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Cargo do responsável Diretor Presidente

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Vitor Fagá de Almeida

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Enéas César Pestana Neto

Os diretores acima qualificados, declaram que:

a. reviram o formulário de referência



b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19



c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do 
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis
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Sergio Citeroni 24/04/2004 a 31/12/2010 042.300.688-67 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 8ºand, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, 
CEP 04543-900, Telefone (11) 25735200, Fax (11) 25735780, e-mail: sergio.citeroni@br.ey.com

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

Honorários de Auditoria - R$ 4.878 mil

Outros serviços - R$ 877 mil

Total - R$ 5.755 mil

Total - R$ 5.755 mil

Tais valores não incluem os impostos incidentes sobre honorários.

Descrição do serviço contratado Auditoria - Auditoria das demonstrações financeiras e revisão de nossas informações financeiras trimestrais.

Outros serviços - Os honorários relacionados com outros serviços englobam auditoria das fusões e aquisições, revisões de 
controles internos e revisão dos procedimentos fiscais adotados pela nossa Companhia.

Justificativa da substituição

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Tipo auditor Nacional

Código CVM 471-5

Possui auditor? SIM

Período de prestação de serviço 24/04/2004

CPF/CNPJ 61.366.936/0001-25

Nome/Razão social ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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2.3 - Outras informações relevantes

Políticas e Procedimentos de Aprovação 

 

O nosso Conselho de Administração aprova todos os serviços de auditoria e outros serviços a serem 

prestados pelos nossos auditores independentes (após a submissão e análise da respectiva proposta pelo 

nosso Conselho Fiscal). 

 

Além das informações acima, não há informações adicionais que julguemos relevantes com relação aos 

assuntos tratados nesta Seção 2. 
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Resultado Líquido por Ação 2,890000 2,500000 1,111000

Valor Patrimonial de Ação (Reais 
Unidade)

37,210000 26,120000 22,990000

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

257.541.083 254.851.988 235.249.343

Resultado Líquido 691.735.000,00 606.039.000,00 259.772.000,00

Resultado Bruto 7.850.198.000,00 5.698.952.000,00 4.753.613.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

32.091.674.000,00 23.192.758.000,00 18.033.110.000,00

Ativo Total 29.932.748.000,00 18.574.053.000,00 13.718.601.000,00

Patrimônio Líquido 9.583.770.000,00 6.656.725.000,00 5.454.221.000,00

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2010) Exercício social (31/12/2009) Exercício social (31/12/2008)
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3.2 - Medições não contábeis

 

 

(R$ mil, exceto %) 

Exercício social encerrado em  
31 de dezembro de 2010 

(consolidado) 

Lucro operacional .....................................................................................  813.403 
 (+) Despesas financeiras liquidas ..............................................................  823.001 
 (+) Equivalência patrimonial..................................................................... (34.499) 
 (+) Depreciação e amortização ................................................................ 440.139 
 (+) Outros resultados operacionais .......................................................... 26.016 

EBITDA.............................................................................................  2.068.060 
  

 

Para os fins deste Formulário de Referência, o “EBITDA” da nossa Companhia consiste em nosso lucro 

operacional antes de (i) juros, (ii) impostos, (iii) depreciação, (iv) amortização e (v) equivalência 

patrimonial (considerando que ela advém exclusivamente de atividade financeira – FIC).  

 

O EBITDA é utilizado como medida de desempenho pela nossa administração, pois acreditamos ser uma 

medida prática para aferir nosso desempenho operacional e permitir uma comparação com outras 

empresas do mesmo segmento. O EBITDA é uma informação adicional às nossas demonstrações 

financeiras e não deve ser utilizada em substituição aos resultados auditados. 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

Antes da associação entre nossa Companhia, sua subsidiária Globex Utilidades S.A. e Casa Bahia 

Comercial Ltda. (“CB”), foi celebrado Acordo Operacional para Prestação de Serviços na Contratação de 

Seguro Garantia Estendida Diferenciada, entre CB e Itaú Seguros S.A. (“Itauseg”), pelo qual Itauseg e CB 

comercializavam o seguro de garantia estendida. 

 

Considerando que todos os ativos operacionais das lojas Casas Bahia foram vertidos para a Nova Casa 

Bahia S.A. (“NCB”) em decorrência da associação entre nossa Companhia, Globex e CB, foi celebrado 

entre NCB e Itauseg, em 11 de janeiro de 2011, um Termo Aditivo ao Acordo Operacional para Prestação 

de Serviços na Contratação de Seguro Garantia Estendida Diferenciada, cujo prazo de vigência é até 31 de 

dezembro de 2015, prorrogável por três anos, pelo qual a NCB recebeu da Itauseg, em 20 de janeiro de 

2011, o montante de R$260.000 mil em complemento à antecipação de angariação por venda de 

certificados individuais de Seguro de Garantia Estendida. 

 

Em 23 de fevereiro de 2011, a Companhia concluiu as negociações com Sendas S.A. acerca da aquisição, 

pela Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. (“Barcelona”), sua subsidiária, das ações 

remanescentes de emissão da Sendas Distribuidora S.A. (“Sendas Distribuidora”) detidas por Sendas S.A. 

Com essa aquisição, a Companhia e suas controladas Sé Supermercados Ltda. e Barcelona passarão a 

deter conjuntamente 100% do capital social total da Sendas Distribuidora, do qual já eram titulares de 

57,43%. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração em 23 de fevereiro de 2011 e pela 

Assembleia Geral de Acionistas em 14 de março de 2011. O preço de aquisição da parcela minoritária da 

família Sendas, correspondente à 42,57% do capital social da Sendas Distribuidora, é de R$ 377.000 mil, a 

ser liquidado da seguinte forma: (i) R$ 59.000 mil mediante transferência das ações, parcela esta paga em 

março de 2011; e R$ 318.000 mil em 6 parcelas anuais iguais e consecutivas de R$  53.000 mil cada uma, 

vencendo a primeira delas em julho de 2011, com previsão de atualização pelo IPCA a partir da 4ª 

parcela. Para mais informações sobre a aquisição de Sendas Distribuidora, vide item 6.5 (vi) deste 

Formulário de Referência. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 

Regras sobre retenção de lucros 
2010 

Para o exercício social de 2010 não houve alteração das nossas regras sobre a retenção de lucros definidas no exercício social de 
31.12.2008.  

2009 
Para o exercício social de 2009 não houve alteração das nossas regras sobre a retenção de lucros definidas no exercício social de 
31.12.2008.  

2008 
Nos termos do nosso Estatuto Social, após a dedução de prejuízos acumulados e provisão para imposto sobre a renda, bem como a 
dedução da importância a ser distribuída a título de participação dos empregados nos nossos resultados, nossos lucros terão a 
seguinte destinação: 
(a) 5% para a formação de reserva legal; 
(b) montante destinado à formação de reservas para contingências; e 
(c) 25% para pagamento do dividendo obrigatório. 
 
Após as destinações acima, nos termos de orçamento de capital apresentado pela nossa Administração – artigo 196 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a Assembleia Geral poderá deliberar sobre a 
retenção total ou parcial do lucro remanescente para a Reserva para Expansão, que tem por objetivo assegurar recursos para 
financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante, não podendo ultrapassar o valor de nosso capital social. 

 

Regras sobre distribuição de dividendos 
2010 

Nos termos da nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 31 de março de 2011, considerando que as ações preferenciais 
classe B já cumpriram sua finalidade, deliberou-se a sua extinção, bem como a alteração da denominação de ”ações preferenciais 
classe A” para simplesmente “ações preferenciais”, mantidos os direitos dessas ações. Para mais informações sobre referida extinção / 
conversão de ações, vide item 17.5 deste Formulário de Referência. 
 
Os dividendos foram disponibilizados aos nossos acionistas em 26 de maio de 2011. 
 
Além das mudanças acima, as regras não foram alteradas em relação ao exercício de 2008. 
 

2009 
Nos termos da nossa Assembleia Geral Extraordinária de 6 de julho de 2009, a denominação de nossas ações preferenciais em 
circulação até aquela data foi alterada para ação preferencial classe A e foi criada a nossa ação preferencial classe B com os seguintes 
direitos:  
 
i) prioridade no reembolso do capital, cujo valor é calculado pela divisão do nosso capital social pelo número de ações em circulação, 
sem prêmio, no caso de liquidação da nossa Companhia; e  

 
ii) recebimento de um dividendo anual fixo no valor de R$0,01 por ação preferencial classe B.  
 
Consequentemente, em observância ao nosso Estatuto Social vigente, os dividendos foram pagos na seguinte ordem: (a) dividendo 
mínimo preferencial anual não cumulativo com relação às ações preferenciais classe A, no valor de R$ 0,08 por ação preferencial, (b) 
dividendo anual fixo no valor de R$0,01 por ação preferencial classe B e (c) após as ações ordinárias terem assegurado um dividendo 
equivalente ao dividendo mínimo preferencial anual não cumulativo equivalente a R$ 0,08 por ação, cada ação preferencial classe A 
teve o direito de receber um dividendo 10% superior ao dividendo de cada ação ordinária, inclusive, para fins de cálculo, o montante 
pago como dividendo mínimo preferencial anual, não cumulativo de R$ 0,08 por ação preferencial.  
 
Além das mudanças acima, as regras não foram alteradas. 
 
 

2008 
Segundo a Lei das Sociedades por Ações e o nosso Estatuto Social vigente, pagamos apenas os dividendos de: 
(a) nosso lucro líquido apurado no exercício fiscal; 
(b) nosso lucro líquido acumulado em exercícios fiscais anteriores ou, em qualquer semestre e/ou trimestre de um exercício fiscal 
anterior; ou 
(c) nossas reservas de lucro de exercícios fiscais anteriores ou do primeiro semestre de um exercício fiscal. Neste caso, “reservas de 
lucro” significa qualquer reserva para expansão, reserva para contingências, montantes destinados para nosso orçamento de 
investimentos aprovado por deliberação de nossos acionistas, ou reserva de lucro a realizar, não incluindo qualquer reserva legal. 
 
As ações preferenciais tiveram o direito a: (a) prioridade no recebimento de um dividendo mínimo preferencial anual, não cumulativo, 
de R$ 0,08 por ação preferencial; (b) prioridade no reembolso de capital, sem prêmio, no caso de liquidação; (c) participação em 
termos equivalentes às ações ordinárias na distribuição de ações bonificadas, resultantes da capitalização de reservas de lucros 
acumulados; e (d) recebimento do dividendo obrigatório que é 10% superior ao dividendo de cada ação ordinária. 
 
Consequentemente, em observância ao nosso Estatuto Social vigente, os dividendos foram pagos na seguinte ordem: (a) dividendo 
mínimo preferencial anual não cumulativo com relação às ações preferenciais, no valor de R$ 0,08 por ação preferencial, e (b) após as 
ações ordinárias terem assegurado um dividendo equivalente ao dividendo mínimo preferencial anual não cumulativo equivalente a R$ 
0,08 por ação, cada ação preferencial teve o direito de receber um dividendo 10% superior ao dividendo de cada ação ordinária, 
inclusive, para fins de cálculo, o montante pago como dividendo mínimo preferencial anual, não cumulativo de R$ 0,08 por ação 
preferencial.  
 
Os dividendos foram declarados em Assembleia Geral Ordinária da nossa Companhia, de acordo com a recomendação do nosso 
Conselho de Administração.  
 
Os dividendos foram disponibilizados aos nossos acionistas em até 60 dias após a data em que foram declarados. 
 
Nos termos do nosso Estatuto Social vigente à época da realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovou a distribuição dos 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

dividendos e da Lei das Sociedades por Ações, cada acionista contou com o prazo de 3 anos, a contar da data em que o pagamento 
do dividendo é devido, para reclamar o pagamento de um dividendo em relação às suas ações. Nesse sentido, após o término desse 
período, não seremos mais responsáveis pelo pagamento do referido dividendo.  
 
A apuração do “lucro líquido” e a destinação para reservas em qualquer exercício fiscal foram determinadas com base nas 
demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 

 

Periodicidade das distribuições de dividendos 
2010 

Para o exercício social de 2010, não houve alteração na periodicidade trimestral das distribuições de nossos dividendos com relação 
ao exercício de 2009. 

2009 
Para o exercício social de 2009, conforme reunião do nosso Conselho de Administração e Comunicado ao Mercado realizados em 3 de 
agosto de 2009, antecipamos os dividendos do exercício social de 2009, adotando uma periodicidade trimestral. 

2008 
Anual, sendo que, nos termos do artigo 35, §3º, do nosso Estatuto Social, podemos distribuir dividendos intermediários. 

 

Restrições à distribuição de dividendos 
2010 

Não houve. 
2009 

Não houve. 
2008 

Não houve. 
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Por problemas do sistema, a informação solicitada neste item consta do item 3.9 (Outras informações relevantes).

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Nos últimos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010 não declaramos 

dividendos a conta de lucros retidos ou quaisquer reservas. 
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0,00 Outros índices 1,36000000 Esse indicador é elaborado e publicado pela nossa 
Companhia por exigência do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), nos 
termos dos respectivos contratos de empréstimo e 
financiamento celebrados entre o BNDES e nossa 
Companhia. O índice é calculado pela divisão do Total do 
Ativo Circulante pelo Total do Passivo Circulante.

0,00 Outros índices 0,32000000 Esse indicador é elaborado e publicado pela nossa 
Companhia por exigência do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), nos 
termos dos respectivos contratos de empréstimo e 
financiamento celebrados entre o BNDES e nossa 
Companhia. O índice é calculado pela divisão do 
Patrimônio Líquido pelo Total do Ativo.

31/12/2010 20.348.978.000,00 Índice de Endividamento 2,12000000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Montante total da dívida, 
de qualquer natureza

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice

PÁGINA: 11 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



Quirografárias 10.816.898.000,00 5.057.557.000,00 1.857.897.000,00 2.616.626.000,00 20.348.978.000,00

Total 10.816.898.000,00 5.057.557.000,00 1.857.897.000,00 2.616.626.000,00 20.348.978.000,00

Observação

3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento

Exercício social (31/12/2010)

Tipo de dívida Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes
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3.9 - Outras informações relevantes
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3.9 - Outras informações relevantes
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

(a) à Companhia 

 

É possível que não obtenhamos sucesso na integração e captura de sinergias das empresas adquiridas. 

 

Como parte da nossa estratégia de crescimento, estamos constantemente analisando oportunidades de 

aquisição. Aquisições envolvem riscos e desafios, tais como aqueles relacionados à integração de 

operações, pessoas, produtos e base de clientes das empresas adquiridas com os nossos, à geração de 

retorno sobre investimento esperado e à exposição aos riscos das empresas adquiridas. A integração das 

empresas adquiridas com nossos negócios e nossa captura de sinergias das empresas adquiridas poderão 

exigir mais recursos e tempo do que inicialmente esperados. Além disso, poderemos precisar obter a 

aprovação das autoridades do sistema brasileiro da concorrência para certas aquisições, que poderão 

conceder a aprovação sujeita a medidas restritivas, tais como a venda de parte dos ativos, ou poderão 

não concedê-la oportunamente.  

 

Recentemente, celebramos um acordo de associação com Casas Bahia, que continua sob a análise das 

autoridades do sistema brasileiro da concorrência. Até que recebamos a aprovação dessas autoridades, é 

possível que não possamos concluir a integração das Casas Bahia com nossa empresa de varejo de bens 

duráveis, nem capturar sinergias entre essa empresa e nossa Companhia.  

 

Se não pudermos integrar as empresas adquiridas com nossa Companhia com sucesso ou capturar 

sinergias conforme planejado, poderemos sofrer um impacto negativo substancial. 

 

É possível que não possamos renovar ou manter os contratos de locação das nossas lojas. 

 

A maior parte dos imóveis onde funcionam nossas lojas é objeto de contrato de locação. Uma vez que a 

localização estratégica de nossas lojas é um fator de grande relevância para o desenvolvimento da nossa 

estratégia comercial, se um número expressivo de contratos de locação seja rescindido ou não seja 

renovado, poderemos ser afetados negativamente.  

 

Enfrentamos riscos relacionados aos nossos centros de distribuição  

 

Cerca de 85% dos nossos produtos são distribuídos por meio de nossos centros de distribuição localizados 

nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste do Brasil. Se a operação de um desses centros de 

distribuição for afetada negativamente por fatores sobre os quais não temos controle, tais como incêndio, 

desastres naturais, falta de energia, falhas de sistema, entre outros,  e caso não haja outro centro de 

distribuição capaz de atender às demandas da região afetada, a distribuição dos produtos destinados às 

lojas abastecidas pelo referido centro de distribuição afetado será prejudicada e, consequentemente, 

poderemos ser afetados negativamente. Nossa estratégia de crescimento inclui a abertura de novas lojas 

que podem exigir a abertura de novos centros de distribuição, ou expansão de nossos centros de 

distribuição existentes para fornecer e atender às suas demandas. Nossas operações podem ser afetadas 

negativamente caso não possamos abrir novos centros de distribuição ou não consigamos expandir nossos 

atuais centros de distribuição para atender as necessidades de fornecimento dessas novas lojas. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

Estamos expostos aos riscos relativos a empréstimos e financiamento ao cliente. 

 

Temos uma parceria financeira com o Itaú Unibanco Holding S.A., ou Itaú Unibanco, por meio do qual 

estabelecemos a Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, ou FIC, que 

exclusivamente oferece os cartões de crédito private label e co-branded, crédito pessoal e ao consumidor, 

garantias estendidas e seguros em nossas lojas. Além disso, a FIC capta fundos de instituições financeiras 

para concessão de crédito financeiro aos nossos clientes. Estamos sujeitos aos riscos normalmente 

associados à concessão desse tipo de financiamento, inclusive risco de inadimplência no pagamento de 

principal e juros e qualquer desequilíbrio entre custo e vencimento entre os recursos captados no mercado 

e os recursos disponibilizados aos nossos clientes, o que poderá nos afetar negativamente de forma 

significativa. 

 

Divulgação não autorizada de informações dos consumidores por meio da violação dos nossos sistemas de 

computadores ou de outra forma. 

 

Uma das principais questões relacionadas ao comércio eletrônico é transmitir com segurança as 

informações confidenciais dos nossos clientes para nossos servidores e armazenar dados com segurança 

em sistemas interligados aos nossos servidores. Dependemos das tecnologias de criptografia e 

autenticação de terceiros para transmitir as informações confidenciais com segurança. Avanços 

tecnológicos, novas técnicas de criptografia e outros desenvolvimentos podem resultar em falhas 

tecnológicas relacionadas à proteção de informações pessoais fornecidas pelos clientes durante suas 

compras.  Violações de segurança por parte de terceiros dos nossos sistemas de computadores e a 

divulgação ou o uso não autorizados das informações confidenciais dos nossos clientes poderão nos expor 

a processos judiciais por utilização indevida dessas informações e perda de reputação com alto risco de 

perda, o que pode nos afetar negativamente de forma significativa. 

 

Dependemos do sistema de transporte e da infraestrutura para entregar nossos produtos em nossas 

lojas. 

 

Produtos destinados a todas as nossas lojas são distribuídos por meio dos nossos centros de distribuição 

localizados em 14 estados. A infraestrutura e o sistema de transporte brasileiros estão subdesenvolvidos e 

necessitam de investimentos por parte do governo brasileiro para que operem com eficiência e atendam 

às necessidades dos nossos negócios. Quaisquer interrupções ou reduções significativas no uso da 

infraestrutura de transporte ou em seu funcionamento nas cidades em que se localizam nossos centros de 

distribuição como resultado de desastres naturais, incêndio, acidentes, falhas de sistema ou quaisquer 

outras causas inesperadas poderão atrasar ou afetar nossa capacidade de distribuir produtos para nossas 

lojas e poderão reduzir nossas vendas, o que poderá nos afetar de forma negativa e substancial. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

(b) aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia, ou seu grupo de controle 

 

Somos co-controlados por dois grupos de acionistas 

 

O grupo composto pelo Sr. Abilio dos Santos Diniz e outros membros da família Diniz (“Grupo Diniz”) e o 

grupo Casino Guichard Perrachon Group (“Grupo Casino”), na data de apresentação deste Formulário de 

Referência, dividiam desde 2005 o nosso controle acionário indiretamente por meio da Wilkes 

Participações S.A. (“Wilkes”), sociedade que detinha, na data de apresentação deste Formulário de 

Referência, 65,61% das nossas ações com direito a voto, e, ainda, o usufruto de 34,33% das nossas 

ações com direito a voto, pertencentes ao Grupo Casino. Para informações adicionais sobre a Wilkes, vide 

Seção 8 deste Formulário de Referência. Consequentemente, nossos 2 acionistas co-controladores 

indiretos têm o poder de controlar a nossa Companhia por meio da Wilkes, podendo inclusive: 

 

• eleger os membros do nosso Conselho de Administração, que por sua vez elegem os membros da 

nossa Diretoria; 

• determinar o resultado de qualquer ação que requeira aprovação de acionistas, incluindo 

pagamento e periodicidade de dividendos futuros, observadas as exigências de pagamento do 

dividendo obrigatório (impostas pela Lei das Sociedades por Ações); 

• determinar sobre reorganizações societárias, aquisições, alienações e até mesmo a transferência 

do nosso controle a terceiros; 

• deliberar acerca de operações com partes relacionadas e a constituição de novas parcerias; e 

• deliberar sobre financiamentos ou operações similares. 

Em alguns casos, a decisão dos nossos controladores pode entrar em conflito com os interesses dos 

nossos acionistas, e, mesmo em tais casos, o interesse dos nossos acionistas controladores poderá 

prevalecer. 

 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, o Sr. Abilio dos Santos Diniz, controlador do 

Grupo Diniz, era, desde 2003, o presidente do nosso Conselho de Administração. O Sr. Abilio dos Santos 

Diniz também era, na data de apresentação deste Formulário de Referência, presidente do Conselho de 

Administração da Wilkes. O Sr. Abilio dos Santos Diniz poderá permanecer como presidente dos Conselhos 

de Administração da nossa Companhia e da Wilkes até 2012. A partir de 2012, o Grupo Casino terá o 

direito de indicar o presidente do nosso Conselho de Administração e o presidente do Conselho de 

Administração da Wilkes, exceto se o Sr. Abilio dos Santos Diniz atender determinadas condições, caso em 

que o Grupo Casino terá a obrigação de indicá-lo para referidos cargos. Para maiores informações sobre o 

controle da nossa Companhia, a tomada de decisão conjunta e os acordos de acionistas, vide a Seção 15 

deste Formulário de Referência. 

 

Mudança no controle. 

 

O Grupo Diniz outorgou ao Grupo Casino, nos termos do Acordo de Acionistas Wilkes (conforme definido 

no item 15.5 deste Formulário de Referência), uma opção de compra de 1 ação ordinária de emissão da 

Wilkes, exercível após 22 de junho de 2012, que, se exercida, conferirá ao Grupo Casino o controle 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

indireto de nossa Companhia. No caso de exercício de referida opção, haverá alteração no controle da 

Wilkes, o que poderá modificar a estrutura de nossa administração. 

 

(c) aos acionistas da Companhia 

 

Poderemos precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido mediante a emissão de valores mobiliários, 

o que poderá resultar em uma diluição da participação dos nossos acionistas em nosso capital social 

 

É possível que tenhamos interesse em captar recursos no mercado de capitais por meio de emissão de 

ações e/ou colocação pública ou privada de títulos conversíveis em ações. A captação de recursos 

adicionais por meio da emissão pública de ações, que pode não prever direito de preferência aos seus 

atuais acionistas, poderá acarretar a diluição da participação dos nossos acionistas que não exerçam seus 

respectivos direitos de preferência, conforme o caso, no nosso capital social. 

 

Não há como garantir o pagamento de dividendos aos nossos acionistas no futuro 

A nossa capacidade de pagar dividendos dependerá da capacidade do nosso lucro em satisfazer as nossas 

obrigações antes do pagamento de quaisquer dividendos. Deste modo, não há como assegurar que 

pagaremos ou teremos condições de pagar dividendos aos nossos acionistas. Ademais, exceto com relação 

ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, qualquer 

decisão futura de pagar dividendos para os nossos acionistas será tomada de acordo com o disposto em 

nosso Estatuto Social e dependerá de nossa rentabilidade, condição financeira, plano de investimentos, 

restrições contratuais, restrições impostas pela legislação aplicável, pelo CMN e pela CVM, assim como de 

outros fatores. 

 

A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar 

substancialmente a capacidade dos nossos acionistas de venderem nossas ações pelo preço e ocasião que 

desejam 

 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve, 

com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais, sendo tais investimentos 

considerados, em geral, de natureza mais especulativa. Além disso, o mercado brasileiro de valores 

mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado, podendo ser mais volátil do que 

os principais mercados de valores mobiliários mundiais. Por conseguinte, a capacidade dos nossos 

acionistas de venderem nossas ações pelo preço e no momento desejado poderá ficar substancialmente 

afetada, o que poderá, ainda, afetar negativamente o preço de negociação de nossas ações. 

Adicionalmente, vendas ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial de nossas ações 

poderão prejudicar o valor de negociação das nossas ações.  
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Os interesses de nossos administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação das ações de 

nossa emissão, uma vez que parte de sua remuneração baseia-se também em planos de opções de 

compra de nossas ações 

 

Nossos administradores são beneficiários dos Planos de Opção. Em decorrência das opções de compra de 

ações outorgadas nos termos dos Planos de Opção, quanto maior o valor de mercado de nossas ações, 

maior será o potencial ganho para seus beneficiários e, consequentemente, a remuneração indireta 

adicional dos nossos administradores beneficiários dos Planos de Opção. O fato de uma parte da 

remuneração de nossos administradores estar intimamente relacionada à geração dos nossos resultados e 

à performance das ações de nossa emissão poderá levar nossos administradores a dirigir nossos negócios 

com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que poderá não coincidir com os interesses 

dos nossos demais investidores que tenham uma visão de investimento de longo prazo. Para mais 

informações sobre nossos Planos de Opção, vide item 13.4 deste Formulário de Referência. 
 

(d) às controladas e coligadas da Companhia 

 

Pertencemos a um grupo econômico no qual participam outras sociedades operacionais que são ou 

poderão ser parte em processos judiciais nos quais poderemos ser solidária ou subsidiariamente 

responsáveis 

 

Pertencemos a um grupo econômico onde existem outras sociedades operacionais. No curso de suas 

atividades, essas sociedades são parte em processos judiciais onde, caso condenadas, o resultado da 

condenação poderá nos afetar de forma solidária ou subsidiária. Isso inclui processos de diversas 

naturezas tais como, questões previdenciárias, trabalhistas e ambientais. Caso alguma das sociedades do 

nosso grupo econômico sofra condenação judicial e sejamos chamados a responder subsidiária ou 

solidariamente por tal condenação, os nossos resultados operacionais e financeiros poderão ser 

adversamente afetados. 

 

Parte de nossa receita é decorrente do resultado operacional de nossas sociedades controladas 

 

Nossa Companhia detém participação em diversas sociedades operacionais (para mais informações, vide 

nosso organograma no item 8.2 deste Formulário de Referência). Dessa forma, parte de nosso resultado 

decorre do resultado de referidas sociedades controladas. O resultado não satisfatório de referidas 

sociedades controladas poderá afetar o nosso resultado. 

 

(e) aos fornecedores da Companhia 

 

Em 31 de dezembro de 2010, entendíamos que não estávamos expostos a riscos relacionados aos nossos 

fornecedores, que pudessem impactar de forma relevante os nossos resultados.  
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(f) aos clientes da Companhia 

 

Podemos ser responsabilizados por incidentes com consumidores relacionados a reações adversas após o 

consumo de produtos 

 

A despeito de nossas políticas de controle e qualidade, os produtos que comercializamos em nossas lojas 

podem causar reações adversas a seus consumidores. Incidentes envolvendo tais produtos poderão 

causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais. 

Ações judiciais ou processos administrativos com esse fim poderão ser propostos contra a nossa 

Companhia sob as alegações de que os nossos produtos estavam defeituosos, deteriorados, adulterados, 

contaminados, não possuíam as propriedades anunciadas, não continham informações adequadas sobre 

possíveis efeitos colaterais ou sob os riscos de interação com outras substâncias químicas, dentre outras. 

Qualquer risco à saúde, real ou possível, associado a tais produtos, inclusive publicidade negativa 

referente a estes riscos, poderá causar a perda de confiança de nossos consumidores na segurança, 

eficácia e qualidade dos produtos comercializados em nossas lojas, especialmente com relação aos 

produtos de “marcas exclusivas”. Qualquer alegação dessa natureza contra a nossa marca e/ou os 

produtos comercializados em nossas lojas poderá causar um efeito material adverso nas nossas 

atividades, situação financeira e resultados operacionais. 

 

(g) ao setor varejista 

 

Enfrentamos concorrência significativa, o que pode afetar negativamente nossa participação de mercado e 

nosso lucro líquido. 

 

Operamos basicamente nos setores de varejo de alimentos e bens duráveis. No Brasil, os setores de 

varejo de alimentos, inclusive o segmento de atacarejo (um formato de atacado dentro do setor de varejo 

de alimentos) e de bens duráveis são altamente competitivos. Enfrentamos intensa concorrência de 

pequenos varejistas de alimentos, especialmente do segmento informal. Além disso, nos nossos mercados, 

principalmente nas áreas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, concorremos com várias cadeias de 

grandes multinacionais de varejo de alimentos, mercadorias gerais e atacarejo, bem como supermercados 

locais e mercearias independentes. No setor de varejo de bens duráveis, também concorremos com 

grandes cadeias multinacionais e empresas brasileiras especializadas ou de grande porte. Alguns desses 

concorrentes internacionais possuem recursos financeiros superiores aos nossos. Aquisições ou fusões no 

setor também poderão aumentar a concorrência e afetar negativamente nossa participação de mercado e 

nosso lucro líquido.  

 

O setor do varejo é sensível a reduções do poder aquisitivo dos consumidores e ciclos econômicos 

desfavoráveis. 

 

Historicamente, o setor de varejo experimentou períodos de desaquecimento econômico, resultando em 

uma redução no consumo. O sucesso da atuação no setor de varejo de bens duráveis depende de vários 

fatores relacionados ao consumo e à renda dos consumidores, inclusive das condições dos negócios em 

geral, da taxa de juros, da inflação, da disponibilidade de crédito ao consumidor, da tributação, da 
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confiança do consumidor nas condições econômicas futuras e dos níveis de emprego e salarial. Condições 

econômicas desfavoráveis no Brasil ou condições econômicas desfavoráveis no mundo refletidas na 

economia brasileira podem reduzir significativamente o consumo e a disponibilidade de renda, 

principalmente em meio às classes mais baixas, que têm relativamente menor acesso ao crédito do que as 

classes mais altas, condições de refinanciamento de dívida mais estritas e maior suscetibilidade a 

aumentos na taxa de desemprego. Essas condições podem nos afetar negativamente de forma 

significativa. 

 

(h) à regulamentação dos setores em que a Companhia atua 

 

Estamos sujeitos à legislação e regulamentação ambiental. 

 

Estamos sujeitos a uma vasta legislação federal, estadual e municipal relacionada à preservação e 

proteção do meio ambiente e especialmente relacionada aos nossos postos de gasolina. Entre outras 

obrigações, essa legislação estabelece exigências e padrões de licenças ambientais para a liberação de 

esgoto, emissões de gases, gestão de resíduos sólidos e áreas especialmente protegidas. Incorremos em 

custos para prevenção, controle, redução ou eliminação de liberações no ar, solo e água em nossos postos 

de gasolina, bem como descarte e manejo de resíduos em nossas lojas e centros de distribuição. 

Quaisquer violações da legislação e regulamentação ambiental poderão nos expor a sanções 

administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou indenizar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros. Não podemos garantir que essa legislação e regulamentação não se tornarão 

ainda mais rígidas. Nesse caso, poderá ser exigido que aumentemos, possivelmente de forma significativa, 

nossos investimentos, a fim de cumprirmos com a legislação e regulamentação ambiental. Investimentos 

ambientais imprevistos poderão reduzir os recursos disponíveis para outros investimentos e nos afetar 

negativamente de forma significativa, assim como o valor de mercado de nossas ações preferenciais. 

 

Instituições financeiras no Brasil, inclusive nossa subsidiária FIC, estão sujeitas a mudanças regulatórias 

por parte do Banco Central. 

 

A estrutura reguladora do sistema financeiro brasileiro está em constante evolução. Nossa subsidiária FIC 

é uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central e está, portanto, sujeita a essa 

regulamentação. A regulamentação e a intervenção do governo brasileiro poderão ter um impacto 

negativo sobre nossas operações e nossa lucratividade maior do que um varejista tradicional sem essas 

operações financeiras. As leis e a regulamentação existentes poderão ser alteradas, assim como a forma 

como elas são interpretadas ou executadas poderão mudar e novas leis e regras poderão ser adotadas. 

Poderemos ser afetados negativamente por alterações na regulamentação, inclusive com relação a: 

 

• requisitos mínimos de fundos próprios; 

• requisitos para investimento em capital fixo; 

• limites de crédito e outras restrições de crédito; 

• requisitos contábeis; e 

• intervenção, liquidação e/ou sistemas de gestão especiais temporários. 

 

PÁGINA: 22 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

(i) aos países estrangeiros em que a Companhia atua 

 

Em 31 de dezembro de 2010, entendíamos que não estávamos expostos a riscos relacionados aos países 

estrangeiros em que atuamos, que pudessem impactar de forma relevante os nossos resultados.  
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4.2 - Comentários sobre expectativas de alterações na exposição aos fatores de risco

Monitoramos constantemente os riscos do nosso negócio, que possam impactar de forma adversa nossas 

operações e resultados, inclusive mudanças no cenário macroeconômico e setorial, analisando, 

principalmente, índices de preços e de atividade econômica. Atualmente, não identificamos cenário de 

aumento ou redução dos riscos mencionados acima. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

 

Em 31 de dezembro de 2010, estávamos envolvidos em processos administrativos e ações judiciais 

decorrentes do curso normal de nossos negócios, de natureza cível, trabalhista e tributária. Não é possível 

estimar o valor de todos os custos potenciais a serem incorridos ou das multas a serem impostas, os quais 

poderão superar os valores provisionados pela nossa Companhia.  

 

4.3.1. Processos Cíveis 

 

Destacam-se, entre os processos cíveis, as seguintes ações: 

 

Ação de Cobrança n.º 583.53.2005.004340-8 

Autor: Município de São Paulo / Réus: Companhia Brasileira de Distribuição e PAIC Participações Ltda. 

(a) Juízo: 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. 

(b) Instância: 2ª. 

(c) Data de Instauração: março/2005. 

(d) Partes no processo: Municipalidade de São Paulo e nossa Companhia. 

(e) Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 1.577.761,01. 

(f) Principais fatos: a ação refere-se a valores devidos pela cessão de espaço no qual funcionou uma de 

nossas lojas na Praça Roosevelt. 

(g) Chance de perda: A ação foi julgada improcedente em primeira instância, razão pela qual entendemos 

que deve ser mantido o provisionamento de chances remotas de perda, ressaltando-se que, em caso de 

provimento do recurso da parte contrária, o valor de condenação seria elevado. 

(h) Análise do impacto em caso de perda do processo: R$ 4.319.502,37. 

(i) Valor provisionado: R$ 3.239.626,78. 

 

Ação de Reintegração de Posse n.º 1982/00 

Autora: Prefeitura Municipal de São José dos Campos / Ré: Companhia Brasileira de Distribuição 

(a) Juízo: 2ª Vara Cível de São José dos Campos. 

(b) Instância: STJ. 

(c) Data de Instauração: agosto/2000. 

(d) Partes no processo: Prefeitura Municipal de São José dos Campos e nossa Companhia. 

(e) Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 1.464.000,00. 

(f) Principais fatos: Ação de reintegração de posse (que perdeu o objeto), cumulada com indenização. O 

processo está pendente de julgamento de recurso especial. 

(g) Chance de perda: Provável. 

(h) Análise do impacto em caso de perda do processo: R$ 3.572.412,65. 

(i) Valor provisionado: R$ 3.572.412,65. 

 

Ação de Consignação de Chaves e Pagamento de Aluguéis n.º 003.04.006.1232 

Autora: Sé Supermercados Ltda. / Ré: Paratodos Construções Ltda. 

(a) Juízo: 4ª Vara Cível do Jabaquara. 

(b) Instância: 2ª. 

(c) Data de Instauração: junho/2004. 

(d) Partes no processo: Paratodos Construções Ltda. e Sé Supermercados. 

(e) Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 930.277,92. 

(f) Principais fatos: A sentença deu procedência parcial da ação consignatória e improcedência total da 

reconvenção condenou a Sé Supermercados a pagar R$ 428.630,27, além de honorários advocatícios na 

importância de R$ 16.072,30. Aguardamos o julgamento dos recursos de apelação. 
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(g) Chance de perda: Possível quanto ao pagamento de aluguéis determinados em sentença. 

(h) Análise do impacto em caso de perda do processo: R$ 502.000,00. 

(i) Valor provisionado: R$ 502.000,00. 

 

Ação Ordinária n.º 99.107.52449 

Autor: Espólio de Raimundo Rodrigues da Cunha Filho / Ré: Companhia Brasileira de Distribuição 

(a) Juízo: 19ª Vara Cível de Belém do Pará. 

(b) Instância: 2ª. 

(c) Data de Instauração: abril/1999. 

(d) Partes no processo: Espólio de Raimundo Rodrigues da Cunha Filho e nossa Companhia. 

(e) Valores, bens ou direitos envolvidos: Rescisão de contrato de locação de imóvel localizado na Avenida 

Governador José Malcher, nº 2.388, Belém, de propriedade de Raimundo Rodrigues da Cunha Filho. 

(f) Principais fatos: O processo está em fase recursal.  

(g) Chance de perda: Possível. 

(h) Análise do impacto em caso de perda do processo: R$ 5.361.300,00. 

(i) Valor provisionado: R$ 0,00.Este processo foi reavaliado pelo assessor externo como perda possível 

(vamos confirmar até amanhã para vc) 

 

 

 

4.3.2. Processos Trabalhistas 

 

Não havia, em 31 de dezembro de 2010, ações judiciais de natureza trabalhista que, individualmente, 

fossem relevantes para os nossos negócios e/ou os negócios de nossas controladas. 
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4.3.3. Processos Tributários e Administrativos 

 

Destacam-se, entre os processos tributários e/ou administrativos, os assuntos abaixo, tendo nossa 

Companhia como ré em todos eles:  

 

1) 

Assunto: Multa de COFINS (alíquota - Lei 9.718/98) - Objetiva o reconhecimento do direito de não ser 

computada a multa de mora na dívida consolidada no parcelamento instituído pela Lei n.º 11.941/09. 

Principais fatos: Liminar deferida. Sentença parcial. Aguardando julgamento do recurso de apelação. 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor provisionado: R$ 37.943.055,92 

 

2) 

Assunto: Reconhecimento, em definitivo, do direito de excluir o ICMS das bases de cálculo do PIS e da 

COFINS, ambas as contribuições apuradas sob a sistemática não-cumulativa. 

Principais fatos: Concedida a tutela antecipada na apelação. Aguardando julgamento no TRF-3ª Região. 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor provisionado: R$ 31.929.271,83 

 

3) 

Assunto: Reconhecimento do direito à realização do cálculo do crédito relativo à integralidade do estoque 

de mercadorias existente em 1º de fevereiro de 2004 (incluindo-se as nacionais e as importadas), à 

alíquota de 7,6% e, ainda, o direito de aproveitá-lo de uma só vez e de forma imediata. 

Principais fatos: Aguardando julgamento nos Tribunais Superiores. 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor provisionado: R$ 1.994.110,15 

 

4) 

Assunto: Obter o reconhecimento do direito ao não recolhimento das duas contribuições (0,5% e 10%) 

destinadas ao custeio do FGTS (instituídas pela Lei Complementar n.° 110/2001). 

Principais fatos: Aguardando julgamento de recurso no TRF-3ª Região. 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor provisionado: R$ 31.087.698,69 

 

5) 

Assunto: INSS - Não incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio. 

Principais fatos: Deferida liminar. Sentença procedente. Aguardando julgamento de recurso de apelação. 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor provisionado: R$ 4.849.159,77 

6) 

Assunto: Redução da alíquota do ICMS de energia elétrica de 25% para 18%, acrescida do adicional 

destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP). 

Principais fatos: Aguardando julgamento de recursos nos Tribunais Superiores. 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor provisionado: R$ 14.264.746,91 
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7) 

Assunto: Exigência de supostos débitos de IR/Fonte, COFINS, PIS e IPI oriundos das transações de 

compra, industrialização e venda de exportação de soja e derivados. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa. 

Probabilidade de perda: Provável 

Valor provisionado: R$ 12.598.729,49 

 

8)  

Assunto: Impugnação ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP) de acordo com a Portaria Interministerial 

MPS/MF Nº 329 de 10 de dezembro de 2009. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor provisionado: R$16.920.335,23 

 

9) 

Assunto: Compensações de saldo negativo, prejuízo fiscal e comprovação de créditos validados por 

medida judicial de empresas incorporadas, bem como créditos e/ou procedimentos administrativos 

adotados pela Companhia contestados em relação à apropriação de crédito de ressarcimento de icms de 

substituição tributária, aquisição de fornecedores considerados inabilitados perante o cadastro da 

Secretaria da Fazenda Estadual, devolução de mercadorias em suas lojas, erro em aplicação de alíquota, 

obrigações acessórias pelos fiscos estaduais.  

Probabilidade de perda: Provável 

Valor provisionado: R$ 198.620.902,39 

 

10) 

Assunto: Compensações de débitos fiscais de PIS e COFINS, com créditos fiscais de IPI adquiridos da 

Nitriflex S/A (transferidos à Companhia com base em decisão transitada em julgado) 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa 

Probabilidade de perda: Provável 

Valor provisionado: R$32.601.545,93 

 

11) 

Assunto: Majoração da alíquota de ICMS em 1% da alíquota de ICMS, instituída pelo Estado do Rio de 

Janeiro – Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera judicial 

Probabilidade de perda: Provável 

Valor provisionado: R$ 11.748.104,58 

 

12) 

Assunto: Contribuição previdenciária em favor do INCRA 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera judicial. 

Probabilidade de perda: Provável 

Valor provisionado: R$ 1.100.611,57 

 

13) 

Assunto: ICMS aquisição de produtos de informática e automação com benefício fiscal, troca e devoluções, 

suposta utilização incorreta de alíquota. 
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Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Probabilidade de perda: Provável 

Valor provisionado: R$ 5.785.045,16 

 

14) 

Assunto: INSS - contribuições previdenciárias incidentes sobre benefícios aos Empregados e supostamente 

incidentes sobre os valores depositados em contas de previdência complementar privada. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 42 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 237.690.103,30 

 

15) 

Assunto: IRPJ – Dedutibilidade de provisão, divergências de recolhimento e compensações. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 33 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 221.827.830,70 

 

16) 

Assunto: IRRF – comprovação de compensações X cumprimento de obrigações acessórias. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 8 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 26.440.815,06 

 

 

17) 

Assunto: CSL – compensação – recolhimento a maior 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 10 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 7.119.104,73 

 

18) 

Assunto: ILL – compensação – recolhimento a maior 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa. 

Número de processos: 4 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 5.205,65 

 

19) 

Assunto: COFINS – compensações de créditos decorrentes de medidas judiciais, divergência de 

compensação e cumprimento de obrigações acessórias. 

Principais fatos: Aguardando julgamento nas esferas administrativa e judicial 

Número de processos: 52 

Probabilidade de perda: Possível 
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Valor envolvido: R$ 128.913.116,40 

 

 

 

20) 

Assunto: CPMF – afastar aplicação da Circular Bacen n. 3.001/2000 nas operações de endosso de cheques 

coletados por sistema organizado. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa. 

Número de processos: 4 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 102.545.353,09 

 

21) 

Assunto: PIS – compensações de créditos decorrentes de medidas judiciais, divergência de compensação 

e cumprimento de obrigações acessórias. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 28 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 193.126.126,50 

 

22) 

Assunto: Exigência de supostos débitos de IR/Fonte, COFINS, PIS e IPI oriundos das transações de 

compra, industrialização e venda de exportação de soja e derivados. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa. 

Número de processos: 8 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 297.737.408,01 

 

23) 

Assunto: ICMS – energia elétrica. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 493 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 181.468.683,58 

 

24) 

Assunto: ICMS – crédito de imposto – CAT 17. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 530 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 919.648,569,51 

25) 

Assunto: ICMS – diferença de créditos apuradas por meio de confrontação entre valores declarados em 

GIAS e informações constantes no arquivo eletrônico conforme Portaria CAT 32/96. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 7 

Probabilidade de perda: Possível 
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Valor envolvido: R$ 23.255.133,61 

 

26) 

Assunto: ICMS – contestação sobre créditos de fornecedores. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 29 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 47.720.292,14 

 

27)  

Assunto: ICMS – garantia estendida 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 51 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 6.901.295,64 

 

28) 

Assunto: ICMS – crédito decorrente de operações troca/devolução. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera judicial e administrativa. 

Número de processos: 03 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 4.823.899,82 

 

29) 

Assunto: ICMS – repasse financeiro. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa. 

Número de processos: 99 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 12.660.213,43 

 

30) 

Assunto: ICMS – transferência de saldo credor de ICMS – centralização. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 35 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 62.017.629,24 

 

31) 

Assunto: ICMS – divergência entre saída interestadual e aquisição. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 12 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 52.125.133,07 

32) 

Assunto: ICMS – divergência entre entrada e saída interestadual. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 37 
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Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 41.717.677,03 

 

33) 

Assunto: ICMS – descumprimento de obrigação acessória X CAT 17 e 32 e descumprimento de obrigações 

acessórias diversas 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa. 

Número de processos: 131 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 77.832.134,70 

 

34) 

Assunto: ICMS – crédito de cesta básica. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 4 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 8.056.919,66 

 

35) 

Assunto: ICMS – crédito de icms – operações de substituição tributária. 

Principais fatos: aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 75 

Valor envolvido: R$ 7.532.859,33 

 

36) 

Assunto: ICMS – créditos diversos. 

Principais fatos: aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 85 

Valor envolvido: R$ 22.264.405,51 

 

37) 

Assunto: ICMS – mercadorias adquiridas de fornecedores de gozam de benefícios fiscais nos estados onde 

estão situados 

Principais fatos: aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 5 

Valor envolvido: R$ 10.274.323,07 

 

38) 

Assunto: ICMS – aquisição de produtos de informática e automação com benefício fiscal. 

Principais fatos: aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 6 

Valor envolvido: R$ 3.477.032,70 

 

39) 

Assunto:ICMS – divergência de informações em GIA 

Principais fatos: aguardando julgamento na esfera administrativa. Número de processos: 21 

Valor envolvido: R$ 6.951.624,01 
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40) 

Assunto: ISS – divergência de recolhimento e retenção de valores 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 43 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 8.788.635,64 

 

41) 

Assunto: IPTU – divergência de recolhimento. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 98 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 134.329.193,96 

 

42) 

Assunto: Taxas, multas e outros assuntos. 

Principais fatos: Aguardando julgamento na esfera administrativa e judicial. 

Número de processos: 49 

Probabilidade de perda: Possível 

Valor envolvido: R$ 5.871.881,83 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias
sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou
investidores 

 

Em 31 de dezembro de 2010, não havia nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral em que nossa 

Companhia ou nossas controladas eram parte, tendo como partes contrárias administradores ou ex-

administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores da nossa Companhia ou de nossas 

controladas. 
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

Em 31 de dezembro de 2010, não havia nenhum procedimento sigiloso relevante em que nossa 

Companhia ou nossas controladas eram parte. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

 

4.6.1. Processos Cíveis 

 

Em 31 de dezembro de 2010, éramos parte em 19.905 processos cíveis, com provisões no importe total 

de R$ 55.279,6 mil. Dentre referidas ações, destacamos como causas mais frequentes: (i) ações de 

consumidor relacionada a supostos defeitos em produtos, (ii) questões promocionais, (iii) ações 

relacionadas a rescisão de contratos com fornecedores, entre outros; e (iv) ações renovatórias e ações 

revisionais de aluguel, totalizando R$ 26.826,0 mil. Entendemos que não há uma prática de nossa 

Companhia que tenha originado ou favorecido a ocorrência das contingências acima mencionadas. 

 

4.6.2. Processos Trabalhistas 

 

Em 31 de dezembro de 2010, éramos parte em 22.059 reclamações trabalhistas, cujo valor total 

reclamado era R$ 129.134,8 mil. Desse montante, R$ 72.424,6 mil encontravam-se provisionados. Dentre 

referidas reclamações, destacamos como causas mais frequentes: (i) reclamações relacionadas à 

prestação de serviços terceirizados, especialmente com pedido de responsabilidade subsidiária; e (ii) 

reclamações relativas ao pagamento de horas extra. Com relação a referidas causas, esclarecemos que 

terceirizamos apenas serviços que, conforme apontado por nossos consultores, não estão relacionados à 

nossa atividade-fim e que, portanto, podem ser terceirizados nos termos da lei, não havendo dessa forma 

prática de nossa Companhia que origine ou favoreça pedidos de reconhecimento de vínculo trabalhista 

com funcionários terceirizados. Ademais, esclarecemos que adotamos sistema de ponto eletrônico para 

controle das horas efetivamente trabalhadas pelos nossos funcionários, e, dessa forma, entendemos que 

não há prática de nossa Companhia que tenha originado ou favorecido pedidos relacionados ao 

pagamento de horas extras. 

 

4.6.3. Processos Tributários e Administrativos 

 

Em 31 de dezembro de 2010, éramos parte em processos tributários administrativos e judiciais, entre os 

quais aqueles classificados em perda provável e possível representavam o montante de R$ 3.230.654 mil. 

Desse valor, R$ 377.532 mil estava provisionado. Dentre os referidos processos, destacamos discussões 

sobre: (i) a multa de mora na dívida de Cofins consolidada no parcelamento instituído pela Lei n. 

11.941/09, cujo total de R$ 37.943 mil encontra-se provisionado, (ii) exclusão do ICMS da base de cálculo 

do PIS e da Cofins, cujo total de R$ 31.930 mil encontra-se provisionado, (iii) contribuições de 0,5% e 

10% destinadas ao custeio do FGTS, cujo total de R$ 31.087 mil encontra-se provisionado, (iv) exigência 

de supostos débitos de IR/Fonte, Cofins, Pis e IPI oriundos de transações de compra, industrialização e 

venda de exportações de soja e derivados, totalizando o valor de R$ 310.336 mil, cujo valor de R$ 12.599 

mil encontra-se provisionado, (v) redução da alíquota de ICMS de energia elétrica de 25% para 18% 

acrescida do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, cujo total de R$ 14.265 mil 

encontra-se provisionado pela nossa Companhia. 
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4.7 - Outras contingências relevantes

Em 31 de dezembro de 2010, não éramos parte em nenhum outro processo judicial, administrativo ou 

arbitral relevante para nossos negócios e/ou de nossas controladas além daqueles descritos nos itens 4.3 

a 4.6 deste Formulário de Referência. 
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado

 

O Governo Federal exerceu e continua a exercer forte influência sobre a economia brasileira. Tal 

envolvimento, assim como as condições político-econômicas brasileiras, podem nos afetar 

desfavoravelmente 

 

O Governo Federal frequentemente intervém na economia brasileira e faz mudanças significativas na 

legislação e regulamentação. Historicamente, as medidas de o Governo Federal implementar a política 

econômica e monetária, tendo em vista o controle da inflação, têm envolvido alterações nas taxas de 

juros, flutuação da moeda, tarifas e limites à importação, entre outras medidas. Ademais, a política 

econômica brasileira é influenciada por fatores externos ao controle do Governo Federal, tais como os 

movimentos dos mercados de capitais internacionais e as políticas econômicas dos países desenvolvidos, 

principalmente dos Estados Unidos da América. As medidas adotadas pelo Governo Federal e alguns 

fatores externos causaram efeitos significativos na economia e no mercado de capitais brasileiro. Podemos 

ser negativamente impactados por mudanças na legislação ou regulamentação envolvendo fatores como: 

 

• inflação; 

• taxas de juros; 

• câmbio;  

• remessa de valores para o exterior; 

• crédito no mercado de capitais e financeiro em geral; 

• tributação; e 

• atos políticos, sociais e econômicos que afetem o Brasil. 

 

A incerteza acerca de ações futuras do Governo Federal envolvendo os fatores relacionados nesta seção 

(ou outros fatores) poderá contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para o aumento da 

volatilidade de títulos e valores mobiliários no mercado brasileiro, além de impactar nossos negócios, 

condição financeira, capacidade de geração de caixa e resultados operacionais. 

 

Os esforços do governo brasileiro para combater a inflação poderão dificultar o crescimento da economia 

do país e prejudicar nossa Companhia e o preço de mercado de nossas ações preferenciais. 

 

O Brasil apresentou no passado taxas de inflação extremamente altas e, portanto, seguiu políticas 

monetárias que resultaram em uma das mais altas taxas de juros reais do mundo. Entre 2005 e 2010, a 

taxa básica de juros (SELIC) no Brasil apresentou variação entre 19,77% ao ano e 10,75% ao ano. A 

inflação e as medidas do governo brasileiro para combatê-la, principalmente por meio do Banco Central, 

tiveram e poderão ter efeitos significativos sobre a economia do país e nosso negócio. O aperto das 

políticas monetárias, aliado a altas taxas de juros, poderá restringir o crescimento do Brasil e a 

disponibilidade de crédito. Por outro lado, políticas mais tolerantes do governo e do Banco Central e a 

redução das taxas de juros poderão desencadear aumentos na inflação, que podem afetar negativamente 

nosso negócio. Há a possibilidade de não conseguirmos reajustar os preços que cobramos de nossos 

clientes para compensar os efeitos da inflação sobre nossa estrutura de custos. Além disso, as medidas do 

governo brasileiro para combater a inflação que resultem em aumento nas taxas de juros poderão ter um 

efeito negativo sobre nossa Companhia, pois nosso endividamento está indexado à taxa CDI. As pressões 

inflacionárias também poderão dificultar nossa capacidade de acesso aos mercados financeiros 

estrangeiros ou gerar políticas governamentais de combate à inflação que podem nos prejudicar ou afetar 

negativamente o preço de mercado de nossas ações preferenciais. 
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado

 

 

A instabilidade da taxa de câmbio poderá ter efeito substancial negativo sobre a economia brasileira e 

sobre nossa Companhia. 

