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As ações do Almacenes Exito SA , o maior varejista da Colômbia, subiram ontem de 
preço, antes da planejada venda da participação de 3,74% do JP Morgan Chase & Co. 
na empresa. O grupo francês Casino Guichard-Perrachon SA , o mesmo que no Brasil é 
sócio do Pão de Açúcar , deverá comprar hoje as ações do JP Morgan, que deixará o 
negócio. O Casino já tem 36% das ações do Exito SA, rede com 96 supermercados e 
hipermercados na Colômbia, a maior do país, e também maior varejista da Venezuela, 
com 65 lojas no país vizinho. Na Venezuela, o Casino já é majoritário na empresa. 
Segundo fontes do mercado colombiano, a família Quintero, acionista do Grupo 
Empresarial Antioqueño , que ainda tem a maior parte das ações do Exito na Colômbia, 
venderá o resto da rede ao Casino.  
 
O JP Morgan Capital L.P. deverá vender hoje 7,8 milhões de ações no Exito SA para o 
Casino, quinta maior rede de supermercados da França, informou ontem Paul Weiss, 
conselheiro da Corretores Asociados Brokerage , que representa tanto JP Morgan 
quanto casino na Colômbia, em Bogotá.  
 
A venda fez crescerem os boatos que o Grupo Empresarial Antioqueño , que ainda tem 
a maioria das ações do Exito, está se preparando para vendê-las ao Casino, diz Edgar 
Jiménez, analista na corretora Promotora Bursatil na capital da Colômbia. Segundo ele, 
a corretora onde trabalha comprou várias ações do Exito nos últimos dias, no mercado, 
e continuará a comprá-la nos próximos dias. “O Exito não é mais parte do plano 
estratégico do Grupo Antioqueño, que concentrará seus esforços nas finanças, 
indústria de cimento e alimentos”, comenta Jimenez. “É muito possível que ocorra a 
venda, em breve”, diz Jiménez.  
 
O Grupo Antioqueño é dono do Bancolombia SA , o maior banco de varejo da 
Colômbia, da Inversiones Argos , braço de investimentos que controla a fabricante 
Cimentos Argos , maior indústria de cimentos da Colômbia. Além disto, é dono da 
Inversiones Nacional de Chocolates SA , maior indústria de alimentos da Colômbia.  
O Exito reportou 12 trimestres seguidos de lucro desde 2002. O chefe-executivo da 
empresa, Gonzalo Restrepo, disse, no final de 2005, que projetava expansão real de 
5% nas vendas em 2005. A empresa mostrará os resultados do quarto trimestre do 
ano passado e do fechamento de 2005 em fevereiro.  
 
Confiança  
A confiança do consumidor colombiano cresceu nos últimos anos, à medida que o 
governo do país começou a combater efetivamente a guerrilha e os grupos 
paramilitares que assolam o país, em guerra civil há mais de 40 anos.  
Isto ajudou o Exito a manter a sua expansão, lutando em um varejo onde compete 
com o Carrefour SA , maior rede supermercadista da Europa e segunda maior do 
mundo. O Carrefour começou a abrir lojas na Colômbia em 1997 e atualmente tem 18 
hipermercados no país. Além disto, o Exito concorre com um terceiro competidor na 
Colômbia, a rede local Carulla-Vivero SA . Segundo a agência nacional de estatísticas, 
em Bogotá, as vendas do varejo colombiano, excetuando combustíveis, cresceram 
9,3% em outubro de 2005, frente igual período de 2004. 
 
O preço das ações do Exito mais que dobrou em doze meses. A empresa, que tem 
valor de mercado de US$ 837 milhões, conta atualmente com 96 lojas. Do total, 25 
são hipermercados da bandeira Exito, 9 são supermercados da bandeira Pomona e 62 
são supermercados de vizinhança da Ley SA , destinado às classes populares. No total, 



o Exito tem 19% de participação no varejo colombiano. O Carrefour, maior 
concorrente, tem 10,5% do mercado. O Carrefour está em expansão. Em 2000, a 
bandeira francesa tinha 3,4% de participação no varejo.  
 
Venezuela 
 
O Almacenes Exito SA e o Casino, também são donos de seis hipermercados da 
bandeira Exito na Venezuela, onde têm uma participação majoritária na Cadena de 
Tiendas Venezolanas (Cativen). A Cativen é a maior varejista da Venezuela. Em 1996, 
a Gran Cadena de Almacenes Colombianos SA (Cadenalco), uma outra varejista da 
Colômbia, comprou a Cativen. Em 1999, a Exito SA comprou a Cadenalco, na maior 
operação do varejo colombiano até agora. Em julho do mesmo ano, o Casino virou 
sócio minoritário do Almacenes Exito SA, com a compra de 25% da empresa na 
Colômbia. Na operação venezuelana o Casino já é o controlador, com 50% das ações 
da Cativen (o resto está pulverizado entre Almacenes Exito e pequenos investidores 
locais). Ao contrário da Colômbia, onde concorre com o Carrefour, na Venezuela a 
Exito SA enfrenta escassa competição. Tanto Carrefour quanto Wal-Mart não tem 
operações na Venezuela. Na Venezuela, além da 6 lojas Exito, a empresa tem 
atualmente 45 supermercados Cada, de formato popular, e 17 supermercados de 
descontos da bandeira Q´Precios . 
 
Almacenes Êxito 
 
A Almacenes Exito foi fundada em Medellin, na Colômbia, por Gustavo Toro Quintero. 
Em 1989, a empresa iniciou sua expansão nacional, ao abrir a primeira loja em 
Bogotá. Nos anos seguintes, foram abertas lojas em Cali e outras cidades colombianas, 
o que deu um caráter nacional à rede. Em fevereiro de 1999, a empresa fechou a 
compra da Cadenalco e virou a maior varejista da Colômbia e também da Venezuela. 
Foi quando, logo depois, o francês Casino virou acionista minoritário, comprando 25% 
da empresa. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 jan. 2006, Comércio, p. B-5. 


