representa pequena queda de 2,24% 
em relação a 2001.  
 
Trata-se de um desempenho operacional satisfatório, bastante alinhado com as expectativas do 
grupo e do mercado, tendo em vista que a instabilidade política e econômica influenciou de forma 
a negativa o ânimo do consumidor.  
 
Tanto que o faturamento bruto do grupo, que opera com as bandeiras Pão de Açúcar, CompreBem 
Barateiro, Extra e Extra/Eletro, atingiu R$ 11,15 bilhões, num crescimento de 17% sobre o ano 
anterior. O faturamento líquido registrou evolução semelhante, chegando a R$ 9,53 bilhões.  
 
Resultado financeiro  
Mas o resultado financeiro do grupo piorou de forma expressiva, mostrando uma despesa de R$ 
162,9 milhões, o que contrasta com a receita de R$ 3,1 milhões em 2001. Isso reflete três fatores 
principais: aumento dos custos de captação para financiamentos de curto prazo, despesas 
financeiras extraordinárias de R$ 18,1 milhões decorrentes da compra da rede de supermercados 
Sé e retração do mercado na área de produtos não alimentares, como eletrodomésticos. Excluídas 
as despesas financeiras extraordinárias, o lucro líquido passa para R$ 272,6 milhões, o que 
representa evolução de 8,7%.  
 
A vantagem é que o grupo não está exposto a reflexos das variações cambiais: desde 1999, tem 
como regra a contratação de mecanimos de cobertura (swap) para Certificados de Depósitos 
Interbancários (CDI) em sua dívida em moeda estrangeira.  
 
Além de incorporar empresas concorrentes, como ocorreu com a rede Sé, o grupo Pão de Açúcar 
mantém vigoroso programa de investimentos em ampliação e modernização de lojas. Somente no 
ano passado, foram aplicados R$ 683 milhões, o que garantiu, entre outras iniciativas, a abertura 
de 16 novas lojas das redes Extra, Pão de Açúcar e Barateiro, bem como a reforma de outras 47.  
 
Segundo Abílio dos Santos Diniz, presidente do conselho de administração do grupo, a área de 
vendas deverá aumentar mais 8% durante este ano, nas quatro bandeiras, e o programa de 
atualização de lojas será mantido, com o objetivo melhorar sempre o atendimento aos clientes.  
 
No relacionamento com os clientes, destaca-se a boa aceitação do cartão de fidelidade Pão de 
Açúcar Mais. O cartão atingiu cerca de 2 milhões de famílias e identificou 54% das vendas nessa 
modalidade de lojas.  
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