 

A moeda brasileira flutua em relação ao dólar norte-americano e outras moedas estrangeiras. No passado, 

o governo brasileiro utilizou diversos regimes cambiais, inclusive desvalorizações repentinas, mini-

desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência de ajustes variou de diária a mensal), controles 

cambiais, mercados de câmbio duplo e sistema cambial flutuante. O real poderá se valorizar ou 

desvalorizar substancialmente frente ao dólar norte-americano no futuro. A instabilidade cambial poderá 

ter um efeito prejudicial substancial sobre nossa Companhia. A desvalorização do real em relação ao dólar 

norte-americano poderá criar pressões inflacionárias no Brasil e provocar o aumento das taxas de juros, 

fato que poderá afetar negativamente o crescimento da economia brasileira como um todo e resultar em 

efeitos adversos sobre a Companhia. A referida desvalorização também reduziria o valor em dólar norte-

americano das distribuições e dividendos, bem como o dólar norte-americano equivalente do preço de 

mercado de nossas ações preferenciais e ADSs. 
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado

 

(a) riscos para os quais a Companhia busca proteção: 

 

Risco cambial ou de flutuação de moeda estrangeira 

 

Conforme política de captação de recursos e estratégia de proteção patrimonial adotada pela nossa 

Companhia, as operações contratadas em moeda estrangeira devem imediatamente ser transformadas 

para percentual da taxa de depósito interbancário (“Taxa DI”). 

 

(b) estratégia de proteção patrimonial (hedge) utilizada pela Companhia: 

 

A estrutura de proteção patrimonial (hedge) adotada pela nossa Companhia é a associação de um 

contrato de swap em que a posição dada (ponta ativa) é idêntica à remuneração do contrato de captação 

somada à remuneração do contrato de performance, ou seja, indexada à variação cambial e à uma taxa 

anual de juros pré-fixada. A posição tomada, neste mesmo contrato, está indexada à variação de um 

percentual da Taxa DI. 

 

Em todas as situações, a operação em moeda estrangeira somente poderá ser contratada se for possível 

realizar tal operação de swap em condições que considerarmos favoráveis, e observando o fluxo total da 

operação.  

 

A estrutura de hedge busca neutralizar a variação da cotação da moeda estrangeira ao longo da operação. 

O instrumento financeiro derivativo, associado a esta estrutura, destina-se a compensar riscos decorrentes 

da exposição à variação no valor de mercado do item objeto da operação. 

 

(c) instrumentos utilizados pela Companhia para a proteção patrimonial (hedge): 

 

Contratos de swap de taxas de juros e taxas de câmbio no mercado local são os instrumentos utilizados 

para a nossa proteção patrimonial. 

 

(d) parâmetros utilizados pela Companhia para o gerenciamento de riscos: 

 

De acordo com o disposto no pronunciamento CPC 14 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(“CPC”), os instrumentos financeiros devem ser marcados a mercado e contabilizados por este valor. 

 

O valor de mercado dos instrumentos financeiros é calculado através da atualização do valor nominal até a 

data de vencimento pelas taxas do mercado futuro embutindo o spread da operação e descontado a valor 

presente às taxas de mercado futuro sem considerar o spread da operação. Essa metodologia impacta 

principalmente no apreçamento da ponta passiva do swap, já que o fluxo da operação tem o seu valor 

presente calculado sem considerar qualquer spread de risco de crédito, seja ele o spread de risco de 

crédito contratado ou hipotético. Tal metodologia resulta em um critério conservador, preferencialmente 

por nós adotado, já que o valor de mercado da ponta passiva é superior àquele quando calculado com 

spread de riscos embutidos. 

 

Para este cálculo utilizaremos uma curva da Taxa DI projetada e uma curva de dólar futuro projetado, 

obtido junto à BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. (“BM&FBOVESPA”). 
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado

 

O cálculo da efetividade do hedge, previsto para situar-se em percentuais entre 80% e 125%, se dará por 

meio da projeção do fluxo de caixa das operações associadas à estrutura de hedge accounting 

comparando-se a variação do valor de mercado da captação (objeto de hedge) com a respectiva variação 

no valor de mercado da posição ativa do contrato de swap (instrumento de hedge). 

 

(e) instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge), especificando 

quais são esses objetivos: 

 

Não utilizamos instrumentos financeiros com objetivos diversos à proteção do risco cambial. 

 

(f) estrutura organizacional da Companhia para controle de gerenciamento de riscos: 

 

Nosso Conselho de Administração é responsável por restringir nossa exposição a riscos, enquanto nossa 

Diretoria é responsável por gerenciar tal exposição, de acordo com os limites e critérios estabelecidos em 

nossa política de captação e aplicação de recursos, assim como de utilização de instrumentos de proteção 

patrimonial. 

 

(g) adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da 

política adotada pela Companhia: 

 

Possuímos uma estrutura de controles internos que, em atendimento à Sarbanes-Oxley Act, avalia 

anualmente os riscos e controles inerentes a todos os processos que possam impactar financeiramente 

nossa Companhia. Além disso, nossa Diretoria Financeira monitora constantemente o cumprimento de 

nossa política de exposição a riscos, mencionada no item (f) acima. 
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5.3 - Alterações significativas nos principais riscos de mercado

 

Não houve, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, qualquer alteração significativa nos 

principais riscos de mercado a que estamos sujeitos, tampouco na política de gerenciamento de riscos que 

adotamos. 
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5.4 - Outras informações relevantes

 

Não há informações adicionais que julguemos relevantes com relação aos assuntos tratados nesta Seção 

5. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

04/04/1995

10/11/1981

Sociedade anônima

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve histórico

Fomos formalmente constituídos em 10 de novembro de 1981, em decorrência de fusão, sob a 

denominação social de Companhia Brasileira de Distribuição. No entanto, nossa história remonta a 1948, 

com a inauguração por nosso fundador, Sr. Valentim dos Santos Diniz, de uma doceria na cidade de São 

Paulo, com o nome de Pão de Açúcar, sendo o Sr. Valentim um dos pioneiros no setor varejista de 

alimentos no Brasil. Em 1959, a doceria se tornou nosso primeiro supermercado e é onde nossa sede está 

instalada hoje. Nosso fundador, com a experiência adquirida no Brasil e em Portugal, seu país de origem, 

desenvolveu um novo conceito de varejo, incorporando o auto-serviço, e, assim, em 1971, fundou o 

primeiro hipermercado do país. 

 

Nas décadas de 70 e 80, passamos por uma grande expansão, com a inauguração das lojas Jumbo e a 

aquisição de diversas redes importantes no mercado varejista, tais como a Eletroradiobraz, o Superbom, o 

Peg-Pag e o Mercantil, além da aquisição de diversas lojas pertencentes às redes de supermercados Bazar 

13 e Morita. Foi ainda na década de 80 que inauguramos as lojas Extra, com foco no oferecimento de 

tecnologia de ponta e grande variedade de produtos aos nossos clientes. 

 

A década de 90 foi marcada por grandes mudanças em nosso grupo. Em 1995, fizemos nossa oferta 

pública inicial de ações, nos tornando a primeira companhia varejista de alimentos com ações 

preferenciais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – antiga denominação da BM&FBOVESPA. Em 

1997, nos tornamos a primeira empresa varejista brasileira a negociar American Deposit Receipts (ADRs) 

na Bolsa de Valores de Nova Iorque (New York Stock Exchange – “NYSE”). Em 1999, adquirimos a rede de 

supermercados Peralta e fizemos uma aliança estratégica com o Grupo Casino, que adquiriu, à época, 

24,5% de nosso controle acionário. 

 

Após 6 anos da entrada do Grupo Casino na nossa Companhia, o Grupo Diniz e o Grupo Casino, visando 

consolidar as suas bem-sucedidas relações comerciais, celebraram um acordo de associação, pelo qual 

passaram a compartilhar o controle da nossa Companhia por meio de uma sociedade holding cujo capital 

votante foi dividido entre o Grupo Diniz e o Grupo Casino, na proporção de 50% para cada um. Na data 

de apresentação deste Formulário de Referência, o controle compartilhado da nossa Companhia era 

exercido por meio da Wilkes Participações S.A. (“Wilkes”). 

 

A década de 2000 foi marcada por uma nova expansão de nosso grupo, com a conquista de relevante 

market share no mercado varejista, com destaque para a aquisição da rede Sé Supermercados, em 2002, 

e a associação com o grupo Sendas, líder do segmento no Estado do Rio de Janeiro, em 2004. No mesmo 

ano, firmamos uma parceria financeira com o até então Banco Itaú S.A. (“Banco Itaú”), para o 

oferecimento de cartões de crédito private label (marca própria) e co-branded (cartões de afinidade), 

crédito pessoal e ao consumidor, garantias estendidas e seguros em nossas lojas. Em 2006, para fazer 

parte do segmento de varejo de maior projeção no país naquele momento – o de lojas com até quatro 

check-outs, criamos o Extra Perto, atualmente Extra Fácil, que se constituía um novo modelo de loja 

inspirado no modelo europeu de varejo de proximidade. Em 2007, adquirimos 60% da participação 

societária da rede Assaí, aquisição essa que nos permitiu entrar no segmento “atacarejo” em São Paulo, 

um formato de atacado no setor varejista de alimentos. Já em 2008, iniciamos as operações de 

“atacarejo” no Estado do Rio de Janeiro.  
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6.3 - Breve histórico

A partir de 2009 a Companhia inicia um movimento de fortalecimento de sua atuação no varejo com 

reforço em sua operação de venda de eletroeletrônicos, até então realizada somente por lojas do Extra e 

Extra Eletro. Em 2009, além de adquirimos a totalidade da participação societária da rede Assaí, 

adquirirmos a Globex Utilidades S.A., empresa que possuía a operação de venda eletroeletrônicos através 

de lojas físicas e de e-commerce representadas pela marca Ponto Frio, na época o segundo maior player 

do mercado brasileiro no segmento, e celebrarmos um contrato de associação com Casas Bahia, primeiro 

player isolado, fortalecendo ainda mais nosso posicionamento no mercado de bens duráveis. Em 2010 

concluímos a associação com Casas Bahia e começamos a reportá-la nos números consolidados do Grupo. 

Nesse mesmo ano criamos a Nova Pontocom, subsidiária da Globex, que reuniu os 3 websites de e-

commerce do grupo: www.extra.com.br, www.pontofrio.com,br e www.casasbahia.com.br, além de 

soluções B2B como o Atacado e o e-Hub. 

 

Em 2010 compramos a parcela remanescente da Sendas Distribuidora, passando a deter a totalidade do 

capital dessa sociedade. 
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas 

 

 

Nos últimos 3 exercícios sociais, os principais eventos societários dos quais participamos e/ou nossas 

controladas ou coligadas foram: 

 

(i) Aquisição da Rede Assaí 

 

Em 1º novembro de 2007, adquirimos, por meio de nossa sociedade controlada indireta Sevilha 

Empreendimentos e Participações Ltda. (“Sevilha”), 60% da participação societária na Barcelona Comércio 

Varejista e Atacadista S.A. (“Barcelona”), sociedade que detém todos os ativos operacionais da rede de 

supermercados Assaí. Tal participação era anteriormente detida pelos Srs. Rodolfo Junji Nagai e Luiz 

Fumikazu Kogachi. O valor pago pela aquisição da referida participação societária, após ajuste previsto no 

respectivo contrato, foi equivalente a R$ 208,5 milhões. A Sevilha foi posteriormente incorporada pela 

Barcelona e, dessa forma, as ações que a Sevilha detinha no capital social da Barcelona passaram a ser 

detidas pela sua sociedade controladora, Sé Supermercados Ltda., que é nossa controlada direta (“Sé 

Supermercados”). 

 

Em 25 de julho de 2009, uma outra sociedade controlada da Sé Supermercados, a Nerano 

Empreendimentos e Participações Ltda. (“Nerano”), adquiriu a participação societária remanescente da 

Barcelona, equivalente a 40% de seu capital social. Com tal transação, passamos a ser titulares indiretos 

da totalidade das ações da Barcelona. O valor total desembolsado pela aquisição de tal participação 

societária foi de R$ 175 milhões, sendo que esse valor já foi parcialmente pago aos vendedores. Ainda, 

foram verificadas as condições adicionais acordadas entre as partes, de forma que o valor adicional de R$ 

25 milhões foi pago aos vendedores. 

 

A operação em questão não alterou nosso quadro acionário. 

 

(ii) Aquisição da Globex (Ponto Frio) 

 

Em 7 de junho de 2009, foi celebrado o Contrato de Compra de Ações (“Contrato”) entre Mandala (nossa 

sociedade subsidiária), de um lado, e Keene Investment Corporation S.A., Parvest – Participação e 

Administração Ltda., Tamarac Investment, LLC, Blue Springs Holdings, LLC, Linnetsong Investments Ltd., 

LLC e Phillimore Holdings LLC (“Acionistas Controladores da Globex”), de outro lado. Nos termos do 

Contrato, a Mandala adquiriu ações representando 70,2% do capital votante e total da Globex Utilidades 

S.A. (“Globex”), sociedade atuante há mais de 60 anos no setor varejista brasileiro de produtos não 

alimentícios, por meio da bandeira Ponto Frio. A conclusão da transação está sujeita à aprovação das 

autoridades antitruste brasileiras. 

 

O valor de compra das ações totalizou R$ 824,5 milhões, correspondente a R$ 9,4813 por ação, dos quais 

R$ 4,2942 por ação foram pagos à vista e R$ 5,1871 por ação deveriam ser pagos no quarto aniversário 

da data de fechamento da operação.  

 

Adicionalmente, a Mandala obrigou-se a oferecer aos acionistas não controladores da Globex o direito de 

aderir aos termos e condições do Contrato, mediante a alienação de suas ações à Mandala por um preço 

equivalente a 80% do preço de aquisição por ação pago aos Acionistas Controladores da Globex, ou seja, 

R$ 7,5850 por ação, dos quais R$ 3,4353 seriam pagos à vista e R$ 4,1497 seriam pagos a prazo. 

Encerrados os prazos previstos no Contrato, 120 acionistas minoritários da Globex optaram por aderir ao 
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas 

 

Contrato (“Acionistas Minoritários da Globex”), alienando suas ações de emissão da Globex à Mandala, 

representando 25,1% do capital votante e total da Globex. 

 

Nos termos do Contrato, nos obrigamos a aumentar nosso capital social mediante a emissão de ações 

preferenciais classe B a um preço de emissão de R$ 40,00 por ação, ações essas que não poderiam ser 

negociadas ou transferidas, sendo obrigatoriamente convertidas em ações preferenciais classe A de nossa 

emissão, ao passo que foi facultado aos Acionistas Controladores da Globex e aos Acionistas Minoritários 

da Globex subscrever referidas ações preferenciais classe B, cujos direitos de preferência para subscrição 

seriam cedidos pela Wilkes, bem como eventuais sobras de ações preferenciais classe B resultantes de 

ações não subscritas por nossos acionistas minoritários. Ainda nos termos do Contrato, as ações 

preferenciais classe B subscritas pelos Acionistas Controladores da Globex e Acionistas Minoritários da 

Globex deveriam ser totalmente integralizadas mediante a utilização dos créditos correspondentes à 

parcela a prazo do preço de aquisição acima mencionado, detidos pelos Acionistas Controladores da 

Globex e pelos Acionistas Minoritários da Globex contra a Mandala, sendo que, mediante a efetiva 

subscrição de referidas ações preferenciais classe B, os respectivos créditos seriam acrescidos em 10%. 

 

O aumento de capital mediante a emissão de até 16.609.046 ações preferenciais classe B foi aprovado por 

nossos acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de julho de 2009. As ações 

emitidas poderiam ser subscritas: (i) por nossos acionistas, mediante o exercício de seu direito de 

preferência para a subscrição das novas ações, devendo as ações ser integralizadas à vista, em moeda 

corrente nacional; e, em caso de sobras de ações, (ii) pelos Acionistas Controladores da Globex e 

Acionistas Minoritários da Globex, devendo as ações ser integralizadas mediante a capitalização dos 

créditos por eles detidos contra a Mandala. Os Acionistas Minoritários da Globex detinham, em conjunto, 

um crédito no valor de R$ 142.517.539,00, enquanto os Acionistas Controladores da Globex, nos termos 

do Contrato, detinham um crédito no valor de R$ 496.193.966,00. Assim, os Acionistas Minoritários da 

Globex poderiam subscrever até 3.562.938 ações preferenciais classe B de emissão de nossa Companhia e 

os Acionistas Controladores da Globex poderiam subscrever até 12.404.849 ações preferenciais classe B. 

 

No entanto, conforme estabelecido no Contrato, caso, em decorrência do exercício do direito de 

preferência para a subscrição das ações preferenciais classe B pelos nossos acionistas, a quantidade de 

ações emitidas não fosse suficiente para a utilização da totalidade dos créditos detidos pelos Acionistas 

Controladores da Globex e Acionistas Minoritários da Globex contra a Mandala, a parcela dos créditos não 

utilizada na subscrição e integralização de referidas ações seria paga aos Acionistas Controladores da 

Globex e aos Acionistas Minoritários da Globex à vista, em moeda corrente nacional, no prazo de 10 dias 

úteis contados da homologação do aumento de capital. 

 

Após o término do prazo para exercício, pelos nossos acionistas, do direito de preferência para subscrição 

das ações preferenciais classe B emitidas, bem como do prazo para rateio das sobras de ações não 

subscritas, 11.935.446 ações preferenciais classe B foram subscritas pelos nossos acionistas minoritários, 

de modo que restaram 4.673.600 ações para rateio entre os Acionistas Controladores da Globex e 

Acionistas Minoritários da Globex. Assim, a quantidade de ações preferenciais classe B remanescentes 

para subscrição e integralização pelos Acionistas Controladores da Globex e Acionistas Minoritários da 

Globex não foi suficiente para a utilização da totalidade dos créditos por eles detidos contra a Mandala. 

Dessa forma, os créditos detidos pelos Acionistas Controladores da Globex e Acionistas Minoritários da 

Globex foram pagos da seguinte forma: (a) 29,2689348% foram utilizados pelos Acionistas Controladores 

da Globex e Acionistas Minoritários da Globex na subscrição e integralização de ações preferenciais classe 

B de emissão de nossa Companhia, as quais foram rateadas proporcionalmente aos respectivos créditos 
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detidos contra a Mandala; e (b) 70,7310652% foram pagos, em 2 de outubro de 2009, em moeda 

corrente nacional, proporcionalmente aos respectivos créditos detidos contra a Mandala, sendo 

R$ 350.961.006,40 pagos aos Acionistas Controladores da Globex; e R$ 100.806.493,30 pagos aos 

Acionistas Minoritários da Globex. 

 

A totalidade das ações preferenciais classe B acima referidas foi convertida em ações preferenciais classe 

A, na proporção de um para um, sendo que: (a) 32% das ações foram convertidas em 30 de setembro de 

2009; (b) 28% das ações preferenciais classe B foram convertidas em 7 de janeiro de 2010; (c) 20% das 

ações foram convertidas em 7 de julho de 2010; e (d) 20% das ações foram convertidas em 7 de janeiro 

de 2011.  

 

Ainda com relação à conversão das ações preferenciais classe B em ações preferenciais classe A, nos 

termos do Contrato, caso, em cada data de conversão de ações acima referida o valor de mercado das 

ações preferenciais classe A de emissão de nossa Companhia, calculado de acordo com a média 

ponderada do preço por volume em cada pregão, nos 15 pregões da BM&FBOVESPA imediatamente 

anteriores a cada data de conversão, seja inferior a R$ 40,00 por ação preferencial classe A (valor esse 

devidamente ajustado de acordo com a variação da Taxa DI, a partir de 7 de junho de 2009 até a 

respectiva data de conversão) (“Diferença”), a Mandala deverá pagar aos Acionistas Controladores da 

Globex e aos Acionistas Minoritários da Globex um valor equivalente à referida Diferença, por ação 

preferencial classe B por eles subscrita. Com relação às ações preferenciais classe B convertidas em 30 de 

setembro de 2009, o valor de tal Diferença foi de R$ 3,6927 por ação, totalizando o montante de 

R$ 19.627.538,74. Com relação às ações preferenciais classe B convertidas em 7 de janeiro de 2010, em 7 

de julho de 2010 e em 7 de janeiro de 2011, não houve Diferença positiva. 

 

Além disso, nossa Companhia, na posição de cessionária das obrigações assumidas pela Mandala (em 

decorrência da incorporação da Mandala pela Globex, em 22 de dezembro de 2009), lançou uma oferta 

pública de ações (“OPA”) para aquisição das ações ordinárias remanescentes da Globex, por um valor por 

ação equivalente a 80% do valor de aquisição por ação pago aos Acionistas Controladores da Globex, de 

acordo com a legislação brasileira, concluída em 3 de fevereiro de 2010, garantindo ainda aos aderentes a 

opção de subscrever ações preferenciais classe B de emissão de nossa Companhia, nos mesmos termos e 

condições garantidos aos Acionistas Controladores da Globex, conforme acima exposto. Por meio da OPA, 

concluída em 3 de fevereiro de 2010, adquirimos 4.102.220 ações ordinárias de emissão da Globex, 

representativas de aproximadamente 3,3% de seu capital social. Dessa forma, passamos a deter 98,32% 

do capital social da Globex. 

 

Considerando que todos os acionistas aderentes da OPA optaram por pagamento parte em moeda 

corrente nacional e parte em ações preferenciais classe B de emissão de nossa Companhia, foi pago aos 

acionistas aderentes o montante total de R$ 28.428.390,52, em moeda corrente nacional, e foram 

entregues 137.014 ações preferenciais classe B, em 10 de fevereiro de 2010, data de liquidação da OPA. 

As ações preferenciais classe B adquiridas deverão ser convertidas em ações preferenciais classe A de 

acordo com o mesmo cronograma aplicável às ações detidas pelos Acionistas Controladores da Globex e 

Acionistas Minoritários da Globex, conforme acima exposto. Tendo em vista que, na data de entrega das 

ações preferenciais classe B aos acionistas aderentes da OPA, a data de conversão das 2 primeiras 

parcelas de ações já havia transcorrido (7 de julho de 2009 e 7 de janeiro de 2010), 60% de referidas 

ações preferenciais classe B foram convertidas em ações preferenciais classe A em 17 de fevereiro de 

2010. Não foi apurada Diferença positiva entre o valor de mercado de nossas ações preferenciais classe A 
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na ocasião e o valor de R$ 40,00, bem como em nenhuma das demais datas de conversão, portanto, 

nenhum valor foi pago nesse sentido. 

 

Conforme acima exposto, emitimos ações preferenciais classe B e procedemos à conversão de tais ações 

em ações preferenciais classe A, para viabilizar a operação em questão. O nosso quadro acionário antes 

da operação em questão era: 

 

Acionistas 
Diretos 

Ações Ordinárias 
Participação no 
Capital Votante 

Ações 
Preferenciais 
Classe A 

Participação nas 
Ações 

Preferenciais 
Classe A 

Total de ações 
Participação no 
Capital Total 

Acionistas 
Controladores 

99.619.331 99,94% 36.451.306 26,44% 136.070.637 57,29% 

Outros 60.520 0,06% 101.025.710 73,29% 101.086.230 42,55% 
Tesouraria 0 0,00 % 369.600 0,27% 369.600 0,16% 
TOTAL 99.679.851 100 % 137.846.616 100 % 237.526.467 100 % 

 

 

O nosso quadro acionário após a operação em questão está refletido nos itens 15.1 e 15.2 deste 

Formulário de Referência. 

 

(iii) Reestruturação da associação com o Itaú Unibanco S.A. 

 

Em 27 de outubro de 2004, firmamos uma parceria com o Banco Itaú Holding Financeira S.A. (“Parceria”) 

para a constituição de uma instituição financeira denominada Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento (“FIC”), com o objetivo de estruturar e disponibilizar aos nossos clientes 

produtos e serviços financeiros, com exclusividade, incluindo, dentre outros, o oferecimento de cartões de 

crédito private label (para uso restrito nas nossas lojas), cartões com bandeiras de ampla aceitação, 

crédito direto ao consumidor, garantia estendida e empréstimo pessoal, com unidades de atendimento 

financeiro instaladas nas nossas lojas. A Parceria foi celebrada para um prazo inicial de 20 anos. A parceria 

inicialmente não implicou em investimentos relevantes realizados pela nossa Companhia. 

 

Considerando que: (a) a Globex possuía acordo de associação semelhante com o Unibanco – União de 

Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco”), do qual resultou a constituição do Banco Investcred Unibanco S.A. 

(“Investcred”); e (b) em 18 de fevereiro de 2009, foi aprovada pelo Banco Central do Brasil a associação 

das atividades do Unibanco e do Banco Itaú S.A., formando o Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú 

Unibanco”), entramos em negociação com o Itaú Unibanco para a reestruturação da Parceria. 

 

Referida reestruturação, concluída em 30 de dezembro de 2009, alterou os seguintes pontos da Parceria:  

 

(a) exclusão da obrigação de exclusividade do Itaú Unibanco para operar com a FIC, relacionada à 

celebração de parcerias ou acordos relativos à oferta, distribuição e comercialização de produtos e 

serviços financeiros no segmento em que atuamos. Em contrapartida, o Itaú Unibanco pagou à nossa 

Companhia R$ 550.000.000,00; 

 

(b) extensão do prazo de exclusividade concedido pela nossa Companhia à FIC, pelo prazo adicional 

de 5 anos, para oferta dos produtos e serviços financeiros aos nossos clientes em nossas lojas (atuais e 

decorrentes de crescimento orgânico), que vigorará até 28 de agosto de 2029, exclusividade essa pela 

qual o Itaú Unibanco pagou à nossa Companhia o montante de R$ 50.000.000,00; 

 

(c) extensão da exclusividade da FIC para oferecer produtos e serviços financeiros inclusive aos 

clientes das lojas Ponto Frio e lojas de internet; 
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(d) exclusão do produto “garantia estendida” da exclusividade da FIC, sendo que tal produto passou 

a ser comercializado diretamente pela nossa Companhia, e não mais pela FIC, sendo a remuneração 

advinda da oferta de garantia estendida atribuída exclusivamente à nossa Companhia. Poderemos 

contratar qualquer seguradora para disponibilização desse produto, observado o direito de preferência do 

Itaú Unibanco, caso a sua oferta seja equivalente à da seguradora em questão, bem como o direito de 

rever sua oferta para que se iguale à oferta de tal seguradora; 

 

(e) na hipótese de novas aquisições pela nossa Companhia (por meio da (i) constituição de novos 

negócios inicialmente não abrangidos pela Parceria, ou (ii) aquisição ou operação, total ou parcialmente, 

de qualquer ponto comercial, sociedades e/ou ativos de qualquer ramo, incluindo, sem limitação, lojas de 

varejo, de “atacarejo”, de atacado, de eletrodomésticos, de vendas pela internet, drogarias, postos de 

combustível), as partes deverão negociar a inclusão de tal novo negócio na Parceria. Se as partes não 

chegarem a um acordo, o novo negócio não será incluído na Parceria, podendo ser explorado 

isoladamente pela nossa Companhia; 

 

(f) integração das atividades do Investcred na Parceria da FIC; 

 

(g) exclusão das metas de performance de nossa Companhia no âmbito da Parceria; 

 

(h) exclusão da preferência de contratação do Itaú Unibanco para serviços acessórios de folha de 

pagamento, pagamento a fornecedores e assessoria em operações financeiras; 

 

(i) indicação do Diretor de Produtos da FIC pela nossa Companhia, sujeita à aprovação do Itaú 

Unibanco, cabendo ainda à nossa Companhia o direito de aprovar a indicação pelo Itaú Unibanco para os 

demais cargos de diretoria da FIC; 

 

(j) inclusão de procedimento de auditoria de competitividade de custos alocados à FIC e rateio de 

custos, sendo que, caso a auditoria verifique que os custos repassados não são competitivos, a FIC deve 

ser ressarcida; 

 

(k) inclusão de provisão dispondo que, em caso de inadimplência da Parceria pelo Itaú Unibanco, 

nossa Companhia terá o direito de obrigá-lo a alienar sua participação no capital social da FIC para nossa 

Companhia, e, caso a parte inadimplente seja a nossa Companhia, o Itaú Unibanco terá o direito de 

obrigar nossa Companhia a adquirir sua participação no capital social da FIC, sendo o preço equivalente 

ao valor de mercado de referida participação, calculado por 2 bancos de investimento, considerando no 

cálculo o prazo remanescente da obrigação de exclusividade; e 

 

(l) inclusão de provisão dispondo que, em caso de término da Parceria por decurso de prazo sem 

acordo de prorrogação entre as partes, teremos o direito de adquirir a participação detida pelo Itaú 

Unibanco no capital social da FIC, não sendo a exclusividade desconsiderada, nesse caso, para fins de 

cálculo do valor de mercado de referida participação. 

 

(iv) Associação com Casas Bahia 

 

Em 4 de dezembro de 2009, celebramos um contrato de associação com a Casa Bahia Comercial Ltda. 

(“Casas Bahia”), por meio da Mandala, pelo qual a nossa Companhia e a Casas Bahia integrarão seus 

respectivos negócios no setor varejista de bens duráveis, assim como unificarão os negócios de comércio 
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eletrônico de bens duráveis atualmente por elas desenvolvidos. A conclusão da transação está sujeita à 

aprovação das autoridades antitruste brasileiras. 

 

Em 1º de julho de 2010, publicamos fato relevante informando que nossa Companhia, a Globex, a Casas 

Bahia e os sócios de Casas Bahia celebraram aditivo ao Acordo de Associação (“Aditivo”).  Em referido 

Aditivo, as partes reviram certas condições para a associação entre Globex e Casa Bahia, no tocante (i) à 

integração dos negócios de Globex e Casas Bahia no setor de varejo de bens duráveis, incluindo os 

negócios de varejo de bens duráveis conduzidos por nossa Companhia em suas lojas Extra-Eletro, e (ii) à 

integração dos negócios de comércio eletrônico de bens duráveis explorados por Globex, Casas Bahia e 

nossa Companhia.  

 

Nesse contexto, enquanto ato preparatório para a Associação, os sócios de Casas Bahia promoveram a 

cisão parcial de Casas Bahia, com versão da parcela cindida, compreendendo ativos, passivos, direitos e 

obrigações referentes ao negócio de varejo de bens duráveis, avaliados com base em balanço patrimonial 

auditado de Casas Bahia de 30 de junho de 2010, para uma nova e recém-constituída sociedade, a Nova 

Casa Bahia S.A. (“NCB”). 

 

Em 09 de novembro de 2010, foi realizada a assembleia geral de acionistas da Globex, na qual foram 

aprovadas as seguintes matérias: 

 

(i) o aumento do capital social da Globex de R$671.032.768,17 para R$1.426.552.570,59, aumento esse 

no valor de R$755.519.802,42, mediante a emissão, para subscrição privada, de 47.219.987 novas ações 

ordinárias, ao preço de emissão de R$16,000000213045 por ação. Tais ações foram totalmente subscritas 

pela nossa Companhia e integralizadas mediante a conferência dos bens e créditos de sua titularidade; e 

 

(ii) a incorporação da totalidade das ações de emissão da NCB pela Globex, convertendo-se a NCB em sua 

subsidiária integral, na forma do disposto no Art. 252 da Lei nº 6.404/76. Em decorrência da incorporação 

de ações da NCB, foi aprovado o aumento do capital social da Globex, de R$1.426.552.570,59 para 

R$2.895.452.570,59, aumento este no valor de R$1.468.900.000,00, mediante a emissão de 151.663.259 

novas ações ordinárias. Tais ações foram integralmente subscritas pelos sócios de NCB. 

 

Casas Bahia, Globex e nossa Companhia são responsáveis pelos respectivos passivos que tenham origem 

em fatos e atos anteriores à data da incorporação de ações de NCB, exceto aqueles registrados nas 

respectivas contabilidades na data da incorporação de ações. 

 

Na mesma data, passou a vigorar o acordo de acionistas celebrado em 1º de julho de 2010 entre nossa 

Companhia, Samuel Klein e Michael Klein, bem como entre Casas Bahia e Wilkes, como intervenientes-

anuentes (“Acordo de Acionistas”), com prazo de vigência de 6 anos, prorrogável a pedido de qualquer 

das partes por dois anos adicionais caso não haja, ao final do prazo original, ações em circulação 

correspondentes a pelo menos 20% do capital social de nossa Companhia e os sócios de Casas Bahia 

tenham alienado percentual inferior a 23,64% das ações de emissão de nossa Companhia de que eram 

titulares na data da incorporação das ações da NCB. 

 

Submetemos ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência as condições da associação, nos termos 

originalmente acordados. Ainda que, para fins concorrenciais, a celebração do Aditivo objeto do presente 

fato relevante não altere os termos da análise, nossos controladores comunicaram ao CADE a celebração 

do Aditivo e continuarão colaborando com as autoridades no processo de análise da associação. 
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Em observância às práticas de livre concorrência do Brasil, em 3 de fevereiro de 2010, a nossa Companhia 

e a Casas Bahia celebraram com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) um Acordo 

Provisório de Reversibilidade da Operação (APRO), determinando que nossa Companhia, a Globex e a 

Casas Bahia deverão manter (i) suas marcas Casas Bahia e Ponto Frio, bem como realizar campanhas 

promocionais separadas, assegurando investimentos em propaganda em patamares compatíveis com os 

exercícios anteriores, ressalvadas as hipóteses excepcionais decorrentes da conjuntura econômica; (ii) em 

funcionamento as lojas atualmente existentes nos 146 municípios nos quais as 2 empresas estão 

presentes; (iii) seus respectivos centros de distribuição, comprometendo-se, ainda, a manter os seus 

níveis gerais de emprego; (iv) a Casas Bahia na Indústria de Móveis Bartira Ltda., subsidiária da Casas 

Bahia; (v) suas respectivas políticas de concessão de crédito; e (vi) as estruturas de compras e os seus 

instrumentos contratuais comerciais de forma segregada, ainda que possam, desde logo, atuar de forma 

conjunta nessa área. 

 

(v) Reestruturação da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. 

 

Em 08 de novembro de 2010, nossa Companhia celebrou o Acordo de Reestruturação com nossa 

controlada Globex Utilidades S.A. (“Globex”), German Pasquale Quiroga Vilardo, Eduardo Khair Chalita, 

Renato Guillobel Drumond, Eduardo Valente de Castro (em conjunto “Executivos”), Nova Pontocom 

Comércio Eletrônico S.A., atual denominação da PontoFrio.com Comércio Eletrônico S.A. (“Nova 

Pontocom”), E-Hub Consultoria, Participações E Comércio S.A. (“E-HUB”), ECQD Participações Ltda. 

(“ECQD”) e Internet Equities do Brasil Participações S.A., pelo qual foram reguladas as seguintes matérias: 

 

(i) a reestruturação das participações detidas pela Globex na Nova Pontocom e pelos Executivos na E-HUB 

(atualmente através da ECQD), sob o ponto de vista societário e operacional, incluindo a Permuta de 

Ações, entre os Executivos e nossa Companhia, com o intuito de consolidar as atividades do setor de 

comércio eletrônico da Globex, da nossa Companhia e da Casas Bahia, do sistema telefônico de vendas de 

produtos destinados ao consumidor final da Globex e da operação de venda em volume para pessoas 

jurídicas realizada, direta ou indiretamente, pela Globex; 

 

(ii) a participação dos Executivos na gestão da Nova Pontocom e suas subsidiárias; 

 

(iii) os aspectos operacionais da Nova Pontocom e da E-HUB a serem observados; e 

 

(iv) a resilição dos acordos celebrados pelas Partes (com exceção da nossa Companhia) em 1º de agosto 

de 2008, dentre os quais: um Acordo Operacional e Outros Pactos, um Acordo de Acionistas da Nova 

Pontocom, 4 Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações, um Acordo de Investimento e Outros 

Pactos, um Acordo de Acionistas da E-HUB e um Termo de Licença de Uso e Outras Avenças. 

 

Visando a implementação do Acordo de Reestruturação, foram aprovados e celebrados os seguintes atos:  

 

(i) Incorporação de ações da E-HUB pela Nova Pontocom, com o conseqüente aumento de capital social 

da Nova Pontocom e emissão de novas ações aos antigos sócios da E-HUB; 

 

(ii) Aumento do capital social da Nova Pontocom, subscrito e integralizado por (i) Globex mediante 

transferência de acervo referente ao Atacado Globex, (ii) nossa Companhia mediante transferência de 

ativos e passivos da divisão de negócios de comércio eletrônico, conhecida como “Extra.com”, incluindo o 
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respectivo sistema telefônico de vendas de produtos destinados ao consumidor final no valor certo de 

R$24.820.324,11, sendo R$18.700.000,00 destinados à conta de capital e R$6.120.324,11 destinado à 

conta de reserva de capital; 

 

(iii) Celebração de Instrumento Particular de Contrato de Permuta de Ações (o “Contrato de Permuta”), 

regulando os termos e condições da transferência, pela nossa Companhia aos Executivos, na proporção de 

¼ para cada um, de 3.641.036 ações de emissão da Nova Pontocom (representativas de 6,0% de seu 

capital social) em permuta por 2.545.732 quotas de emissão de ECQD, mais torna de R$20.000.000,00; 

 

(iv) Celebração do Acordo de Acionistas da Nova Pontocom pela Globex, pela nossa Companhia e pelos 

Executivos; e 

 

(v) Celebração do Contrato de Cessão do Programa de Computador intitulado “E-Plataforma”, de 

titularidade da Plataforma E-Commerce do Brasil Participações S.A. à Nova Pontocom. 

 

Após a implementação dos atos acima elencados, a nossa Companhia passou a deter 100% do capital 

social da ECQD Participações Ltda. (que é detentora de 4,85% do capital da PF.COM) e 39,05% do capital 

da PF.COM. Dessa forma, o capital social da Nova Pontocom passou a estar dividido da seguinte forma: 

 
Acionistas 
Diretos 

Ações Ordinárias Participação no 
Capital Votante 

Total de ações Participação no 
Capital Total 

Companhia Brasileira 
de Distribuição 

30.407.804 50,10% 30.407.804 50,10% 

Globex Utilidades 23.701.117 39,05% 23.701.117 39,05% 
ECQD Participações 2.942.875 4,85% 2.942.875 4,85% 
Administradores 3.358.274 5,53% 3.358.274 5,53% 
Tesouraria 282.762 0,47% 282.762 0,47% 
TOTAL 60.692.838 100% 60.692.838 100% 

 

(vi) Aquisição de Sendas Distribuidora S.A. 

 

Em 23 de fevereiro de 2011, nossa Companhia divulgou fato relevante segundo o qual anunciou a 

conclusão das negociações com Sendas S.A. acerca da aquisição, pela nossa controlada Barcelona 

Comércio Varejista e Atacadista S.A. (“Barcelona”), das ações remanescentes de emissão da Sendas 

Distribuidora S.A. (“Sendas Distribuidora”) detidas por Sendas S.A. Com essa aquisição, nossa Companhia 

e nossas controladas Sé Supermercados Ltda. e Barcelona passaram a deter conjuntamente 100% do 

capital social total da Sendas Distribuidora, do qual já eram titulares de 57,43%. Na mesma data, nosso 

Conselho de Administração aprovou a operação. 

 

Posteriormente, em 14 de março de 2011, os nossos acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária aprovaram a aquisição das ações remanescentes da Sendas Distribuidora, de forma que a 

Barcelona adquiriu 250.001.000 ações ordinárias classe A de emissão da Sendas Distribuidora, 

representativas de 50% do capital social votante desta, pelo valor total de R$ 377.000 mil, em 7 parcelas, 

sendo a primeira, no valor de R$ 59.000 mil, devida na data do fechamento da aquisição, e o 

remanescente, no valor total de R$ 318.000 mil, em 6 parcelas anuais iguais e consecutivas de R$ 53.000 

mil cada uma, vencendo a primeira delas em 1º de julho de 2011, sendo que a 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas 

serão atualizadas monetariamente pela variação positiva do IPCA tomando-se como base o mês de julho 

de 2010. 
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não éramos objeto de qualquer pedido de 

falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial fundado em valor relevante. 
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A Companhia é pioneira no setor varejista de alimentos no Brasil e atualmente é a maior empresa de 

distribuição da América Latina com mais de 1.800 unidades,  entre super e hipermercados, lojas 

especializadas, atacarejo (cash&carry) além de postos de combustíveis e drogarias. A companhia mantém 

operações em 19 estados de todas as regiões do Brasil e Distrito Federal, totalizando mais de 2,8 milhões 

de m² de área de vendas. Mantém estrutura multiformato com os modelos: supermercados (Pão de 

Açúcar, Extra, CompreBem e Sendas), hipermercados (Extra), lojas de bens duráveis (Ponto Frio, Casas 

Bahia), lojas de conveniência (Extra Fácil) e atacarejo (Assaí Atacadista). A companhia também atua no 

comércio eletrônico nas áreas de alimentos, através do site www.paodeacucar.com.br, e não alimentos, 

com a Nova Pontocom, empresa que possui em seu portfólio as operações online de três grandes marcas 

do varejo nacional: Casasbahia.com.br, Extra.com.br, Pontofrio.com.br. 

 

Nosso objeto social consiste em: (i) comercialização de produtos manufaturados, semi manufaturados ou 

in natura, nacionais ou estrangeiros, de todo e qualquer gênero e espécie, natureza ou qualidade, desde 

que não vedada por lei; (ii) industrialização, processamento, exportação, importação e representação de 

produtos por conta própria ou de terceiros; (iii) comércio internacional, inclusive de café; (iv) importação, 

distribuição e comercialização de produtos cosméticos de higiene e toucador, perfumaria, saneantes e 

domissanitários e suplementos alimentares; (v) comércio em geral de drogas e medicamentos, 

especialidades farmacêuticas e homeopáticas, produtos químicos, acessórios, artigos odontológicos, 

instrumentos e aparelhos cirúrgicos, bem como a fabricação de produtos químicos e especialidades 

farmacêuticas, tais como drogaria, farmácia alopática, farmácia homeopática ou farmácia de manipulação 

de cada especialidade; (vi) comércio de produtos e derivados de petróleo, abastecimento de combustíveis 

de quaisquer espécies, podendo também prestar serviços de assistência técnica, oficinas de serviços, 

consertos, lavagem, lubrificação, venda de acessórios e outros serviços afins, de quaisquer veículos em 

geral; (vii) comercialização de produtos, drogas e medicamentos veterinários em geral, manutenção de 

consultório, clínica e hospital veterinário e pet shop com serviços de banho e tosa; (viii) locação de fitas 

gravadas em vídeo cassete; (ix) prestação de serviços de estúdios fotográficos, cinematográficos e 

similares; (x) prática e administração de operações imobiliárias, comprando, promovendo loteamentos e 

incorporação, locando e vendendo bens imóveis próprios e de terceiros; (xi) agir como distribuidora, 

agente e representante de comerciantes e industriais estabelecidos dentro do país ou fora dele e, nesta 

qualidade, por conta dos comitentes ou por conta própria, adquirir, reter, possuir e fazer quaisquer 

operações e transações de interesse próprio ou dos comitentes; (xii) serviços de processamento de dados; 

(xiii) exploração de edificações e construção em todas as suas modalidades, por conta própria ou de 

terceiros, bem como a compra e venda de materiais para construção e a instalação e manutenção de 

sistemas de ar condicionado, de monta-cargas e elevadores de carga; (xiv) aplicação de produtos 

saneantes domissanitários; (xv) transporte rodoviário de cargas em geral para seus próprios produtos, 

podendo inclusive armazená-los; (xvi) publicidade em geral, podendo estender-se a outros ramos que lhe 

sejam compatíveis ou conexos, respeitadas as restrições legais; (xvii) compra, venda e distribuição de 

livros, revistas, jornais, periódicos e assemelhados; (xviii) realização de estudos, análises, planejamento e 

pesquisas de mercado; (xix) realização de testes para lançamento de novos produtos, embalagens e 

marcas; (xx) elaboração de estratégias e análises do comportamento setorial de vendas, de promoções 

especiais e de publicidade; (xxi) prestação de serviços de administração de cartões vale alimentação, 

refeição, farmácia, combustível, transporte e outros cartões que decorram das atividades relacionadas ao 
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seu objeto social; e (xxii) representação de outras sociedades nacionais ou estrangeiras e a participação 

em outras sociedades qualquer que seja a sua forma ou objeto. 

 

Com vendas brutas de aproximadamente R$ 36,1 bilhões e market share de 17,9% registrados em 2010 

(segundo Ranking Abras – Associação Brasileira de Supermercados), somos uma das companhias líderes 

do setor varejista brasileiro de alimentos, principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. Em 31 de dezembro de 2010, operávamos com 

1.647 lojas, 81 postos de combustíveis e 153 drogarias, distribuídos em 19 Estados e no Distrito Federal, 

além de uma infra-estrutura logística composta por 28 centrais de distribuição instaladas em 14 Estados. 

 

Os números acima já contemplam as lojas da rede Ponto Frio (Globex), adquirida em junho de 2009 bem 

como os pontos de venda de Casas Bahia, consolidadas ao resultado da Companhia a partir de novembro 

de 2010. A tabela abaixo apresenta as principais características de cada uma de nossas redes de lojas (por 

bandeira) e forma de operações: 
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Negócio Bandeira Conceito Participação 

nas vendas 

totais em 2010 

Número de 

lojas 

(dez/2010) 

SUPERMERCADOS 

Pão de Açúcar 

Supermercado de vizinhança, moderno, que oferece 

o melhor atendimento, serviço, qualidade e 

variedade de produtos, em um ambiente prático e 

aconchegante. Valoriza o relacionamento com os 

clientes e incentiva a prática do consumo consciente 

e um estilo de vida saudável.  

13,0% 149 

Extra Super 

Supermercado de bairro completo, com destaque 

para padaria e açougue, onde a família abastece sua 

casa com economia e rapidez e encontra também 

utensílios para a casa, tudo isto em um ambiente 

agradável, de fácil acesso e com simpático 

atendimento.(1) 

13,5% 101 

HIPERMERCADO  Extra Hiper 

Hipermercado da família brasileira, que oferece 

atendimento e serviços diferenciados, ambiente 

moderno e agradável, grande variedade de produtos 

alimentícios e não-alimentos a preços competitivos. 

37,2% 110 

ATACAREJO  Assaí 

Loja de gêneros alimentícios, com foco no 

atendimento ao consumidor institucional formado 

por transformadores, revendedores e utilizadores, 

que oferece preços altamente competitivos e 

produtos de qualidade. 

9,0% 57 

PROXIMIDADE  Extra Fácil 

Mercado de proximidade. Local de compra 

conveniente no caminho de casa e/ou trabalho, 

onde o cliente encontra, com economia e rapidez, a 

reposição de produtos para o dia a dia. Destaque 

para as categorias refeições prontas, bebidas e 

bonbonnière. Tudo isso em um ambiente agradável 

e com atendimento próximo e simpático.   

(2) 68 

ELETROELETRÔNICOS 

Ponto Frio 

Focada em promover a melhor experiência de 

compra de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e 

produtos para o lar, as lojas Ponto Frio contam com 

uma grande variedade de itens e serviços, além de 

oferecer um atendimento próximo e especializado, 

da venda ao pós-venda. (3) 

13,6% 

 

 

 

 

506 

Casas Bahia 

As lojas Casas Bahia destacam-se pelo acesso 

facilitado ao crédito e pela adoção de um modelo de 

gestão focado na simplicidade, no respeito e na 

dedicação total aos fregueses, fornecedores e 

parceiros comerciais.  

7,4% 
526 
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COMÉRCIO 

ELETRÔNICO  

pontofrio.com.br 

Loja virtual que oferece a melhor experiência de 

compra, com agilidade, praticidade e o mais 

completo mix de produtos, que contempla 

categorias como eletrônicos, eletrodomésticos, cine 

& foto, telefone & celulares, informática, games, 

eletroportáteis, móveis, beleza e saúde, esporte e 

lazer, etc. 6,8% 

- 

extra.com.br 

Solução de comércio eletrônico perfeita para a 

família, com grande variedade de produtos, 

eficiência no atendimento e serviços diferenciados. 

- 

casasbahia.com.br 

Site onde os fregueses encontram móveis, celulares, 

utilidades domésticas e uma ampla gama de 

produtos. São mais de 17 categorias para comprar 

em um site moderno, rápido e seguro. 

- 

NEGÓCIOS 

ESPECIALIZADOS 

Drogarias 

Localizadas nas galerias comerciais dos 

supermercados e hipermercados do Grupo, as 

drogarias complementam o conceito de conveniência 

oferecido ao consumidor ao oferecerem um amplo 

sortimento de medicamentos e complementos com 

ética, qualidade, preços competitivos e a garantia da 

presença de um farmacêutico para atender e 

orientar os clientes.  

0,7% 153 

Postos de 

combustíveis 

Instalados nos estacionamentos ou em locais 

vizinhos às lojas, trazem a chancela da marca das 

bandeiras e destacam-se pela oferta de produtos de 

qualidade a preços competitivos.  

2,8% 81 

(1) – As lojas dos formatos CompreBem e Sendas estão sendo convertidas para o formato Extra 

Supermercado. 

(2) – A participação das vendas da bandeira Extra Fácil está consolidada na bandeira Extra Hipermercado. 

(3) – As lojas Extra Eletro foram convertidas para o formato Ponto Frio. 

 

Em 27 de outubro de 2004, firmamos uma parceria com o Itaú para a constituição da FIC, com o objetivo 

de disponibilizar aos nossos clientes produtos e serviços financeiros, com exclusividade, incluindo, dentre 

outros, o oferecimento de cartões de crédito private label (para uso restrito nas nossas lojas) e co-

branded (que levam a marca do Grupo e do parceiro e podem ser usados livremente), cartões com 

bandeiras de ampla aceitação, crédito direto ao consumidor e empréstimo pessoal, com unidades de 

atendimento financeiro instaladas nas nossas lojas. 

 

O apoio a políticas públicas de cunho social, o incentivo às práticas esportiva e cultural, o estímulo ao 

comércio ético e solidário e ao consumo consciente também são características presentes em nossas 

atividades. 

 

PÁGINA: 59 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

(a) produtos e serviços comercializados 

 

Nossas atividades são segmentadas em: 

 

• Varejo – inclui principalmente as operações de supermercados e da venda de alimentos e outros 

produtos ao consumidor. As principais bandeiras nesse segmento são Pão de Açúcar, CompreBem, 

Extra, Extra Fácil e Sendas, bem como o PA Delivery, serviço de entrega à domicílio de pedidos 

feitos via internet. Inclui ainda operações especializadas de postos e drogarias a fim de 

complementar a oferta ao consumidor; 

• Eletrônicos – constitui-se da operação de venda de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos através 

de lojas físicas espalhadas pelo Brasil. É representada pelas bandeiras Ponto Frio e Casas Bahia; 

• Atacarejo – operação de comercialização de produtos alimentícios e outros produtos mais voltada 

ao público institucional, sem contudo ser um atacado. É representado pela bandeira Assaí; 

• Comércio eletrônico – inclui a operação de venda de mais de 15 categorias de produtos ao 

consumidor final (destacando-se eletrônicos) representada pelos websites www.pontofrio.com.br, 

www.extra.com.br e www.casasbahia.com.br, a operação de venda de eletrônicos no atacado 

(Ponto Frio Atacado) e também a operação de venda de soluções voltadas a empresas para 

comércio na rede mundial de computadores (e-Hub). 

 

A administração monitora separadamente os resultados operacionais de suas unidades de negócios 

com o objetivo de tomar decisões a respeito de alocação de recursos e avaliação de desempenho. O 

desempenho do segmento é avaliado com base no resultado operacional e é mensurado de forma 

consistente com o resultado operacional das demonstrações financeiras consolidadas. O financiamento 

do GPA (inclusive custos financeiros e receita financeira) e impostos de renda são administrados de 

forma segmentada. 

 

A Companhia está envolvida em operações de lojas de varejo localizadas em 19 estados e no Distrito 

Federal. Os segmentos operacionais são divulgados de maneira consistente com o relatório interno 

fornecido ao principal tomador de decisões operacionais, identificado como o Diretor-Presidente. 

 

O principal tomador de decisões operacionais destina recursos e avalia o desempenho por meio da 

revisão de resultados e de outras informações relacionadas aos quatro segmentos. Esses segmentos 

são identificados com base na descentralização da administração dos negócios e não foram somados 

para formar os segmentos passíveis de divulgação. Em 2010 a Companhia identificou o segmento 

comercio eletrônico separado do negócio eletrodoméstico devido à estratégia diferenciada em relação 

ao mundo físico e na gestão dos negócios. 

 

A Companhia calcula os resultados dos segmentos utilizando as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

entre outros fatores, o lucro operacional de cada segmento, que inclui algumas alocações de despesas 

indiretas corporativas. Frequentemente, a Companhia revisa o cálculo do lucro operacional de cada 
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segmento, incluindo quaisquer alocações de despesas indiretas corporativas, conforme estabelecido 

pelas informações regularmente revisadas pelo principal tomador de decisões operacionais. Quando as 

revisões são feitas, os resultados operacionais de cada segmento afetado pelas revisões são corrigidos 

em todos os períodos apresentados, a fim de manter a comparabilidade. Informações financeiras e 

patrimoniais selecionadas dos segmentos da Companhia estão listadas na tabela a seguir: 
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

 

• As eliminações são compostas por saldos entre as companhias e relacionam principalmente à classificação 

de imposto de renda diferido de circulante para não circulante; 

 

Informações gerais da Companhia 

 

A Companhia atua principalmente como varejista de alimentos, vestuário, eletrodomésticos e outros produtos. 

A receita total é composta pelos seguintes tipos de produtos: 

 

 2010 2009 

Alimentos 53,2% 80,2% 

Não-alimentos 43,0% 14,8% 

Outros (*) 3,8% 5,0% 

Total de Vendas 100,0% 100,0% 

 

(*) Representa a venda de gasolina e itens de drogaria. 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

(a) características do processo de produção 

 

Muitos dos produtos que comercializamos são adquiridos prontos para serem revendidos ao consumidor 

final. Apenas uma parcela dos produtos é produzida ou manuseada em nossas lojas, a partir de 

formulações elaboradas pela nossa equipe de desenvolvimento e formação técnica de perecíveis. Em 

alguns casos, firmamos parcerias com fornecedores que entregam produtos semi-prontos para serem 

finalizados nas nossas lojas. 

