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O Grupo Pão de Açúcar poderá investir uma soma de até R$ 900 milhões em 2004. O grupo 
elabora sua estratégia para o próximo ano. Em 2003, o grupo investiu R$ 500 milhões. Para 
2004, os investimentos ficarão entre o valor investido em 2003 e R$ 900 milhões. O grupo abrirá 
lojas em dois estados onde ainda não atua (Alagoas e Sergipe) e reforçará sua presença nos 11 
estados onde já está presente e no Distrito Federal. As informações partiram de Augusto Marques 
da Cruz Filho, presidente do Pão de Açúcar. O grupo foi citado espontaneamente por 1.319 
empresários, ouvidos pelo DCI, neste ano, como a empresa mais admirada do País. 
“Ficamos orgulhosos em sermos eleitos, espontaneamente, e de recebermos o prêmio de empresa 
mais admirada do País. Temos um time de 60 mil colaboradores. Temos lojas 24 horas que nunca 
fecham. A família Diniz tem uma filosofia que é a seguinte: não participar de nenhuma crise. É 
esta filosofia que seguimos, com muito trabalho”, diz Cruz.  
Cruz também informou que o grupo aumentará sua área de vendas, em 2004, dos atuais 1 milhão 
de metros quadrados para 1,1 milhão a 1,15 milhão de metros quadrados. “Queremos crescer a 
nossa área de vendas de 10% a 15% em 2004”, diz. Segundo ele, boa parte deste aumento de 
área de vendas está sendo preparado neste final de ano: o grupo comprou ou está comprando dez 
terrenos para a construção de novos hipermercados. Três desses terrenos são no Estado de São 
Paulo; outros três, no Estado do Rio de Janeiro; um em Brasília; outro em Goiânia (GO); e os dois 
restantes nas capitais de Alagoas e Sergipe. 
A maior parte dos investimentos do grupo, em 2004, será feita com recursos próprios, embora 
também entre uma parcela pequena do último empréstimo que o grupo conseguiu no Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) . O empréstimo, aprovado há 15 dias, 
é de R$ 336 milhões.  
“Vamos investir, em 2004, em locais onde já temos uma presença razoável. Buscamos a massa 
crítica. O custo de mídia fica pesado, no varejo, onde você não tem uma presença forte. A mídia 
televisiva é cara. Por isso, vamos investir onde já estamos”, diz Cruz. Ele diz que uma pesquisa 
recente indica que, no mercado do Rio de Janeiro, um dos varejos mais concorridos do País, “70% 
dos consumidores vão ao supermercado porque viram uma oferta na televisão”.  
Por isso, diz Cruz, se o grupo supermercadista tem várias lojas em uma cidade, consegue diluir os 
custos não só de distribuição, mas principalmente de mídia televisiva. 
Casino 
O presidente do Pão de Açúcar disse que o grupo francês Casino , que tem 24% de participação 
na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), não aumentará para 32% sua fatia no grupo. “O 
Casino continua com 24% de participação no grupo. Eles decidiram, recentemente, não aumentar 
sua participação de 24% para 32%. O Casino terá direito a uma segunda tranche, ou possibilidade 
de fazer isto, em agosto de 2004. O máximo que o Casino poderia ter na participação do grupo 
era 40%. Agora, é 32%. E a família Diniz não pensa em ceder o controle da companhia”, diz Cruz.  
Ele explica que a expansão em 2004 ocorrerá principalmente com as bandeiras Extra, CompreBem 
e Pão de Açúcar; a primeira, de hipermercados; as outras duas, de supermercados. Cruz diz que a 
rede Extra Eletro , que soma 53 lojas e atua só no Estado de São Paulo, está sendo reposicionada 
no mercado. Essa rede é a descendente da antiga Eletroradiobrás. “Vamos mostrar ao consumidor 
que o poder de compra do Extra está também na rede Extra Eletro. Vamos reposicionar o mix de 
mercadorias da rede em 2004”, diz. O Extra Eletro responde por só 3% da receita do grupo, 
enquanto o Hipermercado Extra, por 47%. 
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