 

Os produtos produzidos e/ou manuseados em nossas lojas são: (i) frutas e legumes, quando cortados 

e/ou embalados em nossas lojas; (ii) carnes (bovina, suína, frango e peixes), bem como frios e queijos, 

quando cortados, pesados e embalados em nossas lojas; (iii) pratos prontos da rotisserie; e (iv) pães, 

bolos e doces das nossas padarias localizadas dentro das nossas lojas. 

 

Não produzimos os produtos que são vendidos por meio de nossas marcas exclusivas. Referidos produtos 

são produzidos por fornecedores criteriosamente selecionados por nossa Companhia, após avaliação da 

qualidade de seus serviços e a capacidade de atender nossa demanda (em volume, prazo e condição 

comercial). O desenvolvimento de produtos sob nossa marca exclusiva é orientado por um detalhado 

processo, que tem como objetivo padronizar e assegurar a produção e o lançamento do produto dentro 

dos objetivos comerciais e estratégicos de nossas marcas, bem como obedecendo nosso padrão de 

qualidade, envolvendo diversas áreas da nossa Companhia. 

 

(b) características do processo de distribuição 

 

Nosso processo de logística e distribuição é dividido de acordo com os produtos e serviços comercializados 

em nossas bandeiras (sejam alimentos ou não-alimentos). De acordo com essa divisão, os processos de 

distribuição obedecem ao seguinte procedimento: 

 

Lojas, Supermercados e Hipermercados 

 

Para o processo logístico de abastecimento de nossas lojas, supermercados e hipermercados, possuíamos, 

em 31 de dezembro de 2010, 23 centrais de distribuição localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraná e no Distrito Federal, que correspondia a uma área de 400 mil 

m2 (entre centros de distribuição próprios e terceirizados). Tal processo de distribuição é realizado por 

meio de frota terceirizada, que totalizava, em 31 de dezembro de 2010, mais de 1.300 veículos dedicados 

exclusivamente ao referido processo, sendo toda ela rastreada. O índice de centralização era, em 31 de 

dezembro de 2010, de 85%. 

 

Para os produtos não centralizados, o pedido é efetuado diretamente pelas lojas, com a entrega efetuada 

pelo fornecedor diretamente na loja (modelo de abastecimento denominado “Entrada Direta”). Em 31 de 

dezembro de 2010, 15% das vendas de nossas lojas correspondiam a produtos de “Entrada Direta”, 

principalmente folhagens, cigarros, sorvetes, iogurtes e revistas. 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

Eletrônicos e bens duráveis – lojas Ponto Frio e Casas Bahia 

 

A nossa logística em relação às lojas Ponto Frio e Casas Bahia envolve um processo que é iniciado na área 

comercial da 

Globex, a qual, com base na previsão de vendas da Globex, submete seus pedidos aos seus fornecedores. 

Realizados tais pedidos, a gestão das entregas dos produtos é feita pela gerência de supply-chain da 

Globex, que avalia os níveis de estoque, previsão de vendas por loja, bem como outras variáveis, e faz o 

agendamento da entrega pelo fornecedor nas quantidades necessárias. As entregas são então distribuídas 

entre os centros de distribuição da Globex utilizados para armazenar seus produtos, que, em 31 de 

dezembro de 2010, correspondiam a 16 centros de distribuição, localizados em 11 estados (Rio de Janeiro, 

São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa 

Catarina e Distrito Federal. Cada centro de distribuição conta com uma estrutura própria,  

 

PA Delivery 

 

Por meio do PA Delivery, nossos clientes podem fazer suas compras de produtos alimentícios pela internet. 

Por meio de login em nosso site (www.paodeacucar.com.br), nosso sistema identifica o endereço do 

cliente e direciona o pedido para a unidade PA Delivery mais próxima, para que o pedido possa ser 

iniciado. Em 31 de dezembro de 2010, contávamos com 9 unidades PA Delivery no Brasil, sendo 3 delas 

localizadas na Grande São Paulo, uma em cada  cidade de Indaiatuba (interior do Estado de São Paulo), 

de Bertioga, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Curitiba e de Fortaleza. Tais unidades estão instaladas em 

lojas de nossa Companhia estrategicamente localizadas, de forma a abranger uma maior e mais rentável 

área de entrega. O estoque de tais unidades é compartilhado com o da respectiva loja, para 

aproveitamento de sinergias.  

 

Nova Pontocom 

 

Nossa rede de comércio eletrônico de produtos não-alimentícios possui 2 centros de distribuição para 

atender aos nossos clientes. Esses centros de distribuição são usados para estocagem e manuseio 

necessário dos produtos, desde a separação e embalagem dos produtos até a emissão da nota fiscal e 

expedição do pedido. Após a conclusão do pedido de nossos clientes realizado por meio de nosso site ou 

pelo nosso sistema de televendas, e a confirmação do pagamento pela instituição financeira, os produtos 

são separados por uma equipe especializada e, posteriormente, checados por um departamento de 

controle de qualidade, onde são embalados e a nota fiscal é emitida. 

 

Drogarias 

 

Nossas drogarias são abastecidas com medicamentos e produtos correlatos, sendo que esses últimos 

seguem a logística de distribuição de nossos supermercados e hipermercados. Já os medicamentos são 

entregues por distribuidores especializados que realizam a intermediação do fornecimento entre nossa 

Companhia e os respectivos fabricantes dos medicamentos. Em 31 de dezembro de 2010, possuíamos 

contratos vigentes com 3 grandes distribuidores, bem como contratos vigentes com alguns distribuidores 

regionais. 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

 

Em 2010, por meio da BOMI – Farma, um operador logístico dedicado localizado em São Paulo, realizamos 

compras diretamente da indústria farmacêutica. O centro de distribuição opera no interior do estado de 

São Paulo e atualmente serve nossas drogarias localizadas neste estado. 

 

Postos de Combustíveis 

 

Nossos postos de combustíveis são abastecidos por fornecedores exclusivos, sendo que, em 31 de 

dezembro de 2010, possuíamos 5 fornecedores. Os pedidos de abastecimento são individualizados para 

cada um de nossos postos de combustível, podendo o combustível ser solicitado por ordens de compra ou 

por abastecimentos diários pré-acordados nos termos do respectivo contrato de fornecimento celebrado 

com cada posto de combustíveis. O transporte do combustível é realizado exclusivamente pelo nosso 

fornecedor, sendo a descarga acompanhada por nossos funcionários, por questões de segurança e 

controle de qualidade. Tal processo não é aplicável ao gás natural veicular (GNV) que comercializamos, o 

qual é fornecido por um único fornecedor diretamente aos respectivos postos, mediante suas 

concessionárias regionais e utilização de tubulações ligadas às caixas de entrada dos postos de 

combustíveis, as quais possuem medidores instalados e controlados pelas próprias concessionárias. 

Referidos equipamentos fazem medições periódicas dos volumes de GNV fornecidos. O GNV é 

comercializado mediante dispensers ligados à caixa de entrada mencionada acima e utilização de 

tubulações específicas. 

 

 

(c) característica do mercado de atuação, em relação aos produtos/serviços compreendidos em cada 

segmento operacional 

 

Participação em cada um dos mercados (market share) 

 

Segundo a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), apresentamos um market-share de 17,9% em 

2010. Essa metodologia consiste em análise de questionários autopreenchíveis fornecidos pelas próprias 

empresas, que consituem-se em mais de 500 respondentes, de faturamento de no mínimo R$ 100 

mil/ano. 

 

Especificamente para o mercado de eletroeletrônicos, somos empresa líder em nosso mercado de atuação. 

Para mais informações sobre a nossa associação com a Casas Bahia, vide item 6.5(iv) deste Formulário de 

Referência. 

 

Segundo dados divulgados pela consultoria e-bit, nosso comércio eletrônico Extra.com.br e 

PontoFrio.com.br, considerando a associação com a CasasBahia.com.br, também estaríamos posicionados 

em segundo lugar no mercado. 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

Condições de competição 

 

As maiores empresas do setor varejista de alimentos brasileiro são controladas por sociedades sediadas no 

exterior. A presença estrangeira no setor varejista de alimentos brasileiro começou com a rede varejista 

líder na França, o Carrefour, que inaugurou seu primeiro hipermercado há 36 anos. Nos anos 90, a rede 

internacional Walmart ingressou também no mercado brasileiro, principalmente por meio da aquisição de 

redes domésticas de varejo de alimentos, e a competição no setor intensificou-se. Assim, na nossa visão, 

o setor varejista de alimentos no Brasil é altamente competitivo. Tal argumento é corroborado pelo nível 

de penetração de supermercados no Brasil, em termos de número de supermercados em relação à 

população e área total, menor que os níveis dos Estados Unidos da América e de muitos países da Europa 

Ocidental, tais como França, e de alguns países sul-americanos, como o Chile. 

 

Nesse sentido, nos últimos anos, notamos a aquisição de diversas redes pelas empresas mais relevantes 

do setor varejista de alimentos, incluindo pela nossa Companhia. Acreditamos, no entanto, que a atividade 

de aquisição desacelerará, pois as principais redes já foram adquiridas. Acreditamos também que futuras 

aquisições envolverão principalmente redes menores. Outra tendência recente no setor varejista de 

alimentos são grandes redes migrando para formatos menores, tais como bandeiras de vizinhança. 

 

Acreditamos, ainda, que os hipermercados devem aumentar sua participação no mercado de vestuário, 

mercadorias gerais, produtos eletrônicos, móveis, materiais de construção e outras categorias de produtos 

não-alimentícios, aproveitando o crescimento desses segmentos no Brasil. 

 

Apesar de operarmos lojas em várias regiões do Brasil, a dimensão, riqueza e a importância do Estado de 

São Paulo nos leva a concentrar nossas lojas nesse mercado em particular (sendo o Rio de Janeiro o 2º 

Estado com maior mercado consumidor no qual operamos). No Estado de São Paulo e em todo o País, 

concorremos principalmente na combinação de localização, preço, imagem, qualidade e serviços. 

 

O principal concorrente de nosso hipermercado Extra é o Carrefour, rede varejista de alimentos, líder na 

França, que opera lojas de varejo principalmente nas regiões Sudeste e Sul do País, além do Walmart, que 

possui operação nas suas mais diversas bandeiras no Sudeste, Nordeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. 

 

A rede Assaí concorre principalmente com o Atacadão (cadeia atacadista com mais de 30 lojas adquiridas 

pelo Carrefour em 2007), Roldão, Tenda, Makro e Maxxi. 

 

No Estado do Rio de Janeiro, os principais concorrentes do ABCCompreBem e Sendas (que estão sendo 

convertidos para Extra Supermercado) são Guanabara, Prezunic, Zona Sul e Mundial. 

 

Em outros mercados regionais, não concorremos apenas dentro do setor organizado varejista de 

alimentos, mas também com várias redes de pequeno e médio porte, familiares e negócios varejistas de 

alimentos. 

 

No mercado de bens duráveis, os principais concorrentes de nossas lojas Ponto Frio e Casas Bahia, são 

Magazine Luiza, Pernambucanas, Ricardo Eletro e Lojas Insinuante. 
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No comércio eletrônico de produtos alimentícios, nossas unidades PA Delivery são líderes de mercado e 

não enfrentam concorrência em nível nacional, mas há concorrentes relevantes nos mercados locais, tais 

como o Zona Sul na cidade do Rio de Janeiro (com participação no mercado local superior à nossa), 

Mercadorama (do grupo Walmart) na cidade de Curitiba e Sonda na cidade de São Paulo. 

 

No comércio eletrônico de produtos não-alimentícios, no comércio eletrônico, sofremos concorrência de 

empresas nacionais e estrangeiras. De acordo com um estudo realizado pela revista Exame em março de 

2011, a Nova Pontocom (detentora de Extra.com.br, Pontofrio.com.br e CasasBahia.com.br) possui o 

segundo maior market share no segmento. Nossos concorrentes no segmento são a líder de mercado B2W 

(detentora das lojas Americanas.Com, Submarino Shoptime, dentre outras), Compra Fácil (do grupo 

Hermes), Magazine Luiza, Walmart, Saraiva, Carrefour e Fast Shop. 

 

(d) eventual sazonalidade 

 

A eventual sazonalidade na disponibilidade dos produtos fornecidos por nossos fornecedores, quando 

existente (como no caso de frutas, legumes e verduras), não é relevante para as nossas atividades, 

considerando a grande diversidade de produtos que oferecemos aos nossos clientes em nossas lojas, não 

afetando de nenhuma forma os nossos resultados. 

 

Nossas vendas sofrem sazonalidade significativa nos meses de abril e dezembro, em decorrência das 

comemorações de Páscoa e Natal, respectivamente, períodos nos quais há forte elevação no nosso 

faturamento, devido principalmente à oferta de produtos específicos de consumo nestas datas (tais como 

ovos de páscoa, bacalhau, peru, vinhos e espumantes, entre outros), bem como pelo aumento do 

consumo em geral. Em anos de Copa do Mundo de Futebol, algumas categorias de produto também 

experimentam crescimento sazonal de faturamento, especialmente itens de imagem (tais como 

televisores) e bebidas. 

 

(e) principais insumos e matérias primas 

 

i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou 

regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável 

ii. eventual dependência de poucos fornecedores 

iii. eventual volatilidade dos preços de produtos ou serviços 

Em relação aos itens “i” a “iii” acima, esclarecemos que, devido à nossa base amplamente diversificada de 

produtos, não possuímos um principal insumo e/ou matéria prima que esteja relacionado a uma parcela 

significativa dos produtos que comercializamos ou de nossa receita. 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

Em relação a este item 7.4, esclarecemos que, em 31 de dezembro de 2010, não tínhamos clientes 

responsáveis por mais de 10% da nossa receita líquida total. 
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

 (a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das nossas atividades e histórico de 

relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações 

 

As nossas lojas necessitam dos seguintes documentos para o seu funcionamento: (i) alvará de 

funcionamento expedido pela Prefeitura local; (ii) alvará sanitário expedido pela vigilância sanitária local; 

(iii) auto de vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros local; (iv) auto de verificação de segurança 

expedido pelo Contru (no caso de lojas localizadas nas cidades de São Paulo e Santos); e (v) auto de 

conclusão da edificação e respectivo projeto aprovado, expedidos pela Prefeitura local. 

 

Em casos específicos, a falta da documentação relacionada acima ou o descumprimento de normas 

aplicáveis às nossas atividades sujeitam nossas lojas a ações dos respectivos órgãos públicos, inclusive, 

mas não se limitando, a notificação ou intimação para providências de regularização, autuações e 

aplicação de multas e interdição da loja. 

 

Entendemos que os procedimentos internos que devem ser observados pela administração pública no 

Brasil dificulta o cumprimento dos prazos previstos em lei quanto à obtenção das aprovações acima 

mencionadas. Não obstante, mantemos uma relação harmoniosa com a administração pública 

competente.  

 

(b) política ambiental e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e adoção de outras 

práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental  

 

Praticamos os valores de responsabilidade socioambiental, mediante a adoção de iniciativas que vão além 

das nossas atividades comerciais. Nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável nos leva a 

buscar continuamente alternativas viáveis e ambientalmente corretas que nos auxiliam no controle de 

nossos custos e maximização de recursos operacionais em toda cadeia de valor, gerando benefícios em 

prol da sustentabilidade para toda a sociedade. Nesse sentido, decidimos comunicar, desde o relatório de 

2008, nossas ações sociais e ambientais em consonância com as melhores práticas de mercado, adotando 

o padrão GRI – Global Reporting Initiative. 

 

Em 2008, iniciamos uma nova política de atuação em sustentabilidade, passando a estruturar nossas 

ações de forma única, totalmente alinhadas às nossas metas e negócios, fortalecendo a eficiência de 

nossas práticas de sustentabilidade, que passaram a ser mensuradas e aperfeiçoadas regularmente. 

Incorporamos também a sustentabilidade às nossas operações de modo transversal, abrangendo todos  os 

setores da organização, formando assim um grupo de trabalho interno e o Comitê de Desenvolvimento 

Sustentável, sendo este último ligado ao nosso Conselho de Administração. O comitê interno, por sua vez, 

é organizado pela área de Responsabilidade Socioambiental, composto por representantes de diversas 

áreas de nossa Companhia. 

 

Como referência em comércio justo, lançamos, em 2002, o programa “Caras do Brasil”, que tem como 

objetivo viabilizar a comercialização de produtos feitos por pequenas organizações e comunidades que 

demonstrem responsabilidade socioambiental, mas que dificilmente teriam acesso a grandes mercados 
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para o escoamento de sua produção. O programa abre um canal de venda para produtos sustentáveis e 

estimula o consumo consciente. 

 

Ainda no que diz respeito a produtos, temos uma oferta de aproximadamente 1.000 produtos 

sustentáveis, entre mercearia, carnes, frutas, verduras e legumes. O resultado deste tipo de produto em 

nossas lojas, apresentou de 2009 para 2010 um crescimento de 30%, o que nos motiva a aumentar estas 

linhas de produtos para os próximos anos.  

 

Adotamos também um programa de rastreabilidade de carne, frutas, legumes e verduras, que nos permite 

oferecer produtos que incorporam práticas sustentáveis em seu processo de produção, visando à saúde de 

nossos clientes, ao tratamento adequado dos animais e a preservação do meio ambiente. 

 

No que tange à gestão ambiental, aperfeiçoamos o controle sobre nosso consumo de recursos hídricos e 

de energia, bem como sobre o volume de resíduos gerados e sua destinação adequada. Nesse sentido, 

instalamos redutores de vazão nas torneiras da maioria de nossas lojas, permitindo a maximização da 

eficiência no uso da água, além de implementar o monitoramento diário do consumo das nossas lojas 

localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, permitindo a rápida detecção de 

vazamentos. Pretendemos adotar, nos próximos anos, referido controle nas demais lojas. Quanto ao 

consumo de energia, 26% do nosso consumo provêem de fontes renováveis (9,5 10¹4 joules ou 

262.466.841,41 KWh), sendo tal energia adquirida no Mercado Livre de Energia Elétrica. Essa medida 

fortalece a produção de energias alternativas, reduz o impacto ambiental do consumo de energia elétrica e 

não sobrecarrega os sistemas de transmissão de eletricidade do país. 

 

Com relação à emissão de gases, utilizamos em nossos sistemas de refrigeração (câmaras frigoríficas, ar 

condicionado, geladeiras e freezers) o gás R-22, uma variação de gás refrigerante menos ofensiva à 

camada de ozônio, em substituição ao gás R-12. Na loja verde de Indaiatuba (primeira loja com conceitos 

sustentáveis da América Latina), utilizamos o gás R-410 no sistema de ar condicionado e o gás R-404 no 

sistema de refrigeração, que agridem minimamente a camada de ozônio, sendo uma nova tendência nas 

instalações de refrigerações e ar condicionado. 

 

Há sete anos promovemos o programa Top Log, que certifica nossos fornecedores que apresentam as 

melhores políticas e práticas logísticas e de abastecimento verificadas ao longo do ano. Em 2010, 144 

fornecedores participaram do Programa, sendo avaliados quanto ao nível de serviço, à adequação ao 

cliente e à integração. Também foram aplicadas 16 questões relacionadas à sustentabilidade, como 

redução de emissões de poluentes, otimização de rotas e logística reversa – focada no descarte de 

embalagens. 

 

Buscamos também racionalizar os recursos e adotar em nossas operações medidas para mitigar seus 

impactos, tais como: 

 

- Geração de resíduos: Estudo constante sobre os resíduos gerados em nossas lojas, com o intuito de 

identificar formas de descarte ambientalmente corretas, com foco na aplicação do conceito dos 3 Rs – 

reduzir, reutilizar e reciclar. Com base nessa premissa, adotamos ações que buscam otimizar o 
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reaproveitamento do nosso lixo reciclável e orgânico, promovendo a redução do volume de materiais 

descartados em aterros. Referido estudo resultou na aplicação de um sistema na Loja Verde, de 

Indaiatuba, que gerou um volume de descarte de resíduos próximo de zero. O mesmo sistema está 

presente em mais de 20 lojas e está sendo adaptado para as demais lojas, abrangendo todas as nossas 

bandeiras e regiões do país. 

 

- Uso de materiais: Substituição de equipamentos ou introdução de novas tecnologias mais eficientes e de 

menor consumo, especialmente luminárias, compressores e sistemas de ar condicionado. 

 

- Caixa de gordura: Aplicação de produto biológico natural para degradação de compostos orgânicos. 

 

- Estações de reciclagem: Iniciativa pioneira no Brasil, o programa surgiu em 2001 na bandeira Pão de 

Açúcar, em parceria com a Unilever, e nos anos seguintes foi expandido para a bandeira Extra, em 

parceria com a H2OH!, e para a bandeira CompreBem. O programa objetiva conscientizar nossos clientes 

sobre a importância de descarte correto do lixo, disponibilizando ainda postos de entrega voluntária de 

materiais recicláveis nas nossas lojas. Além da redução do impacto ambiental por meio da destinação 

correta do lixo, referida iniciativa beneficia 27 cooperativas de coleta e reciclagem de lixo, gerando renda 

a cerca de 900 trabalhadores. Em 31 de dezembro de 2010, as estações de reciclagem estavam presentes 

em 110 lojas da bandeira Pão de Açúcar, 110 lojas da bandeira Extra e sete lojas da bandeira 

CompreBem, em 31 cidades dos Estados de São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. Desde o início de tal iniciativa, já foram arrecadadas mais de 40 

mil toneladas de lixo. Tal programa inclui ainda o recebimento do óleo de cozinha, com recolhimento 

mensal de mais de 10 mil litros de óleo que são transformados em biocombustível, deixando de 

contaminar rios e mananciais. 

 

- Coleta de Óleo CompreBem: Em 2010, os coletores de óleo instalados em 18 lojas da bandeira 

CompreBem arrecadaram mais de 17 mil litros de óleo. Desde sua implantação, em 2008, foram coletados 

mais de 40 mil litros. Todo o óleo arrecadado é doado para cooperativas de reciclagem, que revendem 

para empresas produtoras de biocombustível. 

 

- Caixa Verde: Programa que possibilita aos nossos clientes descartarem embalagens no momento da 

compra, sendo o primeiro programa de reciclagem pré-consumo do varejo. Em 2010, tínhamos 67 lojas já 

com o projeto em operação. 

 

- Sacolas retornáveis: Estímulo do uso consciente de sacolas plásticas pelos nossos clientes, com a oferta 

de sacolas retornáveis em nossas lojas e desenvolvimento de programas alternativos, tais como o 

oferecimento de vale-compras (após determinada pontuação) para clientes que participam do Programa 

Mais (de fidelidade) e que utilizam sacolas retornáveis. Em 2010, foram comercializadas 659 mil sacolas 

retornáveis pela bandeira Pão de Açúcar (parte da receita de um dos sete modelos vendidos é doada ao 

SOS Mata Atlântica), 668 mil pela bandeira CompreBem (sendo um dos modelos desenhado em parceria 

com a Associação de Apoio à Criança Deficiente - AACD), 835 mil pela bandeira Extra (sendo parte da 

renda obtida com a venda doada para a Casa Hope, de apoio a crianças com câncer. Por fim, outra 
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iniciativa que adotamos para reduzir o volume de sacolas plásticas usadas nas compras em nossas lojas 

foi a adoção de sacolas de plástico mais resistentes, suportando até 6 quilos. 

 

Não estamos sujeitos a regulamentação ambiental, portanto, não incorremos em custos para seu 

cumprimento. Não obstante, para a implementação das práticas de sustentabilidade acima descritas 

(dentre elas, a construção de uma loja verde no bairro Vila Clementino, na cidade de São Paulo), 

incorremos, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, em um gasto de 

aproximadamente R$ 17 milhões. 

 

(c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties 

relevantes para o desenvolvimento das atividades 

 

Somos dependentes das marcas relacionadas às nossas bandeiras comerciais (Extra, Pão de Açúcar, Assaí, 

Ponto Frio, Casas Bahia, entre outras). Para informações sobre as nossas marcas relevantes, vide alínea 

“b” do item 9.1 deste Formulário de Referência. 
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

Em 2010, não obtivemos receitas relevantes no exterior, sendo que nossa receita de exportação 

correspondeu a R$ 0,64 milhões.  
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

Não aplicável. 

 

PÁGINA: 75 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



7.8 - Relações de longo prazo relevantes

Em 31 de dezembro de 2010, não possuíamos qualquer relação de longo prazo relevante não divulgada 
em outras seções deste Formulário de Referência. 
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico

 

(a) Controladores Diretos e Indiretos / (d) Participações de sociedades do Grupo na Companhia 
 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a nossa Companhia era controlada pela Wilkes, 

que detinha 65,61% do capital votante da nossa Companhia e cujo controle era compartilhado, 

indiretamente, entre o Grupo Diniz, por meio da Península Participações Ltda. (“Península”), e o Grupo 

Casino, por meio da Sudaco Participações Ltda. (“Sudaco”), com 50% do capital votante da Wilkes detido 

por cada grupo. Ademais, a Wilkes era, ainda, usufrutuária das ações ordinárias detidas diretamente pelo 

Casino Guichard Perrachon e pela Sudaco no nosso capital social, equivalentes a 34,33% de nosso capital 

votante. Para mais informações sobre referido usufruto, vide descrição sobre o Acordo de Acionistas 

Wilkes e Acordo de Acionistas CBD, no item 15.5 deste Formulário de Referência. 

 

Compõem ainda nosso grupo de controle as sociedades Península, Segisor, Rio Plate Empreendimentos e 

Participações Ltda., PAIC Participações Ltda., Sudaco, Onyx 2006 Participações Ltda. e Stanhore Trading 

International S.A., todas detentoras de ações preferenciais de nossa emissão.  

 

O quadro abaixo apresenta os acionistas que compunham nosso grupo de controle na data de 

apresentação deste Formulário de Referência. Para maiores informações sobre referidos acionistas, vide 

item 15.1 deste Formulário de Referência. 

 
CBD 

Acionistas 
Diretos 

Ações 
Ordinárias 

Participação 
no Capital 
Votante 

Ações 
Preferenciais 

Participação 
nas Ações 

Preferenciais 

Total de ações Participação 
no Capital 
Total 

Wilkes 
Participações S.A. 

65.400.000 65,61 % 0 0,00 % 65.400.000 25,16% 

Sudaco 
Participações 
Ltda. 

28.619.178 28,71% 3.091.566 1,93% 31.710.744 12,20% 

Casino Guichard 
Perrachon 

5.600.052 5,62% 0 0,00% 5.600.052 2,15% 

Onyx 2006 
Participações 
Ltda. 

0 0,00% 20.635.313 12,87% 20.635.313 7,94% 

Stanhore Trading 
International S.A. 0 0,00% 7.398.417 4,62% 7.398.417 2,85% 

Segisor 0 0,00% 5.091.754 3,18% 5.091.754 1,96% 
Península 
Participações 
Ltda. 

0 0,00% 2.622.182 1,64% 2.622.182 1,01% 

Rio Plate 
Empreendimentos 
e Participações 
Ltda. 

0 0,00% 4.076.494 2,54% 4.076.494 1,57% 

PAIC 
Participações 
Ltda. 

0 0,00% 652.140 0,41% 652.140 0,25% 

TOTAL 99.619.230 99,94% 43.567.866 27,19% 143.187.096 55,09% 
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico

 

(b) Sociedades Controladas e Coligadas / (c) Participações da Companhia em Sociedades do Grupo 
Econômico 
 

O quadro abaixo contempla as sociedades que eram controladas ou coligadas de nossa Companhia, bem 

como nossa respectiva participação em referidas sociedades, na data de apresentação deste Formulário de 

Referência: 

 
 

 
Sócias das Subsidiárias da CBD e Respectivas Participações (em %) 
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Globex 52,41 - - - - - - - - - - - - - 
- - 

Globex Adm e Serv - 99,99 - 0,01 - - - - - - - - - - 
- - 

Globex Adm de Cons - 99,99 0,01 - - - - - - - - - - - 
- - 

Pontocred - 99,5 - 0,5 - - - - - - - - - - 
- - 

PF Adm e Imp de Bens - 99,99 - - - - - - - - - - - - 
- - 

Rio Expresso - 100  - - - - - - - - - - - 
- - 

PF.com 39,05 50,1 - - - - - - - - - - - 4,85 
- - 

E-Hub - - - - - - - - - - - - 100 - 
- - 

Sabara - 100 - - - - - - - - - - - - 
- - 

Lake Niassa - 99,99 0,01 - - - - - - - - - - - 
- - 

Banco Investcred - - - - 50 - - - - - - - - - 
- - 

PF Leasing - - - - - 100 - - - - - - - - 
- - 

FIC - - - - 14,24 - - - 35,76 - - - - - 
- - 

FIC Prom de Vendas - - - - - - 99,98 0,01 - - - - - - 
- - 

Sé 93,1 - - - - - - - - 6,9 - - - - 
- - 

Bellamar 0,01 - - - - - - 99,99 - - - - - - 
- - 

Barcelona - - - - - - - 100 - - - - - - 
- - 

Novasoc 10 - - - - - - - - - - - - - 
- - 

Vancouver 100 - - - - - - - - - - - - - 
- - 

Saper 24 - - - - - - - - - - - - - 
- - 

API SPE 06 99,99 - - - - - - 0,01 - - - - - - 
- - 

PA Publicidade 100 - - - - - - - - - - - - - 
- - 

CBD Holland 100 - - - - - - - - - - - - - 
- - 

CBD Panama - - - - - - - - - - 100 - - - 
- - 

Bruxelas 100 - - - - - - - - - - - - - 
- - 

Dallas 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Vedra 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Monte Tardeli 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

GPA 1 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

GPA 2 100 - - - - - - - - - - - - - - - 
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Sócias das Subsidiárias da CBD e Respectivas Participações (em %) 
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Nova Extra Eletro 0,01 99,99 - - - - - - - - - - - - - - 

GPA 4 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

GPA 5 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

Sendas 18,33 - - - - - - 52,5 - - - - - - - 29,17 

Xantocarpa - - - - - - - - - - - 100 - - - - 

ECQD 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

GPA 6 100 - - - - - - - - - - - - - - - 

NCB - 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Bartira - 25 - - - - - - - - - - - - 25 - 

CBCC - 0,1 - - - - - - - - - - - - 99,9 - 

 

Para mais informações sobre nossa participação em sociedades do nosso grupo econômico, vide 

organograma do item 8.2 deste Formulário de Referência. 

 
(e) Sociedades sob Controle Comum 
 

As sociedades indicadas no quadro abaixo eram controladas por nossos controladores diretos ou indiretos, 

na data de apresentação deste Formulário de Referência: 

 
Denominação Social 

Abodytech Participações S/A Aquapura Ambiental AMD Participações Ltda. 
Associação Íntegra de Desenvolvimento 
Humano 

Axialent do Brasil Consultoria Ltda. Ayann Empreendimentos e Participações 
Ltda. 

Banca da Amauri Comércio de Jornais e 
Revistas Ltda. 

Bravo Café Ltda. Caravela Brasil Ltda. 

Chapelco Empreendimentos e 
Participações Ltda. 

Ciclade Participações Ltda. Clownvis Investments Limited 

Componente Investimentos Ltda. Editora D’Avila Ltda. Energy Jet LLC 
Fazenda da Toca Ltda. Flying Ice do Brasil Ind., Com. e 

Exportação Ltda. 
FNH D Restaurantes Ltda. 

FNH JK Restaurantes Ltda FNH RJ Restaurantes Ltda. FNH PH Restaurantes Ltda. 
Fresh Express Alimentos Ltda. Fundo Investimento Imobiliário Península Ganesh Empreendimentos e Participações 

Ltda. 
Globalbev Bebidas e Alimentos Ltda Greentech Participações e 

Empreendimentos Ltda. 
Instituto Península 

Instituto Superior de Educação de SP - 
ISESP 

Light Food Bar e Lanches Ltda. Moscow Russian Food Ltda. 

Moyvor International S/A Naidiá Empreendimentos e Participações 
Ltda. 

Onyx 2006 Participações Ltda 

Orca S.à.r.l PAIC Participações Ltda. Palmanova S/A 
Panozon Ambiental S/A Papanicols Empreendimentos e 

Participações Ltda. 
Península Participações Ltda. 

Pipistrelo Comércio de Alimentos Ltda. Ponta de Pedras Empreendimentos e 
Participações Ltda. 

PPD Holding Ltda. 

PPD Marketing Esportivo Ltda. PPD Promoções e Propaganda Ltda. Quatro Norte Participações Ltda 
Quinôa Comércio de Alimentos Ltda. Reco Master Empreendimentos e 

Participações S/A 
Restaurante FNH Ltda. 

Rio Plate Empreendimentos e Participações Rocket Joe Hamburger Comércio de Santa Juliana Empreendimentos e 
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Ltda. Alimentos Ltda. Participações Ltda. 
Skilfish Financiera S/A Stanhore Trading Internacional S/A Sykué Bioenergya Eletricidade S/A 
Sykué Consultoria em Energia Ltda. Sykué Geração de Energia Ltda. Top 1 Comércio de Alimentos Ltda. 
Zabaleta Participações Ltda. Distribution Casino France  Floréal 
Casino Carburants Casino Vacances  Serca  
Club Avantages  Franprix-Leader Price Holding Group  (formerly Asinco) 
Franprix Holding  Leader Price Holding  Franprix Exploitation  
Sofigep  Leadis Holding  Figeac  
Cogefisd  Taleb Group Holding  Sodigestion  
H2A  Addy Participation  Cofilead  
Volta 10  Taskco  Codim 2 group  
Monoprix  Casino Restauration Restauration Collective Casino—R2C 
Villa Plancha Casino Entreprise   Cdiscount 
L’Immobilière Groupe Casino Sudéco Uranie 
La Forézienne de Participations Mercialys  IGC Services 
Plouescadis  Onagan Promotion  Alcudia Promotion  
IGC Promotion  Easydis  EMC Distribution  
Comacas  Distridyn  Banque du Groupe Casino 
Casino Services  Casino Information Technology  GreenYellow (ex-Ksilicium) 
Casino Développement  Dunnhumby France  C’Store 
Mayland BRL Estate Sp z.o.o Switzerland IRTS Casino Ré S.A. 
Libertad S.A.lombia Almacenes Exito S.A. Grupo Disco Uruguay 
Devoto Hermanos S.A. Cativen S.A  
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8.2 - Organograma do Grupo Econômico

 

Abaixo o organograma societário no qual estávamos inseridos na data de apresentação deste Formulário 

de Referência. 
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Descrição do evento societário 
"Outro"

Reestruturação

Evento societário Outro

Data da operação 08/11/2010

8.3 - Operações de reestruturação
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Data da operação 08/11/2010

Evento societário Outro

Descrição da operação Em 08 de novembro de 2010, nossa Companhia celebrou o Acordo de Reestruturação 
com nossa subsidiária Globex Utilidades S.A (“Globex”), German Pasquale Quiroga 
Vilardo, Eduardo Khair Chalita, Renato Guillobel Drumond, Eduardo Valente de Castro 
(em conjunto “Executivos”), Pontofrio.com Comércio Eletrônico S.A. (“PF.COM”), E-Hub 
Consultoria, Participações E Comércio S.A. (“E-HUB”), ECQD Participações Ltda. 
(“ECQD”) e Internet Equities do Brasil Participações S.A., pelo qual foram reguladas as 
seguintes matérias:



(i) a reestruturação das participações detidas pela Globex na PF.COM e pelos 
Executivos na E-HUB (através da ECQD), sob o ponto de vista societário e operacional, 
incluindo a Permuta de Ações, entre os Executivos e a nossa Companhia, com o intuito 
de consolidar as atividades do setor de comércio eletrônico da Globex, da nossa 
Companhia e da Casas Bahia, do sistema telefônico de vendas de produtos destinados 
ao consumidor final da Globex e da operação de venda em volume para pessoas 
jurídicas realizada, direta ou indiretamente, pela Globex;



(ii) a participação dos Executivos na gestão da PF.COM e suas subsidiárias;



(iii) os aspectos operacionais da PF.COM e da E-HUB a serem observados; e



(iv) a resilição dos acordos celebrados pelas Partes (com exceção da nossa 
Companhia) em 1º de agosto de 2008, dentre os quais: um Acordo Operacional e 
Outros Pactos, um Acordo de Acionistas da PF.COM, 4 Contratos de Outorga de Opção 
de Compra de Ações, um Acordo de Investimento e Outros Pactos, um Acordo de 
Acionistas da E-HUB e um Termo de Licença de Uso e Outras Avenças.



Visando a implementação do Acordo de Reestruturação, foram aprovados e celebrados 
os seguintes atos: 



(i) Incorporação de ações da E-HUB pela PF.COM, com o conseqüente aumento de 
capital social da PF.COM e emissão de novas ações aos antigos sócios da E-HUB;



(ii) Aumento do capital social da PF.COM, subscrito e integralizado por (i) Globex 
mediante transferência de acervo referente ao Atacado Globex, (ii) nossa Companhia 
mediante transferência de ativos e passivos da divisão de negócios de comércio 
eletrônico, conhecida como “Extra.com”, incluindo o respectivo sistema telefônico de 
vendas de produtos destinados ao consumidor final no valor certo de R$24.820.324,11; 
sendo R$18.700.000,00 destinados à conta de capital e R$6.120.324,11 destinado à 
conta de reserva de capital;



(iii) Celebração de Instrumento Particular de Contrato de Permuta de Ações, regulando 
os termos e condições da transferência, pela nossa Companhia aos Executivos, na 
proporção de ¼ para cada um, de 3.641.036 ações de emissão da PF.COM 
(representativas de 6,0% de seu capital social) em permuta por 2.545.732 quotas de 
emissão de ECQD, mais torna de R$20.000.000,00;



(iv) Celebração do Acordo de Acionistas da PF.COM pela Globex, pela nossa 
Companhia e pelos Executivos; e



(v) Celebração do Contrato de Cessão do Programa de Computador intitulado “E-
Plataforma”, de titularidade da Plataforma E-Commerce do Brasil Participações S.A. à 
PF.COM.



Após a implementação dos atos acima elencados, a nossa Companhia passou a deter 
100% do capital social da ECQD Participações Ltda. (que é detentora de 4,85% do 
capital da PF.COM) e 39,05% do capital da PF.COM.
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Descrição da operação Em 08 de novembro de 2010, nossa Companhia celebrou o Acordo de Reestruturação 
com nossa subsidiária Globex Utilidades S.A (“Globex”), German Pasquale Quiroga 
Vilardo, Eduardo Khair Chalita, Renato Guillobel Drumond, Eduardo Valente de Castro 
(em conjunto “Executivos”), Pontofrio.com Comércio Eletrônico S.A. (“PF.COM”), E-Hub 
Consultoria, Participações E Comércio S.A. (“E-HUB”), ECQD Participações Ltda. 
(“ECQD”) e Internet Equities do Brasil Participações S.A., pelo qual foram reguladas as 
seguintes matérias:



(i) a reestruturação das participações detidas pela Globex na PF.COM e pelos 
Executivos na E-HUB (através da ECQD), sob o ponto de vista societário e operacional, 
incluindo a Permuta de Ações, entre os Executivos e a nossa Companhia, com o intuito 
de consolidar as atividades do setor de comércio eletrônico da Globex, da nossa 
Companhia e da Casas Bahia, do sistema telefônico de vendas de produtos destinados 
ao consumidor final da Globex e da operação de venda em volume para pessoas 
jurídicas realizada, direta ou indiretamente, pela Globex;



(ii) a participação dos Executivos na gestão da PF.COM e suas subsidiárias;



(iii) os aspectos operacionais da PF.COM e da E-HUB a serem observados; e



(iv) a resilição dos acordos celebrados pelas Partes (com exceção da nossa 
Companhia) em 1º de agosto de 2008, dentre os quais: um Acordo Operacional e 
Outros Pactos, um Acordo de Acionistas da PF.COM, 4 Contratos de Outorga de Opção 
de Compra de Ações, um Acordo de Investimento e Outros Pactos, um Acordo de 
Acionistas da E-HUB e um Termo de Licença de Uso e Outras Avenças.



Visando a implementação do Acordo de Reestruturação, foram aprovados e celebrados 
os seguintes atos: 



(i) Incorporação de ações da E-HUB pela PF.COM, com o conseqüente aumento de 
capital social da PF.COM e emissão de novas ações aos antigos sócios da E-HUB;



(ii) Aumento do capital social da PF.COM, subscrito e integralizado por (i) Globex 
mediante transferência de acervo referente ao Atacado Globex, (ii) nossa Companhia 
mediante transferência de ativos e passivos da divisão de negócios de comércio 
eletrônico, conhecida como “Extra.com”, incluindo o respectivo sistema telefônico de 
vendas de produtos destinados ao consumidor final no valor certo de R$24.820.324,11; 
sendo R$18.700.000,00 destinados à conta de capital e R$6.120.324,11 destinado à 
conta de reserva de capital;



(iii) Celebração de Instrumento Particular de Contrato de Permuta de Ações, regulando 
os termos e condições da transferência, pela nossa Companhia aos Executivos, na 
proporção de ¼ para cada um, de 3.641.036 ações de emissão da PF.COM 
(representativas de 6,0% de seu capital social) em permuta por 2.545.732 quotas de 
emissão de ECQD, mais torna de R$20.000.000,00;



(iv) Celebração do Acordo de Acionistas da PF.COM pela Globex, pela nossa 
Companhia e pelos Executivos; e



(v) Celebração do Contrato de Cessão do Programa de Computador intitulado “E-
Plataforma”, de titularidade da Plataforma E-Commerce do Brasil Participações S.A. à 
PF.COM.



Após a implementação dos atos acima elencados, a nossa Companhia passou a deter 
100% do capital social da ECQD Participações Ltda. (que é detentora de 4,85% do 
capital da PF.COM) e 39,05% do capital da PF.COM.

Descrição do evento societário 
"Outro"

Reestruturação

8.3 - Operações de reestruturação
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Evento societário Incorporação

Data da operação 30/12/2009
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Descrição da operação Em 27 de outubro de 2004, firmamos uma parceria com o Banco Itaú Holding Financeira 
S.A. (“Parceria”) para a constituição de uma instituição financeira denominada 
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“FIC”), com o objetivo 
de estruturar e disponibilizar aos nossos clientes produtos e serviços financeiros, com 
exclusividade, incluindo, dentre outros, o oferecimento de cartões de crédito private 
label (para uso restrito nas nossas lojas), cartões com bandeiras de ampla aceitação, 
crédito direto ao consumidor, garantia estendida e empréstimo pessoal, com unidades 
de atendimento financeiro instaladas nas nossas lojas. A Parceria foi celebrada para um 
prazo inicial de 20 anos. A parceria inicialmente não implicou em investimentos 
relevantes realizados pela nossa Companhia.



Considerando que: (a) a Globex possuía acordo de associação semelhante com o 
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco”), do qual resultou a 
constituição do Banco Investcred Unibanco S.A. (“Investcred”); e (b) em 18 de fevereiro 
de 2009, foi aprovada pelo Banco Central do Brasil a associação das atividades do 
Unibanco e do Banco Itaú S.A., formando o Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú 
Unibanco”), entramos em negociação com o Itaú Unibanco para a reestruturação da 
Parceria.



Referida reestruturação, concluída em 30 de dezembro de 2009, alterou os seguintes 
pontos da Parceria: 



(a)	exclusão da obrigação de exclusividade do Itaú Unibanco para operar com a FIC, 
relacionada à celebração de parcerias ou acordos relativos à oferta, distribuição e 
comercialização de produtos e serviços financeiros no segmento em que atuamos. Em 
contrapartida, o Itaú Unibanco pagou à nossa Companhia R$ 550.000.000,00;



(b)	extensão do prazo de exclusividade concedido pela nossa Companhia à FIC, pelo 
prazo adicional de 5 anos, para oferta dos produtos e serviços financeiros aos nossos 
clientes em nossas lojas (atuais e decorrentes de crescimento orgânico), que vigorará 
até 28 de agosto de 2029, exclusividade essa pela qual o Itaú Unibanco pagou à nossa 
Companhia o montante de R$ 50.000.000,00;



(c)	extensão da exclusividade da FIC para oferecer produtos e serviços financeiros 
inclusive aos clientes das lojas Ponto Frio e lojas de internet;



(d)	exclusão do produto “garantia estendida” da exclusividade da FIC, sendo que tal 
produto passou a ser comercializado diretamente pela nossa Companhia, e não mais 
pela FIC, sendo a remuneração advinda da oferta de garantia estendida atribuída 
exclusivamente à nossa Companhia. Poderemos contratar qualquer seguradora para 
disponibilização desse produto, observado o direito de preferência do Itaú Unibanco, 
caso a sua oferta seja equivalente à da seguradora em questão, bem como o direito de 
rever sua oferta para que se iguale à oferta de tal seguradora;



(e)	na hipótese de novas aquisições pela nossa Companhia (por meio da (i) constituição 
de novos negócios inicialmente não abrangidos pela Parceria, ou (ii) aquisição ou 
operação, total ou parcialmente, de qualquer ponto comercial, sociedades e/ou ativos de 
qualquer ramo, incluindo, sem limitação, lojas de varejo, de “atacarejo”, de atacado, de 
eletrodomésticos, de vendas pela internet, drogarias, postos de combustível), as partes 
deverão negociar a inclusão de tal novo negócio na Parceria. Se as partes não 
chegarem a um acordo, o novo negócio não será incluído na Parceria, podendo ser 
explorado isoladamente pela nossa Companhia;



(f)	integração das atividades do Investcred na Parceria da FIC;



(g)	exclusão das metas de performance de nossa Companhia no âmbito da Parceria;



(h)	exclusão da preferência de contratação do Itaú Unibanco para serviços acessórios de 
folha de pagamento, pagamento a fornecedores e assessoria em operações financeiras;



(i)	indicação do Diretor de Produtos da FIC pela nossa Companhia, sujeita à aprovação 
do Itaú Unibanco; entre outros.
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Evento societário Alienação e aquisição de controle societário

Descrição da operação Em 1º novembro de 2007, adquirimos, por meio de nossa sociedade controlada indireta 
Sevilha Empreendimentos e Participações Ltda. (“Sevilha”), 60% da participação 
societária na Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. (“Barcelona”), sociedade 
que detém todos os ativos operacionais da rede de supermercados Assaí. Tal 
participação era anteriormente detida pelos Srs. Rodolfo Junji Nagai e Luiz Fumikazu 
Kogachi. O valor pago pela aquisição da referida participação societária, após ajuste 
previsto no respectivo contrato, foi equivalente a R$ 208,5 milhões. A Sevilha foi 
posteriormente incorporada pela Barcelona e, dessa forma, as ações que a Sevilha 
detinha no capital social da Barcelona passaram a ser detidas pela sua sociedade 
controladora, Sé Supermercados Ltda., que é nossa controlada direta (“Sé 
Supermercados”).



Em 25 de julho de 2009, uma outra sociedade controlada da Sé Supermercados, a 
Nerano Empreendimentos e Participações Ltda. (“Nerano”), adquiriu a participação 
societária remanescente da Barcelona, equivalente a 40% de seu capital social. Com tal 
transação, passamos a ser titulares indiretos da totalidade das ações da Barcelona. O 
valor total desembolsado pela aquisição de tal participação societária foi de R$ 175 
milhões, sendo que a totalidade desse valor já foi paga aos vendedores. Ainda, foram 
verificadas as condições adicionais acordadas entre as partes, de forma que o valor 
adicional de R$ 25 milhões foi pago aos vendedores.

Evento societário Alienação e aquisição de controle societário

Data da operação 07/06/2009

Data da operação 04/12/2009

Data da operação 25/07/2009

Evento societário Outro

Descrição da operação Em 4 de dezembro de 2009, nossa Companhia celebrou um contrato de associação 
com a Casas Bahia, por meio da Mandala, pelo qual nossa Companhia e a Casas Bahia 
integraram seus respectivos negócios no setor varejista de bens duráveis, assim como 
unificaram os negócios de comércio eletrônico de bens duráveis por elas desenvolvidos. 
Tal contrato foi aditado em 1º de julho de 2010 para contemplar ajustes nas condições 
da associação, de tal forma que a sua implementação se deu na forma abaixo descrita.



Em primeiro lugar, a Casas Bahia aprovou a cisão de seus ativos e passivos 
operacionais, incluindo empregados, bens e direitos de propriedade intelectual, inclusive 
uma participação de 25% no capital social na Indústria de Móveis Bartira Ltda., com a 
conseqüente versão da parcela cindida em benefício da Nova Casa Bahia S.A. (“NCB”).

 

Em 09 de novembro de 2010, aprovamos a capitalização da Globex, mediante o aporte 
de R$ 755.519.802,42 em bens e direitos, com a emissão de 47.219.987 novas ações 
ordinárias, ao preço de emissão de R$16,000000213045 por ação. Ato subseqüente, foi 
aprovada a incorporação de ações da NCB, com o correspondente aumento de capital 
social em R$1.468.900.000,00, mediante a emissão de 151.663.259 novas ações 
ordinárias, as quais foram totalmente subscritas pelos antigos acionistas de NCB.



Cada uma das partes permanecerá responsável pelos passivos inerentes aos seus 
respectivos negócios decorrentes de fatos e atos anteriores à implementação da 
associação, tendo cada uma delas oferecido garantias do cumprimento de suas 
respectivas obrigações de indenizar.



A conclusão da transação está sujeita à aprovação das autoridades antitruste 
brasileiras.

Descrição do evento societário 
"Outro"

Associação

8.3 - Operações de reestruturação
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Descrição da operação Em 7 de junho de 2009, foi celebrado o Contrato de Compra de Ações (“Contrato”) entre 
Mandala (nossa sociedade subsidiária), de um lado, e Keene Investment Corporation 
S.A., Parvest – Participação e Administração Ltda., Tamarac Investment, LLC, Blue 
Springs Holdings, LLC, Linnetsong Investments Ltd., LLC e Phillimore Holdings LLC 
(“Acionistas Controladores da Globex”), de outro lado. Nos termos do Contrato, a 
Mandala adquiriu ações representando 70,2% do capital votante e total da Globex 
Utilidades S.A. (“Globex”), sociedade atuante há mais de 60 anos no setor varejista 
brasileiro de produtos não alimentícios, por meio da bandeira Ponto Frio. A conclusão 
da transação está sujeita à aprovação das autoridades antitruste brasileiras.



O valor de compra das ações totalizou R$ 824,5 milhões, correspondente a R$ 9,4813 
por ação, dos quais R$ 4,2942 por ação foram pagos à vista e R$ 5,1871 por ação 
deveriam ser pagos no quarto aniversário da data de fechamento da operação. 



Mais informações no item 6.5 deste Formulário de Referência.

8.3 - Operações de reestruturação
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

(a) Ativos imobilizados da Companhia, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, 

identificando sua localização 

 

Nossos principais ativos imobilizados são os imóveis em que estão localizadas as nossas lojas (sejam 

próprios ou locados de terceiros), as benfeitorias e melhoramentos realizados em referidos imóveis e os 

demais ativos imobilizados neles localizados, tais como edificações, equipamentos, hardware, imobilizados 

em andamento, instalações, móveis e utensílios, além de terrenos, com relação aos imóveis próprios. São 

ainda relevantes para nossas atividades os veículos utilizados por nossos funcionários no exercício de suas 

atividades. 

 

A tabela abaixo indica os valores (em milhares de Reais) dos ativos imobilizados acima mencionados, em 

31 de dezembro de 2010: 

 

 

 

(b) Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de tecnologia da 

Companhia, informando (i) duração; (ii) território atingido; (iii) eventos que podem causar a perda 

dos direitos relativos a tais ativos; (iv) possíveis consequências da perda de tais direitos para a 

Companhia 

 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, nosso Grupo possuía no total 2.694 marcas 

entre nacionais e internacionais, das quais destacamos: Pão de Açúcar, Extra, CompreBem, Sendas, Assaí, 

Ponto Frio, Casas Bahia, Taeq e Qualitá. 

 

 

Domínios 

 

Assim como as nossas marcas, temos registrados todos os domínios utilizados pela nossa Companhia até a 

data de apresentação deste Formulário de Referência, totalizando 277, dentre os quais destacamos as 

seguintes: www.grupopaodeacucar.com.br; www.paodeacucar.com.br; www.extra.com.br; 

www.assaiatacadista.com.br; www.pontofrio.com.br; www.globex.com.br; e www.casasbahia.com.br. 

 

Marcas da Casas Bahia 

 

A nossa subsidiária Nova Casas Bahia S.A. é a legítima proprietária de todas as marcas de Casa Bahia 

Comercial Ltda. relacionadas à atividade varejista de bens duráveis. Na data de apresentação deste 

Formulário de Referência, a averbação da transferência das marcas ora referidas para a Nova Casas Bahia 

Estado
Benfeitorias e 

Melhoramentos
Edifícios Equipamentos Instalações Móveis e Utensílios Outros Software Terrenos Veículos CL - Edifícios

AL 2.196.213,45 47.192.887,34 3.050.874,75 1.102.323,50 2.764.726,71 251.091,84 37.701,47 33.103.534,08 68.540,39 

BA 24.090.692,68 23,22 4.599.929,85 2.388.681,64 2.978.453,48 327.721,77 55.217,54 110.384,01 

CE 45.649.611,35 74.635.408,96 18.669.347,66 6.479.465,11 7.293.945,80 735.336,80 141.290,23 28.044.227,45 139.312,03 

DF 33.190.185,47 131.059.487,02 17.144.688,08 4.170.918,12 8.651.769,38 473.171,35 72.227,12 22.954.449,00 195.550,62 

GO 16.284.904,45 19.937.114,92 2.578.771,99 795.064,55 1.326.138,11 479.694,64 16.645,46 7.194.746,13 36.243,91 

MG 26.807.627,94 43.299.289,67 9.341.127,08 2.133.381,46 5.375.737,77 184.000,55 168.319,59 28.839.926,61 206.006,43 

MS 5.198.176,05 12.101.692,17 6.086.026,95 1.900.088,87 2.568.054,52 309.441,46 6.084,32 6.900.000,00 85.950,88 

PB 9.911.927,10 23.223.564,74 2.668.678,68 1.153.378,32 1.003.741,57 239.672,42 21.902,71 12.593.704,23 60.888,98 

PE 37.359.473,46 97.758.449,09 11.800.031,10 3.083.819,27 4.384.158,79 373.386,27 43.079,54 38.871.886,05 60.319,31 

PI 8.756.473,44 7.325.273,24 6.436.046,75 3.390.490,87 2.840.247,84 237.525,52 10.834,75 2.033.000,00 

PR 10.019.447,67 12.501.162,69 3.100.121,36 875.212,06 1.216.657,02 94.066,20 16.043,05 8.477.207,32 122.508,56 

RJ 245.157.675,91 16.524.987,66 105.726.047,17 29.656.112,77 46.349.362,96 3.794.030,88 379.564,36 3.117.637,30 614.050,15 3.383.923,70 

RN 7.662.523,08 26.962.549,24 3.399.456,99 1.414.053,89 2.193.134,51 143.140,86 31.255,40 14.488.601,64 153.175,25 8.550.000,00 

SE 389.892,13 24.098.162,66 299.709,59 187.741,64 630.532,09 0,00 12.838,78 3.061.470,00 35.407,50 

SP 799.267.195,00 1.312.108.735,55 294.441.905,76 65.262.713,67 125.326.280,83 118.570.777,89 128.141.817,83 747.247.447,69 13.999.607,11 15.531.723,12 

TO 14.583.766,88 7.468.872,28 3.987.671,92 1.372.057,28 2.254.166,31 490.440,28 8.479,58 3.935.371,50 139.920,00 

MT 4.769.918,35 9.438.009,51 1.095.129,12 2.535.548,45 824.985,92 583.258,73 

Total geral 1.291.295.704,41 1.865.635.669,96 494.425.564,80 127.901.051,47 217.982.093,61 127.286.757,46 129.163.301,73 960.863.209,00 16.027.865,13 27.465.646,82 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

S.A. encontrava-se em trâmite perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, em 

conformidade com a legislação pertinente ao assunto. 

 

Para informações adicionais sobre as nossas marcas e a influência que elas têm em nossos negócios, vide 

alínea “c” do tem 7.5 deste Formulário de Referência. 
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Ao invés de descrever extensa lista de ativos, entendemos ser mais útil e proveitoso aos nossos acionistas a informação 
incluída no item 9.1 (Bens do ativo não circulante relevantes - outros), segundo a qual é possível analisar a distribuição 
geográfica dos principais ativos imobilizados de nossa Companhia.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
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Marcas Todas as marcas 
listadas no item 
9.1 (Bens do ativo 
não circulante 
relevantes - 
outros)

Brasil Vide item 9.1 As marcas listadas no item 9.1 podem 
ser objeto de pedidos de caducidade 
formulados por terceiros, pela eventual 
falta de uso de referidas marcas ou não 
renovação de seu registro no prazo 
legal, pela nossa Companhia, causando 
assim a extinção do registro da marca 
em questão.

Em caso de extinção de registro, nossa 
Companhia seria impactada negativamente, 
tanto financeiramente como com relação à 
sua imagem, uma vez que se trata de marcas 
diretamente relacionadas à nossa atividade 
principal ou de nossas subsidiárias.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de 
tecnologia

Tipo de ativo Descrição do ativo Território atingido Duração Eventos que podem causar a perda dos 
direitos

Consequência da perda dos direitos
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CBD Holland B.V. 00.000.000/0000-00 - Controlada Holanda Rotterdam Importação e exportação de bens de 
consumo.

100,000000

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -348.000,00

Valor mercado

Constituição de sociedade com sede na Holanda para otimização da operação de global sourcing.

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Bruxelas 
Empreendimentos e 
Participações S.A.

07.170.938/0001-07 - Controlada Brasil SP São Paulo Participação no capital social de outras 
sociedades, qualquer que seja a forma 
delas e em empreendimentos comerciais 
de qualquer natureza, bem como a 
administração de bens próprios.

99,990000

A sociedade foi constituída para agilizar a implementação de novas operações do grupo, sendo mantida inoperante até tal implementação.

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -9.920,00

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

API SPE 06 – 
Planejamento e 
Desenvolvimento de 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

08.799.584/0001-19 - Controlada Brasil SP São Paulo Incorporação imobiliária em imóveis 
localizados em Cuiabá/MT.

100,000000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 0,00

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

Aquisição visando o estoque de terrenos da sociedade para futura expansão.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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ECQD Participações 
Ltda.

07.707.968/0001-00 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Gestão empresarial e/ou tecnológica de 
negócios em geral assim como 
participação e investimentos em outras 
sociedades.

100,000000

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

Aquisição de participação na Pontofrio.com Comércio Eletrônico S.A.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -2.052.111,13

Valor mercado

dunnhumby Brasil 
Consultoria Ltda.

10.519.146/0001-00 - Coligada Brasil SP São Paulo Assessoria e consultoria em todos os 
aspectos relacionados à indústria 
informática; e possuir participação 
societária em outras empresas, como 
acionista ou sócia.

2,000000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 0,00

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

Parceria com empresa especializada em análise de comportamento de compra de clientes com base nas informações transacionais (tickets) e programa de fidelidade para otimização da gestão comercial e estratégia das categorias.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

Dallas 
Empreendimentos e 
Participações S.A.

07.170.934/0001-10 - Controlada Brasil SP São Paulo Participação no capital social de outras 
sociedades, qualquer que seja a forma 
delas e em empreendimentos comerciais 
de qualquer natureza, bem como a 
administração de bens próprios.

99,990000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -10.000,00

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

A sociedade foi constituída para agilizar a implementação de novas operações do grupo, sendo mantida inoperante até tal implementação.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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GPA 2 
Empreendimentos e 
Participações Ltda.

11.666.221/0001-10 - Controlada Brasil SP São Paulo Participação no capital social de outras 
sociedades, qualquer que seja a forma 
delas e em empreendimentos comerciais 
de qualquer natureza, bem como a 
administração de bens próprios.

99,990000

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

A sociedade foi constituída para agilizar a implementação de novas operações do grupo, sendo mantida inoperante até tal implementação.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -225,00

Valor mercado

GPA 1 
Empreendimentos e 
Participações Ltda.

11.979.404/0001-95 - Controlada Brasil SP São Paulo Participação no capital social de outras 
sociedades, qualquer que seja a forma 
delas e em empreendimentos comerciais 
de qualquer natureza, bem como a 
administração de bens próprios.

99,990000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -425,00

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

A sociedade foi constituída para agilizar a implementação de novas operações do grupo, sendo mantida inoperante até tal implementação.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

Globex Utilidades S.A. 33.041.260/0652-90 650-5 Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Comércio varejista de utilidades 
eletrodomésticas, bens duráveis e 
produtos manufaturados

52,410000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 2.568.881.000,00

Valor mercado 31/12/2009 1.883.217.443,80

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

Aquisição para aumentar a nossa participação no mercado varejista de produtos eletrônicos e de bens duráveis.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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GPA 6 
Empreendimentos e 
Participações Ltda.

11.666.171/0001-70 - Controlada Brasil SP São Paulo Participação no capital de outras 
sociedades, qualquer que seja a forma 
delas e em empreendimentos comerciais 
de qualquer natureza, bem como a 
administração de bens próprios.

99,990000

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

A sociedade foi constituída para agilizar a implementação de novas operações do grupo, sendo mantida inoperante até tal implementação.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -425,00

Valor mercado

GPA 5 
Empreendimentos e 
Participações S.A.

11.732.615/0001-29 - Controlada Brasil SP São Paulo Participação no capital social de outras 
sociedades, qualquer que seja a forma 
delas e em empreendimentos comerciais 
de qualquer natureza, bem como a 
administração de bens próprios.

99,000000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2009 495,00

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

A sociedade foi constituída para agilizar a implementação de novas operações do grupo, sendo mantida inoperante até tal implementação.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

GPA 4 
Empreendimentos e 
Participações S.A.

11.732.612/0001-95 - Controlada Brasil SP São Paulo Participação no capital social de outras 
sociedades, qualquer que seja a forma 
delas e em empreendimentos comerciais 
de qualquer natureza, bem como a 
administração de bens próprios.

99,000000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 495,00

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

A sociedade foi constituída para agilizar a implementação de novas operações do grupo, sendo mantida inoperante até tal implementação.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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PA Publicidade Ltda. 04.565.015/0001-58 - Controlada Brasil SP São Paulo Publicidade em geral. 99,990000

31/12/2009 44,500000 0,000000 0,00

31/12/2008 167,000000 0,000000 0,00

Prestação de serviços de publicidade em geral para nossa Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2010 104,500000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -5.755.094,18

Valor mercado

Novasoc Comercial 
Ltda.

03.139.761/0001-17 - Coligada Brasil SP São Paulo Comércio varejista de produtos 
manufaturados, semi manufaturados ou 
“in natura”, nacionais ou estrangeiros, de 
todo e qualquer gênero e espécie, 
natureza ou qualidade.

10,000000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -30.040.921,36

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

A Novasoc é a arrendatária dos direitos de exploração dos estabelecimentos anteriormente pertencentes ao Paes Mendonça, assim a manutenção dessa participação é estratégica para nossa Companhia, considerados os pontos comerciais em 
questão.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

Monte Tardelli 
Empreendimentos e 
Participações S.A.

11.561.904/0001-02 - Controlada Brasil SP São Paulo Participação, como sócia ou acionista, no 
Capital Social de outras sociedades, 
qualquer que seja a forma delas, e em 
empreendimentos comerciais de qualquer 
natureza, e a administração de bens 
próprios.

99,000000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 495,00

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

A sociedade foi constituída para agilizar a implementação de novas operações do grupo, sendo mantida inoperante até tal implementação.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Saper Participações 
Ltda.

43.183.052/0001-53 - Coligada Brasil SP São Paulo Exploração de imóveis comerciais. 24,000000

31/12/2009 9,840000 0,000000 0,00

31/12/2008 -75,750000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2010 -14,300000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 26.408,08

Valor mercado

PontoFrio.com 
Comércio Eletrônico 
S.A.

09.358.108/0001-25 - Coligada Brasil SP São Paulo (i) importação, exportação, comércio e 
indústria de utilidades eletrodomésticas,

(ii) compra, venda de produtos eletrônicos 
em geral, de produtos de informática e de 
comunicação de dados, 

 (iii) compra, venda e fabricação de 
móveis, instalações, e demais 
complementos e acessórios, 

(iv) prestação de serviços de transporte de 
carga,

(v) comércio, indústria de artigos de ótica, 
fotografia e filmes fotográficos e 
cinematográficos, 

(vi) prestação de consultoria e assessoria 
de negócios, 

(vii) prática de todas as atividades acima 
se utilizando de canal tecnológico 
desenvolvido para comércio eletrônico (e-
commerce), 

(viii) venda de download, produtos de 
informática e suprimentos,

(ix) venda em volume para pessoas 
jurídicas, e

(x) participação em outras sociedades, 
nacionais ou estrangeiras, podendo 
promover fusões, incorporações ou outras 
formas de associação de empresas.

39,050000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -48.641.403,39

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

Desenvolvimento da atividade de comércio eletrônico.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Vancouver 
Empreendimentos e 
Participações Ltda.

07.145.976/0001-00 - Controlada Brasil SP São Paulo Prestação de serviços de gestão de 
postos de gasolina e pontos comerciais 
(lojas de conveniência).

100,000000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -10.523.773,82

Valor mercado

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

A sociedade foi constituída para prestar serviços de gestão integral para postos de gasolina e lojas de conveniência.

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Sendas Distribuidora 
S.A.

06.057.223/0001-71 - Controlada Brasil RJ São João de Meriti Comércio varejista de produtos 
manufaturados, semi manufaturados ou 
“in natura”, nacionais ou estrangeiros, de 
todo e qualquer gênero e espécie, 
natureza ou qualidade.

14,860000

A associação com a Sendas S.A. permitiu a criação da rede de varejo líder de mercado no Estado do Rio de Janeiro.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 6.961.696,01

Valor mercado

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

Sé Supermercados 
Ltda.

01.545.828/0001-98 - Controlada Brasil SP São Paulo Comércio varejista de produtos 
manufaturados, semi manufaturados ou 
“in natura”, nacionais ou estrangeiros, de 
todo e qualquer gênero e espécie, 
natureza ou qualidade.

93,100000

31/12/2010 4,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 -1.828.684.115,96

Valor mercado

31/12/2009 5,200000 0,000000 0,00

Aquisição de rede de varejo concentrada no Estado de São Paulo.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

Participação em sociedade que é proprietária de imóveis atualmente ocupados por lojas de nossa Companhia.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Vedra 
Empreendimentos e 
Participações S.A.

07.170.941/0001-12 - Controlada Brasil SP São Paulo Participação no capital social de outras 
sociedades, qualquer que seja a forma 
delas e em empreendimentos comerciais 
de qualquer natureza, bem como a 
administração de bens próprios.

99,990000

31/12/2010 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2010 15.548,22

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

A sociedade foi constituída para agilizar a implementação de novas operações do grupo, sendo mantida inoperante até tal implementação.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 

(a) condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

As informações operacionais e financeiras do nosso grupo apresentadas a seguir contemplam os efeitos 

advindos da associação de Globex com as Casas Bahia, ocorrida em dezembro de 2009, cuja consolidação 

das demonstrações financeiras ocorreu em novembro de 2010. 

 

Acreditamos que apresentamos condições financeiras e patrimoniais adequadas para a execução dos 

nossos planos de expansão de capital e de investimento, bem como para atender aos nossos requisitos de 

liquidez, e cumprir as nossas obrigações de curto e longo prazo. Entretanto, nossas condições estão 

sujeitas a alguns eventos que estão fora de nosso controle, tais como a estabilidade e o comportamento 

da economia brasileira.  

 

Além de termos atingido a maior parte de nossas metas em 2010, o que demonstra a solidez do nosso 

plano de negócios e das nossas condições operacionais, o nosso entendimento acerca das nossas 

condições financeiras e patrimoniais está baseado nos seguintes fundamentos econômico-financeiros de 

nossa Companhia, considerando nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2010: 

 

• registramos faturamento bruto de R$ 36.144,4 milhões e vendas líquidas de R$ 32.091,7 milhões, 

que representam crescimentos de 37,9% e 38,0%, respectivamente, em comparação ao mesmo 

período do ano anterior; 

 

• o nosso lucro bruto foi de R$ 7.850,2 milhões e a nossa margem bruta 24,5%; 

 

• as nossas despesas operacionais totais representaram 19,5% das vendas líquidas e em termos 

absolutos totalizaram R$ 6.248,9 milhões; 

 

• o nosso EBITDA foi de R$ 2.068,1 milhões e a margem EBITDA de 6,4%; 

 

• o nosso endividamento líquido foi de R$ 1.253,4 milhões; e 

 

• registramos patrimônio líquido de R$ 7.019,2 milhões, o que representa um aumento de 7,4% 

em comparação ao patrimônio líquido de R$ 6.537,1 milhões do ano anterior. Assim, a nossa 

relação Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi de 21,8%. 

 

(b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações 

 

Entendemos que a nossa atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação entre Dívida 

Líquida e EBITDA de 0,61 vezes, apresenta um nível de alavancagem compatível com as políticas da nossa 

Companhia, que prevêem relação entre Dívida Líquida Financeira e EBITDA menor que 1.  

Não há hipóteses de resgate de ações de nossa emissão. 
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(c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 

 

Em 31 de dezembro de 2010, nosso EBITDA foi de R$ 2.068,1 milhões e o nosso resultado financeiro foi 

negativo em R$ 823,0 milhões. Dessa forma, nosso EBITDA apresentou índice de cobertura de juros de 

2,5 vezes em relação às nossas despesas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2010.  

 

Os resultados apresentados no parágrafo anterior demonstram que o nosso fluxo de caixa, bem como 

nossos recursos atualmente disponíveis, fazem com que a nossa capacidade de pagamento seja adequada 

para fazer frente aos nossos compromissos financeiros de curto e longo prazo.  

 

(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes 

utilizadas pela Companhia 

 

A captação de nossos recursos pode ser realizada por meio de: (A) contratos financeiros que representam: 

(i) financiamentos denominados em reais com obrigação de pagamento de principal e de taxa de juros 

atrelada à Taxa DI; (ii) financiamentos denominados em moeda estrangeira, os quais são imediatamente 

“trocados” na sua totalidade por obrigações de pagamento denominadas em reais e com taxa de juros 

atrelada à Taxa DI, por meio de operações de “swap” perfeitas; e (iii) financiamentos obtidos junto ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), sendo parte denominada em reais e 

parte atrelada à cesta de moedas estrangeiras (também “trocada” por obrigações de pagamento 

denominadas em reais e com taxa de juros atrelada à Taxa DI), acrescidos de juros anuais; e (B) 

captações no mercado de capitais, mediante emissões de debêntures e operações de securitização. 

 

Em 2010, não tivemos dificuldades para obtenção de financiamentos ou realização de refinanciamentos da 

nossa dívida existente. Para maiores informações sobre os contratos celebrados entre a nossa Companhia 

e o BNDES, vide o título “Contratos de empréstimo e financiamento relevantes”, na alínea “f” abaixo. 

 

(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que a 

Companhia pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

 

Para informações sobre as nossas fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em 

ativos não circulantes que pretendemos utilizar para cobertura de eventuais deficiências de liquidez, vide 

alínea “d” acima.  
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(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

 

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

 

Swap 

 

Fazemos uso de operações de swap para conversão de nossas obrigações denominadas em dólares norte-

americanos, iene e juros prefixados para obrigações em reais, atreladas à variação da Taxa DI (flutuante). 

A taxa de referência anual da Taxa DI em 31 de dezembro de 2010 foi de 9,87%. 

 

Especificamente em relação à operação com taxa pré-fixada celebrada com o Banco do Brasil, foi realizado 

swap para atrelar a dívida a percentual do CDI. 

 

Em R$ mil 

 

BNDES 

A linha de crédito que captamos junto ao BNDES é indexada com base na TJLP, acrescida de juros anuais. 

Possuímos, ainda, contratos indexados à cesta de moedas estrangeiras, além dos respectivos encargos 

que são acrescidos no saldo devedor e juros anuais, também “trocados” por obrigações de pagamento 

indexadas à taxa de juros atrelada à Taxa DI. Os financiamentos são pagos em prestações mensais após 

um período de carência, conforme mencionado abaixo. 

A nossa Companhia não pode oferecer nenhum bem como garantia dos empréstimos a outras partes sem 

autorização prévia do BNDES, e lhe é exigido que observe certas avenças de dívida, calculadas com base 

no balanço patrimonial consolidado, incluindo: (i) manter um índice de capitalização (patrimônio 

líquido/ativo total) igual ou maior que 0,30 e (ii) manter um índice de liquidez (ativo circulante/passivo 

circulante) igual ou maior que 1,05. A nossa Companhia controla e monitora essas avenças.  

     Consolidado  

   Taxa  2010  2009  01/01/2009 
Dívida          
Moeda local          
Itaú Unibanco     -  4  - 
Brasil CDI  12,0%  1.310.708  404.332  430.189 
Santander CDI    190.317  -  - 
Itaú Unibanco  CDI  1,5%  15  1.705  - 
Safra CDI    540.362  -  - 
Bradesco CDI    620.407  -  - 
HSBC CDI    4.811  -  - 
IBM CDI  0,8%  -  25.517  - 
Alfa CDI  1,5%  11.040  5.101  - 
     2.677.660  436.659  430.189 
          
Moeda estrangeira          
ABN AMRO YEN  4,92%  252.556  381.524  480.736 
Santander USD  5,94%  337.693   282.225   539.423 
Itaú BBA USD  100,0%  296.147  -  - 
Brasil YEN     145.571   -   - 
      1.031.967   663.749   1.020.159 
Contratos de swap             
ABN AMRO CDI  104,2%  4.188   102.902   (23.689) 
Santander CDI  101,6%  56.558   49.269   (92.775) 
Itaú BBA CDI  100,0%  35.055  (15.837)  7.541 
Votorantim CDI    -   197   17.574 
Pactual CDI    -   718   7.062 
Brasil CDI  103,6%  18.808   1.098   - 
     114.609  138.347  (84.287) 
          
     3.824.236   1.238.755   1.366.061 
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2010 possuíamos 15 contratos celebrados com o BNDES em 

vigor, indexados pela TJLP. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo total dos referidos contratos 

correspondia ao montante de R$ 462,4 milhões.  

 

Em R$ mil 

 

Encargos 
financeiros 

anuais 

Período 
de 

carência 
em 

meses 

Número 
de 

parcelas 
mensais Vencimento  31.12.2010  31.12.2009 

 

Cesta de 
moedas + 
4,125% 14 60 Jan/10  -  654 

 

TJLP + 4,125% 12 60 Nov/09  -  -  

TJLP + 1,0% 12 60 Nov/09    -  

TJLP + 3,2% 6 60 Nov/12  63.339  96.385  

TJLP + 2,7% 6 60 Nov/12  9.150  13.924  

TJLP + 4,5% 4 24 Fev/10  -  7.336  

TJLP + 4,5% 5 24 Jan/11  149  4.018  

TJLP + 2,3% 3 11 Nov/11  8.889  -  

 3 11 Nov/11  1.109  -  

TJLP+ 2,3% 5 48 Mai/12  4.459  2.538  

TJLP+ 2,3% 11 48 Jun/13  43.591  13.035  

TJLP+ 2,8% 7 48 Nov/11  4.183  25.910  

TJLP+ 2,8% 6 48 Mai/12  2.725  9.715  

TJLP+ 4,5% 3 48 Dez/14  170  -  

TJLP+ 4,5% 18 60 Dez/16  40.000  -  

TJLP+ 4,5% 18 60 Dez/16  41.000  -  

TJLP+ 4,5% 18 60 Dez/16  98.660  -  

TJLP+ 4,5% 12 60 Dez/16  45.000  -  

TJLP+ 4,5% 12 60 Dez/16  100.000  -  

        462.424  173.515  
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Debêntures 

 

O quadro abaixo apresenta a composição das debêntures de nossa emissão em 31 de dezembro de 2010: 

         

 Em R$ mil 

 

  

Quantidade 
de 

debêntures  Valor 

     

Em 01 de janeiro 
de 2009  77.965  814.729 

Juros pagos  -  (92.988) 

Juros acumulados  -  79.001 

7ª emissão   200.000  200.000 

8ª emissão   500.000  500.000 

Em 31 de 
dezembro de 2009   777.965  1.500.742 

     

Juros pagos    (73.319) 

Juros acumulados    160.724 

Em 31 de 
dezembro de 2010  777.965  1.588.147 

 

 

Obrigações de arrendamento financeiro 

 

Os contratos de arrendamentos mercantis financeiro, que transferem para a nossa Companhia 

substancialmente a totalidade dos riscos e benefícios derivados da propriedade do item arrendado, são 

capitalizados quando do início do contrato pelo valor justo do bem arrendado ou pelo valor presente dos 

pagamentos mínimos de arrendamento mercantil, o que for menor. Os pagamentos de arrendamento 

mercantil são alocados entre encargos financeiros e redução do passivo, de modo a se obter uma taxa de 

juros constante no saldo do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos no resultado. Os ativos 

arrendados são depreciados ao longo de sua vida útil. Porém, se não houver uma certeza razoável de que 

a Companhia obterá a titularidade quando do encerramento do prazo do contrato, o ativo é depreciado ao 

longo de sua vida útil estimada ou do prazo do arrendamento mercantil, o que for menor. 
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Os contratos de arrendamento mercantil que se enquadram como financeiro estão demonstrados no 

quadro abaixo: 

Em R$ mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pão de Açúcar Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (“PAFIDC”) 

 

O PAFIDC é um fundo de investimento em direitos creditórios constituído de acordo com as Instruções 

CVM nº 356/01 e nº 393/03, com a finalidade específica de adquirir direitos creditórios de titularidade da 

nossa Companhia e de suas controladas decorrentes de operações de venda de produtos e serviços 

realizadas pela nossa Companhia e/ou suas controladas, exceto recebíveis oriundos de crediário e cheques 

pré-datados. O fundo tem prazo de duração definida, encerrando-se em 07 de dezembro de 2012. 

 

A estrutura de capital do fundo em 31 de dezembro de 2010 era composta por 10.295 quotas seniores 

detidas por terceiros no valor de R$1.096.130, representando 89,30% do patrimônio do fundo (90,09% 

em 2009) e 2.864 quotas subordinadas detidas pela Companhia e subsidiárias, no valor de R$131.374, 

representando 10,70% do patrimônio do fundo (9,91% em 2009). 

 

As quotas subordinadas foram atribuídas à Companhia, e estão registradas no ativo não circulante, como 

participação no fundo de securitização, com saldo de R$117.613 em 31 de dezembro de 2010 (R$106.129 

em 2009). A participação retida em quotas subordinadas representa a exposição máxima à perda das 

transações de securitização. 

 

A remuneração das quotas seniores está resumida a seguir: 

Em R$ mil 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2010 31.12.2009

Passivo de arrendamento mercantil f inanceiro –

   pagamentos mínimos de aluguel

Menos de 1 ano 64.467 38.711

De 1 a 5 anos 63.116 45.298

Mais de 5 anos 56.971 38.894

Valor atual dos contratos de arrendamento 

   mercantil f inanceiro

Encargos futuros de f inanciamento 108.193 134.703

Valor bruto dos contratos de arrendamento 

   mercantil f inanceiro

Consolidado

184.554 122.903

292.747 257.606
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As quotas subordinadas são nominativas e intransferíveis e foram emitidas em uma única série. A 

Companhia resgatará as quotas subordinadas somente após o resgate das quotas seniores ou quando do 

encerramento do prazo do fundo. Uma vez remuneradas as quotas seniores, as quotas subordinadas 

receberão o saldo do patrimônio líquido do fundo depois de absorvidas as eventuais perdas nos recebíveis 

transferidos e eventuais perdas atribuídas ao fundo. Seu valor de resgate está sujeito aos riscos de 

crédito, pagamento antecipado e taxa de juros dos ativos financeiros transferidos. 

 

Os detentores das quotas seniores não têm direito de regresso contra os demais ativos da Companhia em 

caso de inadimplência dos valores devidos pelos clientes. Conforme definido no contrato entre a 

Companhia e o PAFIDC, a transferência dos recebíveis é irrevogável, irretroativa e definitiva. 

 

“Globex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Crédito Mercantil” 

 

O FIDC da Globex é um fundo de securitização de recebíveis constituído com o intuito de adquirir as 

contas a receber da Globex (principalmente de cartão de crédito), originadas da venda de produtos e 

serviços a seus clientes. O fundo foi constituído em 25 de maio de 2010 e tem prazo indefinido.  

 

A estrutura de capital do fundo em 31 de dezembro de 2010 é composta de 11.666 ações seniores detidas 

por terceiros, no valor de R$ 1,2 milhões, representando 87,5% do patrimônio do fundo, e 1.667 ações 

subordinadas, detidas pela Companhia e suas subsidiárias, no valor de R$ 0,2 milhões, representando 

12,5% do patrimônio do fundo.  

 

As quotas subordinadas foram atribuídas à Globex e estão registradas no ativo não circulante como 

participação no fundo de securitização, cujo saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 0,2 milhões. A 

participação retida nas quotas subordinadas representam a exposição máxima a perdas nas operações de 

securitização. 

 

As taxas de juros das ações seniores estão demonstradas abaixo:  

Em R$ mil 

 

 

 

As quotas subordinadas e seniores da Globex FIDC têm as mesmas condições descritas para o PAFIDC. 

 

Outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras 

 

Exceto pelas operações descritas acima, não temos quaisquer outras relações de longo prazo relevantes 

com instituições financeiras.  
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Grau de subordinação entre as nossas dívidas 

 

Não existe subordinação entre as nossas dívidas. 

 

Restrições impostas em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição 

de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 

societário  

 

Os contratos celebrados com o BNDES estão sujeitos às “Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES”. 

Nos termos das “Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES”, os tomadores de empréstimo junto ao 

BNDES, incluindo nossa Companhia, não poderão, sem a prévia autorização do BNDES: (i) conceder 

preferência a outros créditos; (ii) realizar amortização de ações; (iii) emitir debêntures; (iv) emitir partes 

beneficiárias; (v) assumir novas dívidas; e (vi) alienar ou onerar bens de seu ativo permanente, 

observadas as ressalvas expressamente previstas nas “Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES”.  

 

Nos termos dos documentos relativos à nossa 6ª emissão de debêntures, nossa Companhia está sujeita às 

seguintes restrições: (a) impedimento de pagamentos aos nossos acionistas de dividendos, incluindo 

dividendos a título de antecipação e/ou rendimentos sob forma de juros sobre capital próprio, quando 

estivermos em mora com relação às debêntures da nossa 6ª emissão, ressalvado, entretanto, o 

pagamento do dividendo legal obrigatório previsto no artigo 35, IV, alínea “c” do nosso Estatuto Social; 

(b) impedimento de qualquer reestruturação que provoque nossa cisão, fusão ou, ainda, incorporação por 

outra companhia, sem a prévia e expressa autorização dos titulares das debêntures da 6ª emissão, exceto 

se a cisão, fusão ou incorporação atender aos requisitos do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, 

ou, ainda, transferência do nosso controle acionário a terceiros, ressalvadas as hipóteses de (1) 

transferência de participações entre nossos atuais controladores ou (2) transferência do nosso controle 

direto ou indireto para sociedade integrante do setor varejista de alimentos que possua classificação de 

risco de investimento “investment grade”, em escala global ou correspondente, conferida pela Standard & 

Poor’s, Moody’s ou Fitch Ratings ou, na hipótese de o adquirente do nosso controle direto ou indireto não 

possuir a aludida classificação de risco de investimento “investment grade”, em escala global ou 

correspondente, a classificação de risco das debêntures da 6ª emissão (rating) não seja reduzida; e (c) 

manutenção, enquanto houver debêntures da nossa 6ª emissão em circulação, de índices e limites 

financeiros, quais sejam, Dívida Líquida Consolidada não superior ao Patrimônio Líquido e relação entre 

Dívida Líquida Consolidada e EBITDA Consolidado menor ou igual a 3,25, conforme estabelecidos na 

escritura de emissão das debêntures da nossa 6ª emissão, os quais serão apurados no último dia de cada 

trimestre tomando-se por base os últimos 12 meses anteriores à respectiva data de apuração. 

 

Nos termos dos documentos relativos à nossa 7ª emissão de debêntures, nossa Companhia está sujeita às 

seguintes restrições: (a) impedimento de qualquer reestruturação que provoque nossa cisão, fusão ou, 

ainda, incorporação por outra companhia, sem a prévia e expressa autorização dos titulares de debêntures 

da nossa 7ª emissão, observado o quorum de deliberação estabelecido na escritura de emissão das 

debêntures da 7ª emissão, exceto se a cisão, fusão ou incorporação atender aos requisitos do artigo 231 

da Lei das Sociedades por Ações, ou, ainda, a transferência do nosso controle acionário a terceiros, 
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ressalvadas as hipóteses de (i) transferência de participações entre os nossos atuais controladores ou (ii) 

transferência do nosso controle direto ou indireto para sociedade integrante do setor geral de alimentos, 

sendo que, na hipótese deste subitem (ii), desde que a transferência do nosso controle direto ou indireto 

para sociedade integrante do setor geral de alimentos (1) não reduza a classificação de risco atribuída às 

debêntures da 7ª emissão (rating); e (2) não implique em concentração de risco de qualquer titular de 

debêntures da 7ª emissão em relação à nossa Companhia superior aos limites estabelecidos na legislação 

e regulamentação em vigor aplicáveis aos titulares de debêntures da 7ª emissão, conforme o caso; e (b) 

manutenção, enquanto houver debêntures da nossa 7ª emissão em circulação, de índices e limites 

financeiros, quais sejam, Dívida Líquida Consolidada não superior ao Patrimônio Líquido e relação entre 

Dívida Líquida Consolidada e EBITDA Consolidado menor ou igual a 3,25, conforme estabelecidos na 

escritura de emissão das debêntures da nossa 7ª emissão, os quais serão apurados no último dia de cada 

trimestre tomando-se por base os últimos 12 meses anteriores à respectiva data de apuração sendo que a 

primeira apuração foi realizada a partir das nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao 

trimestre encerrado em 30 de junho de 2009. 

 

Nos termos dos documentos relativos à nossa 8ª emissão de debêntures, nossa Companhia está sujeita às 

seguintes restrições: (a) impedimento de qualquer reestruturação que provoque nossa cisão, fusão ou, 

ainda, incorporação por outra companhia, sem a prévia e expressa autorização dos titulares de debêntures 

da 8ª emissão, observado o quorum de deliberação estabelecido na escritura de emissão das debêntures 

da 8ª emissão, exceto se a cisão, fusão ou incorporação atender aos requisitos do artigo 231 da Lei das 

Sociedades por Ações, ou, ainda, transferência do nosso controle acionário a terceiros, ressalvadas as 

hipóteses de (i) transferência de participações entre os nossos atuais controladores ou (ii) transferência do 

nosso controle direto ou indireto para sociedade integrante do setor de varejo; (l) alteração do nosso 

objeto social, de forma que a nossa atividade principal deixe de ser o comércio geral de alimentos; e (b) 

manutenção, enquanto houver debêntures da nossa 8ª emissão em circulação, de índices e limites 

financeiros, quais sejam, Dívida Líquida Consolidada não superior ao Patrimônio Líquido e relação entre 

Dívida Líquida Consolidada e EBITDA Consolidado menor ou igual a 3,25, conforme estabelecidos na 

escritura de emissão das debêntures da nossa 8ª emissão, os quais serão apurados no último dia de cada 

trimestre, tomando-se por base os últimos 12 meses anteriores à respectiva data de apuração, sendo que 

a primeira apuração foi realizada a partir das nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao 

trimestre encerrado em 30 de setembro de 2009. 

 

Nos termos dos documentos relativos à nossa 9ª emissão de debêntures, nossa Companhia está sujeita às 

seguintes restrições: (a) impedimento de qualquer reestruturação que provoque nossa cisão, fusão ou, 

ainda, incorporação por outra companhia, sem a prévia e expressa autorização dos titulares de debêntures 

da 9ª emissão, observado o quorum de deliberação estabelecido na escritura de emissão das debêntures 

da 9ª emissão, exceto se a cisão, fusão ou incorporação atender aos requisitos do artigo 231 da Lei das 

Sociedades por Ações, ou, ainda, transferência do nosso controle acionário a terceiros, ressalvadas as 

hipóteses de (i) transferência de participações entre os nossos atuais controladores ou (ii) transferência do 

nosso controle direto ou indireto para sociedade integrante do setor de varejo; (b) alteração do nosso 

objeto social, de forma que a nossa atividade principal deixe de ser o comércio geral de alimentos; e (c) 

manutenção, enquanto houver debêntures da nossa 9ª emissão em circulação, de índices e limites 
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financeiros, quais sejam, Dívida Líquida Consolidada não superior ao Patrimônio Líquido e relação entre 

Dívida Líquida Consolidada e EBITDA Consolidado menor ou igual a 3,25, conforme estabelecidos na 

escritura de emissão das debêntures da nossa 9ª emissão, os quais serão apurados no último dia de cada 

trimestre, tomando-se por base os últimos 12 meses anteriores à respectiva data de apuração, sendo que 

a primeira apuração foi realizada a partir das nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao 

trimestre encerrado em 30 de setembro de 2010. 

 

(g) limites de utilização dos financiamentos já contratados 

 

Em 31 de dezembro de 2010, nosso capital social era de R$ 5.579,3 milhões e o valor de debêntures de 

nossa emissão em circulação era de R$ 1.588,1 milhões, conforme o título “Contratos de empréstimo e 

financiamento relevantes” da alínea “f” acima. Assim, de acordo com o disposto no artigo 60 da Lei das 

Sociedades por Ações, a nossa relação debêntures/capital social, em 31 de dezembro de 2010, era de 

28,5%, respeitando, portanto, o limite legal e havendo a possibilidade de novas captações de recursos por 

meio da emissão de dívidas de longo prazo no mercado de capitais.  

 

A nossa Companhia dispõe de aproximadamente R$ 900 milhões de limite de crédito aprovado junto ao 

BNDES para financiamento de parte do plano de expansão e reformas da Companhia de 2009 a 2011. Em 

31 de dezembro de 2010, R$ 600 milhões haviam sido utilizados, pela nossa Companhia. Todos os outros 

empréstimos contratados pela nossa Companhia já tiveram seus recursos liberados. 

 

(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

Em todos os períodos anteriores, incluindo o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, a nossa 

Companhia preparou suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil (BRGAAP). As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 foram 

as primeiras preparadas de acordo com todos os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC). Desta forma, preparamos nossas demonstrações financeiras cumprindo 

as normas previstas nos CPCs para os períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2009, como 

descrito em nossas políticas contábeis. 

Para essas demonstrações financeiras, o saldo de abertura considerado foi o de 1º de janeiro de 2009, 

data da transição para os CPCs.  
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Demonstração de Resultados 

 

Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2009  

 

 

 

Receita líquida de vendas 

A nossa receita líquida de vendas aumentou 38,4% em 2010, passando de R$ 23.192,8 milhões em 2009 

para R$ 32.091,7 milhões em 2010.  

Entre os fatores que contribuíram para o aumento em nossa receita líquida de vendas em 2010, 

destacam-se, principalmente: (i) abertura de 47 lojas e a conversão de 93 lojas CompreBem e Sendas (ii) 

a aquisição de Ponto Frio, em julho de 2009, cuja receita foi consolidada integralmente em 2010, (iii) a 

associação com as Casas Bahia em dezembro de 2010, cuja receita dos dois últimos meses de 2010 foi 

consolidada em 2010. 

 

Lucro Bruto 

O nosso lucro bruto passou de R$ 5.699,0 milhões em 2009 para R$ 7.850,2 milhões em 2010, um 

crescimento de 37,7% e margem bruta de 24,5%. Esse aumento do lucro bruto foi alcançado 

principalmente por: (i) melhores negociações com fornecedores; (ii) aprimoramento da gestão comercial e 

operacional; e (iii) aplicação de ferramenta de gestão de pricing. Vale salientar que essa margem bruta foi 

alcançada mesmo com o aumento da participação no mix de produtos eletroeletrônicos, que operam com 

margens inferiores às dos produtos alimentícios. 

 
  

Consolidado
2010  

consolidado                                                  
(com Globex)

2009  
consolidado                                                  
(com Globex)

%

Receita Bruta de Vendas 36.144.368           26.161.597           38,2%
Receita Líquida de Vendas 32.091.674           23.192.758           38,4%
Custo das Mercadorias Vendidas (24.241.476)              (17.493.806)              38,6%
Lucro Bruto 7.850.198              5.698.952              37,7%

   Despesas com Vendas (4.869.462)                (3.499.976)                39,1%

   Despesas Gerais e Administrativas (912.676)                   (679.581)                   34,3%

Total das Despesas Operacionais (5.782.139)            (4.179.557)            38,3%

Lucro Oper. antes de Juros, Impostos, 

Depreciação e Amortização  - EBITDA 2.068.059              1.519.395              36,1%

Depreciação (440.139)                   (459.900)                   -4,3%

Lucro Oper. antes de Impostos

e Rec. (Desp.) Financeiras - EBIT 1.627.921              1.059.495              53,7%

Receitas financeiras 331.698                    250.030                    32,7%

Despesas financeiras (1.154.699)                (504.505)                   128,9%

Receita (Desp) Financeira Líquida (823.001)               (254.475)               223,4%

Resultado da Equiv. Patrimonial 34.499                      5.412                        -
Resultado com ativo permanente (21.182)                     -                            -
Resultado não Recorrente (3.042)                       (77.873)                     -96,1%
Outras Rec. (Desp.) Operacionais (1.792)                       -                            -
Lucro Operacional Antes I.R 813.402                 732.559                 11,0%
Imposto de Renda (86.558)                     (94.015)                     -7,9%
Lucro antes da Participação Minoritária 726.844                 638.544                 13,8%
Participação Minoritária 30.687                      3.392                        -
Lucro líquido antes partic. Funcionários 757.531                 641.936                 18,0%
Participação nos lucros funcionários (35.110)                     (32.505)                     8,0%
Lucro Líquido 722.422                 609.431                 18,5%

Lucro por ação 2,8051 2,3948
No. De ações (milhares) ex - Ações em tesouraria 257.541                    254.482                    
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Receitas (Despesas) Operacionais 

Apresentamos despesas operacionais totais de R$ 5.782,1 milhões em 2010, um aumento de 38,3%, se 

comparadas às de 2009, no valor de R$ 4.180,0 milhões. Esse aumento decorreu principalmente: (i) do 

aumento de gastos com pessoal e encargos sociais; (ii) do aumento de despesas em TI para suportar a 

expansão; e (iii) de 47 novas lojas inauguradas no ano.  

Como percentual da venda líquida, as despesas de 2010 alcançaram a marca de 18,0%, uma redução de 

0,3 ponto percentual em relação ao ano anterior.  

 

Receitas (Despesas) Financeiras 

A despesa financeira líquida aumentou 223,4% em 2010, passando de R$ 254,5 milhões em 2009 para R$ 

823,0 milhões. O referido aumento decorreu em função de: (i) aumento da dívida para financiar o 

crescimento do negócio; (ii) aumento do desconto de recebíveis devido ao crescimento do negócio; e (iii) 

atualização pelo CDI de outros passivos e ativos. 

Vale ressaltar que, no último trimestre de 2010, tivemos R$ 18,0 milhões de gasto não-recorrente de 

Globex em função da alteração do critério de apropriação do custo dos descontos de recebíveis, que passa 

a ser reconhecido no próprio mês do desconto. 

A nossa dívida líquida aumentou em especial, no último trimestre do ano, principalmente em função de (i) 

investimentos extraordinários, como R$ 313 milhões em aquisições, sendo R$ 290 milhões de capitalização 

de Globex; (ii) R$ 186 milhões em investimentos em expansão do Assaí; e (iii) cerca de R$ 348 milhões de 

juros sobre a dívida existente e não amortizada. Vale destacar que a dívida líquida do 4T10 de R$ 1.527,0 

milhões reduziu 14,6% em relação aos R$ 1.788,0 milhões do 3T10. 

 

Depreciação e Amortização 

As depreciações e amortizações totalizaram R$ 440,1 milhões em 2010, representando uma redução de 

4,3% comparado às depreciações e amortizações de R$ 459,9 milhões em 2009. A variação observada 

decorreu principalmente da implantação do International Financial Reporting Standards (IFRS), que  

alterou a estimativa contábil com relação à vida útil dos imóveis, passando de 30 para 40 anos. 

 

Resultado Operacional 

O nosso resultado operacional aumentou 53,7% em 2010, passando de R$ 1.059,5 milhões em 2009 para 

R$ 1.627,9 milhões em 2010. As variações observadas decorreram basicamente de (i) aumento de 38,0% 

da receita líquida de vendas; (ii) controle de despesas que apresenta patamar inferior às receitas. 

 

Imposto de Renda 

Nossas despesas com imposto de renda passaram de R$ 94,0 milhões em 2009 para R$ 86,6 milhões em 

2010. A redução decorreu basicamente do efeito da combinação de negócios após a aquisição da Globex.  

 

Lucro Líquido 

Pelas razões acima expostas, nosso lucro líquido aumentou 18,5% em 2010, passando de R$ 609,4 

milhões em 2009 para R$ 722,4 milhões em 2010.  
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Balanço Patrimonial 

 

Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2009  

 

Balanço Patrimonial – Ativo Consolidado 

 

 

  

2010                 
( co m Glob ex)

2009                 
( co m Glo b ex)

Ativo Circulante 14.716.365       8.399.748         
Caixas e Bancos 3.817.994         2.341.927         
Aplicações Financeiras 608.002           -                   
Contas a Receber 1.959.108         935.787            

Cheques Pré- Datados -                  -                   
Crediário 1.533.903         75.716              
Cartões de Créditos 440.708           786.941            
Tickets e outros 158.166           129.903            
Outros (768)                 (39.536)             
Prov. p/ Devedores Duvidosos (172.901)          (17.237)             

Provenientes de Acordos Comerciais 421.097           413.749            
Fundo de Recebíveis (FIDC) 1.667.029         1.125.837         
Estoques 4.823.768         2.827.463         
Impostos a Recuperar 888.355           416.550            
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido -                  -                   
Despesas Antecipadas 189.252           253.958            
Outros 341.760           84.477              

Ativo Não Circulante 15.216.383       10.174.305       
Realizável a Longo Prazo 3.398.483         2.403.705         

Contas a Receber 611.630           419.191            
Impostos a Recuperar 213.506           255.194            
Valor Justo Bartira 416.004           -                   
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 1.392.509         1.207.712         
Crédito com pessoas ligadas 176.241           118.650            
Depósitos para recursos judiciais 534.389           383.046            
Despesas Antecipadas e Outros 54.204             19.911              

Investimentos 232.540           194.227            
Imobilizado 6.703.595         5.356.601         
Intangível 4.881.765         2.219.773         

29.932.748       18.574.053       

 31 de Dezembro

ATIVO

TOTAL DO ATIVO
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Balanço Patrimonial – Passivo Consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010                 
( co m Glo b ex)

2009                 
( co m Glo b ex)

####
Passivo Circulante 10.816.898       6.033.725         

Fornecedores 5.306.349         4.004.395         
Empréstimo e Financiamentos 1.135.334         668.226            
CDCI 1.321.495         -                   
Debêntures 520.675           19.386              
Salários e Contribuições Sociais 595.558           428.188            
Impostos, Taxas e Contribuições 353.894           313.672            
Dividendos a pagar 116.287           98.052              
Aquisição de participação de acionistas não 
    controladores 297.484           -                   
Financiamento Compras de Imóveis 14.211             14.212              
Aluguéis a pagar 68.226             47.424              
Dividas com Partes Relacionadas 274.291           31.734              
Propaganda 33.614             -                   
Seguros 201.224           -                   
Adiantamento de clientes 19.769             -                   
Impostos Parcelados 52.450             -                   
Outros 506.037           408.436            

Passivo Não Circulante 9.532.080         5.883.603         
Empréstimo e Financiamentos 2.177.887         2.101.243         

CDCI 66.060             -                   
Quotas do Resgatáveis do Fundo (FIDC) 2.280.517         -                   
Debêntures 1.067.472         1.481.356         
Impostos, Taxas e Contribuições -                  -                   
Impostos Parcelados 1.376.788         1.205.579         
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 1.325.333         208.182            
Provisão para Contigências 697.806           578.343            
Dívidas com Pessoas Ligadas -                  -                   
Receitas Antecipadas 182.695           -                   
Aquisição de participação de acionistas não 
    controladores 215.060           154.401            
Outros 142.462           154.499            

Participação minoritária 2.485.181         32.505              

Patrimônio Líquido 7.098.590         6.624.219         
Capital Social 5.579.259         5.374.751         
Reservas de Capital 463.148           647.232            
Reservas de Lucro 1.056.183         602.237            

29.932.748       18.574.053       

PASSIVO

TOTAL DO PASSIVO

PÁGINA: 114 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 

 

Ativo 

 

Circulante 

 

Disponibilidades 

As nossas disponibilidades aumentaram 89,0% em 2010, passando de R$ 2.341,9 milhões em 2009 para 

R$ 4.426,0 milhões em 2010. 

Em 31 de dezembro de 2010, nossas disponibilidades representavam 14,8% do nosso ativo em 

comparação com 12,6% em 31 de dezembro de 2009. 

 

Créditos 

Os nossos créditos aumentaram 69,2% em 2010, passando de R$ 3.230,4 milhões em 2009 para R$ 

5.466,6 milhões em 2010. Os nossos créditos aumentaram principalmente pelo aumento das vendas 

realizadas por meio de cartões de crédito e de crediário, as quais apresentaram um incremento justificado 

pelo aumento da receita de vendas. Esse aumento de vendas explica-se principalmente pela associação 

com as Casas Bahia em dezembro de 2009, cujo resultado foi consolidado no nosso Grupo a partir de 

novembro de 2010. 

Em 31 de dezembro de 2010, nossos créditos representavam 18,3% do nosso ativo em comparação com 

17,4% em 31 de dezembro de 2009. 

 

Estoques 

Os nossos estoques aumentaram 70,6% em 2010, passando de R$ 2.827,5 milhões em 2009 para R$ 

4.823,8 milhões em 2010, em função da associação com as Casas Bahia e do crescimento orgânico do 

nosso grupo.  

 

Não Circulante 

 

Investimentos 

Os nossos investimentos aumentaram 19,7% em 2010, passando de R$ 194,2 milhões em 2009 para     

R$ 232,5 milhões em 2010. O aumento é explicado pela consolidação do balanço de Nova Casas Bahia. 

 

Em 31 de dezembro de 2010, nossos investimentos representavam 0,8% do nosso ativo e 1,0% em 31 de 

dezembro de 2009. 

 

Imobilizado 

O nosso imobilizado apresentou um aumento de 25,1% em 2010, passando de R$ 5.356,6 milhões em 

2009 para R$ 6.703,6 milhões em 2010. Esse aumento é devido à abertura de novas lojas e conversão de 

lojas, e fundamentalmente à associação com as Casas Bahia. 

Em 31 de dezembro de 2010, nosso ativo imobilizado representava 22,4% do nosso ativo total em 

comparação com 28,8% em 31 de dezembro de 2009. 
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Intangível 

O nosso intangível aumentou 119,9% em 2010, passando de R$ 2.219,8 milhões em 2009 para             

R$ 4.881,8 milhões. A variação observada decorreu principalmente da adição das marcas provenientes das 

operações de eletrodomésticos e de comércio eletrônico, cujas vidas-úteis são indefinidas, conforme a 

combinação de negócios. 

Em decorrência da associação com Nova Casa Bahia, a mensuração (i) da consideração total transferida 

pela aquisição do controle de NCB, (ii) da participação do acionista não controlador, e (iii) dos ativos e 

passivos identificáveis ao valor justo, a Companhia apurou contabilmente um ganho por compra 

vantajosa, no montante de R$453,6 milhões reconhecidos na rubrica Outras receitas (despesas) 

operacionais. Em 31 de dezembro de 2010, o nosso ativo intangível representava 16,3% do nosso ativo 

total em comparação com 12,0% em 31 de dezembro de 2009. 

 

Passivo 

 

Circulante 

Empréstimos e Financiamentos – curto prazo 

Os nossos empréstimos e financiamentos de curto prazo aumentaram 267,7% em 2010, passando de     

R$ 668,2 milhões em 2009 para R$ 2.456,8 milhões. A variação observada decorreu basicamente do 

aumento da dívida para o financiamento das atividades operacionais da Companhia. 

Em 31 de dezembro de 2010, nossos empréstimos e financiamentos de curto prazo representavam 8,2% 

do nosso passivo em comparação com 3,6% em 31 de dezembro de 2009. 

 

Debêntures – curto prazo 

Nosso endividamento de curto prazo representado por debêntures de nossa emissão aumentou 2585,8% 

em 2010, passando de R$ 19,4 milhões em 2009 para R$ 520,7 milhões. A variação observada decorreu 

principalmente pela transferência das parcelas a serem amortizadas em 2010, do longo prazo para o curto 

prazo. 

Em 31 de dezembro de 2010, nossas debêntures de curto prazo representavam 1,7% do nosso passivo 

em comparação com 0,1% em 31 de dezembro de 2009. 

 

Fornecedores 

 

O nosso passivo com fornecedores aumentou 32,5% em 2010, passando de R$ 4.004,4 milhões em 2009 

para R$ 5.306,3 milhões.  A variação observada aumentou em função da expansão orgânica da 

Companhia, da associação com as Casas Bahia e do impacto representado pela sua conta de 

fornecedores.  

Em 31 de dezembro de 2010, o nosso passivo com fornecedores representava 17,7% do nosso passivo 

total em comparação com 21,6% em 31 de dezembro de 2009.  
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Dívidas com partes relacionadas 

O nosso passivo com dívidas com partes relacionadas sofreu um aumento de 764,3% em 2010, passando 

de R$ 31,7 milhões para R$ 274,3 milhões. A variação observada aumentou em função de aportes feitos 

em controladas.  

 

Não Circulante 

 

Empréstimos e Financiamentos – longo prazo 

Os nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo aumentaram 115,3% em 2010, passando de     

R$ 2.101,2 milhões em 2009 para R$ 4.524,5 milhões. A variação observada decorreu principalmente de 

(i) financiamentos bancários para obtenção de capital de giro, (ii) aumento da taxa Selic, (iii) 

financiamentos aos clientes da subsidiária NCB, com vendas realizadas e prestações mensais, sobre as 

quais a subsidiária possui coobrigação com as instituições financeiras, garantidos por notas promissórias 

emitidas pela subsidiária e por cessão de direitos creditórios. 

 

Em 31 de dezembro de 2010, nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo representavam 7,5% 

do nosso passivo em comparação com 11,3% em 31 de dezembro de 2009. 

 

Debêntures – longo prazo 

Nosso endividamento de longo prazo representado por debêntures de nossa emissão diminuiu 27,9% em 

2010, passando de R$ 1.481,4 milhões em 2009 para R$ 1.067,5 milhões. A variação observada decorreu 

principalmente pela transferência de uma parcela do saldo do longo prazo para o curto prazo. 

Em 31 de dezembro de 2010, nossas debêntures de longo prazo representavam 3,6% do nosso passivo 

em comparação com 8,0% em 31 de dezembro de 2009. 

 

Provisões para Demandas Judiciais 

As nossas provisões aumentaram 20,7% em 2010, passando de R$ 578,3 milhões em 2009 para R$ 697,8 

milhões.  O aumento observado decorreu basicamente da avaliação de causas de perdas possíveis para 

prováveis, passando a ser provisionadas. 

 

Patrimônio Líquido 

Nosso patrimônio líquido aumentou 7,2% em 2010, passando de R$ 6.624,2 milhões em 2009 para       

R$ 7.098,6 milhões. A variação observada decorreu principalmente de (i) aumentos do nosso capital 

social, em atendimento ao exercício de opções de compra de ações nos termos dos Planos de Outorga de 

Opção de Compra de ações da nossa Companhia, e (ii) conversão de ações preferenciais classe A 

mantidas em tesouraria em igual número de ações preferenciais classe B, em decorrência do leilão da OPA 

da Globex. 

 

Participação Minoritária 

Nossa participação minoritária passou de R$ 32,5 milhões em 2009 para R$ 2.485,2 milhões. A variação 

observada decorreu principalmente da associação com as Casas Bahia realizada em dezembro de 2009. 
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Demais contas patrimoniais 

As contas patrimoniais não discutidas acima não apresentaram variações significativas na comparação 

entre os saldos em 31 de dezembro de 2010 e em 31 de dezembro de 2009. 
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(a) resultados das nossas operações, em especial: (i) descrição de quaisquer componentes 
importantes da nossa receita; e (ii) fatores que afetaram materialmente os nossos resultados 
operacionais 

 

Nossa receita bruta aumentou 38,2% em 2010, sendo que: 

• 72,3%, ou seja, R$ 26.131,3 milhões decorreram da venda de produtos classificados na categoria 

GPA alimentar, com destaque para as categorias de perfumaria, limpeza, têxtil. Entre as 

bandeiras do grupo, destacaram-se Assaí e Extra Supermercado, e 

 

• 27,7%, ou seja, R$ 10.013,0 milhões decorreram da venda de Globex, com destaque para o e-

commerce que cresceu 63,0% no 4T10. 

 

No conceito ‘mesmas lojas’, as vendas brutas aumentaram 12,1% em relação a 2009 e 6,4% em termos 

reais, ou seja, deflacionadas pelo IPCA – Índice Geral. Vale destacar que essa performance ficou acima do 

guidance de crescimento real de vendas entre 4% e 5%, anunciado no início do ano.   

Além do impacto nas vendas do Grupo, a associação com as Casas Bahia também impactou o balanço 

patrimonial da Companhia. Os comentários referentes às principais contas estão na seção 10.1. deste 

formulário. 

Além disso, ênfase deve ser dada ao fortalecimento de nossa posição em não-alimentos com a aquisição 

da rede Ponto Frio, em junho de 2009, cujos frutos foram mais efetivos em 2010, e a associação com as 

Casas Bahia, efetivada no segundo semestre de 2010. As sinergias de tal associação já foram verificadas 

em várias áreas. Com estas operações, ampliamos a complementaridade de posicionamento no mercado 

de bens duráveis, atendendo consumidores de diferentes classes sociais, ampliando significativamente 

nossa atuação nesse setor. 

 

(b) variações das nossas receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

 

Dependemos da situação macroeconômica brasileira e de fatores como a taxa de desemprego, a 

disponibilidade de crédito e do crescimento dos salários médios no Brasil para a definição da nossa 

condição financeira e dos resultados de nossas operações.  

 

As despesas operacionais, bem como todos os nossos gastos em caixa (ou seja, outros além da 

depreciação e amortização), são realizados em reais e variam de acordo com a inflação. Nesse sentido, 

eventuais aumentos nos juros e na inflação podem ocasionar aumentos dos preços dos produtos em 

nossas lojas. Por outro lado, como nossas negociações com fornecedores são realizadas em grande 

volume, nossa exposição às variações acima mencionadas pode ser reduzida.  
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(c) impacto da inflação, da variação de preços dos nossos principais insumos e produtos, do câmbio e 
da taxa de juros no nosso resultado operacional e financeiro  

 

Adicionalmente à alínea “b” acima, acreditamos que a desvalorização ou valorização do real frente ao 

dólar norte-americano exerce e poderá continuar exercendo efeitos sobre o resultado de nossas operações 

relativas à importação de mercadorias, que representou aproximadamente 5,0% de nossas vendas em 

2010.  

 

Em 2010, o nosso resultado financeiro foi impactado pelos encargos sobre a  dívida bancária líquida e pelo 

custo do desconto de recebíveis. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

 

 

(a) da introdução ou alienação de segmento operacional 

 

A partir de novembro de 2010 passamos a consolidar a operação de Nova Casas Bahia nos resultados da 

nossa Companhia, o que causou efeito significativo nas nossas demonstrações financeiras e resultados 

pela relevância de sua operação, representando no quarto trimestre de 2010, aproximadamente 8,5% do 

faturamento. 

 

(b) da constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

Setor varejista de não-alimentos – Globex e Casas Bahia 

Fortalecemos nossa posição no setor varejista de não-alimentos mediante a adoção de duas ações 

significativas em 2009: a aquisição da Globex e a associação com as Casas Bahia. Com as ações 

mencionadas, passamos a garantir a complementaridade de posicionamento no mercado de bens 

duráveis, ao atender consumidores de diferentes classes sociais, ampliando o nosso conhecimento sobre 

esse setor, capturando sinergias, buscando a excelência no atendimento e oferecendo uma série de 

benefícios ao consumidor, tais como maior sortimento de produtos, melhores preços e acesso facilitado ao 

crédito.  

Embora a Globex esteja apresentando crescimento em vendas, os resultados ainda estão distantes dos 

patamares esperados pela nossa Companhia. O início do processo de turnaround da operação foi 

conduzido com sucesso na operação de Ponto Frio que, dentro do prazo previsto, conseguiu reverter a 

queda de margem EBITDA observada antes da aquisição para uma situação de margem positiva em 

poucos trimestres. As sinergias capturadas até o momento estão nas mais diversas áreas: tecnologia da 

informação, logística, marketing, compras e também na concessão de crédito.  

A operação também se beneficiou da estruturação do negócio de comércio eletrônico, que sabidamente 

cresce a taxas mais altas que as vendas em lojas físicas. Houve esforços para a união das plataformas 

operacionais e de sistemas de Extra.com, Casasbahia.com e Pontofrio.com e investimentos em logística e 

distribuição. 

Nossa atuação no setor varejista de não-alimentos será reforçada, ainda, com os ganhos advindos da 

integração de Casas Bahia, que começou a ser desenhada ao final de 2010 e que deve se estender ao 

longo de 2011. Parte das sinergias já começou a ser capturada, em especial aquelas ligadas a práticas 

comerciais, mas entendemos que outros ganhos virão da revisão da estrutura e processos. 

 

(c) dos eventos ou operações não usuais 

 

Não houve evento ou operação não usual. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

 

 

 

(a) mudanças significativas nas práticas contábeis 

 

Em todos os períodos anteriores, incluindo o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, a nossa 

Companhia preparou as demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil (BRGAAP). As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 são as 

primeiras preparadas de acordo com todos os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) e seguindo o IFRS. Desta forma, preparamos as demonstrações financeiras cumprindo as 

normas previstas nos CPCs para os períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2009, como descrito 

em suas políticas contábeis. 

Para essas demonstrações financeiras, o saldo de abertura considerado foi o de 1º de janeiro de 2009, 

data da transição para os CPCs.  

Seguem abaixo os principais ajustes efetuados pela nossa Companhia para reapresentar o balanço 

patrimonial de abertura no BRGAAP em 1º de janeiro de 2009 e também para o balanço patrimonial 

preparado de acordo com o BRGAAP para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009. 

Isenções adotadas 

O CPC 37 – Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade permite algumas isenções na 

aplicação retrospectiva dos requerimentos dos CPCs para o exercício findo em dezembro de 2010. 

Aplicamos as seguintes isenções: 

• O CPC 15 – Combinações de negócios – não foi aplicado para aquisições que ocorreram antes de 1º de 

janeiro de 2007. 

• Aplicamos as disposições transitórias do ICPC 03 – Determinação da Existência de Leasing em uma 

Operação avaliando todos os contratos na data da transição. 

 (i) Contabilização de hedge 

Na data de adoção, nossa Companhia possuía swaps de taxas de juros relacionadas a instrumentos de 

dívida de taxa variável. Em conformidade com o CPC 38, estes swaps se qualificam para contabilização de 

hedge como hedges de valor justo, sendo suas alterações reconhecidas nos lucros acumulados. O 

relacionamento de hedge foi contabilizado no balanço de abertura, levando em conta o tipo de 

instrumento financeiro que se qualifica para contabilização de hedge segundo os CPCs. Neste contexto, o 

montante de R$(7,5) milhões e R$15,8 milhões foram reconhecidos no patrimônio líquido de 31 de 

dezembro de 2009 e 1º de janeiro de 2009, respectivamente, e R$23,4 milhões reconhecidos na 

demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2009. 

 (ii) Reconhecimento das receitas de ajuste relativas à transação com o Banco Itaú em 2004 

Em dezembro de 2005, firmamos contrato com o Banco Itaú, cujo acordo previa o recebimento, na data 

da assinatura do contrato, o valor de R$380 milhões, em troca da instalação de quioskes de atendimento 

nas lojas da CBD e do volume da carteira de clientes por um período de 5 anos. Pelas práticas contábeis 

anteriormente adotadas, o valor havia sido integralmente reconhecido como receita, entretanto, conforme 

CPC 30, o valor de R$41.554 milhões deveria ser diferido diante da condicionante de metas estabelecidas 

para cada dos 5 anos. O efeito contabilizado no saldo de abertura, portanto 1o de janeiro de 2009, foi 

integralmente lançado a resultado no exercício findo de 31 de dezembro de 2009. 

(iii) Ajustes de adoção dos CPC’s pela Miravalles 
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As diferenças entre as práticas contábeis adotadas antes das alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 

(“BR GAAP antigo”) e os CPCs, que são ajustadas no patrimônio líquido e na demonstração do resultado 

da FIC, são demonstrados na equivalência patrimonial da nossa Companhia. O efeito sobre o patrimônio 

líquido foi R$(21,2) milhões em 1º de janeiro de 2009, R$(40,0) milhões em 31 de dezembro de 2009, e 

R$(18,7) milhões na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2009. 

 

(iv) Contas a pagar relacionadas ao investimento em participações da AIG 

O efeito no patrimônio líquido foi de R$(134,8) milhões em 1º de janeiro de 2009 e em 31 de dezembro 

de 2009, relacionada a reversão do ágio gerado por aquisição de acionistas não controladores no BR GAAP 

antigo e não há qualquer efeito na demonstração de resultado em 2009. 

(v) Combinação de negócios Assai 

Conforme permitido pela CPC 43, a nossa Companhia escolheu a isenção de combinação de negócios para 

todas as transações que ocorreram antes de 1º de janeiro de 2007. Portanto, a aquisição do Assaí, que 

ocorreu em 1º de novembro de 2007, foi contabilizada como uma combinação de negócios segundo o CPC 

15. Os efeitos no patrimônio líquido em 1º de janeiro de 2009 é de R$30,6 milhões e R$29,9 milhões em 

31 de dezembro de 2009. Na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, 

o efeito do ajuste é de R$(708) milhões. 

(vi) Combinação de negócios Rossi 

Conforme permitido pela CPC 43, a nossa Companhia escolheu a isenção de combinação de negócios para 

todas as transações que ocorreram antes de 1º de janeiro de 2007. Portanto, a aquisição do Rossi, que 

ocorreu em 27 de julho de 2007, foi contabilizada como uma combinação de negócios segundo o CPC 15. 

Os efeitos no patrimônio líquido em 1º de janeiro de 2009 é de R$12,1 milhões e R$20,8 milhões em 31 

de dezembro de 2009. Na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, o 

efeito do ajuste é de R$8,7 milhões. 

(vii) Eliminação dos acionistas não controladores da Sendas 

Sendas Distribuidora foi consolidada de acordo com o CPC 36, com a eliminação da participação dos 

acionistas minoritários na Sendas Distribuidora. O efeito sobre o patrimônio líquido foi R$75,7 milhões em 

1º de janeiro de 2009, R$83,0 milhões em 31 de dezembro de 2009, e R$9,4 milhões na demonstração do 

resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2009. 

(viii) Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Mudanças no imposto de renda e contribuição social diferidos representam os impactos de impostos 

diferidos sobre os ajustes necessários para a adoção dos CPCs, e totalizaram R$26,7 milhões em 1º de 

janeiro de 2009 e R$4,5 milhões em 31 de dezembro de 2009, e R$(24,4) milhões na demonstração do 

resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2009. 

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

 

Nossas demonstrações financeiras de 2010 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. No caso da nossa Companhia, elas se diferem do IFRS, aplicável às DFs separadas, 

somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em 

conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor 

justo. 

 

(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 
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Não houve ressalvas no parecer do nosso auditor independente com relação às nossas demonstrações 

financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010, 

observadas, no entanto, as ênfases mencionadas abaixo. 

2010 

O relatório dos auditores independentes sobre as nossas demonstrações financeiras referentes ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 apresentou um parágrafo de ênfase relacionado 

aos ajustes de períodos anteriores, conforme transcrito abaixo: 

“Conforme descrito na nota explicativa 2, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Globex Utilidades S.A. essas práticas 

diferem do IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação 

dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência 

patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo.” 

2008 

O parecer de auditoria emitido sobre as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2008, inclui, parágrafo enfatizando que, em decorrência das mudanças nas práticas 

contábeis adotadas no Brasil, durante 2008, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2007, as quais foram apresentadas para fins de comparação, foram 

ajustadas e estão sendo reapresentadas de acordo com a NPC 12 – Práticas Contábeis, Mudanças e 

Estimativas Contábeis e Correção de Erros. 
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a) Instrumentos financeiros 

 

Os instrumentos financeiros são reconhecidos na data em que a nossa Companhia celebra o contrato. 

Quando reconhecidos, são registrados pelo valor justo, somado aos custos da transação diretamente 

atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Sua mensuração subsequente ocorre na data de cada balanço, de 

acordo com as regras estabelecidas para cada espécie de ativo ou passivo financeiro. 

 

(i) Ativos financeiros 

 

Reconhecimento inicial e mensuração 

 

Os ativos financeiros incluídos no escopo da CPC 38 são classificados como ativos financeiros mensurado 

pelo valor justo por meio do resultado, empréstimos recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento 

ou derivativos designados como instrumentos de hedge em uma operação de hedge eficaz, conforme o 

caso. 

 

A nossa Companhia define a classificação de seus ativos financeiros quando do reconhecimento inicial.  

Todos os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de investimentos que 

não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado, são somados aos custos da transação 

diretamente atribuíveis. 

 

As compras ou vendas de ativos financeiros que exijam entrega de ativos dentro de um prazo definido por 

regulamento ou convenção no mercado (negociações em condições normais) são reconhecidas na data da 

negociação, isto é, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo.  

 

Os ativos financeiros da nossa Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de 

clientes e outras contas a receber, contas a receber de partes relacionadas e depósitos judiciais. A nossa 

Companhia não possuía investimentos disponíveis para venda em 31 de dezembro de 2010 e 2009. 

 

Mensuração subseqüente 

 

Os ativos são classificados em uma das categorias a seguir, conforme a finalidade para a qual foram 

adquiridos ou emitidos: 

 

• Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado: esses ativos financeiros são 

mensurados pelo valor justo na data de cada balanço. As taxas de juros, a correção monetária, a variação 

cambial e as variações derivadas da avaliação pelo valor justo são reconhecidas na demonstração do 

resultado como receitas ou despesas financeiras, quando incorridas. Esses ativos financeiros são 

classificados como disponíveis para venda se adquiridos para fins de venda ou recompra a curto prazo. 

Essa categoria inclui os instrumentos financeiros derivativos contratados pela nossa Companhia que não 

são designados como instrumentos de hedge, conforme definido pela CPC 38. Os derivativos, incluindo 
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derivativos embutidos, são classificados também nesse grupo, salvo se designados como instrumentos de 

hedge eficazes. Os ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado são 

contabilizados pelo valor justo, com alterações reconhecidas nas receitas ou despesas financeiras. Quando 

de seu reconhecimento inicial, a nossa Companhia não designou nenhum ativo financeiro pelo valor justo 

no resultado, à exceção de derivativos e caixa e equivalentes de caixa. 

 

• Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis 

não cotados em mercado ativo. Após o reconhecimento inicial, são mensurados utilizando-se o custo 

amortizado pelo método da taxa de juros efetiva. A receita de juros, a correção monetária e a variação 

cambial deduzidas as perdas por desvalorização, conforme o caso, são reconhecidas na demonstração do 

resultado como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos. 

 

Desreconhecimento de ativos financeiros 

 

Um ativo financeiro (ou, conforme o caso, parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos 

financeiros semelhantes) é desreconhecido quando: 

 

• Expiram os direitos de recebimento de fluxos de caixa; 

• A nossa Companhia transferiu seus direitos de recebimento de fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma 

obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos a um terceiro, nos termos de um acordo de 

repasse; e (a) a nossa Companhia transferiu substancialmente a totalidade dos riscos e recompensas do 

ativo; ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente a totalidade dos riscos e 

recompensas do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando a Companhia transfere seus direitos de 

recebimento de fluxos de caixa de um ativo ou celebra acordo de repasse, sem ter transferido ou retido 

substancialmente a totalidade dos riscos e recompensas do ativo ou transferido o controle do ativo, o ativo 

é reconhecido na medida da continuidade do envolvimento da Companhia nesse ativo. Nesse caso, a 

Companhia reconhece também um passivo correspondente. O ativo transferido e o passivo 

correspondente são ensurados de forma que reflita os direitos e as obrigações retida pela nossa 

Companhia. 

 

Perda do valor recuperável de ativos financeiros 

 

Nas datas dos balanços, a nossa Companhia verifica se há indícios de perda do valor recuperável de um 

ativo ou grupo de ativos financeiros. A perda do valor recuperável de um ativo ou grupo de ativos 

financeiros é considerada apenas (e tão somente) se houver evidências objetivas resultantes de um ou 

mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial do ativo (“evento de perda”), e caso referido evento 

venha a impactar os futuros fluxos de caixa estimados do ativo ou grupo de ativos financeiros, os quais 

podem ser estimados com segurança. As evidências de perda do valor recuperável podem incluir indícios 

que os devedores (ou grupo de devedores) estão passando por dificuldades financeiras significativas, 

moratória ou inadimplência na amortização dos juros ou do principal, probabilidade de que entrem em 

processo de falência ou outro tipo de reorganização financeira e quando esses dados indicam queda 

mensurável nos fluxos de caixa futuros, tais como variações em juros moratórios ou condições econômicas 

que se correlacionam com inadimplementos. 
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Ativos financeiros mantidos até o vencimento Quanto aos ativos financeiros mantidos até o vencimento, a 

nossa Companhia, em primeiro lugar, verifica se há evidências objetiva de perda do valor recuperável 

individualmente para os ativos financeiros que são individualmente significativos, ou coletivamente para os 

ativos que não são individualmente significativos. Caso a Companhia determine a inexistência de 

evidências objetivas de perda do valor recuperável de um ativo financeiro avaliado individualmente – seja 

esta perda significativa ou não –, a nossa Companhia o classifica em um grupo de ativos financeiros com 

características de risco de crédito semelhantes, os quais são avaliados coletivamente. Os ativos avaliados 

individualmente quanto à perda do valor recuperável, ou para os quais a perda do valor recuperável é (ou 

continua a ser) reconhecida, não estão inclusos na avaliação coletiva da perda. 

 

Caso haja evidência objetiva da ocorrência da perda do valor recuperável, o valor da respectiva perda é 

calculado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente do fluxo de caixa estimado 

(excluindo perdas de crédito estimadas e ainda não incorridas). O valor presente do fluxo de caixa 

estimado é descontado à taxa de juros original dos ativos financeiros. Se um ativo financeiro tiver uma 

taxa de juros variável, o desconto para mensurar eventuais perdas do valor recuperável será a taxa 

de juros efetiva à data presente. 

 

O valor contábil do ativo é reduzido por meio de uma conta de provisão, e o valor da perda é reconhecido 

na demonstração do resultado. A receita financeira continua a ser acumulada sobre o valor contábil 

reduzido à taxa de juros utilizada para descontar fluxo de caixa futuro a fim de mensurar a perda do valor 

recuperável. Além disso, a receita de juros é contabilizada como parte do resultado financeiro na 

demonstração do resultado. Os empréstimos e recebíveis, juntamente com as respectivas provisões, são 

baixados quando não há perspectivas reais de recuperação futura, e todas as garantias tenham sido 

realizadas ou transferidas para a nossa Companhia. Caso, no exercício subsequente, a perda estimada do 

valor recuperável sofra alguma variação devido a um evento ocorrido após seu reconhecimento, um ajuste 

é efetuado na conta de provisão. Se uma baixa futura for recuperada posteriormente, ela é creditada às 

despesas financeiras na demonstração do resultado. 

 

Contas a receber de clientes 

 

As contas a receber de clientes são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou que 

possam ser apurados sem cotação em mercado ativo. Após mensuração inicial, esses ativos financeiros 

são subsequentemente mensurados ao custo amortizado segundo o método de taxa efetiva de juros 

(“TEJ”), deduzindo a perda do valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando-se em 

consideração eventuais descontos ou prêmios sobre aquisição e tarifas ou custos que constituem o 

TEJ. A amortização TEJ está incluída no resultado financeiro líquido, na demonstração do resultado. As 

despesas decorrentes da perda do valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado em 

despesas financeiras. 

 

A nossa Companhia securitiza suas contas a receber por meio de sociedades de propósito específico, o 

PAFIDC e Globex FIDC.  
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O contas a receber oriundo de contratos comerciais decorrem de bônus e descontos concedidos por 

fornecedores, contratualmente estabelecidos e calculados sobre os volumes de compra, ações de 

marketing, reembolsos de custo de frete, etc. 

 

Investimentos mantidos até o vencimento 

 

Ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos são 

classificados como mantidos até o vencimento quando a Companhia possui a intenção e a capacidade de 

mantê-los até o vencimento. Após a mensuração inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são 

mensurados e amortizados ao custo utilizando o método da taxa de juros efetiva, deduzida a perda do seu 

valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em conta qualquer desconto ou ágio na 

aquisição e taxas ou custos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva. A amortização da taxa de 

juros efetiva é incluída no resultado financeiro na demonstração do resultado. As perdas por perda do seu 

valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado sob o item custos financeiros. 

 

 

(ii) Passivos financeiros 

 

Os passivos financeiros no escopo do CPC 38 são classificados como passivos financeiros mensurado pelo 

valor justo por meio do resultado, empréstimos ou financiamentos ou derivativos designados como 

instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme o caso. A nossa Companhia define a classificação 

de seus passivos financeiros quando do reconhecimento inicial. 

Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de empréstimos e 

financiamentos, somados aos custos da operação diretamente atribuíveis. 

Os passivos financeiros da nossa Companhia incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a 

pagar, saldo negativo de contas bancárias, empréstimos e financiamentos, debêntures e instrumentos 

financeiros derivativos. 

 

Mensuração subseqüente 

 

A mensuração depende da classificação dos passivos, conforme segue: 

 

• Passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado: incluem os passivos financeiros 

normalmente negociados antes do vencimento, passivos designados pelo valor justo por meio do 

resultado quando de seu reconhecimento inicial e derivativos, exceto os designados como instrumentos de 

hedge. São mensurados pelo valor justo na data de cada balanço. As despesas de juros, a correção 

monetária, a variação cambial e as variações derivadas da avaliação do valor justo, conforme o caso, são 

reconhecidas na demonstração do resultado quando incorridas. 

 

• Empréstimos e financiamentos: Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e financiamentos 

remunerados são posteriormente mensurados pelo custo amortizado adotando-se o método da taxa de 

juros efetiva. Os ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado quando a baixa dos 

passivos, bem como pelo processo de amortização segundo o método da taxa de juros efetiva. 

PÁGINA: 128 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



10.5 - Políticas contábeis críticas

 

Desreconhecimento de passivos financeiros 

 

Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação subjacente ao passivo é quitada, cancelada 

ou expirada. 

 

Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor, mediante termos 

substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal 

substituição ou modificação é tratada como desreconhecimento do passivo original e reconhecimento de 

um novo passivo, e a diferença entre os respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado. 

 

Opções de venda outorgadas a acionistas não controladores 

 

• A classificação dos instrumentos de patrimônio e dos instrumentos de dívida emitidos pela Companhia 

depende das características específicas de cada instrumento. O instrumento é considerado um 

instrumento de patrimônio quando satisfeitas duas condições: (i) o instrumento não deve prever obrigação 

contratual de entrega de 

dinheiro ou outro ativo financeiro para outra companhia, ou permuta de ativos ou passivos financeiros 

com outra companhia sob condições potencialmente desfavoráveis para a Companhia; e (ii) em caso de 

contrato que seja ou possa ser liquidado nos próprios instrumentos de dívida da Companhia, o 

instrumento tem de ser diferente de um derivativo que não preveja obrigação contratual de entrega de 

uma quantidade variável de instrumentos patrimoniais da própria Companhia, ou um derivativo que deva 

ser liquidado mediante a troca de uma quantidade fixa de dinheiro ou outro ativo financeiro por um 

número fixo de instrumentos patrimoniais representativos da própria 

Companhia. 

 

Portanto, os instrumentos resgatáveis a critério da Companhia, cuja remuneração dependa do pagamento 

de dividendos, são classificados no patrimônio líquido. 

Quando a Companhia detém uma participação societária presente nas ações sujeitas a um contrato de 

opção, nenhuma participação de acionistas não controladores é registrada e as ações sujeitas ao 

instrumento são contabilizadas como próprias. A política da nossa Companhia é tratar qualquer obrigação 

associada ao instrumento como uma obrigação segundo o CPC 15 com alterações reconhecidas como 

contraprestação contingente contra ágio. As alterações nas obrigações associadas à passagem de tempo, 

como o fechamento de posição de uma taxa de desconto ou correção monetária, são reconhecidas como 

despesa financeira. 

 

Compensação de instrumentos financeiros 

 

Os ativos e passivos financeiros são compensados e apresentados líquidos nas demonstrações financeiras, 

se, e somente se, houver o direito de compensação dos valores reconhecidos e intenção de liquidar em 

base líquida, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. 
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Reclassificação de instrumentos de dívida e patrimônio 

 

Para reclassificar um instrumento de dívida e patrimônio, a nossa Companhia deve efetuar a 

contabilização da forma a seguir especificada: 

 

• deve reclassificar um instrumento de patrimônio (patrimônio líquido) como instrumento de dívida 

(passivo financeiro) a partir da data em que o instrumento deixar de apresentar todas as suas 

características e condições necessárias para suportar o seu reconhecimento. O passivo financeiro deve ser 

mensurado pelo valor justo do instrumento na data de reclassificação. A nossa Companhia deve 

reconhecer no patrimônio líquido qualquer diferença entre o valor contábil do instrumento patrimonial e o 

valor justo do passivo financeiro na data da reclassificação; 

 

• deve reclassificar um instrumento de dívida como um instrumento de patrimônio (patrimônio líquido) a 

partir da data em que este apresentar todas as características e satisfizer as condições relativas ao seu 

reconhecimento, determinadas pelo CPC 39. O instrumento de patrimônio deve ser mensurado pelo valor 

contábil do instrumento de 

dívida na data da reclassificação. 

 

Contabilização de hedge 

 

A nossa Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos como swaps de taxas de juros e swaps de 

variação cambial. Tais instrumentos financeiros são derivativos reconhecidos inicialmente pelo valor justo 

na data em que o contrato derivativo é celebrado e posteriormente remensurados pelo valor justo. Os 

derivativos são contabilizados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo e como passivos 

financeiros quando negativo. Os ganhos ou perdas resultantes das alterações do valor justo dos 

derivativos são contabilizados diretamente no resultado. 

 

Para fins de contabilização de hedge, estes são classificados como hedges de valor justo quando protegem 

contra a exposição a alterações do valor justo de um ativo ou passivo reconhecido. 

 

No início de uma relação de hedge, a nossa Companhia designa formalmente e documenta a relação de 

hedge à qual deseja aplicar à contabilização de hedge e o bjetivo e a estratégia de gestão de risco para 

contratá-lo. A documentação inclui a identificação do instrumento de hedge, o item ou operação 

protegido, a natureza do risco coberto e o modo como a nossa Companhia deverá avaliar a eficácia das 

alterações do valor justo do instrumento de hedge na neutralização da exposição a alterações do valor 

justo do item protegido ou do fluxo de caixa atribuível ao risco protegido. A expectativa é de que esses 

hedges sejam altamente eficazes na neutralização das alterações do valor justo ou do fluxo de caixa, 

sendo avaliados permanentemente para se determinar se realmente estão sendo altamente eficazes ao 

longo de todos os períodos para os quais foram designados. 

 

Os hedges que satisfazem aos critérios de contabilização de hedge são contabilizados como hedges de 

valor justo, seguindo os seguintes procedimentos: 
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• A alteração do valor justo de um derivativo de hedge de taxa de juros é reconhecida como resultado 

financeiro. A alteração do valor justo do item coberto é registrada como parte do valor contábil do item 

protegido, sendo reconhecido também no resultado. 

 

• Com relação aos hedges de valor justo relacionados a itens contabilizados pelo valor amortizado, o 

ajuste ao valor contábil é amortizado no resultado ao longo do período restante até o vencimento. A 

amortização da taxa de juros efetiva pode ser iniciada assim que houver um ajuste, devendo sê-lo, no 

máximo, no momento em que o item coberto deixar de ser ajustado pelas alterações de seu valor justo 

atribuível ao risco coberto. 

 

• Se o reconhecimento do item protegido for baixado, o valor justo não amortizado é reconhecido 

imediatamente no resultado. 

 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

 

De acordo com o CPC 3, o caixa e equivalentes de caixa compreendem o caixa e as aplicações de curto 

prazo, de alta liquidez, imediatamente conversíveis em valores em dinheiro conhecidos e sujeitas a um 

risco insignificante de alteração do valor, com data de vencimento original igual ou inferior a três meses. 

Os saldos bancários negativos estão incluídos no passivo circulante nas demonstrações financeiras. 

 

c) Estoques 

 

Os estoques são contabilizados pelo custo ou valor líquido de realização, o que for menor. Os estoques 

adquiridos são registrados pelo custo médio, incluídos os custos de armazenamento e manuseio, na 

medida que tais custos são necessários para trazer os estoques na sua condição de venda nas lojas da 

nossa Companhia. 

 

O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzidos os 

custos estimados necessários para efetuar a venda. Os estoques também são reduzidos pela provisão para 

perdas e quebras, as quais são periodicamente analisadas e avaliadas quanto à sua adequação.  

 

d) Ajuste a valor presente de ativos e passivos 

 

Os ativos e passivos monetários não circulantes e os ativos e passivos circulantes, quando relevantes, são 

ajustados ao seu valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos 

de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, explícita ou implícita.  

 

Os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a referidos ativos e passivos são ajustados 

para o apropriado reconhecimento em conformidade com o regime de competência. A constituição do 

ajuste a valor presente é registrada nas rubricas, sujeitas a aplicação da norma, e tem como contrapartida 

a rubrica “resultado financeiro”. 
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e) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 

 

A nossa Companhia avalia, nas datas dos balanços, se há indícios de que um ativo possa não ser 

recuperável. Quando existem indicadores de não recuperação, ou quando do teste anual de recuperação, 

a Companhia estima o valor de recuperação do ativo. O valor de recuperação de um ativo é o maior entre 

o valor justo desse ativo ou o valor em uso de sua unidade geradora de caixa (UGC); apura-se o valor 

recuperável de cada ativo específico, salvo se o ativo não gerar entradas de caixa que sejam 

predominantemente independentes das entradas de caixa dos demais ativos ou grupos de ativos. Se o 

valor contábil de um ativo ou UGC exceder seu valor recuperável, o ativo é considerado não recuperável e 

baixado para seu valor recuperável. Na avaliação do valor recuperável, o fluxo de caixa de caixa futuro 

estimado é descontado, ao valor presente, adotando-se uma taxa de desconto, antes dos impostos, que 

reflita as avaliações atuais do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do 

ativo. Na apuração do valor justo com dedução dos custos de venda, adota-se um modelo de avaliação 

adequado. Esses cálculos são corroborados por múltiplos de avaliação, preços de ações cotados no caso 

das subsidiárias de capital aberto ou outros indicadores de valor justo disponíveis. 

 

As perdas por não recuperação são reconhecidas no resultado em categorias de despesas consistentes 

com a função do ativo não recuperável. Com relação aos ativos, com exceção do ágio, faz-se uma 

avaliação, na data de cada balanço, dos eventuais indícios de que as perdas por não recuperação 

reconhecidas anteriormente não existam mais ou tenham se reduzido. Caso existam tais indícios, a 

Companhia estima o valor recuperável do ativo ou unidade geradora de caixa. A perda por não 

recuperação reconhecida anteriormente somente é revertida se houve alteração das premissas adotadas 

para definir o valor recuperável do ativo desde o reconhecimento da perda por não recuperação mais 

recente. A reversão é limitada de modo que o valor contábil do ativo não exceda seu valor recuperável ou 

o valor contábil que seria apurado, líquido da depreciação, se não fosse reconhecida nenhuma perda por 

não recuperação do ativo em exercícios anteriores. Essa reversão é reconhecida no resultado do exercício. 

 

Aplicam-se também os critérios a seguir na avaliação da não recuperação de 

ativos específicos: 

 

Ágio 

 

O ágio é submetido a testes de recuperação anualmente (em 31 de dezembro) ou quando as 

circunstâncias indicarem que o valor contábil possa não ser recuperável. 

A não recuperação do ágio é apurada avaliando-se o valor de recuperação de cada UGC (ou grupo de 

UGCs) à qual se referir o ágio. Quando o valor de recuperação da unidade geradora de caixa for inferior 

ao seu valor contábil, reconhece-se uma perda por não recuperação. As perdas por não recuperação 

relacionadas ao ágio não podem ser revertidas em períodos futuros. O valor recuperável é o maior entre 

seu valor de uso e o valor justo, menos os custos de venda desse ativo, de uma UGC. 
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Ativos intangíveis 

 

Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente em relação 

a perdas por não recuperação, individualmente ou no nível da UGC. A avaliação de vida útil indefinida é 

revisada anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a 

mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva. 

 

Ganhos e perdas resultantes de baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o 

valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do 

resultado no momento de baixa do ativo. 

 

f) Imobilizado 

 

O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e das perdas por não 

recuperação acumuladas, se houver. O custo inclui o montante de reposição dos equipamentos e os 

custos de captação de empréstimos para projetos de construção de longo prazo, se satisfeitos os critérios 

de reconhecimento. Quando componentes significativos do imobilizado são repostos, a Companhia 

reconhece tais componentes como ativos individuais, com vidas úteis e depreciação específicas. 

 

Da mesma forma, quando realizada uma reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil 

do equipamento como reposição, desde que satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais 

custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 

 

Itens do imobilizado, e eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação ou quando 

não há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou alienação. Os eventuais 

ganhos ou perdas resultantes da baixa dos ativos (calculados como a diferença entre os resultados 

líquidos da alienação e o valor contábil do ativo) são incluídos no resultado quando da baixa do ativo. 

 

Como parte do processo de revisão periódica da vida útil dos itens do imobilizado, a Companhia contratou 

uma firma especializada para elaborar um relatório de avaliação da vida útil. A nossa Companhia aplicou 

as novas vidas úteis prospectivamente a partir de 1o de janeiro de 2010, já que as novas vidas 

representam uma mudança de estimativa. A aplicação da nova vida útil a partir de 1o de janeiro de 2010 

impactou a despesa de depreciação reduzindo-a em R$91,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2010. 

 

Os custos de captação de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um 

ativo que demande um período de tempo substancial para ser finalizado para o uso ou venda pretendido, 

são capitalizados como parte do custo dos respectivos ativos. Todos os demais custos de captação de 

empréstimos são lançados como despesas no período em que ocorrem. Os custos de captação de 

empréstimos compreendem os juros e demais custos em que a Companhia incorre em função da captação 

de recursos. 
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g) Ativos intangíveis 

 

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados pelo custo quando de seu 

reconhecimento inicial. O custo dos ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios são 

determinados com base em seu valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os ativos 

intangíveis são contabilizados pelo custo, deduzidas a amortização acumulada e as eventuais perdas por 

não recuperação acumuladas. Os ativos intangíveis gerados internamente, excluindo-se os custos 

capitalizados de desenvolvimento de software, não são capitalizados, e os gastos são refletidos no 

resultado quando incorridos. 

 

Os ativos intangíveis compreendem principalmente software adquirido, software desenvolvido para uso 

interno, fundo de comércio (direito de usos das lojas), lista de clientes, opção de compra de participação 

de controladores de Bartira, contratos vantajosos de aluguel, contratos vantajosos de fornecimento de 

móveis e marcas. 

 

Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados pelo método linear. Os ativos intangíveis de vida 

útil definida representado pelo contrato vantajoso de aluguel e contrato de fornecimento vantajoso de 

móveis são amortizados de acordo com os benefícios econômicos trazidos pelos contratos e submetidos a 

testes de recuperação quando há indícios de que o ativo intangível possa não ser recuperável. O período e 

o método de amortização são revistos, no mínimo, no encerramento de cada exercício.  

 

As alterações da vida útil prevista ou do padrão previsto de consumo dos benefícios econômicos futuros 

incorporados no ativo são contabilizadas alterando-se o período ou o método de amortização, conforme o 

caso, e tratadas como mudanças de estimativas contábeis. As despesas de amortização com ativos 

intangíveis de vida útil definida são 

reconhecidas no resultado, na categoria correspondente à função do ativo intangível. 

Os custos de desenvolvimento de software reconhecido como ativo são amortizados ao longo de sua vida 

útil definida. O software é amortizado ao longo de cinco anos. 

 

Os ativos intangíveis de vida útil indefinida não são amortizados, mas submetidos a testes de recuperação 

no encerramento de cada exercício ou sempre que houver indicação de que seu valor contábil poderá não 

ser recuperado, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação é revista 

anualmente para determinar se a vida útil indefinida continua válida. Caso contrário, a vida útil é alterada 

prospectivamente de indefinida para definida. 

 

Os ganhos ou perdas resultantes do desreconhecimento de um ativo intangível são mensurados como a 

diferença entre os resultados líquidos da alienação e o valor contábil do ativo e reconhecidos na 

demonstração do resultado quando do reconhecimento do ativo. 
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h) Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes 

 

Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos) com previsão de 

realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, 

são classificados como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição 

social diferidos passivos) com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço 

são classificados como circulantes. 

 

Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos diferidos) são classificados como “não circulantes”. 

Todos os impostos diferidos ativos e passivos são classificados como ativos ou passivos não circulantes. 

 

i) Arrendamento mercantil 

 

A definição de um acordo como arrendamento mercantil ou contendo um arrendamento mercantil baseia-

se no teor do acordo em sua data inicial, isto é, se o cumprimento do acordo depende do uso de um ou 

mais ativos específicos ou se o acordo transfere um direito de uso de um ativo. 

 

A Companhia como arrendatária 

 

Os contratos de arrendamentos mercantis financeiro, que transferem para a Companhia substancialmente 

a totalidade dos riscos e benefícios derivados da propriedade do item arrendado, são capitalizados quando 

do início do contrato pelo valor justo do bem arrendado ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos 

de arrendamento mercantil, o que for menor. Os pagamentos de arrendamento mercantil são alocados 

entre encargos financeiros e redução do passivo, de modo a se obter uma taxa de juros constante no 

saldo do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos no resultado. 

 

Os ativos arrendados são depreciados ao longo de sua vida útil. Porém, se não houver uma certeza 

razoável de que a Companhia obterá a titularidade quando do encerramento do prazo do contrato, o ativo 

é depreciado ao longo de sua vida útil estimada ou do prazo do arrendamento mercantil, o que for menor. 

Os contratos de arrendamentos mercantis são classificados como operacional quando não há transferência 

do risco e benefícios derivados da titularidade do item arrendado. 

 

Os pagamentos das parcelas dos arrendamentos mercantis (com exceção dos custos dos serviços, tais 

como seguro e manutenção) classificados como contratos de arrendamentos mercantis operacional são 

reconhecidos como despesas pelo método linear durante o prazo do contrato. 
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Nossa Companhia como arrendadora 

 

Os arrendamentos mercantis em que a Companhia não transfere substancialmente a totalidade dos riscos 

e benefícios da titularidade do ativo são classificados como arrendamentos mercantis operacionais. Os 

custos iniciais diretos de negociação dos arrendamentos mercantis operacional são adicionados ao valor 

contábil do ativo arrendado e reconhecidos ao longo do prazo do contrato, na mesma base das receitas de 

aluguéis. 

 

Os aluguéis contingentes são reconhecidos como receitas nos períodos em que 

são auferidos. 

 

j) Provisões 

 

As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não 

formalizada) em virtude de um evento passado, é provável que seja necessária uma saída de recursos 

para liquidar a obrigação e seja possível fazer uma estimativa confiável do valor dessa obrigação. Nas 

hipóteses em que a Companhia tem a expectativa de reembolso da totalidade ou de parte da provisão – 

como, por exemplo, em virtude de um contrato de seguro –, o reembolso é reconhecido como um ativo à 

parte, mas somente quando é praticamente certo. A despesa relacionada à eventual provisão é 

apresentada no resultado líquida do eventual reembolso. 

 

k) Distribuição de dividendos 

 

A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como passivo nas 

demonstrações financeiras no encerramento do exercício, com base nos dividendos mínimos obrigatórios 

definidos em lei. Os eventuais valores que excederem esse mínimo são registrados somente na data em 

que tais dividendos adicionais são aprovados pelos acionistas da Companhia. 

 

l) Plano de pensão 

 

O plano de pensão é custeado por meio de pagamentos a seguradoras, sendo classificado como plano de 

contribuição definida de acordo com o CPC 33. Um plano de contribuição definida é um plano de pensão 

no qual a Companhia paga contribuições fixas para uma pessoa jurídica distinta. A Companhia não tem 

qualquer obrigação legal ou construtiva de efetuar contribuições adicionais se o fundo não dispuser de 

ativos suficientes para pagar a todos os funcionários os benefícios referentes ao tempo de serviço no 

período atual e nos períodos anteriores. 

 

m) Patrimônio líquido 

 

As ações ordinárias e preferenciais são classificadas como patrimônio líquido. Quando uma parte 

relacionada adquire ações do capital social da Companhia (ações em tesouraria), a consideração paga, 

incluindo os eventuais custos incrementais diretamente atribuíveis, é deduzida do capital dos acionistas da 

Companhia, até que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando essas ações são posteriormente 
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reemitidas, a eventual remuneração recebida, líquida dos eventuais custos da operação diretamente 

atribuíveis, é incluída no capital aos acionistas da Companhia. Não se reconhecem perdas ou ganhos 

resultantes da compra, venda, emissão ou cancelamento dos instrumentos representativos do capital da 

própria Companhia. As eventuais diferenças entre o valor contábil e a remuneração são reconhecidas 

como outras reservas de capital. 

 

n) Pagamento baseado em ações 

 

Os funcionários (incluindo executivos seniores da Companhia) recebem remuneração sob a forma de 

pagamento baseado em ações, segundo os quais os funcionários prestam serviços em troca de 

instrumentos patrimoniais (“operações liquidadas com ações”). 

 

Nas situações em que são emitidos instrumentos patrimoniais e alguns dos bens ou serviços recebidos 

pela Companhia como contra-prestação não podem ser identificados especificamente, os bens ou serviços 

não identificados recebidos (ou a ser recebidos) são mensurados como a diferença entre o valor justo da 

operação de pagamento baseado em ações e o valor justo dos eventuais bens ou serviços identificáveis 

recebidos na data da outorga. Em seguida, o valor é capitalizado ou lançado como despesa, conforme o 

caso. 

 

Operações liquidadas com ações 

 

Quando qualquer parte relacionada compra ações da nossa Companhia (ações em tesouraria), a 

consideração paga, incluindo qualquer custo diretamente atribuível é deduzido do patrimônio líquido até 

que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando tais ações são subsequentemente reemitidas, 

qualquer consideração paga, líquida dos custos de transação atribuíveis, são incluídas no patrimônio 

líquido. Não há ganho ou perda reconhecidos na compra ou vendas na emissão ou cancelamento dos 

instrumentos de capital. Qualquer diferença entre o valor de livros e a consideração paga, é registrada 

como reserva de capital. 

 

O custo das operações liquidadas com ações é reconhecido, juntamente com um correspondente aumento 

do patrimônio líquido, ao longo do período no qual as condições de performance e/ou prestação de 

serviços são satisfeitas. As despesas acumuladas reconhecidas com relação aos instrumentos patrimoniais 

em cada data-base, até a data de aquisição reflete a extensão em que o período de aquisição tenha 

expirado e a melhor estimativa da nossa Companhia do número de instrumentos patrimoniais que serão 

adquiridos. 

 

A despesa ou receita referente a cada período no resultado representa a movimentação das despesas 

acumuladas reconhecidas no início e no fim do período. Não são reconhecidas despesas referentes a 

serviços que não completam o seu período de aquisição, exceto no caso de operações liquidadas com 

ações em que a aquisição depende de uma condição de mercado ou de não aquisição de direitos, as quais 

são tratadas como adquiridas, independentemente de ser satisfeita ou não a condição de mercado ou de 

não aquisição de direitos, desde que satisfeitas todas as demais condições de desempenho e/ou prestação 

de serviços. 
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Quando um instrumento de patrimônio é modificado, a despesa mínima reconhecida é a despesa que seria 

incorrida se os termos não houvessem sido modificados. Reconhece-se uma despesa adicional em caso de 

modificação que eleve o valor justo total da operação de pagamento baseado em ações ou que beneficie 

de outra forma o funcionário, conforme mensurado na data da modificação. 

 

Em caso de cancelamento de um instrumento de patrimônio, esta é tratada como se fosse totalmente 

adquirida na data do cancelamento, e as eventuais despesas ainda não reconhecidas referentes ao prêmio 

são reconhecidas imediatamente. Isso inclui qualquer prêmio cujas condições de não aquisição sob o 

controle da nossa Companhia ou do funcionário não sejam satisfeitas. Porém, se o plano cancelado for 

substituído por um novo plano e designada como outorgas substitutas na data em que for outorgada, a 

outorga cancelada e o novo plano é tratado como se fosse uma modificação do prêmio original, conforme 

descrito no parágrafo anterior. Todos os cancelamentos de transações liquidadas com ações são tratados 

da mesma forma. O efeito dilutivo das opções em aberto é refletido como uma diluição adicional das 

ações no cálculo do lucro diluído por ação. 

 

o) Programas de fidelidade de cliente 

 

São utilizados pela nossa Companhia para fornecer incentivos aos seus clientes na venda de produtos ou 

serviços. Se o cliente compra produtos ou serviços, a nossa Companhia concede créditos aos mesmos. O 

cliente pode resgatar os créditos sem custo ou descontando do valor dos produtos ou serviços. 

 

A nossa Companhia estima o valor justo dos pontos concedidos segundo o plano de 

fidelidade “Programa Mais”, aplicando técnicas estatísticas, considerando os prazos de vencimentos do 

plano definidos no regulamento. 

 

p) Lucro por ação 

 

O lucro básico por ação é calculado com base no número médio ponderado de ações em circulação 

durante o período, exceto as ações emitidas para pagamento de dividendos e ações em tesouraria. 

 

O lucro diluído por ação é calculado pelo método das ações em tesouraria, conforme segue: 

 

- numerador: lucro do exercício; 

- denominador: número de ações ajustado de modo a incluir as possíveis ações correspondentes a 

instrumentos dilutivos (opções de ações), deduzido o número de ações que poderiam ser recompradas no 

mercado, conforme o caso. 

 

Os instrumentos de patrimônio que devam ou possam ser liquidados com ações da Companhia somente 

são incluídos no cálculo quando sua liquidação tiver impacto dilutivo sobre o lucro por ação. 
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q) Apuração do lucro líquido 

 

As receitas são reconhecidas na medida em que for provável que a Companhia receberá benefícios 

econômicos e é possível mensurar as receitas de forma confiável.  

 

As receitas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida, excluindo-se os descontos, 

abatimentos e impostos ou taxas sobre vendas. A Companhia avalia seus contratos geradores de receitas 

segundo critérios específicos para determinar se atua na qualidade de principal ou de agente. A nossa 

Companhia concluiu que atua na qualidade de principal em todos os seus contratos geradores de receitas, 

salvo os que se referem a garantias estendidas. Nesses casos especificamente, a nossa Companhia atua 

como agente,sendo a receita reconhecida numa base líquida, que reflete a comissão recebida pelas 

seguradoras. Além disso, devem ser satisfeitos os critérios de 

reconhecimento específicos a seguir para que as receitas sejam reconhecidas: 

 

(a) Receita 

 

a) Vendas de mercadorias 

 

As receitas são reconhecidas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de 

mercadorias e serviços. As receitas resultantes da venda de produtos são reconhecidas quando seu valor 

pode ser mensurado de forma confiável, todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos 

para o comprador, a Companhia deixa de ter controle ou responsabilidade pelas mercadorias vendidas e 

os benefícios econômicos gerados para a nossa Companhia são prováveis. As receitas não são 

reconhecidas se sua realização for incerta. 

 

b) Receita de juros 

 

Registra-se uma receita ou despesa de juros referente a todos os instrumentos financeiros mensurados 

pelo custo amortizado, adotando-se a taxa de juros efetiva, que corresponde à taxa de desconto dos 

pagamentos ou recebimentos de caixa futuros ao longo da vida útil prevista do instrumento financeiro – 

ou período menor, conforme o caso – ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de 

juros é incluída no resultado financeiro na demonstração do resultado. 

 

(ii) Lucro bruto 

 

O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida de vendas e o custo das mercadorias 

vendidas. O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e 

bonificações recebidos de fornecedores, variações nos estoques e custos de logística. 

 

A bonificação recebida de fornecedores é mensurada com base nos contratos assinados com os mesmos. 
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O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas ou terceirizadas pela 

Companhia, compreendendo todos os custos de armazenamento, manuseio e frete incorridos depois do 

recebimento inicial das mercadorias em uma das lojas ou depósitos da Companhia. Os custos de 

transporte estão incluídos nos custos de aquisição. 

 

(iii) Despesas de vendas 

 

As despesas de venda compreendem todas as despesas das lojas, tais como salários, marketing, 

ocupação, manutenção, etc. 

 

(iv) Despesas gerais e administrativas 

 

As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades 

corporativas, incluindo compras e suprimentos, TI e funções financeiras. 

 

 

(v) Outras despesas operacionais líquidas 

 

As outras receitas e despesas operacionais correspondem aos efeitos de eventos significativos ocorridos 

durante o período que não se enquadrem na definição das demais rubricas da demonstração do resultado 

adotada pela Companhia. 

 

(vi) Resultado financeiro 

 

As despesas financeiras incluem todas as despesas geradas pela dívida líquida e pela securitização de 

recebíveis durante o período, compensadas com os juros capitalizados, as perdas relacionadas à nova 

mensuração dos derivativos pelo valor justo, as perdas com alienações de ativos financeiros, os encargos 

financeiros sobre demandas judiciais e impostos e despesas de juros sobre arrendamento mercantil 

financeiros, bem como ajustes referentes a descontos. 

 

As receitas financeiras incluem os rendimentos gerados pelo caixa e equivalentes de caixa e por depósitos 

judiciais, os ganhos relacionados à nova mensuração de derivativos pelo valor justo, os descontos em 

compras obtidos de fornecedores e receitas referentes a descontos. 

 

r) Tributação 

 

Imposto de renda e contribuição social correntes 

 

O imposto de renda e contribuição social correntes ativos e passivos referentes ao período atual e a 

períodos anteriores são mensurados pelo valor previsto para ser ressarcido ou pago às autoridades fiscais. 

As alíquotas e leis tributárias adotadas para cálculo do valor são aquelas em vigor ou substancialmente em 

vigor, nas datas dos balanços. 
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A tributação sobre a renda compreende o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) e é calculada no regime do lucro real (lucro ajustado) segundo as 

alíquotas aplicáveis segundo a legislação em vigor: 15%, sobre o lucro real e 10% adicionais sobre o que 

exceder R$240 mil em lucro real por ano, no caso do IRPJ, e 9%, no caso da CSLL. 

 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 

 

O imposto diferido é gerado por diferenças temporárias, na data do balanço, entre as bases fiscais dos 

ativos e passivos e seus valores contábeis. 

 

São reconhecidos o imposto de renda e contribuição social diferidos referentes a todas as diferenças 

temporárias tributáveis, exceto quando o passivo fiscal diferido resultar do reconhecimento inicial de ágio 

ou de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios e que, no 

momento da operação, não afete o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo tributável. 

 

São reconhecidos o imposto de renda e contribuição social diferidos ativos referentes a todas as diferenças 

temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável que haverá lucro 

tributável contra o qual se possa deduzir as diferenças temporárias e prejuízos fiscais não utilizados, 

exceto quando o imposto de renda e contribuição social diferido ativo referente à diferença temporária 

dedutível resulta do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma 

combinação de negócios e que, no momento da operação, não afete o lucro contábil nem o lucro ou 

prejuízo fiscal. 

 

Com relação às diferenças temporárias dedutíveis associadas a investimentos em subsidiárias e 

associadas, são reconhecidos o imposto de renda e contribuição social diferidos somente na medida em 

que seja provável que as diferenças temporárias serão revertidas em um futuro previsível e que haverá 

um lucro tributável contra o qual se possa utilizar as diferenças temporárias. 

 

O valor contábil do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos é revisado na data de cada 

balanço e reduzido na medida em que deixe de ser provável que haverá um lucro tributável suficiente 

para permitir a utilização da totalidade ou de parte do imposto de renda e contribuição social diferidos. O 

imposto de renda e contribuição social diferidos ativos não reconhecidos são reavaliados na data de cada 

balanço e reconhecidos na medida em que tenha se tornado provável que haverá lucros tributáveis futuros 

que permitam a recuperação desses ativos. 

 

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos são mensurados segundo as alíquotas 

previstas para ser aplicadas no exercício em que o ativo é realizado ou o passivo é liquidado, com base 

nas alíquotas (e leis tributárias) em vigor ou substancialmente em vigor nas datas dos balanços. 

 

Impostos diferidos relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também são 

reconhecidos no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens de impostos diferidos são 

reconhecidos de acordo com a transação que lhe originou, no resultado do exercício ou diretamente no 

patrimônio líquido. 
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O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe 

um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos 

são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 

 

Outros impostos 

 

As receitas de vendas e serviços estão sujeitas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(“ICMS”), ao Imposto sobre Serviços (“ISS”), à contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) 

e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), segundo as alíquotas vigentes 

em cada região, e são apresentadas como deduções das vendas no resultado do exercício. 

 

Os valores a recuperar derivados do ICMS, PIS e COFINS não cumulativos são deduzidos do custo das 

mercadorias vendidas. O PIS e COFINS a pagar referentes a receitas de juros e o PIS e COFINS a 

recuperar derivados de despesas financeiras também são incluídos nessas rubricas da demonstração do 

resultado. 

 

Os impostos a recuperar ou impostos pagos antecipadamente estão demonstrados no ativo circulante e 

não circulante, de acordo com o momento previsto de sua realização. 

 

 

Impostos sobre vendas 

 

As receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos do valor do imposto sobre vendas, exceto: 

 

• Quando o imposto sobre vendas incidente sobre uma compra de ativos ou serviços não é recuperável 

junto à autoridade fiscal – nesse caso, o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de 

aquisição do ativo ou como parte do item de despesa, conforme o caso; 

• Os valores a receber e a pagar demonstrados com o valor do imposto sobre vendas incluído. O valor 

líquido do imposto sobre vendas a recuperar ou a pagar à autoridade fiscal está incluído como parte dos 

valores a receber ou a pagar no balanço. 

 

s) Combinações de negócios e ágio 

 

Combinações de negócios a partir de 1º de janeiro de 2007 

 

Combinações de negócios são contabilizadas usando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é 

mensurado como a soma entre a contraprestação transferida, mensurada ao valor justo na data da 

aquisição, e o montante de qualquer participação dos acionistas não controladores na empresa adquirida. 

 

Para cada combinação de negócios, a adquirente mensura a participação dos acionistas não controladores 

na adquirida a valor justo ou pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida. 

Os custos de aquisição incorridos são tratados como despesa e incluídos nas despesas administrativas. 
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Quando a Companhia adquire um negócio, ela avalia os ativos e passivos financeiros assumidos para a 

apropriada classificação e designação segundo os termos contratuais, circunstâncias econômicas e 

condições pertinentes na data da aquisição. Isso inclui a separação dos derivativos embutidos em 

contratos pela empresa adquirida. 

 

Caso a combinação de negócios seja efetuada em estágios, o valor justo na data da aquisição da 

participação detida anteriormente pelo adquirente na adquirida é reajustado ao valor justo na data da 

aquisição por meio do resultado. 

 

Qualquer pagamento contingente a ser transferido pelo adquirente será reconhecido ao valor justo na 

data da aquisição. Mudanças subsequentes no valor justo do pagamento contingente considerado como 

um ativo ou passivo serão reconhecidas segundo o CPC 38 por meio do resultado ou como uma alteração 

nos outros resultados abrangentes. Caso o pagamento contingente seja classificado como patrimônio, não 

será reajustado até que seja finalmente liquidado dentro do patrimônio líquido. 

 

O ágio é inicialmente mensurado ao custo, sendo o excedente entre o pagamento transferido e o 

montante reconhecido de participação acionistas não controladores sobre os ativos líquidos identificados 

adquiridos e os passivos assumidos. Caso esse pagamento seja menor que o valor justo dos ativos líquidos 

da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida no resultado como ganho por compra vantajosa. 

 

Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado ao custo, deduzidas eventuais perdas por não 

recuperação. Para fins de teste de perda do valor recuperável, o ágio adquirido em uma combinação de 

negócios é, desde a data da aquisição, alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa da nossa 

Companhia que devem beneficiar-se da combinação, independentemente se outros ativos ou passivos da 

adquirida serão atribuídos a essas unidades. 

 

Em casos nos quais o ágio faz parte de uma unidade geradora de caixa e parte da operação dentro dessa 

unidade é vendida, o ágio associado à operação vendida é incluído no montante contábil da operação na 

determinação do lucro ou prejuízo auferido com a venda da operação. O ágio assim disposto é mensurado 

com base nos valores relativos da operação vendida e da parte da unidade geradora de caixa que foi 

mantida. 

 

Combinações de negócios anteriores a 1º de janeiro de 2007 

 

As combinações de negócios foram contabilizadas comparando-se o preço de aquisição contra os valores 

contábeis históricos dos ativos líquidos. Os custos da operação diretamente atribuíveis à aquisição 

constituíram parte dos custos de aquisição. As participações de acionistas não controladores 

(anteriormente conhecidas como participações de minoritários) foram mensuradas segundo a participação 

proporcional no patrimônio líquido da companhia adquirida. 
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eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor

 

 

(a) grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para 

corrigi-las 

 

A nossa administração é responsável por estabelecer e manter controles internos eficazes sobre a 

elaboração e divulgação das nossas informações financeiras, observado que referidos controles internos 

destinam-se a oferecer garantias razoáveis ao nosso Conselho de Administração com relação à elaboração 

e à apresentação adequada das nossas demonstrações financeiras. 

 

Nossa administração, após avaliar a eficácia de nossos controles de procedimentos de elaboração e 

divulgação no final do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, concluiu que, naquela data, 

nossos controles e procedimentos de elaboração e divulgação eram eficazes em fornecer garantia razoável 

de que as informações exigidas, a serem divulgadas por nós nos relatórios que arquivamos ou 

apresentamos segundo a legislação e regulamentação aplicáveis, são registradas, processadas, resumidas 

e relatadas dentro dos prazos especificados nas normas e formulários da CVM, sendo acumuladas e 

comunicadas à administração, de modo a permitir decisões apropriadas com relação à elaboração e 

divulgação exigidas. 

 

Vale mencionar, ainda, o papel preponderante exercido pelo nosso Conselho Fiscal no sentido de revisar 

os nossos sistemas de controle interno e, de forma mais genérica, examinar nossos procedimentos de 

auditoria, contábeis e de gerenciamento, por meio de discussões com a administração, auditoria interna e 

externa. 

 

(b) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor 

independente 

 

A eficácia dos nossos controles internos em relação à elaboração e divulgação de nossas informações 

financeiras em cada exercício social é atestada pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. a cada 

exercício social encerrado. 
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(a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 

 

Os recursos resultantes das emissões de debêntures realizadas pela nossa Companhia nos 3 últimos 

exercícios sociais serão utilizados conforme abaixo: 

 

6ª emissão: os fundos arrecadados através das séries da 6.a emissão de debêntures foram usados pela 

Companhia para fortalecer o capital de giro e para pagar dívidas de curto prazo. 

 

7ª emissão: os fundos arrecadados através da 7ª emissão foram usados exclusivamente pela Companhia 

para aquisição de produtos agrícolas e rurais junto aos seus fornecedores (produtores agrícolas e/ou 

cooperativas) listados no respectivo Instrumento de Emissão dentro de um prazo não excedente a 5 

(cinco) meses a partir da data de emissão a serem vendidos nos estabelecimentos da Companhia. 

 

8ª emissão: os fundos arrecadados através da 8ª emissão de debêntures foram usados pela Companhia 

para manter a sua estratégia de caixa e para fortalecer o seu capital de giro. 

 

(b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação 

divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 

 

Não houve desvios. 

 

(c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 

 

Não aplicável. 
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(a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu 

balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: (i) arrendamentos mercantis 

operacionais, ativos e passivos; (ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade 

mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; (iii) contratos de futura 

compra e venda de produtos ou serviços; (iv) contratos de construção não terminada; e (v) 

contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 

Os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil (excluindo os custos de serviços tais como 

seguro e manutenção) classificados como operacional, são reconhecidos como despesas, em bases 

lineares, durante o prazo do respectivo arrendamento mercantil.  Nossa Administração considera como 

arrendamento mercantil operacional a locação de lojas (aluguéis) onde não há transferência de riscos e 

benefícios para a nossa Companhia. 

 

Os ativos arrendados são depreciados ao longo de sua vida útil. Porém, se não houver uma certeza 

razoável de que a Companhia obterá a titularidade quando do encerramento do prazo do contrato, o ativo 

é depreciado ao longo de sua vida útil estimada ou do prazo do Arrendamento Mercantil, o que for menor. 

 

Os pagamentos das parcelas dos Arrendamentos Mercantis (com exceção dos custos dos serviços, tais 

como seguro e manutenção) classificados como contratos de Arrendamento Mercantil operacional são 

reconhecidos como despesas pelo método linear durante o prazo do Arrendamento Mercantil. 

 

Para as operações de arrendamento mercantil não canceláveis com cláusula de opção de compra por valor 

residual, opção esta que seja razoavelmente certa que será exercida, consideramos para fins de 

determinação do valor mensal de amortização o valor necessário para o exercício de referida opção, 

considerando taxas de depreciação que variam entre 5% e 20%. A mensuração dos valores está em 

consonância com o CPC 06. 

 

 

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

Não aplicável. 
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10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

 

 

(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, 

as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia; 

 

Nossa Administração considera como pagamentos contingentes os valores adicionais pagos a título de 

aluguel variável, definida em cláusula dos contratos de locação, cujo valor corresponde a 0,5% a 2,5% 

sobre as vendas da respectiva loja. 

 

(b) natureza e o propósito da operação;  

 

A natureza dos contratos de arrendamento mercantil operacional é a utilização de imóveis destinados à 

comercialização de nossos produtos. 

 

(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em 

decorrência da operação. 

 

Os prazos dos contratos de locação que nossa Companhia é parte variam entre 5 a 25 anos, com 

possibilidade de renovação de acordo com a legislação específica. Os valores dos contratos são 

reajustados periodicamente de acordo com índices de inflação. 
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10.10 - Plano de negócios

 

 

(a) investimentos, incluindo: (i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e 

dos investimentos previstos; (ii) fontes de financiamento dos investimentos; e (iii) 

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos. 

 

Planejamos um investimento de aproximadamente R$ 5 bilhões no Brasil para 3 anos (2010 a 2012), 

nosso maior plano de investimento para um único triênio e que representa uma elevação de 70% em 

relação ao valor investido no triênio anterior (2007 a 2009), que foi de R$ 2,9 bilhões (incluindo 

aquisições).  

Em 2010, investimos o montante total de R$ 1.191,2 milhões, um crescimento de 64,7% comparado a 

2009, sendo: 

• R$ 315,0 milhões investidos em abertura e construção de lojas e aquisição de terrenos 

estratégicos, 

• R$ 473,7 milhões investidos em reformas e conversão de lojas, 

• R$ 402,5 milhões investidos em infra-estrutura e outros. 

 

Em 14 de fevereiro de 2011, nossa diretoria submeteu aos acionistas, uma proposta de Plano de 

Investimentos para o ano de 2011, no valor de até R$ 1.410.000.000,00, com o escopo de (i) conversão 

ou abertura de lojas e aquisição de terreno; (ii) reforma de lojas; e (iii) infra-estrutura em TI, logística e 

outros. Esta proposta será aprovada ou não pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária que se realizará em 31 de março de 2011. 

Nosso plano de investimentos reflete a nossa expectativa positiva em relação ao desempenho da 

economia brasileira e reitera nosso compromisso com a criação de empregos e o desenvolvimento do país. 

Daremos prioridade ao nosso crescimento orgânico, com a inauguração de novas lojas, sem deixar de 

analisar oportunidades de aquisição que possam trazer sinergias às nossas operações e a efetiva criação 

de valor à nossa Companhia. 

Obtemos recursos para nossas operações e investimentos, principalmente, por meio do nosso fluxo de 

caixa operacional, empréstimos bancários, securitização de recebíveis, financiamentos obtidos junto ao 

BNDES, além de captação de recursos no mercado de capitais mediante a emissão de debêntures.  

Em 31 de dezembro de 2010, possuíamos R$ 4.426,0 milhões em caixa e equivalentes de caixa. 

Possuímos a política de manter caixa e equivalentes de caixa consideráveis para que estejamos em 

condições de responder imediatamente às necessidades de liquidez de nossa Companhia. 

 

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos 

que devam influenciar materialmente nossa capacidade produtiva 

 

Em 2009, adquirimos, de forma indireta, a totalidade do controle acionário da rede Assaí, a qual já era 

controlada indiretamente pela nossa Companhia, adquirimos o controle da Globex e celebramos contrato 

de associação com as Casas Bahia.  
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(c) novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) 

montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) 

projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos no desenvolvimento de 

novos produtos ou serviços. 

 

Não aplicável. 

 

 

PÁGINA: 149 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



10.11 - Outros fatores com influência relevante

1 

 

 

 

Não temos conhecimento sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o nosso 

desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta 

Seção 10. 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

 

(a) objeto da projeção 

 

Foram objeto de projeção e estimativas nos exercícios de 2008, 2009 e 2010 os seguintes indicadores 

referentes à nossa Companhia: (i) vendas brutas; (ii) crescimento de vendas brutas no conceito “Mesmas 

Lojas”; (iii) EBITDA; (iv) índice de endividamento (Dívida Líquida/EBITDA); e (v) CAPEX (nível de 

investimento). 

 

(b) período projetado e o prazo de validade da projeção 

 

As projeções e estimativas foram divulgadas para o exercício social em curso, ou seja, as projeções de 

2008, 2009 e 2010 foram divulgadas para os anos de 2008, 2009 e 2010, respectivamente, e foram 

válidas durante aquele exercício. 

 

(c) premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração da 

Companhia e quais ao seu controle 

 

Em relação às projeções e estimativas realizadas pela nossa Companhia nos exercícios de 2008 e 2009, 

vale mencionar que: 

 

• o crescimento de vendas brutas no conceito “Mesmas Lojas” considerou o desempenho de venda 

das nossas lojas com no mínimo 12 meses de operação, ou seja, passíveis de comparação; 

 

• o EBITDA considerou a nossa expectativa de rentabilidade; 

 

• o índice de endividamento considerou a alavancagem máxima (Dívida Líquida/EBITDA) 

estabelecida pela nossa administração como limite para o referido exercício; e 

 

• o nível de investimento referiu-se à nossa expectativa quanto aos investimentos necessários para 

manter ou melhorar nossas atividades, bem como nossa eventual intenção de promover o 

crescimento orgânico de nossas lojas e marcas. 

 

As projeções e estimativas (guidances) apresentadas, conforme o caso, refletiram as nossas expectativas 

acerca dos exercícios em questão (2008, 2009 ou 2010, conforme o caso), e consideraram, 

principalmente, as seguintes premissas: 

 

• o histórico de desempenho da economia brasileira, incluindo taxas de inflação, taxas de juros, 

crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro e o crescimento do consumo interno, conforme 

divulgado pelos órgãos e instituições privadas competentes; 

 

• a performance histórica da nossa Companhia e suas controladas; 

 

• o desempenho e condições do setor varejista brasileiro de alimentos, tais como a disponibilidade 

e o preço de mercadorias, e a concorrência existente no setor à época; e 

 

• a manutenção das condições de acesso a crédito para pessoas físicas. 
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(d) valores dos indicadores que são objeto da previsão 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010: 

 
 Guidances (1) Indicadores Atingidos 

Vendas Brutas Acima de R$ 26 bilhões, excluindo vendas da 
Globex, ou acima de R$ 33 bilhões, 
considerando vendas da Globex 

R$ 26,1 bilhões, excluindo 
vendas da Globex e R$ 33,1 
bilhões considerando vendas 
da Globex  

Crescimento de vendas real (conceito 

“Mesmas Lojas”)
 (*)

 

Entre 4,0% e 5,0% 6,4% 

EBITDA Acima de R$ 1,8 bilhão R$ 2,0 bilhões 
Dívida Líquida / EBITDA Abaixo de 1x 0,6x 
CAPEX Aproximadamente R$ 1,6 bilhão R$ 1,2 bilhões 

          (*) vendas deflacionadas pelo IPCA - Geral. 

(1) Os guidances referentes ao ano de 2010 foram divulgados em 12 de maio de 2010 em reunião pública com acionistas. 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009: 

 
 Guidances (1) Indicadores 

Atingidos 

Vendas Brutas Acima de R$ 23 
bilhões 

R$ 23,3 bilhões 

Crescimento de vendas real (conceito 

“Mesmas Lojas”)
 (*)

 

Acima de 2,5% 4,5% 

EBITDA Acima de R$ 1,5 bilhão R$ 1,53 bilhão 
Dívida Líquida / EBITDA Abaixo de 1x 0,44x 
CAPEX R$ 755 milhões R$ 723 milhões (1) 

          (*) vendas deflacionadas pelo IPCA - Geral. 

 
(1) Os guidances referentes ao ano de 2009 foram divulgados em 9 de junho de 2009 em reunião pública com acionistas. 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008: 

 
 Guidances (1) Indicadores 

atingidos 

Vendas Brutas Acima de R$ 20 
bilhões 

R$ 21 bilhões 

Crescimento de vendas nominal (conceito 

“Mesmas Lojas”)
 (*)

 

Acima de 6,5% 8,5% 

EBITDA 7,5% - 8,0% 7,5% 
Dívida Líquida / EBITDA Abaixo de 1x 0,6x 
CAPEX R$ 733 milhões R$ 503 milhões (1) 

(*) vendas deflacionadas pelo IPCA - Geral. 
 
(1) Os guidances referentes ao ano de 2008 foram divulgados em 14 de maio de 2008 em reunião pública com acionistas. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

 

(a) informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste Formulário de 

Referência e quais delas estão sendo repetidas 

 

Cada uma das projeções e estimativas (guidances) divulgadas pela nossa Companhia e mencionadas no 

item 11.1 acima se referia somente ao exercício em curso, sendo apenas repetidas neste Formulário de 

Referência, não sendo objeto de substituição. 

 

(b) quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o 

efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas 

projeções 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010: 

 

 Guidances (1) Indicadores 

Atingidos 

Vendas Brutas Acima de R$ 26 bilhões, excluindo 
vendas da Globex, ou acima de R$ 
33 bilhões, considerando vendas 
da Globex 

R$ 26,1 bilhões, 
excluindo vendas da 
Globex e R$ 33,1 
bilhões considerando 
vendas da Globex  

Crescimento de vendas real 
(conceito “Mesmas Lojas”) (*) 

Entre 4,0% e 5,0% 6,4% 

EBITDA Acima de R$ 1,8 bilhão R$ 2,0 bilhões 
Dívida Líquida / EBITDA Abaixo de 1x 0,6x 
CAPEX Aproximadamente R$ 1,6 bilhão R$ 1,2 bilhão (2) 

          (*) vendas deflacionadas pelo IPCA - Geral. 
(1) Os guidances referentes ao ano de 2010 foram divulgados em 12 de maio de 2010 em reunião pública 

com acionistas. 

 
(2) Nosso grupo revisou o plano de abertura de lojas durante o ano e conseguiu efetivar o plano de 
negócios com um Capex menor. 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009: 

 

 Guidances (1) Indicadores 

Atingidos 

Vendas Brutas Acima de R$ 23 
bilhões 

R$ 23,3 bilhões 

Crescimento de vendas real 
(conceito “Mesmas Lojas”) 

Acima de 2,5% 4,5% 

EBITDA Acima de R$ 1,5 
bilhão 

R$ 1,53 bilhão 

Dívida Líquida / EBITDA Abaixo de 1x 0,44x 
CAPEX R$ 755 milhões R$ 723 milhões (2) 

 

(1) Os guidances referentes ao ano de 2009 foram divulgados em 9 de junho de 2009 em reunião pública 
com acionistas. 
 
(2) Nosso desempenho com relação ao CAPEX foi ligeiramente inferior ao projetado, uma vez que, no início 
de 2009, em resposta à crise financeira global, adotamos uma política de investimentos mais conservadora 
e reativa, o que nos levou a postergar nossos investimentos no período. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

 

(c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem 

válidas na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o caso, explicar por que 

elas foram abandonadas ou substituídas 

 

Na data de apresentação deste Formulário ainda não possuíamos nenhuma projeção referente ao ano de 

2011. 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

 

A nossa administração é exercida por uma Diretoria e um Conselho de Administração, auxiliado por 

diversos comitês. Contamos também com um Conselho Fiscal de funcionamento permanente. 

 

(a) atribuições de cada Órgão e Comitê 
 
Conselho de Administração 
 

O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento 

das nossas políticas gerais de negócios, incluindo nossa estratégia de longo prazo. É responsável também, 

dentre outras atribuições: 

 

(i) eleger e destituir nossos Diretores, fixando-lhes as atribuições e designações; 

 

(ii) fiscalizar a gestão dos nossos Diretores, examinar, a qualquer tempo, nossos livros e papéis, 

solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; 

 

(iii) convocar Assembleias Gerais; 

 

(iv) manifestar-se sobre o relatório da nossa administração, as contas da nossa Diretoria e sobre 

nossas demonstrações financeiras; 

 

(v) deliberar sobre a emissão de ações de qualquer espécie ou classe, até o limite do capital 

autorizado, fixando o respectivo preço e as condições de integralização; 

 

(vi) escolher e destituir nossos auditores independentes; 

 

(vii) emitir parecer sobre qualquer proposta da Diretoria à Assembleia Geral; 

 

(viii) autorizar a aquisição de ações de nossa própria emissão, para efeito de cancelamento ou 

manutenção em tesouraria; 

 

(ix) desenvolver em conjunto com nossa Diretoria e aprovar planos de participação de empregados e 

administradores nos nossos resultados, bem como planos de concessão de benefícios adicionais a 

empregados e administradores vinculados ao nosso resultado, além de fixar o montante de tal 

participação e estabelecer o limite de ações a serem emitidas dentro de tais planos; 

 

(x) constituir Comitês, responsáveis por elaborar propostas ou efetuar recomendações ao nosso 

Conselho de Administração, e definir suas respectivas atribuições; 

 

(xi) deliberar sobre a aquisição, alienação, criação de gravames ou oneração de quaisquer de nossos 

ativos, incluindo bens imóveis, ou a realização de qualquer outro investimento por nós em valor individual 

ou agregado ao longo de um exercício social superior ao valor em Reais equivalente a US$ 20 milhões e 

até o valor em Reais equivalente a US$ 100 milhões, ou superior ao valor correspondente a 1% e até 6% 

de nosso patrimônio líquido à época, conforme apurado no mais recente balanço patrimonial, 

prevalecendo o valor que for maior; 
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(xii) deliberar sobre qualquer operação financeira na qual estivermos envolvidos, inclusive a concessão 

ou tomada de empréstimos e a emissão de debêntures não conversíveis em ações e sem garantia em 

valor superior, por transação, a metade e até duas vezes o LAJIDA (Lucro antes dos Juros, Imposto de 

Renda, Depreciação e Amortização) dos 12 meses anteriores;  

 

(xiii) deliberar sobre qualquer associação entre nós e terceiros que envolva investimento individual ou 

agregado, ao longo de um exercício social, até o valor em Reais equivalente a US$ 100 milhões ou até o 

valor correspondente a 6% do nosso patrimônio líquido à época, conforme apurado no mais recente 

balanço patrimonial, prevalecendo o valor que for maior; e 

 

(xiv) deliberar sobre qualquer proposta a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral referente à 

celebração e/ou alteração de qualquer acordo ou contrato, direta ou indiretamente, entre nós e/ou nossas 

afiliadas e qualquer dos nossos acionistas controladores ou seus parentes ou afins, diretores ou qualquer 

de suas sociedades controladoras ou afiliadas, excetuando-se aqueles celebrados no curso normal dos 

nossos negócios, que deverão ser contratados em condições de mercado. 

 

De acordo com o nosso Estatuto Social, os membros de nosso Conselho de Administração são eleitos pela 

Assembleia Geral, para um mandato de 3 anos cada, sendo permitida a reeleição. Nosso Conselho de 

Administração é composto por no mínimo 3 e no máximo 18 membros (“Conselheiros”), em consonância 

com as determinações do Nível 1, segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA ao qual aderimos. 

 

Cada membro do nosso Conselho de Administração terá direito a 1 voto nas deliberações das reuniões do 

órgão, prevalecendo o voto do Presidente do nosso Conselho de Administração em case de empate nas 

deliberações, exceto quanto às deliberações em que o Presidente deva se abster de votar, nos termos da 

lei. Para mais informações sobre o critério de indicação do Presidente do nosso Conselho de 

Administração, vide descrição do Acordo de Acionistas Wilkes e do Acordo de Acionistas CBD (conforme 

definido abaixo) no item 15.5 abaixo. 

 

Comitês 
 

Nosso Estatuto Social prevê o funcionamento de três Comitês, a saber: (i) Comitê de Recursos Humanos e 

Remuneração; (ii) Comitê Financeiro; e (iii) Comitê de Desenvolvimento Sustentável. Nosso Conselho de 

Administração constituiu ainda um Comitê de Diretores Executivos, bem como um Comitê de 

Administração do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações. Os membros de cada Comitê são 

nomeados pelo nosso Conselho de Administração, exclusivamente entre seus membros. Nosso Conselho 

de Administração também é responsável por designar o Presidente de cada Comitê. 

 

As atribuições de cada um dos Comitês são: 

 

(i) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: 

 

O nosso Comitê de Recursos Humanos e Remuneração possui as seguintes atribuições: (a) fornecer 

diretrizes ao perfil do diretor que se tornará nosso Diretor Presidente; (b) examinar candidatos para 

eleição de nosso Conselho de Administração, tendo em vista sua experiência comercial, conhecimento e 

representatividade econômica, social e cultural; (c) examinar candidatos para a indicação de nosso Comitê 

de Diretores Executivos; (d) revisar e discutir a remuneração da administração e o plano de opção de 

compra de ações para nossos diretores; (e) propor critérios para a avaliação de desempenho de nossos 
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gerentes, utilizando empresas brasileiras similares como referência; (f) revisar os métodos de 

recrutamento e seleção adotados por nós e por nossas controladas, utilizando empresas brasileiras como 

referência; (g) definir as políticas de remuneração e de incentivo para nossos gerentes; e (h) identificar 

indivíduos dentre nossos funcionários e administradores, bem como de nossas controladas, que poderiam 

ser futuros líderes e acompanhar o desenvolvimento de sua carreira. 

 

(ii) Comitê Financeiro: 

 

O nosso Comitê de Finanças possui as seguintes atribuições: (a) revisar a viabilidade financeira/econômica 

de nossos planos e programas de investimentos; (b) revisar e recomendar medidas de negociação de 

qualquer fusão e aquisição ou de qualquer transação semelhante em que estejamos envolvidos, bem 

como quaisquer de nossas controladas, acompanhando qualquer transação e negociação relativa a tais 

operações; (c) revisar nosso fluxo de caixa, política de endividamento e estrutura de capital; (d) 

acompanhar e supervisionar a implementação e a realização de nosso plano anual de investimentos; (e) 

acompanhar o custo médio de nossa estrutura de capital e efetuar sugestões de modificações sempre que 

considerado necessário; e (f) revisar e recomendar oportunidades relacionadas com as transações de 

financiamento que possam melhorar nossa estrutura de capital.  

 

(iii) Comitê de Desenvolvimento Sustentável: 

 

O nosso Comitê de Desenvolvimento Sustentável possui as seguintes atribuições: (a) buscar a 

alavancagem entre nossos negócios e os aspectos de desenvolvimento sustentável e responsabilidade 

socioambiental; (b) estabelecer práticas sustentáveis, fundamentadas nas dimensões econômica, 

ambiental e social de forma a promover o desenvolvimento sustentável e disseminá-lo em todas as 

atividades estratégicas e relacionamentos; (c) avaliar e aprovar projetos, propostas e campanhas 

institucionais voltadas ao envolvimento da organização com as questões socioambientais, incluindo 

alocação de recursos; (d) avaliar propostas de investimento e projetos por nossa Companhia sob a ótica 

de sustentabilidade; e (e) apreciar e aprovar balanços sociais e relatório de sustentabilidade. 

 

(iv) Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações: 

 

O nosso Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações possui as seguintes atribuições: 

(a) deliberar sobre as outorgas, preços, datas e as quantidades outorgadas em cada série do plano; (b) 

decidir quanto às datas em que serão outorgadas opções e tipo de opção a ser outorgada, podendo deixar 

de outorgá-las sempre que os interesses da Companhia assim determinarem; (c) tomar todas as medidas 

necessárias e adequadas à administração do Plano, inclusive no que se refere à interpretação, 

detalhamento e aplicação das normas gerais; (d) fazer com que a Companhia tome todas as medidas 

necessárias tanto para a emissão de novas ações no momento apropriado de cada exercício ou utilizar 

ações em tesouraria para atender ao exercício da opção de compra; (e) selecionar, dentre as pessoas 

elegíveis, aquelas que participarão do plano de outorga de opções e a quem serão outorgadas opções 

para compra de ações, conforme as atribuições, responsabilidades e/ou performance de cada um 

verificadas até a data de seleção, observado o disposto para as metas de performance específica às 

opções “Gold”; (f) estabelecer as normas apropriadas para a outorga de opção a cada beneficiário, 

aprovando a forma do contrato de outorga de opção de compra, especialmente no que se refere à fixação 

da quantidade de ações, objeto da opção, e as condições para a aquisição do direito ao exercício da 

opção; (g) estabelecer para cada beneficiário as alternativas, prazos e condições para o exercício da opção 

de compra de ações, o preço de aquisição das ações e seu respectivo pagamento; (h) prorrogar, de forma 
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genérica ou caso a caso, o prazo final para o exercício das opções então em vigor; (i) determinar o 

acréscimo ou decréscimo de ações às opções já outorgadas, mantendo necessariamente os seus termos e 

condições, especialmente no que se refere a aquisição do direito ao seu exercício; e (j) modificar 

unilateralmente os termos e condições das opções outorgadas tanto por mera liberalidade como também 

para adaptá-los a eventuais exigências que vierem a ser feitas por alteração da legislação ou 

regulamentação societária pertinente. 

 

Cada Comitê é composto de no mínimo três e no máximo cinco membros, para um mandato de três anos, 

sendo permitida a reeleição. 

 

Conselho Consultivo 
 

O nosso Estatuto Social prevê ainda o funcionamento de um Conselho Consultivo, de caráter não 

permanente, composto por até 13 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Seus 

membros têm mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. Compete ao nosso Conselho Consultivo: 

(i) recomendar ao nosso Conselho de Administração medidas para a preservação e desenvolvimento das 

nossas atividades e negócios; e (ii) manifestar-se sobre as questões que lhe forem submetidas pelo nosso 

Conselho de Administração. 

 

Diretoria 
 

Os membros da nossa Diretoria (“Diretores”) são nossos representantes legais, responsáveis, 

principalmente, pela nossa administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais 

estabelecidas pelo nosso Conselho de Administração. Ademais, compete aos nossos Diretores: 

 

(i) dirigir nossos negócios sociais e fazer cumprir nosso Estatuto Social; 

 

(ii) dar cumprimento ao nosso objeto social; 

 

(iii) aprovar nossos planos, programas e normas gerais de operação, administração e controle, no 

interesse do nosso desenvolvimento, observadas as orientações estabelecidas pelo Conselho de 

Administração; 

 

(iv) elaborar e apresentar à Assembleia Geral Ordinária relatório das atividades de nosso negócios 

sociais, instruindo-os com o balanço patrimonial e demonstrações financeiras legalmente exigidos em cada 

exercício, bem como os respectivos pareceres do Conselho Fiscal, quando for o caso; 

 

(v) propor ao nosso Conselho de Administração os planos e programas de investimentos; 

 

(vi) autorizar a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e/ou instituir 

delegações, escritórios e representações em qualquer ponto do território nacional ou no exterior; 

 

(vii) manifestar-se sobre os assuntos sobre os quais nosso Conselho de Administração vier a solicitar 

apreciação específica; e 

 

(viii) desenvolver em conjunto com nosso Conselho de Administração e executar planos de 

participação nos nossos resultados. 
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De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada Diretor deve residir no País, podendo ser acionista 

ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos cargos da Diretoria poderão ser preenchidos por 

membros do Conselho de Administração. 

 

Nossos Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração com mandato de 3 anos, sendo permitida a 

reeleição, podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos. De acordo com nosso Estatuto Social, a 

Diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 14 membros, sendo um deles designado Diretor 

Presidente e os demais sem designação específica. 

 

Todos os novos membros da diretoria devem subscrever um Termo de Anuência dos Administradores, 

sendo sua posse condicionada à assinatura desse documento. Por meio de tal instrumento, nossos novos 

Diretores responsabilizam-se pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de Adoção e 

Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1, da BM&FBOVESPA. 

 

Conselho Fiscal 
 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da 

administração de uma companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos 

administradores e analisar as demonstrações contábeis, relatando suas observações aos acionistas. 

 

Nosso Conselho Fiscal tem funcionamento permanente, sendo eleito anualmente pela Assembleia Geral e 

constituído por 3 a 5 membros e suplentes em igual número, residentes no País, acionistas ou não. 

Acionistas minoritários que representem, no mínimo, 10% das ações de emissão da nossa Companhia, 

têm direito de eleger separadamente um membro do Conselho Fiscal e seu suplente. A CVM, em decisão 

recente, entendeu que o mencionado percentual de 10% não se refere ao número de ações que o 

minoritário presente à Assembleia precisa deter para eleger um membro do Conselho Fiscal, mas sim ao 

número de ações detidas por minoritários da companhia (ou seja, ações não detidas pelos acionistas 

controladores), independentemente de acionistas representantes de tal número de ações estarem 

presentes à Assembleia em questão.  

 

O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou 

do quadro de empregados de uma empresa controlada ou de uma empresa do mesmo grupo, tampouco 

um cônjuge ou parente dos administradores. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações exige que os 

membros do Conselho Fiscal recebam, a título de remuneração, no mínimo, 10% da média da 

remuneração paga aos Diretores, excluindo benefícios, verbas de representação e participações nos lucros 

e resultados. 

 

Todos os novos membros do Conselho Fiscal devem subscrever um Termo de Anuência dos Membros do 

Conselho Fiscal, estando sua posse condicionada à assinatura desse documento. Por meio de tal 

documento, os novos membros do nosso Conselho Fiscal responsabilizam-se pessoalmente a agir em 

conformidade com o Contrato de Adoção e Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança 

Corporativa Nível 1, da BM&FBOVESPA. 

 

Desde 2009, nosso Conselho Fiscal, em cumprimento às exigências da Securities and Exchange Comission 
(“SEC”), acumula, ainda, as funções de Comitê de Auditoria. 

 

PÁGINA: 159 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



12.1 - Descrição da estrutura administrativa

 

(b) data de instalação do conselho fiscal, se este não foi permanente, e de criação dos Comitês 
 

Nosso Conselho Fiscal é de funcionamento permanente, conforme deliberação de nossos acionistas 

reunidos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2009. 

 

Nosso Comitê de Recursos Humanos e Remuneração foi criado em 28 de fevereiro de 2003, por 

deliberação de nossa Assembleia Geral Extraordinária. 

 

Nosso Comitê de Financeiro foi criado em 28 de fevereiro de 2003, por deliberação de nossos acionistas 

reunidos em Assembleia Geral Extraordinária. 

 

Nosso Comitê de Desenvolvimento Sustentável foi criado em 22 de outubro de 2009, por deliberação de 

nosso Conselho de Administração. 

 

(c) mecanismos de avaliação dos órgãos que compõem a administração da Companhia 
 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia mecanismos de avaliação do nosso 

Conselho de Administração, Diretoria e Comitês. 

 

(d) atribuições e poderes individuais dos nossos Diretores 
 

Segundo nosso Estatuto Social, compete ao nosso Diretor Presidente: 

 

(i) planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as nossas atividades, exercendo as funções 

executivas e decisórias; 

 

(ii) exercer a supervisão geral de todos os nossos negócios, coordenando e orientando as atividades 

dos demais Diretores; 

 

(iii) convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria; 

 

(iv) coordenar e conduzir o processo de aprovação do orçamento anual/plurianual e dos planos de 

investimento e expansão junto ao nosso Conselho de Administração; e 

 

(v) sugerir designações e respectivos candidatos para os cargos da nossa Diretoria e submeter tal 

sugestão à aprovação do nosso Conselho de Administração. 

 

Nossos demais Diretores têm a função de gerir os nossos negócios e de representar-nos perante terceiros, 

sem prejuízo de qualquer função específica a eles atribuída por nosso Conselho de Administração. 

 

(e) mecanismos de avaliação do desempenho dos membros da administração da Companhia 
 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia mecanismos de avaliação dos 

membros do nosso Conselho de Administração e Comitês. 

 

Nossos Diretores são avaliados por uma avaliação 360º, que consiste em uma auto-avaliação, uma 

avaliação pelo Diretor Presidente, uma avaliação por seus subordinados e uma avaliação por seus pares, 
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sempre com base nas competências requeridas pela nossa Companhia e comportamentos esperados para 

esses cargos. Com base nessa avaliação, oferecemos um processo de desenvolvimento dos Diretores que 

contempla cursos, sessões de coaching, entre outros. Consideramos referida avaliação relevante para o 

desenvolvimento pessoal e profissional de nossos Diretores, bem como para o alinhamento de suas 

expectativas e competências esperadas pela nossa Companhia. 
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(a) prazos de convocação 

 

Nossas Assembleias Gerais são convocadas, em primeira convocação, com no mínimo 15 dias antes da 

data de realização da Assembleia, sendo a segunda convocação realizada com, no mínimo, 8 dias de 

antecedência. 

 

(b) competência 

 

Nas Assembleias Gerais regularmente convocadas e instaladas, os acionistas estão autorizados a deliberar 

sobre todos os negócios relativos ao nosso objeto e a tomar todas as decisões que julgarem convenientes 

aos nossos interesses.  

 

Compete exclusivamente aos acionistas aprovar, na Assembleia Geral Ordinária, nossas demonstrações 

contábeis e deliberar sobre a destinação do nosso lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao 

exercício social imediatamente anterior. Uma Assembleia Geral Extraordinária pode ser realizada 

concomitantemente a Assembleia Geral Ordinária.  

 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, compete privativamente aos acionistas, reunidos em 

Assembleias Gerais: 

 

(i) reformar o Estatuto Social de uma companhia; 

 

(ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração de uma 

companhia, bem como, em Assembleia Geral Ordinária, eleger os membros de seu Conselho Fiscal, 

quando aplicável; 

 

(iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores de uma companhia e deliberar sobre as 

demonstrações financeiras por eles apresentadas; 

 

(iv) autorizar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real; 

 

(v) suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei 

ou pelo Estatuto Social da companhia em questão, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação; 

 

(vi) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista de uma companhia concorrer para a 

formação do seu capital social; 

 

(vii) autorizar a emissão de partes beneficiárias; 

 

(viii) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão de uma companhia, sua dissolução e 

liquidação, bem como eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e 

 

(ix) autorizar os administradores a confessar falência e requisitar recuperação judicial ou extrajudicial. 

 

Ademais, de acordo com nosso Estatuto Social, compete exclusivamente à nossa Assembleia Geral: 

 

(i) eleger ou destituir o Presidente do Conselho de Administração; 
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(ii) aprovar a emissão de ações ordinárias ou preferenciais acima do limite do capital autorizado e/ou 

quaisquer bônus, debêntures conversíveis em ações de nossa própria emissão ou com garantia real, ou 

quaisquer títulos, valores mobiliários ou outros direitos ou participações que sejam permutáveis ou 

conversíveis em ações de nossa própria emissão, ou quaisquer outras opções, bônus de subscrição, 

direitos, contratos ou compromissos de qualquer natureza, segundo os quais nos obriguemos a emitir, 

transferir, vender, recomprar ou por outro modo adquirir quaisquer ações, inclusive, aprovar os termos e 

condições de subscrição e pagamento das mesmas; 

 

(iii) deliberar sobre qualquer forma de nossa reestruturação; 

 

(iv) definir a remuneração global anual dos membros de qualquer órgão da nossa administração, 

incluindo benefícios indiretos; 

 

(v) aprovar ou alterar nosso programa anual de investimentos; 

 

(vi) celebrar e/ou alterar qualquer acordo ou contrato celebrado, direta ou indiretamente, entre nós 

e/ou nossas afiliadas e qualquer dos nossos acionistas controladores ou seus parentes ou afins, diretores 

ou qualquer de suas sociedades controladoras ou afiliadas, excetuando-se aqueles celebrados no curso 

normal dos nossos negócios, que deverão ser contratados em condições de mercado; 

 

(vii) deliberar sobre a aquisição, alienação, criação de gravames ou oneração de quaisquer de nossos 

ativos ou a realização de qualquer outro investimento por nós em valor individual ou agregado ao longo 

de um exercício social superior ao valor em Reais equivalente a US$ 100 milhões ou superior ao valor 

correspondente a 6% do nosso patrimônio líquido à época, conforme apurado no mais recente balanço 

patrimonial, prevalecendo o valor que for maior; 

 

(viii) deliberar sobre qualquer cancelamento de listagens de nossas ações para negociação em bolsa 

de valores ou pedidos de novas listagens; 

 

(ix) deliberar sobre qualquer alteração na nossa política de distribuição de dividendos; 

 

(x) deliberar sobre qualquer operação financeira em que estivermos envolvidos, inclusive a 

concessão ou tomada de empréstimos e a emissão de debêntures não conversíveis em ações em valor 

superior, por transação, a duas vezes o LAJIDA (Lucro antes dos Juros, Imposto de Renda, Depreciação e 

Amortização) referente aos 12 meses anteriores; e 

 

(xi) deliberar sobre qualquer associação entre nós e terceiros que envolva investimento individual ou 

agregado ao longo de um exercício social superior ao valor em Reais equivalente a US$ 100 milhões ou 

superior ao valor correspondente a 6% do nosso patrimônio líquido à época, conforme apurado no mais 

recente balanço patrimonial, prevalecendo o valor que for maior. 

 

O exercício do direito de voto da Wilkes, do Grupo Diniz e do Grupo Casino, na qualidade de nossos 

acionistas, está vinculado ao Acordo de Acionistas Wilkes e Acordo de Acionistas CBD. Para mais 

informações, vide item 15.5 abaixo. 
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(c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à 

disposição dos acionistas para análise 

 

Eletrônico 

www.gpari.com.br; www.cvm.gov.br; www.bmfbovespa.com.br  

 

Físico 

Avenida Brigadeiro Luis Antonio, n.º 3.142, Jardim Paulista, São Paulo, SP. 

 

(d) identificação e administração de conflitos de interesses  

 

No caso de algum acionista da nossa Companhia apresentar interesse conflitante com a matéria da ordem 

do dia, segundo a Lei das Sociedades por Ações, referido acionista estará vedado de proferir o seu voto na 

Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária em questão. 

 

Adicionalmente, o Acordo de Acionistas Wilkes e o Acordo de Acionistas CBD (conforme abaixo definidos) 

preveem a abstenção do direito de voto da Wilkes, do Grupo Diniz e/ou do Grupo Casino, na qualidade de 

nossos acionistas, bem como do direito de voto dos membros do nosso Conselho de Administração por 

eles indicados, em Assembleias Gerais, em reuniões do Conselho de Administração e/ou em situações que 

configurem conflito de interesses em relação à matéria objeto de deliberação. Para mais informações 

sobre o Acordo de Acionistas Wilkes e o Acordo de Acionistas CBD, vide item 15.5 abaixo. 

 

(e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto 

 

Nossos administradores não solicitaram, até a data de apresentação deste Formulário de Referência, 

qualquer procuração aos nossos acionistas para o exercício do direito de voto. 

 

(f) formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgadas por 

acionistas, indicando se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio 

eletrônico 

 

Como regra geral, os acionistas que tenham interesse em ser representados em Assembleia Geral devem 

enviar os documentos hábeis que comprovem sua qualidade de acionista da nossa Companhia e a outorga 

dos respectivos poderes de representação com antecedência ao nosso Departamento Jurídico Societário, 

na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, n.º 3.142, Jardim Paulista, na Capital do Estado de São Paulo, com 

protocolo de entrega.  

 

Não aceitamos procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico. 

 

(g) manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e 

compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias 

 

Não mantemos fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar 

comentários de nossos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais. 
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(h) transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias 

 

Não transmitimos ao vivo o vídeo e/ou o áudio de nossas Assembleias Gerais. 

 

(i) mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por 

acionistas 

 

Não adotamos atualmente mecanismos que permitam a inclusão, na ordem do dia, de propostas 

formuladas por nossos acionistas, visto que até a presente data nunca nos foi solicitada qualquer tipo de 

inclusão. Podemos atender tais solicitações, conforme apresentadas, de acordo com cada caso específico. 
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Valor Econômico - SP 16/06/2009

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 16/06/2009

16/04/2009

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 15/04/2009

17/04/2009

17/04/2009

16/04/2009

Gazeta Mercantil - SP 15/04/2009

31/12/2008 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 16/03/2009

Valor Econômico - SP 16/03/2009

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 20/05/2010

Valor Econômico - SP 20/05/2010

Valor Econômico - SP 12/04/2010

14/04/2010

14/04/2010

13/04/2010

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 10/04/2010

13/04/2010

31/12/2009 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 29/03/2010

Valor Econômico - SP 29/03/2010

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Valor Econômico - SP 29/04/2011

29/04/2011

18/03/2011

17/03/2011

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 16/03/2011

18/03/2011

17/03/2011

Valor Econômico - SP 16/03/2011

31/12/2010 Demonstrações Financeiras Brasil Econômico - SP 25/02/2011

Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP 25/02/2011

12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social Publicação Jornal - UF Datas
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(a) Frequência nas reuniões 

 

O nosso Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 5 vezes ao ano, para revisar 

nossos resultados financeiros e demais resultados, bem como para rever e acompanhar nosso plano anual 

de investimentos; e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que necessário. Não obstante, nosso 

Conselho de Administração possui a prática de reunir-se uma vez a cada bimestre. 

 

O Presidente do nosso Conselho de Administração convocará as reuniões do Conselho de Administração, 

por iniciativa própria ou mediante solicitação escrita de qualquer Conselheiro. As reuniões poderão ser 

convocadas por qualquer Conselheiro, quando o Presidente do Conselho de Administração não atender, no 

prazo de 7 dias corridos, solicitação de convocação apresentada por um Conselheiro. As convocações das 

reuniões serão feitas por escrito, via telex, fax ou carta, com no mínimo 7 dias de antecedência da data da 

reunião em questão, especificando hora, local e ordem do dia detalhada. Qualquer proposta e toda 

documentação necessária e correlata à ordem do dia será disponibilizada aos Conselheiros na nossa sede. 

A convocação poderá ser dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos Conselheiros 

em exercício, ou pela concordância prévia, por escrito, dos Conselheiros ausentes. As reuniões serão 

presididas pelo Presidente do nosso Conselho de Administração ou, na ausência deste, por qualquer 

membro por ele indicado. 

 

O quorum mínimo requerido para a instalação das reuniões do nosso Conselho de Administração é de, no 

mínimo, 10 Conselheiros em exercício, considerando-se presentes, inclusive, aqueles devidamente 

representados por outro Conselheiro, na forma prevista em nosso Estatuto Social. Todas as deliberações 

do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no respectivo livro do Conselho de 

Administração e assinadas pelos Conselheiros presentes. 

 

Os Conselheiros poderão participar das reuniões do nosso Conselho de Administração por conferência 

telefônica, vídeo-conferência ou qualquer outro meio de comunicação eletrônico, sendo considerados 

presentes à reunião e devendo confirmar seu voto por meio de declaração por escrito encaminhada ao 

Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-simile ou correio eletrônico, logo após o término 

da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho de Administração ficará investido de 

plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do Conselheiro presente remotamente.  

 

(b) Acordos de Acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de 

membros do conselho 

 

Os votos dos membros do nosso Conselho de Administração estão vinculados ao Acordo de Acionistas 

Wilkes e ao Acordo de Acionistas CBD (conforme abaixo definido). Para mais informações sobre referidos 

acordos, vide item 15.5 abaixo. 

 

(c) Regras de identificação e administração de conflitos de interesse 

 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, é vedado aos nossos administradores intervir em qualquer 

operação social em que tiver interesse conflitante com o da nossa Companhia, bem como em deliberações 

que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e 

fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração, a natureza e extensão do seu interesse. 

 

PÁGINA: 167 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

 

Atualmente, nosso Estatuto Social não prevê regras de resolução de conflitos por arbitragem. 
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José Antônio de Almeida Filippo 50 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Nenhum

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

750.801.417-00 Engenheiro Civil Diretor Executivo de Finanças e Serviços Corporativos 05/05/2011

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

023.327.978-40 Contabilista 10 - Diretor Presidente / Superintendente 05/05/2011 Sim

012.204.568-88 Administrador de Empresas Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas 05/05/2011 Sim

Hugo Antônio Jordão Bethlem 52 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Nenhum

074.788.578-84 Comerciário Diretor Executivo de Supply Chain. 05/05/2011 Sim

966.121.508-15 Administrador de Empresas Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo. 05/05/2011 Sim

José Roberto Coimbra Tambasco 54 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Marcelo Lopes 43 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Nenhum

Caio Racy Mattar 53 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

034.118.768-24 Engenheiro Civil Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados 05/05/2011 Sim

Enéas César Pestana Neto 48 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues 49 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

050.781.388-03 Engenheiro Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial, 
Supply Chain e TI.

05/05/2011 Sim

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Vitor Fagá de Almeida 36 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

204.156.108-42 Economista 12 - Diretor de Relações com Investidores 05/05/2011 Sim

Nenhum

Claudia Elisa de Pinho Soares 43 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

005.639.287-78 Administradora de Empresas Diretora Vice-Presidente de Estratégia de Mercado 05/05/2011 Sim

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

12.6 / 8  - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador
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023.327.978-40 Contabilista 10 - Diretor Presidente / Superintendente 05/05/2011 Sim

Enéas César Pestana Neto 47 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Hugo Antônio Jordão Bethlem 52 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Nenhum

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

005.639.287-78 Administradora de Empresas Diretor Vice Presidente de Estratégia de Mercado 05/05/2011 Sim

204.156.108-42 Economista 12 - Diretor de Relações com Investidores 03/08/2010

Vitor Fagá de Almeida 35 Pertence apenas à Diretoria 03/08/2010 3 anos

012.204.568-88 Administrador de Empresas Diretor Vice Presidente de Relações Corporativas 05/05/2011 Sim

Nenhum

731.199.977-49 Administradora de Empresas Diretora Executiva de Gente. 05/05/2011

Sylvia de Souza Leão Wanderley 49 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Andelaney Carvalho dos Santos 43 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Nenhum

Paulo Gualtieri 51 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Claudia Elisa de Pinho Soares 42 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Nenhum

020.230.868-50 Economista Diretor Executivo de Controle de Gestão 05/05/2011 Sim

Caio Racy Mattar 53 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Nenhum

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

034.118.768-24 Engenheiro Civil Diretor Vice Presidente de Negócios Especializados 05/05/2011 Sim

960.933.747-34 Bacharel em informática Diretor Executivo de TI. 05/05/2011 Sim

050.781.388-03 Engenheiro Diretor Vice Presidente de Estratégia Comercial, Supply 
Chain e TI

05/05/2011 Sim

Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues 49 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

12.6 / 8  - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
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086.359.838-23 Administradora de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 49 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Antoine Marie Remi Lazars Giscard D’Estaing 49 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

960.933.747-34 Bacharel em informática Diretor de TI 05/05/2011 Sim

001.454.918-20 Administrador de Empresas 20 - Presidente do Conselho de Administração 31/03/2011 Sim

Abilio dos Santos Diniz 74 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até a AGO de 2014

000.000.000-00 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Arnaud, Daniel, Charles, Walter, Joachim Strasser 40 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Membro do Comitê Financeiro

966.121.508-15 Administrador de Empresas Diretor Vice Presidente de Negócios do Varejo 05/05/2011 Sim

José Roberto Coimbra Tambasco 54 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Marcelo Lopes 43 Pertence apenas à Diretoria 16/12/2009 30/04/2011

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

José Antônio de Almeida Filippo 49 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Andelaney Carvalho dos Santos 40 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

750.801.417-00 Engenheiro Civil Diretor de Finanças e Serviços Corporativos 05/05/2011 Sim

Sylvia de Souza Leão Wanderley 48 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos

Nenhum

Nenhum

731.199.977-49 Administradora de Empresas Diretor de Gente 05/05/2011

Nenhum

074.788.578-84 Comerciário Diretor de Supply Chain 16/12/2009

020.230.868-50 Economista Diretor de Controle de Gestão 05/05/2011 Sim

Paulo Gualtieri 50 Pertence apenas à Diretoria 05/05/2011 3 anos
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Pedro Henrique Chermont de Miranda 37 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Membro do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

023.120.657-70 Engenheiro Mecânico 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 40 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Nenhum

000.000.000-00 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Jean-Charles Henri Naouri 61 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Nenhum

101.342.358-51 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 47 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

147.744.788-14 Empresário 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Nenhum

039.690.188-38 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

940.563.318-04 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Fabio Schvartsman 56 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

000.000.000-00 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Candido Botelho Bracher 52 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Membro do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Nenhum.

Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração.

762.604.298-00 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Não

000.000.000-00 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Jean Louis Bourgier 67 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

151.852.958-56 Economista 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Geyze Marchesi Diniz 38 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Guilherme Affonso Ferreira 59 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

12.6 / 8  - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
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Geyze Marchesi Diniz 38 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Membro do Comitê de Recursos Humanos e do Remuneração e Comitê Financeiro

151.852.958-56 Economista 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Guilherme Affonso Ferreira 59 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

039.690.188-38 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Nenhum

940.563.318-04 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Fabio Schvartsman 56 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

762.604.298-00 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Não

Abilio dos Santos Diniz 74 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até a AGO de 2014

Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

001.454.918-20 Administrador de Empresas 20 - Presidente do Conselho de Administração 31/03/2011 Sim

Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Candido Botelho Bracher 52 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

013.807.477-16 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Ulisses Kameyama 37 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 49 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Arnaud, Daniel, Charles, Walter, Joachim Strasser 40 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Membro do Comitê Financeiro

Membro do Comitê Financeiro

000.000.000-00 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

086.359.838-23 Administradora de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

000.000.000-00 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Antoine Marie Remi Lazars Giscard D’Estaing 49 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014
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655.722.978-87 Professor Universitário 40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador 31/03/2011 Sim

Fernando Maida Dall'Acqua 61 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

John Michel Pimenta de Moraes Streithorst 40 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

Nenhum

Nenhum

Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

013.807.477-16 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

030.703.368-68 Administrador de Empresas 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 31/03/2011 Sim

Antonio Luiz de Campos Gurgel 70 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

001.186.767-17 Engenheiro de Computação 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 31/03/2011 Sim

Mario Probst 57 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

Nenhum

000.000.000-00 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Jean-Charles Henri Naouri 61 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 47 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Nenhum

Jean Louis Bourgier 67 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Ulisses Kameyama 37 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

000.000.000-00 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 40 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014

Nenhum

Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

147.744.788-14 Empresário 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Membro do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

101.342.358-51 Administrador de Empresas 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

023.120.657-70 Engenheiro Mecânico 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 31/03/2011 Sim

Pedro Henrique Chermont de Miranda 37 Pertence apenas ao Conselho de Administração 31/03/2011 Até AGO de 2014
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001.186.767-17 Engenheiro de Computação 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 31/03/2011 Sim

Nenhum

Mario Probst 57 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

John Michel Pimenta de Moraes Streithorst 40 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

Fernando Maida Dall'Acqua 61 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

655.722.978-87 Professor Universitário 40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador 31/03/2011 Sim

Nenhum

Eduardo Cysneiros de Morais 37 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

017.971.487-29 Economista 47 - C.F.(Suplent)Eleito p/preferencialistas 31/03/2011 Não

033.848.668-27 Contador 44 - C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas 31/03/2011 Não

029.415.318-74 Administrador de Empresas 44 - C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas 31/03/2011 Não

Nenhum

Raimundo Lourenço Maria Christians 54 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

Raimundo Lourenço Maria Christians 54 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

033.848.668-27 Contador 44 - C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas 31/03/2011 Não

Nenhum

Nenhum

029.415.318-74 Administrador de Empresas 44 - C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas 31/03/2011 Não

Antonio Luiz de Campos Gurgel 70 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

030.703.368-68 Administrador de Empresas 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 31/03/2011 Sim

Eduardo Cysneiros de Morais 37 Conselho Fiscal 31/03/2011 1 ano

017.971.487-29 Economista 47 - C.F.(Suplent)Eleito p/preferencialistas 31/03/2011 Não
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Marcelo Lopes  -  074.788.578-84

José Roberto Coimbra Tambasco  -  966.121.508-15

José Roberto Coimbra Tambasco  -  966.121.508-15

Nosso Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo. O Sr. José Roberto Tambasco trabalha no Grupo Pão de Açúcar desde 1979, tendo sido trainee de Administração, Assistente de Vendas, Gerente de Vendas, 
Gerente Comercial, Diretor de Comercialização, Diretor de Operações, Diretor da Divisão de Supermercados, Diretor Executivo da Unidade Pão de Açúcar, Vice-Presidente Comercial, Operacional e de Marketing. 
Graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas.

José Antônio de Almeida Filippo  -  750.801.417-00

José Antônio de Almeida Filippo  -  750.801.417-00

Nosso Diretor Executivo de Finanças e Serviços Corporativos. Atuou em posições executivas nas áreas financeiras da Gafisa S.A., Reinolds LATASA e Ingersoll-Rand e, de 2004 até unir-se à nossa Companhia em 
2010, foi Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores na CPFL Energia. Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós graduação em Finanças pelo 
IAG/PUC-RJ e especialização em gestão e liderança pelo IBMEC e Harvard Business School.

Hugo Antônio Jordão Bethlem  -  012.204.568-88

Hugo Antônio Jordão Bethlem  -  012.204.568-88

Nosso Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas. O Sr. Hugo Bethlem trabalha no Grupo Pão de Açúcar desde maio de 2001, tendo sido Diretor de Comercialização, Diretor Comercial, Diretor Executivo das 
Unidades Comprebem e Sendas, e Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e TI. Foi Diretor Comercial da DiCicco, Jerônimo Martins, Parque Temático Play Center e Carrefour. Graduou-se em Administração de 
Empresas pela Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU e é pós-graduado em Administração pela Cornell University – USA.

Enéas César Pestana Neto  -  023.327.978-40

Enéas César Pestana Neto  -  023.327.978-40

Nosso Diretor Presidente. O Sr. Enéas Pestana trabalha no Grupo Pão de Açúcar desde 2003, tendo sido nosso Diretor Financeiro e Diretor Vice Presidente Executivo de Operações Sênior. Foi Vice-Presidente da 
Diagnósticos da América S.A – Laboratório Delboni Auriemo e trabalhou na GP Investimentos e Carrefour. Graduou-se em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo e possui 
especializações nas áreas de Controladoria, Finanças, Liderança e Gestão, realizadas em instituições nacionais e internacionais.

Vitor Fagá de Almeida  -  204.156.108-42

Vitor Fagá de Almeida  -  204.156.108-42

Nosso Diretor de Relações com Investidores. O Sr. Vitor Fagá de Almeida trabalha no Grupo Pão de Açúcar desde agosto de 2010, sendo, na data de apresentação deste Formulário de Referência, responsável pela 
área de Relações com Investidores. Atuou ainda como Diretor Financeiro (CFO) da Medial Saúde, foi Diretor de RI e M&A da Julio Simões Logística, Diretor de RI da CPFL Energia e consultor de estratégia do BCG – 
The Boston Consulting Group. É também membro do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), onde atuou como Vice-Presidente/SP e Diretor Financeiro. Graduou-se em Ciências Econômicas pela 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e possui pós-graduação em Corporate Finance pela London School of Economics.

Claudia Elisa de Pinho Soares  -  005.639.287-78

Claudia Elisa de Pinho Soares  -  005.639.287-78

Nossa Diretora Vice-Presidente de Estratégia de Mercado. Antes de unir-se a nós, atuou na Ambev durante 17 anos em posições gerenciais e como diretora de Recursos Humanos, Finanças, Distribuição e Logística. 
Atuou também na Laticínios Morrinhos (Leitbom) como Diretora de Finanças, TI e Recursos Humanos. Graduou-se em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro e 
possui MBA em General Management pelo INSEAD e em Recursos Humanos pela FIA-USP.

Caio Racy Mattar  -  034.118.768-24

Caio Racy Mattar  -  034.118.768-24

Nosso Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados. É também Presidente do Conselho de Administração da Gafisa S/A, Presidente do Conselho de Administração da Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A e 
membro do Conselho de Administração da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A.. O Sr. Mattar é graduado em Engenharia Civil e cursou o programa de pós-graduação ADP na London Business School.

Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues  -  050.781.388-03

Nosso Diretor Vice-Presidente de Estratégia Comercial, Supply Chain e TI. Atuou como Vice Presidente Comercial e Marketing do Grupo BomPreço, Vice Presidente Comercial e Logística do Grupo Sonae e como Vice 
Presidente Comercial da C&A. Graduou-se em Engenharia pela FAAP e MBA pela Universidade de São Paulo.
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Candido Botelho Bracher  -  039.690.188-38

Arnaud, Daniel, Charles, Walter, Joachim Strasser  -  000.000.000-00

Arnaud, Daniel, Charles, Walter, Joachim Strasser  -  000.000.000-00

O Sr. Arnaud Strasser trabalha no Grupo Casino desde 2007 e era, na data de apresentação deste Formulário de Referência, diretor de desenvolvimento e participações, tendo atuado anteriormente como responsável 
pelo departamento de desenvolvimento internacional e como conselheiro da presidência. Trabalhou ainda no Gabinete do Primeiro Ministro da França, em 2005, como Chefe de Missão, e no Gabinete de Renaud 
Dutreil, Ministro das Empresas e do Comércio francês, de 2005 a 2007, como conselheiro especial. Foi ainda membro do Conselho de Administração da Almacenes Exito (Colômbia), Big C (Tailândia), Super de Boer 
(Holanda), bem como membro do comitê executivo do Grupo Casino (França).

Antoine Marie Remi Lazars Giscard D’Estaing  -  000.000.000-00

Antoine Marie Remi Lazars Giscard D’Estaing  -  000.000.000-00

O Sr. Antoine D’Estaing era, na data de apresentação deste Formulário de Referência, o diretor financeiro do Grupo Casino. Foi Diretor Financeiro, de Estratégia e de TI do Grupo Danone e, recentemente, sócio da 
Bain & Company. Graduou-se em administração pela escola HEC Business School e pela École Nationale d’Administration.

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila  -  086.359.838-23

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila  -  086.359.838-23

A Sra. Ana Maria Diniz D’Ávila foi nossa Diretora Vice-Presidente de Operações e também responsável pelas áreas de Recursos Humanos, Marketing e Serviço de Atendimento ao Consumidor. Na data de 
apresentação deste Formulário de Referência, era sócia fundadora da Sykué Bioenergia e também fundadora da Axialent do Brasil. Graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP) e fez curso de especialização em Marketing na Fundação Getulio Vargas. Graduou-se ainda no curso Owner/President Management da Harvard Business School. Atuava ainda em vários projetos de 
educação, entre os quais destaca-se Todos Pela Educação e Parceiros da Educação.

Abilio dos Santos Diniz  -  001.454.918-20

Abilio dos Santos Diniz  -  001.454.918-20

Presidente do nosso Conselho de Administração. Sua carreira profissional foi inteiramente dedicada ao Grupo Pão de Açúcar, desde as primeiras atividades como gerente de vendas, até a posição que ocupava na 
data de apresentação deste Formulário de Referência. Foi o responsável pela nossa grande retomada empresarial e, como Presidente Executivo, promoveu a implementação das nossas políticas de governança 
corporativa e profissionalização. Desde 1999 era também membro do Conselho de Administração do Groupe Casino. O Sr. Abilio Diniz foi um dos fundadores da Associação Paulista de Supermercados (APAS) e da 
ABRAS. Foi também, por cerca de 10 anos, membro do Conselho Monetário Nacional Brasileiro. Na data de apresentação deste Formulário de Referência, era ainda membro do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Governo Federal. Graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e foi aluno da Columbia University em Nova Iorque e da University of Ohio em Dayton.

Andelaney Carvalho dos Santos  -  960.933.747-34

Andelaney Carvalho dos Santos  -  960.933.747-34

O Sr. Andelaney Carvalho dos Santos é nosso Diretor Executivo de TI. Ocupou a posição de diretor de TI nas empresas Holcim, Sadia e Carrefour. Bacharel em Ciências da Computação com MBA em Gestão 
Executiva de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, com vários cursos de especialização nas áreas de liderança, gestão e processos.

Sylvia de Souza Leão Wanderley  -  731.199.977-49

Sylvia de Souza Leão Wanderley  -  731.199.977-49

Nossa Diretora Executiva de Gente. A Sra. Sylvia Leão trabalha no Grupo Pão de Açúcar desde 2000, atuando como Diretora Comercial, sendo nossa diretora executiva desde 2008. Antes de unir-se a nós, foi Diretora 
Comercial e de Marketing da Walmart e atuou também na Mesbla. Graduou-se em Comunicações Sociais pelas Faculdades Integradas Helio Alonso (FACHA) e possui MBA Executivo pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).

Paulo Gualtieri  -  020.230.868-50

Paulo Gualtieri  -  020.230.868-50

Nosso Diretor Executivo de Controle de Gestão. O Sr. Paulo Gualtieri trabalha no Grupo Pão de Açúcar desde novembro de 1989, atuando nas áreas de operações, comercial e tecnologia da informação. Graduou-se 
em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, é pós-graduado em Marketing Industrial pela Universidade Mackenzie e concluiu MBA na Fundação Getulio Vargas.

Marcelo Lopes  -  074.788.578-84

Nosso Diretor Executivo de Supply Chain. O Sr. Marcelo Lopes trabalha no Grupo Pão de Açúcar desde 2001, atuando nas áreas de Logística e Supply Chain. Trabalhou na São Paulo Alpargatas atuando nas áreas 
Industrial e Comercial. Graduou-se em Administração de Empresas pela Unicapital e fez cursos de especialização pela Coppead e Fundação Getulio Vargas.
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Pedro Paulo F.dos Santos Diniz  -  147.744.788-14

Pedro Henrique Chermont de Miranda  -  023.120.657-70

Pedro Henrique Chermont de Miranda  -  023.120.657-70

O Sr. Pedro Chermont de Miranda, na data de apresentação deste Formulário de Referência, era Presidente do Conselho de Administração da Casa Show S.A. e, nos últimos 5 anos, foi CIO e trustee dos principais 
fundos da IP Participações, além de ter participado dos Conselhos de Administração de Globex Utilidades S.A., Ponto Frio.com, Mills Andaimes Tubulares do Brasil S.A. e Rossi Residencial S.A. Graduou-se em 
Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro.

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz  -  101.342.358-51

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz  -  101.342.358-51

O Sr. João Paulo Diniz começou sua carreira no Grupo Pão de Açúcar em 1985 e foi nosso Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios e diretor responsável pelas nossas empresas coligadas e pela Divisão 
Internacional. Graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e frequentou a Escola de Administração de Londres.

Jean-Charles Henri Naouri  -  000.000.000-00

Jean-Charles Henri Naouri  -  000.000.000-00

O Sr. Jean-Charles Naouri, na data de apresentação deste Formulário de Referência e nos últimos 5 anos, era presidente do Conselho de Administração, Diretor Presidente e membro do Comitê Executivo do Grupo 
Casino.

Jean Louis Bourgier  -  000.000.000-00

Jean Louis Bourgier  -  000.000.000-00

O Sr. Jean Louis Bourgier está no Grupo Casino desde 1989 e era, na data de apresentação deste Formulário de Referência, o diretor de operações internacionais, tendo atuado anteriormente como diretor das 
atividades de restaurantes, diretor de supermercados e lojas de conveniência, vice presidente internacional, gerente geral da filial de Taiwan e diretor de projetos corporativos. Antes do Grupo Casino, trabalhou na 
Procter & Gamble, RJ Reynolds e Burger King. Graduou-se em administração de empresas pela escola ESSEC na França.

Guilherme Affonso Ferreira  -  762.604.298-00

Guilherme Affonso Ferreira  -  762.604.298-00

O Sr. Guilherme Ferreira era, na data de apresentação deste Formulário de Referência e nos últimos 5 anos, o diretor-presidente da Bahema Participações S.A., bem como membro do Conselho de Administração da 
Eternit, Signatura Lazard, Rio Bravo Investimentos e Tavex. Graduou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP e em Economia e Política pela Macalester College.

Geyze Marchesi Diniz  -  151.852.958-56

Geyze Marchesi Diniz  -  151.852.958-56

A Sra. Geyze Diniz, na data de apresentação deste Formulário de Referência e nos últimos 5 anos, era sócia-proprietária da empresa ING11 Consultoria Empresarial e Planejamento Estratégico Ltda. Graduou-se em 
Economia pela Universidade Mackenzie, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas.

Fabio Schvartsman  -  940.563.318-04

Fabio Schvartsman  -  940.563.318-04

O Sr. Fabio Schvartsman foi CFO, sócio e membro do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A. até abril de 2007 e foi Fundador e Presidente da FSCH Assessoria em Planejamento Financeiro e 
Empresarial. Além disso, na data de apresentação deste Formulário de Referência, era Presidente da Telemar Participações S.A. e membro do Conselho de Administração da Telemar Norte Leste, Contax 
Participações S.A. e Gafisa S.A., onde exercia também a função de Presidente do Comitê de Auditoria. Era ainda membro dos Conselhos Consultivos da Signatura Lazard, do Hospital Israelita Albert Einstein e do San 
Antonio Internacional do Brasil. Graduou-se em Engenharia e é pós-graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, bem como pós-graduado em Administração pela 
Fundação Getulio Vargas.

Candido Botelho Bracher  -  039.690.188-38

O Sr. Candido Bracher, na data de apresentação deste Formulário de Referência, era Presidente do Banco Itaú BBA S.A. e foi Diretor do Banco Itamarati S.A. e Vice-Presidente do BADESP - Banco de 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A. Graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas.
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Eduardo Cysneiros de Morais  -  017.971.487-29

Raimundo Lourenço Maria Christians  -  033.848.668-27

Raimundo Lourenço Maria Christians  -  033.848.668-27

O Sr. Raimundo teve a carreira profissional desenvolvida na PricewaterhouseCoopers desde 1979 até 25 de março de 2011, data da sua aposentadoria da firma. Nesses 32 anos, atuou primeiramente nas áreas 
contábil e financeira e, subsequentemente, na área tributária. Foi admitido à sociedade da firma em 1994 e foi eleito pelos sócios como membro do Global Governance Board (2001 a 2005) e Oversight Board para a 
América do Sul (2000 a 2005) da PwC. É membro da diretoria da Câmara de Comércio Holando-Brasileira e membro da Comissão de Finanças, Contabilidade e Mercado de Capitais do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa - IBGC. É graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Campinas - PUCC.

Mario Probst  -  029.415.318-74

Mario Probst  -  029.415.318-74

O Sr. Mario Probst foi sócio de auditoria da KPMG Auditores Independentes. Na data de apresentação deste Formulário de Referência, era membro do Conselho Fiscal da Odontoprev S.A. e da Ultrapar Participações 
S.A. Graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro.

John Michel Pimenta de Moraes Streithorst  -  001.186.767-17

John Michel Pimenta de Moraes Streithorst  -  001.186.767-17

Foi membro do Comitê de Investimento e diretor de Icatu Equity Partners e membro do Comitê de Investimento de AIG Latin American Equity Partners. Na data de apresentação deste Formulário de Referência, era 
membro do Comitê de Investimento de Capital Mezanino FIP. Graduou-se em Engenharia da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Fernando Maida Dall'Acqua  -  655.722.978-87

Fernando Maida Dall'Acqua  -  655.722.978-87

O Sr. Fernando Maida Dall'Acqua foi Secretário da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo e ocupou cargos nas áreas de gestão financeira, tributária, orçamentária e estratégica, além de ter sido membro do 
Conselho Estadual de Desestatização do Estado de São Paulo. Foi também membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Sarbanes-Oxley da SABESP, do Conselho de Administração da CESP, da 
PRODESP, da DERSA, do Banco Nossa Caixa e do Banespa, além de ter sido membro do Conselho Consultivo do Grupo Pão de Açúcar. Na data de apresentação deste Formulário de Referência, era membro do 
Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da ISA-CTEEP e do Comitê de Auditoria do Jornal O Estado de São Paulo, além de prestar consultoria a grandes empresas nas áreas de fusões e aquisições, 
avaliação econômico-financeira e tributária. É Mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, Doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Wisconsin-Madison, EUA, e Livre 
Docente em Administração pela Fundação Getulio Vargas, além de Professor Titular da Escola de Administração de São Paulo – Fundação Getulio Vargas. Foi ainda Fellowship da Michigan State University, EUA.

Antonio Luiz de Campos Gurgel  -  030.703.368-68

Antonio Luiz de Campos Gurgel  -  030.703.368-68

Atuou como Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Na data de apresentação deste Formulário de Referência, era consultor de empresas como Cargill Agrícola S.A., Companhia Energética do Estado de São Paulo 
- CESP, Hewlett-Packard Brasil Ltda., IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., TELESP - Telecomunicações de São Paulo S.A., Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., Banco Bradesco 
S.A., Banco Itaú Unibanco S.A. e Banco Real ABN Amro S.A. Atuava ainda como professor adjunto do Departamento de Contabilidade, Finanças e Controle da FGV/EAESP. Graduou-se em Administração de 
Empresas pela FGV/EAESP e tem Master in Business Administration pela Michigan State University, EUA.

Ulisses Kameyama  -  013.807.477-16

Ulisses Kameyama  -  013.807.477-16

O Sr. Ulisses Kameyama trabalha no Grupo Casino desde dezembro de 2005 e era, na data de apresentação deste Formulário de Referência, diretor de desenvolvimento e participações da América Latina, tendo 
atuado anteriormente como membro sênior da equipe de desenvolvimento e participações. Trabalhou ainda como Diretor de Análise de Investimentos na Brasil Telecom S.A. e como Diretor do Banco de Investimentos 
Rothschild. Graduou-se em Engenharia de Produção na UFRJ.

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz  -  147.744.788-14

O Sr. Pedro Paulo Diniz, na data de apresentação deste Formulário de Referência, era empresário, sendo acionista da PPD Holding, empresa de investimentos e participações, além de sócio e co-fundador da 
Greentech, fundo de investimento em empresas de tecnologia limpa, voltadas ao meio ambiente, cujo portfólio inclui empresas como Sucral, Sykué, Veridas, Panozon, GT Water e Brazil Timber. Além disso, era sócio 
de algumas empresas no ramo de gastronomia e lazer.
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Eduardo Cysneiros de Morais  -  017.971.487-29

O Sr. Eduardo iniciou a carreira profissional em 1998 no Banco Matrix, como analista buy-side. Ingressou na Claritas em março de 2002 como Portfolio Manager e analista da área de renda variável e tornou-se sócio 
em janeiro de 2005. É membro efetivo do conselho fiscal da Taesa, Cremer e da OHL para o exercício de 2010 e foi membro efetivo do conselho fiscal da Medial e da Cremer no exercício de 2009. É membro do comitê 
técnico da AMEC.É graduado em Economia pela UFRJ e certificado pela Ambima (CGA) e CFA.
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086.359.838-23 Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração

49 30/05/2011

Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 05/05/2011 3 anos

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila Outros Comitês Presidente do Comitê Administradora de 
Empresas

30/05/2011 3 anos

001.454.918-20 Comitê de Administração do Plano de 
Opção de Compra de Ações:

74 05/05/2011

Abilio dos Santos Diniz Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administrador de 
Empresas

05/05/2011 3 anos

Presidente do Conselho de Administração

050.781.388-03 Comitê de Plano de Outorga de Opções de 
Compra de Ações

49 05/05/2011

Antoine Marie Remi L. Giscard d’Estaing Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) Administrador de 
Empresas

30/05/2011 3 anos

000.000.000-00 49 30/05/2011

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila Comitê Financeiro Presidente do Comitê Administradora de 
Empresas

30/05/2011 3 anos

086.359.838-23 49 30/05/2011

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) Administrador de 
Empresas

30/05/2011 3 anos

Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

101.342.358-51 47 30/05/2011

Arnaud, Daniel, Charles, Walter, Joachim 
Strasser

Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) Administrador de 
Empresas

30/05/2011 3 anos

Conselheiro

000.000.000-00 40 30/05/2011

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Idade Data posse
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000.000.000-00 Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração

67 30/05/2011

Jean Louis Bourgier Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administrador de 
Empresas

30/05/2011 3 anos

Conselheiro e membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Jean Louis Bourgier Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administrador de 
Empresas

30/05/2011 3 anos

Guilherme Affonso Ferreira Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 30/05/2011 3 anos

762.604.298-00 Comitê de Desenvolvimento Sustentável e 
de Recursos Humanos e Remuneração

59 30/05/2011

Conselheiro

Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados

034.118.768-24 Comitê de Administração do Plano de 
Opção de Compra de Ações

53 05/05/2011

Claudia Elisa de Pinho Soares Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administradora de 
Empresas

05/05/2011 3 anos

Diretor Vice Presidente de Estratégia Comercial, Supply Chain e TI.

Conselheira

Caio Racy Mattar Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro Civil 05/05/2011 3 anos

005.639.287-78 Comitê de Administração do Plano de 
Opção de Compra de Ações

42 05/05/2011

Diretor Presidente

151.852.958-56 Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração

38 24/06/2008

Geyze Marchesi Diniz Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Economista 24/06/2008 22/06/2011

Diretora Vice-Presidente de Estratégia de Mercado

023.327.978-40 Comitê de Administração do Plano de 
Opção de Compra de Ações

47 05/05/2011

Enéas César Pestana Neto Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Contabilista 05/05/2011 3 anos

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Idade Data posse
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Nenhum

147.744.788-14 Comitê de Desenvolvimento Sustentável 40 30/05/2011

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz Outros Comitês Presidente do Comitê Empresário 30/05/2011 3 anos

459.884.477-91 Comitê de Desenvolvimento Sustentável 53 30/05/2011

Maria Silvia Bastos Marques Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administradora de 
Empresas

30/05/2011 3 anos

Ulisses Kameyama Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 30/05/2011 3 anos

Sylvia de Souza Leão Wanderley Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administradora de 
Empresas

05/05/2011 3 anos

Diretora de Gente.

731.199.977-49 Comitê de Plano de Outorga de Opções de 
Compra de Ações

49 05/05/2011

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administrador de 
Empresas

30/05/2011 3 anos

101.342.358-51 Comitê de Desenvolvimento Sustentável 47 30/05/2011

Conselheiro e membro do Comitê Financeiro

Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo

000.000.000-00 Comitê de Desenvolvimento Sustentável 67 30/05/2011

Conselheiro e membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

José Roberto Coimbra Tambasco Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administrador de 
Empresas

05/05/2011 3 anos

966.121.508-15 Comitê de Administração do Plano de 
Opção de Compra de Ações

54 05/05/2011

José Antônio de Almeida Filippo Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro Civil 05/05/2011 3 anos

750.801.417-00 Comitê de Administração do Plano de 
Opção de Compra de Ações

49 05/05/2011

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Idade Data posse
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Conselheiro

013.807.477-16 Comitê de Desenvolvimento Sustentável 37 30/05/2011

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato

CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Idade Data posse

Outros cargos/funções exercidas no emissor
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Diretor Gerente

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

Wilkes é a controladora de CBD

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Península e Sudaco são as controladoras da Wilkes

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Pessoa relacionada

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Globex Utilidades S.A. 33.041.260/0652-90

Membro do Conselho de Administração

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Observação

Administrador do emissor ou controlada

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Observação

Pessoa relacionada

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Presidente do Conselho de Administração e Diretor

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Administrador do emissor ou controlada

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Globex Utilidades S.A. 33.041.260/0652-90

Observação

Presidente do Conselho de Administração e Diretor

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Observação

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Pessoa relacionada

Diretor Presidente

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Pessoa relacionada

Observação

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração, Membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração, Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração e Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Membro do Conselho de Administração

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Globex Utilidades S.A. 33.041.260/0652-90

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Observação

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

Pessoa relacionada

Observação

Diretor Presidente

Administrador do emissor ou controlada

Wilkes é a controladora de CBD

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneraão e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa relacionada

Observação

Diretor Gerente

Administrador do emissor ou controlada

Península e Sudaco são as controladoras da Wilkes

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e Presidente do Comitê de RH e Remuneração.

Pessoa relacionada

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Observação

Diretor Presidente

Presidente do Conselho de Administração e Diretor

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Wilkes é a controladora de CBD

Observação

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Península e Sudaco são as controladoras da Wilkes

Observação

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Diretor Gerente

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

Pessoa relacionada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Wilkes é a controladora de CBD

Observação

Diretora

Observação

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração, Membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações.

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Pessoa relacionada

Observação

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração, Membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações.

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa relacionada

Observação

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e Presidente do Comitê de RH e Remuneração.

Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Membro do Conselho de Administração, Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Pessoa relacionada

Observação

Diretor

Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa relacionada

Diretora

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Observação

Observação

Diretora Presidente

Administrador do emissor ou controlada

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento 
Humano

03.003.800/0001-54

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Wilkes é a controladora de CBD

Observação

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa relacionada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Diretor

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Wilkes é a controladora de CBD

Observação

Diretor

Wilkes é a controladora de CBD

Observação

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Pessoa relacionada

Diretor

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa relacionada

Observação

Diretor

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e Presidente do Comitê de RH e Remuneração.

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa relacionada

Observação

Membro do Conselho de Administração, Comitê Financeiro e Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e Presidente do Comitê de RH e Remuneração.

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Pessoa relacionada

Observação

Diretor

Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Pessoa relacionada

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração da Companhia e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, bem como Presidente do Comitê Financeiro e do Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração

Observação

Observação

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e Presidente do Comitê de RH e Remuneração.

Administrador do emissor ou controlada

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Observação

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Pessoa relacionada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração

Wilkes é a controladora de CBD

Observação

Diretora

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Observação

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Pessoa relacionada

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Observação

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo
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Nome empresarial do emissor, controlada ou 
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PÁGINA: 195 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Observação

Diretor

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa relacionada

Observação

Diretor

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Wilkes é a controladora de CBD

Observação

Diretor

Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo
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Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Pessoa relacionada

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração e Diretor

Wilkes é a controladora de CBD

Observação

Observação

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Administrador do emissor ou controlada

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações

Observação

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Globex Utilidades S.A. 33.041.260/0652-90

Pessoa relacionada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores
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Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Padrasto e Madrasta (2º grau por afinidade)

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Observação

Membro do Conselho de Administração

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Península e Sudaco são as controladoras da Wilkes

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Observação

Diretor Gerente

Pessoa relacionada

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Padrasto e Madrasta (2º grau por afinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de RH e Remuneração, Membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações.

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Observação

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores
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Nome empresarial do emissor, controlada ou 
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Administrador do emissor ou controlada

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Enteado e Enteada (2º grau por afinidade)

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e Presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Observação

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa relacionada

Observação

Diretora

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Wilkes é a controladora de CBD

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Padrasto e Madrasta (2º grau por afinidade)

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Padrasto e Madrasta (2º grau por afinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Observação

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e Presidente do Comitê de RH e Remuneração.

Administrador do emissor ou controlada

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Padrasto e Madrasta (2º grau por afinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores
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Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Enteado e Enteada (2º grau por afinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Pessoa relacionada

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Diretor

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Observação

Wilkes é a controladora de CBD

Observação

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Enteado e Enteada (2º grau por afinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Diretor

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Pessoa relacionada

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Enteado e Enteada (2º grau por afinidade)

Observação

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Diretor

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores
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Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Observação

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

Ana Maria F.dos Santos Diniz D`Ávila 086.359.838-23 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Enteado e Enteada (2º grau por afinidade)

Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Presidente do Comitê Financeiro e Presidente do Comitê de RH e Remuneração.

Pessoa relacionada

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Diretor Presidente

Observação

Pessoa relacionada

Administrador do emissor ou controlada

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

Empresa do Grupo Diniz que detem participação na CBD

Administrador do emissor ou controlada

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56 Enteado e Enteada (2º grau por afinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Observação

Diretor do PAIC.

Observação

Membro do Conselho de Administração, do Comitê de RH e Remuneração e do Comitê de Desenvolvimento Sustentável.

Pessoa relacionada

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 147.744.788-14 Companhia Brasileira de Distribuição 47.508.411/0001-56

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores
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Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Conselheiro

Globex Utilidades S.A. 33.041.260/0652-90

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Conselheiro

Presidente do Conselho de Administração

Conselheiro

Administrador do Emissor

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Globex Utilidades S.A. 33.041.260/0652-90

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2010

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Bruxelas Empreendimentos e Participações S.A. 07.170.938/0001-07

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Observação

Observação

Conselheiro

Administrador do Emissor

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 06.881.898/0001-30

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Conselheiro.

Diretor Presidente

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Presidente

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

P.A. Publicidade Ltda. 04.565.015/0001-58

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Presidente.

Observação

Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Dallas Empreendimentos e Participações S.A. 07.170.934/0001-10

Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 10.641.453/0001-50

Observação

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda. 07.145.976/0001-00

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

PÁGINA: 204 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



Administrador do Emissor

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. 06.950.710/0001-69

Observação

Diretor

Sé Supermercados Ltda. 01.545.828/0001-98

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Diretor Presidente

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 07.170.943/0001-01

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Pessoa Relacionada

CBD Panamá Trading Corp

Presidente

Observação

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Xantocarpa Participações Ltda. 10.246.989/0001-71

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Observação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor

CBD Holland B.V.

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
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Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Conselheiro e Diretor

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Observação

Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Observação

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados

Conselheiro

Vedra Empreendimentos e Participações S.A. 07.170.941/0001-12

Observação

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados

Diretor

Sé Supermercados Ltda. 01.545.828/0001-98

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função
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Administrador do Emissor

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Pessoa Relacionada

Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. 06.950.710/0001-69

Observação

Diretor

Conselheiro

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 06.881.898/0001-30

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Observação

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 07.170.943/0001-01

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda. 07.145.976/0001-00

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Dallas Empreendimentos e Participações S.A. 07.170.934/0001-10

Observação

Diretor

Observação

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor

Xantocarpa Participações Ltda. 10.246.989/0001-71

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Bruxelas Empreendimentos e Participações S.A. 07.170.938/0001-07

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Secretário

CBD Panama Trading Corp

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 10.641.453/0001-50

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

CBD Holland B.V.

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo

Pessoa Relacionada

Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. 06.950.710/0001-69

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Observação

Conselheiro

Administrador do Emissor

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Indireta

Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo

Observação

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Indireta

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 07.170.943/0001-01

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Direta

Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda. 07.145.976/0001-00

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Observação

Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Direta

Xantocarpa Participações Ltda. 10.246.989/0001-71

Dallas Empreendimentos e Participações S.A. 07.170.934/0001-10

Observação

Diretor

Pessoa Relacionada

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo

Diretor

Bruxelas Empreendimentos e Participações S.A. 07.170.938/0001-07

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Administrador do Emissor

Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi 381.876.128-00 Controle Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Ex-Diretor Presidente (renúncia em 04/03/2010)

Globex Utilidades S.A. 33.041.260/0652-90

Observação

Conselheiro

Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 10.641.453/0001-50

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Diretor Vice-Presidente de Negócios do Varejo

Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi 381.876.128-00 Controle Controlada Direta

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Observação

Conselheiro e Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi 381.876.128-00 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Ex-Diretor Presidente (renúncia em 04/03/2010)

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

Pessoa Relacionada

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Conselheiro

Observação

Observação

Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi 381.876.128-00 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor

Ex-Diretor Presidente (renúncia em 04/03/2010)

Pessoa Relacionada

CBD Holland B.V.

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlador Direto

Observação

Pessoa Relacionada

Ex-Diretor Presidente (renúncia em 04/03/2010)

Diretor

CBD Panamá Trading Corp

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Pessoa Relacionada

Conselheira

Diretora

PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila 086.359.838-23 Controle Controlador Indireto

Observação

Conselheira

Administrador do Emissor

Observação

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Diretor Gerente

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Observação

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila 086.359.838-23 Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Conselheira

Diretor Presidente

PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Administrador do Emissor

Jean-Charles Henri Naouri Controle Controlador Direto

Conselheiro

Pessoa Relacionada

PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Observação

Diretor

Diretor

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Conselheiro

Conselheiro

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Observação

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Controle Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Diretor

Conselheiro

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Controle Controlador Indireto

PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função
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Conselheiro

Arnaud, Daniel, Charles, Walter, Joachim Strasser Controle Controlador Indireto

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

Observação

Diretor de Desenvolvimento e Participações e membro do Comitê Executivo

Observação

Jean-Charles Henri Naouri Controle Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Conselheiro

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Conselheiro

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlador Indireto

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor Presidente e membro do Comitê Executivo

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Pessoa Relacionada

Conselheiro

Diretor

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Jean Louis Bourgier Controle Controlador Indireto

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Conselheiro

Ulisses Kameyama 013.807.477-16 Controle Controlador Indireto

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor Financeiro e membro do Comitê Executivo

Administrador do Emissor

Conselheiro

Antoine Marie Remi Lazars Giscard D’Estaing Controle Controlador Indireto

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor de Desenvolvimento e Participações da América Latina

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

PÁGINA: 218 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

GPA 1 Empreendimentos e Participações Ltda. 11.979.404/0001-95

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Observação

Observação

Conselheiro.

Administrador do Emissor

PontoFrio.com Comércio Eletrônico S.A. 09.358.108/0001-25

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente.

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor Presidente.

Diretor Presidente.

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Nova Extra Eletro Comercial Ltda. 11.666.020/0001-12

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Diretor Presidente

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

GPA 5 Empreendimentos e Participações S.A. 11.732.615/0001-29

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Observação

Diretor Presidente

Observação

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

GPA 2 Empreendimentos e Participações Ltda. 11.666.221/0001-10

GPA 6 Empreendimentos e Participações Ltda. 11.666.171/0001-70

Observação

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor Presidente

GPA 4 Empreendimentos e Participações S.A. 11.732.612/0001-95

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Administrador do Emissor

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

ECQD Participações Ltda. 07.707.968/0001-00

Observação

Diretor Presidente

Banco Investcred Unibanco S.A. 61.182.408/0001-16

Pessoa Relacionada

Observação

Conselheiro.

Diretor Presidente

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Monte Tardelli Empreendimentos e Participações S.A. 11.561.904/0001-02

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados

ECQD Participações Ltda. 07.707.968/0001-00

Pessoa Relacionada

Saper Participações Ltda. 43.183.052/0001-53

Diretor

Observação

Observação

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Conselheiro

Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados

Pessoa Relacionada

PontoFrio.com Comércio Eletrônico S.A. 09.358.108/0001-25

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Observação

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Negócios Especializados

Diretor

API SPE 06 – Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda. 08.799.584/0001-19

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Diretor

GPA 1 Empreendimentos e Participações Ltda. 11.979.404/0001-95

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Observação

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Administrador.

API SPE 06 – Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda. 08.799.584/0001-19

Observação

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Conselheiro

Banco Investcred Unibanco S.A. 61.182.408/0001-16

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Administrador do Emissor

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas.

Pessoa Relacionada

GPA 5 Empreendimentos e Participações S.A. 11.732.615/0001-29

Observação

Diretor

Diretor

GPA 2 Empreendimentos e Participações Ltda. 11.666.221/0001-10

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

GPA 4 Empreendimentos e Participações S.A. 11.732.612/0001-95

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Exercício Social 31/12/2009

Diretor

Observação

dunnhumby Brasil Consultoria Ltda. 10.519.146/0001-00

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

GPA 6 Empreendimentos e Participações Ltda. 11.666.171/0001-70

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente de Relações Corporativas

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Diretor

Monte Tardelli Empreendimentos e Participações S.A. 11.561.904/0001-02

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
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Conselheiro

Pedro Paulo F.dos Santos Diniz 147.744.788-14 Controle Controlada Direta

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Membro do Conselho Deliberativo

Observação

Membro do Conselho Deliberativo

Observação

Administrador do Emissor

Conselheira

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila 086.359.838-23 Controle Controlada Direta

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Observação

Conselheiro

Pessoa Relacionada

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Conselheiro

Diretora Presidente e Presidente do Conselho Deliberativo

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Observação
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Administrador do Emissor

Daniela Sabbag 262.945.628-56 Controle Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

CBD Holland B.V.

Observação

Diretor

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Pessoa Relacionada

Observação

Membro do Conselho Deliberativo

Conselheira

Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi 381.876.128-00 Controle Controlada Direta

Geyze Marchesi Diniz 151.852.958-56 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Conselheiro e Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Segisor 05.710.423/0001-19

Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi 381.876.128-00 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

PÁGINA: 227 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Pessoa Relacionada

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 06.881.898/0001-30

Conselheiro

Observação

Observação

Jorge Fernando Herzog 740.828.417-68 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretora

Diretora de Relações com Investidores

Pessoa Relacionada

Sé Supermercados Ltda. 01.545.828/0001-98

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Observação

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial Operacional Regionais

Diretor

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71
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Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Diretor

PA Publicidade Ltda. 04.565.015/0001-58

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Observação

Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Diretor e Conselheiro

Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 10.641.453/0001-50

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Diretor

Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda. 07.145.976/0001-00

Observação
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Administrador do Emissor

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Pessoa Relacionada

Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. 06.950.710/0001-69

Observação

Diretor

Diretor

Sé Supermercados Ltda. 01.545.828/0001-98

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Conselheiro

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 07.170.943/0001-01

Pessoa Relacionada
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Diretor de Investimentos e Obras

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Indireta

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

CBD Panama Trading Corp

Observação

Conselheiro

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor

Xantocarpa Participações Ltda. 10.246.989/0001-71

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

CBD Holland B.V.

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor
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Pessoa Relacionada

Diretor de Investimentos e Obras

Conselheiro

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 07.170.943/0001-01

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Indireta

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor de Investimentos e Obras

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Sé Supermercados Ltda. 01.545.828/0001-98

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Diretor de Investimentos e Obras

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Vedra Empreendimentos e Participações S.A. 07.170.941/0001-12

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Administrador do Emissor
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Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e TI

Pessoa Relacionada

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 06.881.898/0001-30

Pessoa Relacionada

Conselheiro

Observação

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Saper Participações Ltda. 43.183.052/0001-53

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Diretor Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e TI

Pessoa Relacionada

Diretor de Investimentos e Obras

Observação

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Conselheiro

Diretor Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e TI

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Pessoa Relacionada
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Diretor Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e TI

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 10.641.453/0001-50

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Observação

Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e TI

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 07.170.943/0001-01

Xantocarpa Participações Ltda. 10.246.989/0001-71

Observação

Conselheiro

Pessoa Relacionada

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e TI

Membro do Conselho Deliberativo

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Observação
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Administrador do Emissor

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente Comercial Operacional

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Observação

Membro do Conselho Deliberativo

CBD Holland B.V.

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Diretor Vice-Presidente da Cadeia de Suprimentos e TI

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Direta

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Conselheiro

Administrador do Emissor

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente Comercial Operacional
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Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

Pessoa Relacionada

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Presidente do Conselho de Administração e Diretor

Observação

Observação

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor Vice-Presidente Comercial Operacional

Pessoa Relacionada

Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. 10.641.453/0001-50

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlador Direto

Observação

Pessoa Relacionada

Diretor Vice-Presidente Comercial Operacional

Diretor

Xantocarpa Participações Ltda. 10.246.989/0001-71
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Pessoa Relacionada

Conselheiro

Diretor

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Controle Controlador Direto

Observação

Conselheira

Administrador do Emissor

Observação

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Diretor Gerente

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Observação

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila 086.359.838-23 Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Conselheira

Conselheiro

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Observação
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Observação

Administrador do Emissor

Conselheiro

Hakim Laurant Aouani Controle Controlador Indireto

Hakim Laurant Aouani Controle Controlador Direto

Pessoa Relacionada

Conselheiro

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa Relacionada

Conselheiro

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Observação

Conselheiro

Conselheiro

Jean-Charles Henri Naouri Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Observação

Administrador do Emissor

Administrador do Emissor

Jean-Charles Henri Naouri Controle Controlador Indireto

Pessoa Relacionada

Conselheiro
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Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila 086.359.838-23 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Conselheira

Pessoa Relacionada

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Pessoa Relacionada

Conselheiro

Observação

Presidente do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlada Indireta

Exercício Social 31/12/2008

Observação

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Diretor

Jacques Edouard Marrie Charret Controle Controlador Indireto

Diretor

Observação

Conselheiro

Pessoa Relacionada

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91
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Diretora de Relações com Investidores

Daniela Sabbag 262.945.628-56 Controle Controlada Direta

Sé Supermercados Ltda. 01.545.828/0001-98

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Membro do Conselho Deliberativo

Observação

Diretora

Observação

Administrador do Emissor

Conselheiro

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Controle Controlada Direta

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Observação

Diretora Presidente e Presidente do Conselho Deliberativo

Pessoa Relacionada

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 147.744.788-14 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Conselheiro

Membro do Conselho Deliberativo

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Observação
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Administrador do Emissor

Cláudia Jordão Ribeiro Pagnano Controle Controlada Indireta

Pessoa Relacionada

Diretora de Recursos Humanos

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Observação

Membro do Conselho Deliberativo

CBD Holland B.V.

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Diretor de Comércio Internacional

Maria Aparecida Fonseca Controle Controlada Direta

Alexandre Lodygensky Junior Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

CBD Panama Trading Corp

Alexandre Lodygensky Junior Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Comércio Internacional
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Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor Administrativo Financeiro

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 06.881.898/0001-30

Pessoa Relacionada

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Diretora

Observação

Observação

Cláudia Jordão Ribeiro Pagnano Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Conselheira

Diretora de Marketing

Pessoa Relacionada

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 06.881.898/0001-30

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretora de Marketing

Cláudia Jordão Ribeiro Pagnano Controle Controlada Direta

Observação

Pessoa Relacionada

Diretora de Marketing

Diretora

PA Publicidade Ltda. 04.565.015/0001-58
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Pessoa Relacionada

Diretor Administrativo Financeiro

Diretor

PA Publicidade Ltda. 04.565.015/0001-58

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Administrativo Financeiro

Conselheiro

Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda. 07.145.976/0001-00

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Administrativo Financeiro

Diretor e Conselheiro

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Observação
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Administrador do Emissor

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Diretor Administrativo Financeiro

Pessoa Relacionada

Bellamar Empreendimentos e Participações Ltda. 06.950.710/0001-69

Observação

Diretor

Diretor

Sé Supermercados Ltda. 01.545.828/0001-98

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Administrativo Financeiro

Diretor Administrativo Financeiro

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Conselheiro

Diretor Administrativo Financeiro

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 07.170.943/0001-01

Pessoa Relacionada
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Diretor de Investimentos e Obras

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Sé Supermercados Ltda. 01.545.828/0001-98

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Presidente e Conselheiro

Segisor 05.710.423/0001-19

Observação

Diretor

Observação

Enéas César Pestana Neto 023.327.978-40 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor

CBD Holland B.V.

Diretor Administrativo Financeiro

Administrador do Emissor

Diretor de Investimentos e Obras

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Indireta

CBD Panama Trading Corp

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor de Hipermercados e Supermercados Comprebem

Conselheiro

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor de Investimentos e Obras

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Indireta

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 07.170.943/0001-01

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Diretor de Investimentos e Obras

Caio Racy Mattar 034.118.768-24 Controle Controlada Direta

Saper Participações Ltda. 43.183.052/0001-53

Pessoa Relacionada

Observação

Conselheiro

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Sendas Distribuidora S.A. 06.057.223/0001-71

Pessoa Relacionada

Conselheiro suplente

Observação

Observação

Conselheiro

Administrador do Emissor

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 07.170.943/0001-01

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Indireta

Diretor de Supermercados Pão de Açúcar

Pessoa Relacionada

Diretor de Hipermercados e Supermercados Comprebem

Observação

José Roberto Coimbra Tambasco 966.121.508-15 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Membro do Conselho Deliberativo

Diretor de Hipermercados e Supermercados Comprebem

Hugo Antônio Jordão Bethlem 012.204.568-88 Controle Controlada Direta

Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 03.003.800/0001-54

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Conselheira

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila 086.359.838-23 Controle Controlador Direto

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Conselheiro

Observação

Conselheira

Observação

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração e Diretor

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlador Indireto

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Observação

Presidente do Conselho de Administração e Diretor

Pessoa Relacionada

Abilio dos Santos Diniz 001.454.918-20 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração e Diretor

Diretor Gerente

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Hakim Laurant Aouani Controle Controlador Direto

Pessoa Relacionada

Conselheiro

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Observação

Presidente do Conselho e Diretor Presidente

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Conselheiro

Jean-Charles Henri Naouri Controle Controlador Indireto

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 101.342.358-51 Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Observação

Conselheiro

Administrador do Emissor

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Jean-Charles Henri Naouri Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Conselheiro

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor

Observação

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Conselheiro

Diretor

Pessoa Relacionada

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Conselheiro

Administrador do Emissor

Michel Alain Maurice Favre Controle Controlador Indireto

Conselheiro

Pessoa Relacionada

Observação

Pessoa Relacionada

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Administrador do Emissor

Hakim Laurant Aouani Controle Controlador Indireto

Conselheiro

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

 

Celebramos uma apólice de seguro com a Itaú Seguros S.A., com vigência de 23 de novembro de 2010 a 

23 de novembro de 2011, para segurar todos os nossos administradores contra os danos a eles atribuídos 

no exercício de suas respectivas funções. A cobertura está limitada a US$ 50 milhões, com franquia de 

US$ 200 mil para todas as perdas e danos decorrentes de um mesmo ato danoso relacionado ao mercado 

de capitais, e de US$ 50 mil para todas as perdas e danos decorrentes de um mesmo ato danoso de outra 

natureza. A apólice é automaticamente estendida aos administradores de nossas novas sociedades 

subsidiárias, estando a responsabilidade limitada a 30% do total de ativos da sociedade em questão. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

(a) objetivos da política ou prática de remuneração 

 

O objetivo da nossa política ou prática de remuneração é remunerar nossos administradores e membros 

dos comitês da nossa Companhia, conforme o caso, de acordo com as práticas de mercado, possibilitando 

a atração e retenção de profissionais qualificados e o envolvimento com a nossa Companhia. 

 

(b) composição da remuneração, indicando: 

 

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

 

Os membros do nosso Conselho de Administração e comitês são remunerados com base no número de 

horas efetivamente dedicadas à nossa Companhia. Já os membros do Conselho Fiscal recebem 

remuneração fixa mensal, desvinculada da efetiva participação em reuniões. Tal remuneração tem por 

objetivo manter o equilíbrio em relação à prática do mercado em geral. 

 

A remuneração dos nossos Diretores é composta pelos seguintes elementos: (i) remuneração fixa refletida 

num salário base, com o objetivo de manter o equilíbrio em relação à prática do mercado em geral; (ii) 

participação nos nossos resultados, com o objetivo de incentivar nossos profissionais a buscar o sucesso 

da nossa Companhia e compartilhar com eles os nossos resultados; e (iii) um plano de opção de compra 

de ações, que constitui um incentivo oferecido aos nossos executivos para garantir um negócio 

sustentável e de longo prazo. 

 

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

 

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010: 

 

 % em relação à remuneração total 

 Salário Base Remuneração Variável 
Plano de Opção de Compra de 

Ações 
Total 

Conselho de Administração 0% 100% 0% 100% 

Diretoria 27,90% 44,52% 27,59% 100% 

Conselho Fiscal 100% 0% 0% 100% 

 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

 

Para fixar a remuneração de nossos administradores e membros de nossos comitês realizamos 

regularmente pesquisas de mercado, de forma a avaliar se os parâmetros e condições que adotamos para 

a determinação da remuneração fixa são satisfatórios e nos permitem a retenção dos nossos profissionais.  
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

O cálculo da participação de nossos Diretores em nossos resultados, por sua vez, é baseado em 

indicadores alinhados ao planejamento estratégico da nossa Companhia, definidos com base em nosso 

plano de negócios e nos resultados a serem alcançados. 

 

Para informações adicionais sobre nossos planos de opção de compra de ações, vide item 13.4 abaixo. 

 

iv. razões que justificam a composição da remuneração 

 

O que justifica a composição da nossa política de remuneração é o nosso foco em resultados, o qual 

depende da contínua busca por profissionais competentes, qualificados, dedicados e valiosos para a nossa 

Companhia. 

 

(c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada 

elemento da remuneração 

 

Os principais indicadores que são levados em consideração são: atribuições, responsabilidades, 

performance e meritocracia. 

 

(d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 

 

Estruturamos a nossa remuneração por meio de programas que monitoram o cumprimento de metas 

previamente definidas pela nossa Companhia e os resultados efetivamente alcançados. 

 

(e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo prazo 

da Companhia 

 

Para nossos interesses de curto, médio e longo prazo, oferecemos aos nossos Diretores uma remuneração 

fixa (salário base) e variável (participação em nossos resultados e um plano de opção de compra de 

ações).  

 

A remuneração dos membros de nosso Conselho de Administração, Conselho Fiscal e comitês é reajustada 

com base no valor usualmente pago pelo mercado, incentivando tais profissionais a manterem a 

excelência no exercício de suas funções e a contínua busca pela melhoria de nossos resultados. Nesse 

sentido, entendemos que nossa política e prática de remuneração estão adequadas aos nossos interesses 

de curto, médio e longo prazo. 

 

(f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 

indiretos 

 

A remuneração de nossos administradores e membros dos comitês é suportada exclusivamente pela nossa 

Companhia. 

 

PÁGINA: 253 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

(g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 

societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia 

 

Não há qualquer remuneração ou benefício garantido aos nossos administradores ou membros dos nossos 

comitês vinculados à ocorrência de eventos societários. 
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Participação de resultados 0,00 22.301.500,00 0,00 22.301.500,00

Outros 234.200,00 0,00 0,00 234.200,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

-

Participação em reuniões 7.541.400,00 0,00 0,00 7.541.400,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações 0,00 14.742.400,00 0,00 14.742.400,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Observação

Nº de membros 14,00 11,00 3,00 28,00

Benefícios direto e indireto 0,00 2.397.990,00 0,00 2.397.990,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 0,00 14.335.150,00 432.000,00 14.767.150,00

Total da remuneração 7.775.600,00 53.777.040,00 432.000,00 61.984.640,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2011 - Valores Anuais

Nº de membros 14,00 11,00 3,00 28,00

Remuneração fixa anual

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Salário ou pró-labore 0,00 13.033.027,00 432.000,00 13.465.027,00

Benefícios direto e indireto 0,00 1.875.566,00 0,00 1.875.566,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2010 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

-

Outros 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00

Observação

Baseada em ações 0,00 14.742.400,00 0,00 14.742.400,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 7.198.600,00 0,00 0,00 7.198.600,00

Participação de resultados 0,00 23.789.333,00 0,00 23.789.333,00

Total da remuneração 7.299.600,00 53.440.326,00 432.000,00 61.171.926,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Exceto pela remuneração com base nas horas efetivamente dedicadas à Companhia, os membros do 

nosso Conselho de Administração e do nosso Conselho Fiscal não recebem remuneração variável no 

exercício de seus cargos. Abaixo apresentamos a remuneração variável dos membros da nossa Diretoria 

prevista para pagamento em 2011 e paga em 2010. 

 

Valores previstos para o exercício de 2011 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros ............................ 11 

Bônus  

 Valor mínimo previsto .................... 0 

 Valor máximo previsto .................... 0 

 Valor previsto – metas atingidas ..... 0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto .................... 0 

 Valor máximo previsto .................... 33.452.250 

 Valor previsto – metas atingidas ..... 22.301.500 

 

Valores referentes ao exercício de 2010 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros 1 .......................... 11 

Bônus  

 Valor mínimo previsto .................... 0 

 Valor máximo previsto .................... 0 

 Valor previsto – metas atingidas ..... 0 

 Valor efetivamente reconhecido ...... 0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto .................... 0 

 Valor máximo previsto .................... 27.000.000 

 Valor previsto – metas atingidas ..... 18.000.000 

 Valor efetivamente reconhecido ...... 24.963.425 

 

1 O número de membros de nossa Diretoria informado na tabela acima corresponde à média anual do 

número de Diretores apurado mensalmente, conforme tabela abaixo: 
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Mês Nº de Membros da 

Diretoria 

Janeiro 11 

Fevereiro 11 

Março 11 

Abril 11 

Maio 11 

Junho 11 

Julho 11 

Agosto 11 

Setembro 11 

Outubro 11 

Novembro 11 

Dezembro 11 

Total 132 

Nº total de 

membros / 12 

11 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

Em 31 de dezembro de 2010, encontravam-se em vigor dois planos de opção de compra de ações de 

emissão de nossa Companhia, tendo um deles sido aprovado em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária realizada em 28 de abril de 1997 (“Primeiro Plano”) e outro em Assembleia Geral 

Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2006 (“Segundo Plano” e, em conjunto com o Primeiro 

Plano, “Planos de Opção”). 

Nossos Planos de Opção são administrados por um comitê eleito pelo nosso Conselho de Administração, 

denominado Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Comitê de 

Stock Option”). Esse comitê, composto por 3 a 5 membros, determina os funcionários a serem 

beneficiados periodicamente com opções de compra de ações, com base em suas atribuições, 

responsabilidades e performance, definindo as condições aplicáveis. 

Além de administrar os Planos de Opção, o Comitê de Stock Option é responsável por selecionar os 

administradores e funcionários com direito a opções, além de estabelecer os termos e as condições 

específicas de cada contrato de opções aplicáveis a cada um dos beneficiários, incluindo mas não se 

limitando à quantidade de ações a serem adquiridas, as condições e preços para aquisição e respectiva 

forma de pagamento. 

Nossos Diretores e alguns funcionários altamente qualificados recebem pagamentos baseados em ações 

como parte de sua remuneração. Reconhecemos despesas para nossa remuneração baseada em ações 

com base no valor justo dos prêmios a partir da data de outorga. 

Os Planos de Opção abrangem somente ações preferenciais classe A de emissão da nossa Companhia. 

 

a. termos e condições gerais 

Nosso Comitê de Stock Option usualmente desenvolve ciclos anuais de outorga de opções. Cada ciclo de 

outorga recebe um número de série, sendo que as outorgas do Primeiro Plano recebem numeração a 

partir da “Série I” e as outorgas do Segundo Plano recebem numeração iniciadas pela letra A, ou seja, a 

partir de “Série A1”. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, encontravam-se em vigor 

opções outorgadas na Série X do Primeiro Plano e Séries A1 a A4 do Segundo Plano. 

As opções outorgadas no âmbito do Segundo Plano podem ser diferenciadas em “Gold” e “Silver”, 

diferenciação que implica em alteração no preço de exercício das opções, conforme exposto no item (i) 

abaixo. 

O Comitê de Stock Option determinou critérios para apuração do índice de redução e/ou aumento (redutor 

ou acelerador) da quantidade de opções outorgadas classificadas como “Gold” em cada série do Segundo 

Plano, de acordo com a análise do cumprimento do conceito do retorno sobre o capital investido (ROIC), 

nos seguintes termos: 

(a) Acelerador: a partir de 3%, a cada 1% a mais de taxa de retorno, aumentar 0,5% na quantidade de 

ações outorgadas classificadas como “Gold”. 

 

(b) Redutor: a partir de -3%, a cada 1% a menos de taxa de retorno, reduzir 5% na quantidade de ações 

outorgadas classificadas como “Gold”. 

Ou seja: 

 

 

 

 0 +1,5% +2,0%
.....

-15%-20% 0

0

.....

+3% +4% +5%-3%-4%-5% +6%

+2,5%

-6%

-25%
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

b. principais objetivos do plano 

Os Planos de Opção têm por objetivo: (i) atrair e manter vinculados à nossa Companhia executivos e 

profissionais altamente qualificados; (ii) propiciar a participação dos nossos administradores e empregados 

no nosso capital e nos acréscimos patrimoniais decorrentes dos resultados para os quais referidos 

administradores, empregados e prestadores de serviços tenham contribuído; e (iii) alinhar os interesses 

dos nossos administradores e empregados com os interesses de nossos acionistas, incentivando o 

desempenho desses profissionais e assegurando continuidade na administração da nossa Companhia. 

 

c. forma como o plano contribui para esses objetivos 

Os beneficiários dos Planos de Opção são incentivados a gerar mais resultados para nossa Companhia, 

primeiramente para atingirem suas metas enquanto administradores e empregados da nossa Companhia, 

e posteriormente para terem suas ações recebidas a título de remuneração valorizadas. 

 

d. como o plano se insere na política de remuneração da Companhia 

Os Planos constituem elemento da remuneração de nossos administradores e estão alinhados com nossa 

política de remuneração, que visa à retenção de nossos administradores e funcionários e no incentivo à 

geração de melhores resultados. 

 

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e longo 

prazo 

Uma vez que as opções são outorgadas anualmente e com base nos nossos resultados, entendemos que 

os Planos de Opção se alinham com nossos interesses de curto prazo ao incentivar seus beneficiários a 

atingirem suas metas individuais e as metas de nossa Companhia. Ademais, promovem a retenção de 

nossos Diretores e funcionários beneficiários dos Planos de Opção, bem como a atração de novos 

profissionais, alinhando-se com nossos interesses de médio prazo. Por fim, conforme exposto no item (j) 

abaixo, os beneficiários dos Planos de Opção somente estarão aptos a exercer suas opções a partir de um 

determinado prazo de vínculo com nossa Companhia, o que os incentiva a gerarem melhores resultados a 

longo prazo, para terem suas ações valorizadas, além de retê-los por um maior período, alinhando-se com 

nossos interesses de longo prazo. 

 

f. número máximo de ações abrangidas 

O número máximo de ações abrangidas pelos Planos de Opção é de 11.617.748 ações preferenciais classe 

A (conforme deliberado por nosso Conselho de Administração em Reunião realizada em 07 de maio de 

2010). 

O montante acima indicado deve sempre observar o limite do capital autorizado da nossa Companhia, 

podendo ser alterado a qualquer momento por deliberação de nosso Conselho de Administração. Quando 

as opções de compra de ações são exercidas, emitimos novas ações aos beneficiários, observado nosso 

direito de utilizar ações mantidas em nossa tesouraria. 

 

g. número máximo de opções a serem outorgadas 

Não há número máximo de opções a serem outorgadas no âmbito dos Planos de Opção, contanto que o 

número total de ações decorrentes de seu exercício não ultrapasse o limite indicado no item (f) acima e o 

limite de 2% do nosso capital social por Série. 
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h. condições de aquisição de ações 

O Comitê de Stock Option estabelecerá em cada Série e, se necessário for, em cada caso, os prazos e as 

condições para aquisição do direito ao exercício das opções outorgadas, mediante disposição expressa no 

respectivo contrato de adesão assinado com o beneficiário.  

Para adquirir ações objeto dos Planos de Opção, os beneficiários devem permanecer vinculados à nossa 

Companhia por um prazo específico, conforme exposto no item (j) abaixo, ressalvados os casos de 

desligamento descritos no item (n) abaixo. 

As opções poderão ser exercidas total ou parcialmente até o prazo de expiração da respectiva opção. Para 

informações sobre o prazo de expiração das opções atualmente em vigor, vide item 13.6 abaixo. 

 

i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 

Primeiro Plano 

O preço de cada ação preferencial é determinado no respectivo contrato de adesão, sendo sempre fixado 

às sextas-feiras pelo Comitê de Stock Option, em um valor compreendido entre 100% e 60% da cotação 

média ponderada das operações com ações preferenciais de emissão da nossa Companhia no fechamento 

dos negócios da BM&FBOVESPA nos 4 dias antecedentes a tal sexta-feira, atualizado pelo IGP-M. 

 

Segundo Plano 

Nas opções classificadas como “Silver”, o preço de exercício por ação preferencial será o correspondente à 

média do preço de fechamento nas negociações de ações preferenciais de emissão da nossa Companhia 

realizadas nos últimos 20 pregões da BM&FBOVESPA, anteriores à data em que o Comitê de Stock Option 

deliberar a outorga da opção. Após apurado esse preço médio, será aplicado um deságio de 20%. 

 

Nas opções classificadas como “Gold”, o preço de exercício por ação preferencial será correspondente a 

R$ 0,01. 

 

j. critérios para fixação do prazo de exercício 

Como regra geral dos Planos de Opção, que pode ser alterada pelo Comitê de Stock Option em cada série, 

a aquisição do direito ao exercício da opção dar-se-á no seguinte prazo: 

 

Primeiro Plano 

Ao final do último mês do 3º ano contado da data de assinatura do respectivo contrato de adesão, o 

beneficiário terá o direito de adquirir 50% do número total de ações objeto da opção a ele outorgada, 

sendo a parcela remanescente exercível no final do último mês do 5º ano. 

 

Segundo Plano 

A partir do 36º mês e até o 48º mês contado da data de assinatura do respectivo contrato de adesão, o 

beneficiário terá o direito de adquirir 100% das ações cuja opção foi classificada como “Silver”. O exercício 

das opções classificadas como “Gold” ocorrerá no mesmo período, mas o percentual de tais opções 

sujeitas a exercício será determinado pelo Comitê de Stock Option no 35º mês contado da data de 

assinatura do respectivo contrato de adesão. 
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As opções outorgadas no âmbito de ambos os Planos de Opção poderão ser exercidas integral ou 

parcialmente. Vale ressaltar que as opções “Gold” são adicionais às opções “Silver” e, dessa forma, as 

opções “Gold” somente poderão ser exercidas em conjunto com as opções “Silver”. 

 

k. forma de liquidação 

O preço referente ao exercício das opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção deverá ser pago 

integralmente em moeda corrente nacional pelo beneficiário. 

No caso das opções outorgadas no âmbito do Primeiro Plano, o preço de exercício deverá ser pago à vista, 

no ato da subscrição das ações. No caso das opções outorgadas no âmbito do Segundo Plano, o preço de 

exercício deverá ser pago em 1 parcela devida 30 dias após a data de subscrição das respectivas ações, 

exceto nos casos de desligamento do beneficiário descritos no item (n) abaixo, hipóteses em que o preço 

de exercício deverá ser pago à vista no ato da subscrição. 

 

l. restrições à transferência das ações 

O Comitê de Stock Option poderá estabelecer restrições à transferência ou circulação das ações obtidas 

com o exercício das opções. 

 

No Primeiro Plano, parte das ações adquiridas no 5º ano contado da data de assinatura do respectivo 

contrato de adesão, conforme exposto no item (j) acima, será gravada com inalienabilidade, gravame 

extinto após a aposentadoria do beneficiário. A quantidade de ações objeto de referido gravame será 

apurada de acordo com a equação abaixo: 

 

Q = (Q1 x Pm) – (Q1 x Pe) 

     Pm 

 

Onde: 

Q = quantidade de ações a serem gravadas com vínculo de inalienabilidade; 

Q1 = 50% do total de ações inicialmente estabelecido no contrato de opção do beneficiário; 

Pm = preço de mercado das ações preferenciais de emissão de nossa Companhia na data de exercício da 

opção; e 

Pe = preço de exercício das ações inicialmente estabelecido no contrato de opção do beneficiário. 

 

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do 

plano 

O número de ações a serem adquiridas no âmbito das Séries “Gold” do Segundo Plano, conforme exposto 

no item (j) acima, poderá ser limitado pelo Comitê de Stock Option. 

Os Planos de Opção e as opções outorgadas serão automaticamente extintos no caso de dissolução ou 

liquidação da nossa Companhia. 

Por fim, o Comitê de Stock Option poderá determinar a suspensão, alteração ou extinção dos Planos de 

Opção sem o consentimento prévio dos beneficiários, desde que não haja prejuízo aos seus direitos e 

obrigações. 
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n. efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no 

plano de remuneração baseado em ações 

 

Primeiro Plano 

No caso de desligamento involuntário de qualquer Diretor ou funcionário beneficiário do Primeiro Plano até 

o final do último mês do 3º ano contado da data de assinatura de seu respectivo contrato de adesão, será 

adquirido direito de exercício de 80% das opções ainda não exercíveis naquela data, bem como será 

mantido o direito de exercício das opções já exercíveis. No caso de desligamento involuntário após essa 

data e até o final do último mês do 5º ano contado da data da assinatura do respectivo contrato de 

adesão, será mantido apenas o direito de exercício das opções já exercíveis naquela data. Em ambos os 

casos: (i) não será adquirido direito de exercício sobre a parcela de 50% das opções que se tornariam 

exercíveis no final do último mês do 5º ano contado da data da assinatura do respectivo contrato de 

adesão; e (ii) os beneficiários deverão comunicar sua intenção de exercer as opções a eles outorgadas em 

até 15 dias contados da data de seu desligamento. 

No caso de desligamento voluntário de qualquer Diretor ou funcionário beneficiário do Primeiro Plano, será 

mantido o direito de exercício sobre a parcela das opções já exercível na data do desligamento, não sendo 

adquirido qualquer direito de exercício das parcelas ainda não exercíveis. Em qualquer caso, não será 

adquirido direito de exercício sobre a parcela de 50% das opções que se tornariam exercíveis no final do 

último mês do 5º ano contado da data da assinatura do respectivo contrato de adesão. 

No caso de desligamento de qualquer Diretor ou funcionário beneficiário do Primeiro Plano por justa 

causa, conforme a legislação trabalhista, será perdido o direito de exercício das parcelas já exercíveis ou 

ainda não exercíveis das opções a ele outorgadas. 

No caso de morte, invalidez ou incapacidade permanente de qualquer Diretor ou funcionário beneficiário 

do Primeiro Plano, bem como de sua aposentadoria, será adquirido direito de exercício das opções ainda 

não exercíveis, bem como mantido o direito de exercício das opções já exercíveis na data do evento, 

devendo o exercício ser realizado por pessoa devidamente habilitada pelo poder competente. 

 

Segundo Plano 

No caso de desligamento involuntário de qualquer Diretor ou funcionário beneficiário do Segundo Plano 

até o último dia útil do 35º mês contado da data de assinatura de seu respectivo contrato de adesão, será 

adquirido direito de exercício de 100% das opções classificadas como “Silver” e “Gold”. Nessa hipótese, 

não será aplicável a limitação pelo Comitê de Stock Option no número de ações decorrentes do exercício 

de opções classificadas como “Gold”, descrita no item (j) acima, sendo objeto de exercício o número total 

de ações atribuído inicialmente pelo Comitê. 

No caso de desligamento involuntário de qualquer Diretor ou funcionário beneficiário do Segundo Plano 

entre o último dia útil do 35º mês e o último dia útil do 48º mês contado da data da assinatura do 

respectivo contrato de adesão, será também adquirido direito de exercício de 100% das opções 

classificadas como “Silver” e “Gold”. No entanto, nessa hipótese, permanecerá aplicável a limitação pelo 

Comitê de Stock Option no número de ações decorrentes do exercício de opções classificadas como 

“Gold”, descrita no item (j) acima.  

Em ambos os casos, os beneficiários deverão comunicar sua intenção de exercer as opções a eles 

outorgadas em até 15 dias contados da data de seu desligamento. 
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No caso de desligamento voluntário de qualquer Diretor ou funcionário beneficiário do Segundo Plano e/ou 

por justa causa, conforme a legislação trabalhista, não será adquirido direito de exercício das opções 

classificadas como “Silver” ou “Gold”. 

No caso de morte, invalidez ou incapacidade permanente de qualquer Diretor ou funcionário beneficiário 

do Segundo Plano, serão aplicáveis as regras de desligamento involuntário descritas acima, devendo o 

exercício da opção ser realizado por pessoa devidamente habilitada pelo poder competente. 
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As tabelas abaixo indicam o número de ações, detidas direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, 

pelos membros do nosso Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, agrupados por órgão, e 

o percentual que o referido número representa em relação ao número de ações da respectiva classe de 

ações e ao número total de ações emitidas pela nossa Companhia e por cada uma de suas subsidiárias em 

31 de dezembro de 2010: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

Órgão Número de Ações 

Percentual da 

classe de  

ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 4.371 ações preferenciais Classe A 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................402.605 ações preferenciais  

Classe A 

1.343 ações preferenciais Classe B 

 

0,26% 

0,04% 

 

0,16% 

0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................406.976 ações preferenciais  

Classe A 

1.343 ações preferenciais Classe B 

 

0,26% 

0,04% 

 

0,16% 

0,00% 

 

Sendas Distribuidora S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da 

classe de  

ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 1 ação preferencial Classe A 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................4 ações preferenciais Classe A 0,00% 0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................5 ações preferenciais Classe A 0,00% 0,00% 
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Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da  

classe de 

 ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................10 ações ordinárias 0,00% 0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................10 ações ordinárias 0,00% 0,00% 

 

Xantocarpa Participações Ltda. 

Órgão Número de Quotas 

Percentual de 

quotas (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................1 quota 0,00% 0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................1 quota 0,00% 0,00% 

 

Globex Utilidades S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da  

classe de  

ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 1 ação ordinária 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................2 ações ordinárias 0,00% 0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................3 ações ordinárias 0,00% 0,00% 
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PontoFrio.com Comércio Eletrônico S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da classe 

de ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................4 ações ordinárias 0,00% 0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................4 ações ordinárias 0,00% 0,00% 

 

Banco Investcred Unibanco S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da classe 

de ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................2 ações ordinárias 0,00% 0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................2 ações ordinárias 0,00% 0,00% 

 

Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 

Órgão Número de Ações 

Percentual da classe 

de ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................2 ações ordinárias 0,00% 0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................2 ações ordinárias 0,00% 0,00% 

 

P.A. Publicidade Ltda. 

Órgão Número de Quotas 

Percentual de 

quotas (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................1 quota 0,01% 0,01% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................1 quota 0,01% 0,01% 
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Bruxelas Empreendimentos e Participações S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da  

classe de  

ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................1 ação ordinária 0,01% 0,01% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................1 ação ordinária 0,01% 0,01% 

 

Dallas Empreendimentos e Participações S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da classe 

de ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................1 ação ordinária 0,01% 0,01% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................1 ação ordinária 0,01% 0,01% 

 

Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda. 

Órgão Número de Ações 

Percentual de 

quotas (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................10 quotas 0,00% 0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................10 quotas 0,00% 0,00% 

 

Vedra Empreendimentos e Participações S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da classe 

de ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................1 ação ordinária 0,00% 0,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................1 ação ordinária 0,00% 0,00% 
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GPA 1 Empreendimentos e Participações Ltda. 

Órgão Número de Quotas 

Percentual de 

quotas (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................1 quota 0,10% 0,10% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................1 quota 0,10% 0,10% 

 

GPA 2 Empreendimentos e Participações Ltda. 

Órgão Número de Quotas 

Percentual de 

quotas (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................1 quota 0,10% 0,10% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................1 quota 0,10% 0,10% 

 

 

GPA 4 Empreendimentos e Participações S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da  

classe de  

ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................10 ações ordinárias 1,00% 1,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................10 ações ordinárias 1,00% 1,00% 

 

GPA 5 Empreendimentos e Participações S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da  

classe de  

ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................10 ações ordinárias 1,00% 1,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................10 ações ordinárias 1,00% 1,00% 
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GPA 6 Empreendimentos e Participações Ltda. 

Órgão Número de Quotas 

Percentual de 

quotas (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................10 ações ordinárias 1,00% 1,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................10 ações ordinárias 1,00% 1,00% 

 

Monte Tardeli Empreendimentos e Participações S.A. 

Órgão Número de Ações 

Percentual da classe 

de ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ................................ 0 0,00% 0,00% 

Diretoria ............................................................10 ações ordinárias 1,00% 1,00% 

Conselho Fiscal ..................................................0 0,00% 0,00% 

Total .............................................................10 ações ordinárias 1,00% 1,00% 
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Os membros do nosso Conselho de Administração não são elegíveis aos nossos planos de opção de 

compra de ações em vigor. Abaixo apresentamos a remuneração baseada em ações paga à nossa 

Diretoria em 2009 e 2010, bem como os valores previstos para 2011. 

 

Valores previstos para 2011 

 

 Diretoria 

Número de membros beneficiários 
do plano de outorga de opções ................................

11 

Em relação a cada outorga de 
opções: 

Série X 
Série 
A1 – 
Gold 

Série 
A1 – 
Silver 

Série 
A2 – 
Gold 

Série 
A2 – 
Silver 

Série 
A3 – 
Gold 

Série 
A3 – 
Silver 

Série 
A4 – 
Gold 

Série 
A4 – 
Silver 

Data da outorga ................................
07/06/2
006 

13/04/2
007 

13/04/2
007 

03/03/2
008 

03/03/2
008 

13/05/2
009 

13/05/2
009 

24/05/2
010 

24/05/2
010 

Quantidade de opções outorgadas 
(em nº de ações) ................................

100.800 75.760 171.842 
292.69

4 
311.73

6 
264.97

1 
276.675 

234.754 58.550 

Prazo para que as opções se tornem 
exercíveis ................................................................

30/06/2
009 e 
30/06/2
011 

30/04/2
010 

30/04/2
010 

06/03/2
008 e 
31/03/2
011 

06/03/2
008 e 
31/03/2
011 

13/03/2
010 e 
31/05/2
012 

13/03/2
010 e 
31/05/2
012 

31/05/2
011 e 
31/05/2
013 

31/05/2
011 e 
31/05/2
013 

Prazo máximo para exercício das 
opções ................................................................

30/06/2
011 e 
30/09/2
011 

29/04/2
011 

29/04/2
011 

30/03/2
012 

30/03/2
012 

31/05/2
013 

31/05/2
013 

31/05/2
014 

31/05/2
014 

Prazo de restrição à transferência 
das ações ................................................................

Vide 
item (l) 
do item 
13.4 
acima 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício 
de cada um dos seguintes grupos 
de ações: 

         

 Em aberto no início do exercício 
social (em R$, por ação) ................................

42,43 0,01 24,63 0,01 26,93 0,01 26,93 0,01 46,49 

 Perdidas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Exercidas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................

38,59 
0,01 24,63 0,01 26,93 0,01 26,93 N/A N/A 

 Expiradas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo das opções na data de 
outorga (em R$, por ação) ................................

33,00 0,01 24,53 0,01 25,93 0,01 27,47 0,01 46,49 

Diluição potencial em caso de 
exercício das opções ................................

0,04% 0,03% 0,07% 0,11% 0,12% 0,10% 0,11% 0,09% 0,02% 
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

Valores referentes ao exercício de 2010 

 

 Diretoria 

Número de membros beneficiários 
do plano de outorga de opções ................................

11 

Em relação a cada outorga de 
opções: 

Série X 
Série 
A1 – 
Gold 

Série 
A1 – 
Silver 

Série 
A2 – 
Gold 

Série 
A2 – 
Silver 

Série 
A3 – 
Gold 

Série 
A3 – 
Silver 

Série 
A4 – 
Gold 

Série 
A4 – 
Silver 

Data da outorga ................................
07/06/2
006 

13/04/2
007 

13/04/2
007 

03/03/2
008 

03/03/2
008 

13/05/2
009 

13/05/2
009 

24/05/2
010 

24/05/2
010 

Quantidade de opções outorgadas 
(em nº de ações) ................................

100.800 75.760 171.842 292.694 
311.73

6 
264.971 276.675 

234.754 58.550 

Prazo para que as opções se tornem 
exercíveis ................................................................

30/06/2
009 e 
30/06/2
011 

30/04/2
010 

30/04/2
010 

06/03/2
008 e 
31/03/2
011 

06/03/2
008 e 
31/03/2
011 

13/03/2
010 e 
31/05/2
012 

13/03/2
010 e 
31/05/2
012 

31/05/2
011 e 
31/05/2
013 

31/05/2
011 e 
31/05/2
013 

Prazo máximo para exercício das 
opções ................................................................

30/06/2
011 e 
30/09/2
011 

29/04/2
011 

29/04/2
011 

30/03/2
012 

30/03/2
012 

31/05/2
013 

31/05/2
013 

31/05/2
014 

31/05/2
014 

Prazo de restrição à transferência 
das ações ................................................................

Vide 
item (l) 
do item 
13.4 
acima 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício 
de cada um dos seguintes grupos 
de ações: 

         

 Em aberto no início do exercício 
social (em R$, por ação) ................................

39,61 0,01 24,63 0,01 26,93 0,01 27,47 N/A N/A 

 Perdidas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Exercidas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................

40,38 0,01 24,63 0,01 26,93 0,01 27,47 N/A N/A 

 Expiradas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo das opções na data de 
outorga (em R$, por ação) ................................

33,00 0,01 24,53 0,01 25,93 0,01 27,47 0,01 46,49 

Diluição potencial em caso de 
exercício das opções ................................

0,04% 0,03% 0,07% 0,11% 0,12% 0,10% 0,11% 0,09% 0,02% 
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

Valores referentes ao exercício de 2009 

 

 Diretoria 

Número de membros beneficiários 
do plano de outorga de opções ................................

11 

Em relação a cada outorga de 
opções: 

Série IX Série X 
Série A1 
– Gold 

Série A1 
– Silver 

Série A2 
– Gold 

Série A2 
– Silver 

Série A3 
– Gold 

Série A3 
– Silver 

Data da outorga ................................
15/05/20

05 
07/06/20

06 
13/04/20

07 
13/04/20

07 
03/03/20

08 
03/03/20

08 
13/05/20

09 
13/05/20

09 

Quantidade de opções outorgadas 
(em nº de ações) ................................

101.400 101.680 80.616 185.540 312.889 333.277 398.177 379.610 

Prazo para que as opções se tornem 
exercíveis ................................................................

30/05/20
08 e 

31/05/20
10 

30/06/20
09 e 

30/06/20
11 

30/04/20
10 

30/04/20
10 

06/03/20
08 e 

31/03/20
11 

06/03/20
08 e 

31/03/20
11 

13/03/20
10 e 

31/05/20
12 

13/03/20
10 e 

31/05/20
12 

Prazo máximo para exercício das 
opções ................................................................

31/05/20
10 e 

30/06/20
10 

30/06/20
11 e 

30/09/20
11 

29/04/20
11 

29/04/20
11 

30/03/20
12 

30/03/20
12 

31/05/20
13 

31/05/20
13 

Prazo de restrição à transferência 
das ações ................................................................

Vide item 
(l) do 

item 13.4 
acima 

Vide item 
(l) do 

item 13.4 
acima 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício 
de cada um dos seguintes grupos 
de ações: 

        

 Em aberto no início do exercício 
social (em R$, por ação) ................................

30,51 39,61 0,01 24,63 0,01 26,93 0,01 27,47 

 Perdidas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Exercidas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................

29,62 38,54 N/A  24,63 0,01 26,93 
N/A N/A 

 Expiradas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo das opções na data de 
outorga (em R$, por ação) ................................

11,36 12,63 32,38 13,93 36,09 19,22 32,13 16,79 

Diluição potencial em caso de 
exercício das opções ................................

0,04% 0,11% 0,03% 0,07% 0,12% 0,13% 0,16% 0,15% 
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária

 

Os membros do nosso Conselho de Administração não são elegíveis aos nossos planos de opção de 

compra de ações. Abaixo apresentamos as opções exercidas e as ações entregues para os membros da 

nossa Diretoria em 2009 e 2010. 

 

As ações referentes ao exercício das opções de compra de ações são entregues na data do respectivo 

exercício. Dessa forma, não há diferenciação entre as opções exercidas e as ações entregues nos 

exercícios de 2009 e 2010. 

 

Valores referentes ao exercício de 2010 

 

 Diretoria 

Número de membros beneficiários 
do plano de outorga de opções ................................

11 

Em relação às opções 
exercidas e ações entregues: 

Série IX 
Série A1 – 
Gold (2º 
lote) 

Série A1 – 
Silver (2º 
lote) 

Série A2 – 
Gold (5º 
lote) 

Série A2 – 
Silver (5º 
lote) 

Série A3 – 
Gold (1º 
lote) 

Série A3 – 
Silver (1º 
lote) 

 Número de ações................................61.300 39.973 91.042 29.403 31.363 27.250 34.053 

 Preço médio ponderado de 
exercício (em R$, por ação) ................................

30,52 0,01 24,63 24,63 24,63 0,01 27,47 

 Valor total da diferença entre 
o valor de exercício e o valor 
de mercado das ações 
relativas às opções exercidas 
(em R$, por ação) ................................

26,71 57,22 32,60 42,87 42,87 59,14 31,68 

 

Valores referentes ao exercício de 2009 

 

 Diretoria 

Número de membros beneficiários 
do plano de outorga de opções ................................

11 

Em relação às opções 
exercidas e ações entregues: 

Sér
ie 
VII
I 

Sér
ie 
IX 

Sér
ie X 

Séri
e A1 
– 

Silve
r  

(1º 
lote) 

Séri
e A1 
– 

Silve
r  

(2º 
lote) 

Séri
e A1 
– 

Silve
r  

(3º 
lote) 

Séri
e A2 
– 

Gold  

(1º 
lote) 

Séri
e A2 
– 

Gold  

(2º 
lote) 

Séri
e A2 
– 

Gold  

(3º 
lote) 

Séri
e A2 
– 

Silve
r  

(1º 
lote) 

Séri
e A2 
– 

Silve
r  

(2º 
lote) 

Séri
e A2 
– 

Silve
r  

(3º 
lote) 

 Número de ações................................
192.
000 

11.0
00 

39.8
40 

5.000 3.000 2.000 
30.00
0 

91.00
0 

47.00
0 

45.00
0 

96.000 
52.00
0 

 Preço médio ponderado de 
exercício (em R$, por ação) ................................

32,7
5 

29,6
2 

38,5
4 

24,63 24,63 24,63 0,01 0,01 0,01 26,93 26,93 26,93 

 Valor total da diferença entre 
o valor de exercício e o valor 
de mercado das ações 
relativas às opções exercidas 
(em R$, por ação) ................................

13,6
0 

20,7
0 

11,7
8 

7,35 21,72 25,69 31,97 46,34 50,31 5,05 19,42 23,39 
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária

 

a. modelo de precificação 

 

Vide item (i) do item 13.4 acima. 

 

b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das 

ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e 

taxa de juros livre de riscos 

 

O valor de mercado de cada opção concedida é estimado na data de concessão usando o modelo Black-

Scholes-Merton de precificação de opções, considerando as seguintes premissas, quanto as opções 

vigentes em 2010:  

 

 Na data de outorga 

Preço médio ponderado das ações (por 

ação), conforme valor médio dos 15 

últimos pregões com relação à data de 

outorga 

Série X: R$ 38,40 

Série A1: R$ 30,88 

Série A2: R$ 34,01 

Série A3: R$ 34,55 

Série A4: R$ 58,23 

Preço de exercício Série X: R$ 42,43 

Série A1 “Gold”: R$ 0,01 

Série A1 “Silver”: R$ 24,63 

Série A2 “Gold”: R$ 0,01 

Série A2 “Silver”: R$ 26,93 

Série A3 “Gold”: R$ 0,01 

Série A3 “Silver”: R$ 27,47 

Série A4 “Gold”: R$ 0,01 

Série A4 “Silver”: R$ 46,49 

Volatilidade atualizada esperada 40,47% 
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária

Prazo de vida das opções Séries IX e X: 5 anos 

Séries A1, A2, A3 e A4: 3 anos 

Dividendos esperados 0,72% 

Taxa de juros livre de riscos 9,66% 

Valor justo da opção na data da outorga 

(por opção) 

Vide item 13.6 acima 

 

c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício 

antecipado 

 

Não consideramos para efeito de precificação das opções os exercícios antecipados decorrentes de 

desligamento involuntário, falecimento ou invalidez do beneficiário, bem como em decorrência de eventos 

societários. 

 

Adotamos a premissa de que as opções serão exercidas a partir do momento em que as opções se 

tornarem exercíveis. Dessa forma, o prazo de vida das opções adotado nos cálculos varia de 1 a 5 anos, 

de acordo com a série de outorga e correspondentes prazos de carência das opções.  

 

d. forma de determinação da volatilidade esperada 

 

Para o cálculo da volatilidade esperada, foi utilizado o desvio padrão dos logaritmos naturais das variações 

diárias históricas do preço das ações de emissão de nossa Companhia, de acordo com o prazo de vigência 

das opções. 

 

e. outras características incorporadas na mensuração do valor justo das opções 

 

Até o término de seu período de carência, as opções não exercíveis são consideradas como opções do tipo 

call nos cálculos pelo método Black-Scholes-Merton. Após se tornarem exercíveis, as opções passam a ser 

consideradas como opções do tipo put, ou seja, exercíveis a qualquer momento até seu prazo de 

expiração. 
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções

a. modelo de precificação 

 

Vide item (i) do item 13.4 acima. 

 

b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, 

preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e taxa de juros 

livre de riscos 

 

O valor de mercado de cada opção concedida é estimado na data de concessão usando o modelo Black-Scholes-

Merton de precificação de opções, considerando as seguintes premissas, quanto as opções vigentes em 2010:  

 

 Na data de outorga 

Preço médio ponderado das ações (por ação), conforme valor médio 

dos 15 últimos pregões com relação à data de outorga 

Série X: R$ 38,40 

Série A1: R$ 30,88 

Série A2: R$ 34,01 

Série A3: R$ 34,55 

Série A4: R$ 58,23 

Preço de exercício Série X: R$ 42,43 

Série A1 “Gold”: R$ 0,01 

Série A1 “Silver”: R$ 24,63 

Série A2 “Gold”: R$ 0,01 

Série A2 “Silver”: R$ 26,93 

Série A3 “Gold”: R$ 0,01 

Série A3 “Silver”: R$ 27,47 

Série A4 “Gold”: R$ 0,01 

Série A4 “Silver”: R$ 46,49 

Volatilidade atualizada esperada 40,47% 

Prazo de vida das opções Séries IX e X: 5 anos 

Séries A1, A2, A3 e A4: 3 anos 

Dividendos esperados 0,72% 
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções

Taxa de juros livre de riscos 9,66% 

Valor justo da opção na data da outorga (por opção) Vide item 13.6 acima 

 

c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado 

 

Não consideramos para efeito de precificação das opções os exercícios antecipados decorrentes de desligamento 

involuntário, falecimento ou invalidez do beneficiário, bem como em decorrência de eventos societários. 

 

Adotamos a premissa de que as opções serão exercidas a partir do momento em que as opções se tornarem 

exercíveis. Dessa forma, o prazo de vida das opções adotado nos cálculos varia de 1 a 5 anos, de acordo com a série 

de outorga e correspondentes prazos de carência das opções.  

 

d. forma de determinação da volatilidade esperada 

 

Para o cálculo da volatilidade esperada, foi utilizado o desvio padrão dos logaritmos naturais das variações diárias 

históricas do preço das ações de emissão de nossa Companhia, de acordo com o prazo de vigência das opções. 

 

e. outras características incorporadas na mensuração do valor justo das opções 

 

Até o término de seu período de carência, as opções não exercíveis são consideradas como opções do tipo call nos 

cálculos pelo método Black-Scholes-Merton. Após se tornarem exercíveis, as opções passam a ser consideradas 

como opções do tipo put, ou seja, exercíveis a qualquer momento até seu prazo de expiração. 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

 

 

Em 31 de dezembro de 2010, nossos Conselheiros não eram elegíveis aos nossos planos de previdência. 

Abaixo apresentamos os planos de previdência em vigor para a Diretoria. 

 

 Diretoria 

Número de membros 1 ................................................................11 

Nome do plano ................................................................Plano de Previdência Privada do Grupo Pão de 
Açúcar, com a Brasilprev Seguros e Previdência S.A. 

Quantidade de administradores que reúnem as 
condições para se aposentar ................................................................

Nenhum 

Condições para se aposentar antecipadamente ................................- Ter, no mínimo, 60 anos de idade; 
- Ter, no mínimo, 10 anos de vínculo com o Grupo 
Pão de Açúcar; 
- Ter, no mínimo, 5 anos de contribuição ao Plano de 
Previdência; e 
- Ter cessado o vínculo com o Grupo Pão de Açúcar. 

Valor atualizado das contribuições acumuladas no 
plano de previdência até o encerramento do último 
exercício social, descontada a parcela relativa a 
contribuições feitas diretamente pelos administradores 
(em R$) ................................................................................................

1.061.412,56 

Valor total acumulado das contribuições realizadas 
durante o último exercício social, descontada a 
parcela relativa a contribuições feitas diretamente 
pelos administradores (em R$) ................................................................

436.217,34 

Possibilidade e condições para resgate antecipado ................................É possível o resgate antecipado, em caso de 
desligamento do beneficiário de nossa Companhia. 
Quanto ao resgate das contribuições efetuadas por 
nossa Companhia, o saldo da reserva será liberado 
de acordo com a seguinte proporção: 
- Nenhum resgate, caso tenha contribuído por 
menos de 5 anos; 
- Resgate de 50% do saldo, caso tenha contribuído 
por 5 a 6 anos; 
- Resgate de 60% do saldo, caso tenha contribuído 
por 6 a 7 anos; 
- Resgate de 70% do saldo, caso tenha contribuído 
por 7 a 8 anos; 
- Resgate de 80% do saldo, caso tenha contribuído 
por 8 a 9 anos; 
- Resgate de 90% do saldo, caso tenha contribuído 
por 9 a 10 anos; e 
- Resgate de 100% do saldo, caso tenha contribuído 
por mais de 10 anos. 

 

1 O número de membros de nossa Diretoria informado na tabela acima corresponde à média anual do 
número de Diretores apurado mensalmente, conforme tabela abaixo: 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

 

Mês Nº de Membros da 
Diretoria 

Janeiro 11 

Fevereiro 11 

Março 11 

Abril 11 

Maio 11 

Junho 11 

Julho 11 

Agosto 11 

Setembro 11 

Outubro 11 

Novembro 11 

Dezembro 11 

Total 132 

Nº total de 
membros / 12 

11 
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Não divulgado em razão de decisão judicial.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da 
diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

 

 

 

 

Em 31 de dezembro de 2010, não tínhamos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros 

instrumentos que estruturassem mecanismos de remuneração ou indenização para os nossos 

administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 

 

Valores referentes ao exercício de 2010 

 

Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

93,67% 0% 0% 89,74% 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

 

 

Valores referentes ao exercício de 2010 

 

Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00 R$ 0,00 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor 

 

 

Não houve pagamento de remuneração para membros do nosso Conselho de Administração, Diretoria ou 

Conselho Fiscal reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob 

controle comum e de controladas da nossa Companhia. 
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13.16 - Outras informações relevantes

 

Esclarecemos que, para os fins do Art. 152 da Lei nº 6.404/76, não integram o montante global da 

remuneração dos administradores:  

 

(i) o valor destinado à remuneração dos membros do Conselho Fiscal; 

 

(ii) o valor da remuneração baseada em ações, nos termos da Deliberação CVM nº 562/08, 

atribuída aos nossos diretores e decorrente de opções de compra de ações outorgadas em 

exercícios anteriores e exercíveis no exercício social de 2010, nos termos dos planos de 

opção de compra de ações de emissão da nossa Companhia aprovados em assembleias 

gerais extraordinárias realizadas em 28 de abril de 1997 e 20 de dezembro de 2006, 

respectivamente; e 

 

(iii) o montante destinado à remuneração dos membros do Conselho Consultivo. 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

 

(a) número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 

geográfica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações da tabela acima não contemplam os funcionários da Nova Casa Bahia S.A., egressos da 

Casa Bahia Comercial Ltda. 

 
 
(b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 

geográfica) 

 
  2008 2009 2010 

F
o
rn
e
ce
d
o
re
s 
d
e
 

S
e
rv
iç
o
s 
e
 

S
u
p
ri
m
e
n
to
s1
 Pessoas 

Físicas 
816 561 607 

Pessoas 
Jurídicas 

9.658 6.762 7.394 

 Total geral 10.474 7.323 8.001 

(1) Total de fornecedores de serviços e de suprimentos ativos no exercício social. 

 

(c) índice de rotatividade 

 

O nosso índice de rotatividade nos exercícios de 2008, 2009 e 2010 foi, respectivamente, de 37,1%, 

32,9%, 37,2%. 

 

(d) exposição da Companhia a passivos e contingências trabalhistas 

 

Para informações sobre exposição da nossa Companhia a passivos e contingências trabalhistas, vide item 

4.3.2 e 4.6.2 deste Formulário de Referência. 

 

UF Diretores Estagiários Gerentes Líderes Operacionais T écnicos Total geral
AL 3 57 509 92 661
BA 3 6 88 948 126 1171
CE 14 25 259 2579 366 3243
DF 20 31 307 2538 446 3342
GO 2 5 80 624 92 803
MG 4 9 132 1233 207 1585
MS 1 4 71 537 94 707
MT 2 35 235 39 311
PB 3 4 47 397 61 512
PE 1 9 19 149 1372 223 1773
PI 1 6 46 579 81 713
PR 5 6 76 500 113 700
RJ 3 30 124 1158 9599 1704 12618
RN 2 2 43 432 73 552
SC 1 1
SE 1 27 266 48 342
SP 67 84 690 4511 35311 6504 47167
TO 1 1 44 345 45 436

Total geral 71 179 938 7131 58004 10314 76637
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

 

Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item anterior, 

exceto pelo crescimento gradual de nossos negócios. 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

 

(a) política de salários e remuneração variável 

 

Adotamos uma política de salários que nossa administração acredita ser competitiva, constantemente 

avaliada em relação às práticas de mercado. Além disso, desenvolvemos programas para motivar nossos 

empregados e reduzir o índice de rotatividade. Nesse sentido, adotamos um programa de PLR – 

Participação nos Lucros e Resultados, com políticas, diretrizes e procedimentos detalhados e pré-definidos. 

Todos os nossos funcionários são elegíveis ao PLR, que é definido de acordo com os níveis de atuação de 

cada funcionário ou grupo de funcionários dentro da nossa Companhia, havendo indicadores e metas 

específicos atribuíveis a cada funcionário ou grupo de funcionários.  

 

(b) política de benefícios 

 

Com o objetivo de proporcionar aos nossos funcionários acesso a melhor qualidade de vida, concedemos 

um amplo pacote de benefícios, considerando nosso mercado de atuação.  

 

Além dos benefícios exigidos pela legislação aplicável, tais como subsídio de 80% do valor da refeição, 

bem como vale transporte, oferecemos aos nossos funcionários (i) convênio médico e assistência 

odontológica (inclusive para dependentes), (ii) prêmio por tempo de serviço, para colaboradores 

vinculados à nossa Companhia por mais de 10 anos; (iii) bolsa de estudos, com reembolso de 50% do 

valor das mensalidades, para funcionários com mais de 1 ano de tempo de serviço na nossa Companhia; 

(iv) bolsa auxílio especial para funcionários que tenham filhos com deficiência física, mental ou outras; 

(iv) seguro de vida e auxílio funeral; (v) Cooperativa de Crédito dos Funcionários da nossa Companhia, 

que disponibiliza kits de material escolar a cada dependente legal e um fundo de poupança para 

empréstimos a taxas de juros inferiores às do mercado; e (vi) previdência privada.  

 

(c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não 

administradores, identificando:(i) grupo de beneficiários;(ii) condições para exercício; (iii) preços 

de exercício; (iv) prazos de exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano 

 

Os nossos funcionários não-administradores também estão habilitados a participar do nosso Plano de 

Opção de Compra de Ações. Para informações adicionais sobre o nosso Plano de Opção de Compra de 

Ações aplicável aos nossos funcionários, vide item 13.4 deste Formulário de Referência. 

 

Os planos de remuneração baseados em ações cujos beneficiários são nossos funcionários não-

administradores envolvem 2.196 mil ações de nossa emissão. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

 

Praticamente todos os nossos funcionários estão cobertos por Convenção Coletiva de Trabalho. As 

Convenções são renegociadas, anualmente, entre os sindicatos da categoria econômica e laboral com um 

grupo administrativo que representa os principais participantes do setor varejista de alimentos, inclusive a 

nossa administração, Atuamos em todo o País, possuindo relação com mais de 263 Sindicatos. 

 

Realizamos acordos com os sindicatos aos quais nossos funcionários estão vinculados, estabelecendo as 

respectivas condições de trabalho de referidos funcionários, tais como reajuste salarial e plano de 

participação nos resultados, entre outros. Nosso Departamento de Recursos Humanos, responsável pelas 

relações trabalhistas e sindicais da nossa Companhia, mantém como prática de relacionamento a 

realização de reuniões de entendimentos e de renovação de condições de trabalho com as diversas 

lideranças sindicais, em âmbito nacional. O principal objetivo dessa prática é estabelecer um 

relacionamento transparente, a partir do qual empregador e empregados sejam beneficiados e todas as 

questões sejam resolvidas, sem que haja tensões ou conflitos, mantendo, com isso, a harmonia e o 

equilíbrio nas nossas relações trabalhistas.  

 

Entendemos que as negociações mantidas com os sindicatos são as bases para a manutenção da 

harmonia e do equilíbrio em nossas relações trabalhistas e buscam refletir as decisões estratégicas 

tomadas pela nossa Companhia, principalmente no que diz respeito a reajustes salariais, plano de 

participação nos resultados e condições de abertura e funcionamento do comércio aos domingos e 

feriados. Além disso, encontros especiais são realizados para abordar temas legislativos, tais como a 

função e limitações na contratação de menores aprendizes, portadores de necessidades especiais, entre 

outros. 

 

Entendemos que mantemos uma relação harmoniosa com nossos funcionários e os sindicatos aos quais 

estão vinculados, sendo que nunca registramos greves até a data de apresentação deste Formulário de 

Referência. 
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TOTAL 0 0,000000%

Americana Não Não 15/04/2011

Massachusetts Mutual Life Insurance Company

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 7.495.210 4,680000% 7.495.210 2,880000%

TOTAL 0 0,000000%

Americana Não Não 10/01/2011

Blackrock Inc

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 8.035.415 5,010000% 8.035.415 3,090000%

TOTAL 0 0,000000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Stanhore Trading International S.A.

05.557.891/0001-03 portuguesa Não Sim 07/07/2010

0 0,000000% 7.398.417 4,620000% 7.398.417 2,850000%

TOTAL 0 0,000000%

43.653.591/0001-09 brasileira-SP Não Sim 04/05/2011

Rio Plate Empreendimentos e Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 4.076.494 2,540000% 4.076.494 1,570000%

TOTAL 0 0,000000%

61.550.182/0001-69 brasileira-SP Não Sim 04/05/2011

PAIC Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 648.729 0,400000% 648.729 0,250000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL 0 0,000000%

07.422.969/0001-08 brasileira-SP Não Sim 01/02/2008

Onyx 2006 Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 20.635.313 12,870000% 20.635.313 7,940000%

65.400.000 65,610000% 0 0,000000% 65.400.000 25,160000%

Wilkes Participações S.A.

04.745.350/0001-38 brasileira-SP Sim Sim 04/05/2011

TOTAL 0 0,000000%

07.821.866/0001-02 brasileira-SP Sim Sim 01/07/2010

Sudaco Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

28.619.178 28,710000% 3.091.566 1,920000% 31.710.744 12,200000%

Casino Guichard Perrachon

08.572.014/0001-91 francesa Sim Sim 24/07/2008

5.600.052 5,620000% 0 0,000000% 5.600.052 2,150000%

TOTAL 0 0,000000%

inglesa Não Não 26/02/2010

Schroder Investment Management North America Ltd

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 11.144.214 6,950000% 11.144.214 4,290000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

99.679.851 100,000000% 160.279.858 100,000000% 259.959.709 100,000000%

TOTAL 0 0,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000000% 232.586 0,150000% 232.586 0,090000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000000%

OUTROS

60.621 0,060000% 89.821.693 56,040000% 89.882.314 34,560000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Segisor

05.710.423/0001-19 francesa Sim Sim 07/07/2010

0 0,000000% 5.091.754 3,180000% 5.091.754 1,960000%

TOTAL 0 0,000000%

58.292.210/0001-80 brasileira-SP Sim Sim 04/05/2011

Península Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 2.608.467 1,640000% 2.608.467 1,010000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

515.590.554 100,000000 0 0,000000 515.590.554 100,000000

TOTAL 0 0.000000

515.580.242 99,998000 0 0,000000 515.580.242 99,998000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

43.653.591/0001-09 brasileira-SP Não Sim 30/07/2007

Rio Plate Empreendimentos e Participações Ltda.

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

10.312 0,002000 0 0,000000 10.312 0,002000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Onyx 2006 Participações Ltda. 07.422.969/0001-08

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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244.765.899 100,000000 0 0,000000 244.765.899 100,000000

TOTAL

TOTAL 0 0.000000

58.292.210/0001-80 brasileira-SP Não Sim 11/05/2010

Península Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

226.122.032 92,380000 0 0,000000 226.122.032 92,380000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

18.643.867 7,620000 0 0,000000 18.643.867 7,620000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

PAIC Participações Ltda. 61.550.182/0001-69

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

101.342.358-51 brasileira Não Sim

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

086.359.838-23 brasileira Não Sim

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

105.549.158-98 brasileira Não Sim

Adriana Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira-SP Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250.659.236 61,480000 0 0,000000 250.659.236 61,480000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

407.701.028 100,000000 0 0,000000 407.701.028 100,000000

TOTAL 0 0.000000

147.744.788-14 brasileira Não Sim

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

566.610.600 100,000000 0 0,000000 566.610.600 100,000000

TOTAL 0 0.000000

58.292.210/0001-80 brasileira-SP Não Sim 02/01/2008

Península Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

566.610.599 99,999999 0 0,000000 566.610.599 99,999999

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000001 0 0,000000 1 0,000001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Rio Plate Empreendimentos e Participações Ltda. 43.653.591/0001-09

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

937.121.094 100,000000 0 0,000000 937.121.094 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Não 31/12/2009

Casino Guichard Perrachon

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

937.121.094 100,000000 0 0,000000 937.121.094 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Segisor 05.710.423/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

2.168.435 100,000000 0 0,000000 2.168.435 100,000000

TOTAL 0 0.000000

58.292.210/0001-80 brasileira-SP Não Sim 15/09/2005

Península Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.168.435 100,000000 0 0,000000 2.168.435 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Stanhore Trading International S.A. 05.557.891/0001-03

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

3.585.804.573 100,000000 0 0,000000 3.585.804.573 100,000000

TOTAL 0 0.000000

04.462.946/0001-20 brasileira-SP Não Sim 02/02/2010

Pumpido Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.585.804.573 100,000000 0 0,000000 3.585.804.573 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sudaco Participações Ltda. 07.821.866/0001-02

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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40.750.000 100,000000 34.723.824 100,000000 75.473.824 100,000000

TOTAL

TOTAL 0 0,000000

07.821.866/0001-02 brasileira-SP Sim Sim 15/06/2010

Sudaco Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

20.375.000 50,000000 34.723.824 100,000000 55.098.824 73,000000

TOTAL 0 0.000000

58.292.210/0001-80 brasileira-SP Sim Sim 27/11/2006

Península Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

20.375.000 50,000000 0 0,000000 20.375.000 27,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

110.360.987 100,000000 0 0,000000 110.360.987 100,000000

OUTROS

110.360.987 100,000000 0 0,000000 110.360.987 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

PÁGINA: 303 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



TOTAL 0 0.000000

101.342.358-51 brasileira Não Sim

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila

086.359.838-23 brasileira Não Sim

TOTAL 0 0.000000

105.549.158-98 brasileira Não Sim

Adriana Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250.659.236 61,480000 0 0,000000 250.659.236 61,480000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

407.701.028 100,000000 0 0,000000 407.701.028 100,000000

TOTAL 0 0.000000

147.744.788-14 brasileira Não Sim

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

PÁGINA: 305 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



TOTAL 0 0.000000

101.342.358-51 brasileira Não Sim

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila

086.359.838-23 brasileira Não Sim

TOTAL 0 0.000000

105.549.158-98 brasileira Não Sim

Adriana Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250.659.236 61,480000 0 0,000000 250.659.236 61,480000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

407.701.028 100,000000 0 0,000000 407.701.028 100,000000

TOTAL 0 0.000000

147.744.788-14 brasileira Não Sim

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

101.342.358-51 brasileira Não Sim

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila

086.359.838-23 brasileira Não Sim

TOTAL 0 0.000000

105.549.158-98 brasileira Não Sim

Adriana Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250.659.236 61,480000 0 0,000000 250.659.236 61,480000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

407.701.028 100,000000 0 0,000000 407.701.028 100,000000

TOTAL 0 0.000000

147.744.788-14 brasileira Não Sim

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

101.342.358-51 brasileira Não Sim

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Adriana Falleiros dos Santos Diniz

105.549.158-98 brasileira Não Sim

TOTAL 0 0.000000

105.549.158-98 brasileira Não Sim

Adriana Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250.659.236 61,480000 0 0,000000 250.659.236 61,480000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

407.701.028 100,000000 0 0,000000 407.701.028 100,000000

TOTAL 0 0.000000

147.744.788-14 brasileira Não Sim

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

3.633.544.694 100,000000 0 0,000000 3.633.544.694 100,000000

TOTAL 0 0.000000

05.710.423/0001-19 francesa Não Sim 02/02/2010

Segisor

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.633.544.694 100,000000 0 0,000000 3.633.544.694 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Pumpido Participações Ltda. 04.462.946/0001-20

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

566.610.600 100,000000 0 0,000000 566.610.600 100,000000

TOTAL 0 0.000000

58.292.210/0001-80 brasileira-SP Não Sim 02/01/2008

Península Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

566.610.599 99,999999 0 0,000000 566.610.599 99,999999

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000001 0 0,000000 1 0,000001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Rio Plate Empreendimentos e Participações Ltda. 43.653.591/0001-09

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

3.585.804.573 100,000000 0 0,000000 3.585.804.573 100,000000

TOTAL 0 0.000000

04.462.946/0001-20 brasileira-SP Não Não 02/02/2010

Pumpido Participações Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.585.804.573 100,000000 0 0,000000 3.585.804.573 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sudaco Participações Ltda. 07.821.866/0001-02

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

110.360.987 100,000000 0 0,000000 110.360.987 100,000000

OUTROS

110.360.987 100,000000 0 0,000000 110.360.987 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

101.342.358-51 brasileira Não Sim

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila

086.359.838-23 brasileira Não Sim

TOTAL 0 0.000000

105.549.158-98 brasileira Não Sim

Adriana Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

TOTAL 0 0.000000

001.454.918-20 brasileira Não Sim

Abilio dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

250.659.236 61,480000 0 0,000000 250.659.236 61,480000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

407.701.028 100,000000 0 0,000000 407.701.028 100,000000

TOTAL 0 0.000000

147.744.788-14 brasileira Não Sim

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

39.260.448 9,630000 0 0,000000 39.260.448 9,630000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Península Participações Ltda. 58.292.210/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

3.633.544.694 100,000000 0 0,000000 3.633.544.694 100,000000

TOTAL 0 0.000000

05.710.423/0001-19 francesa Não Sim 02/02/2010

Segisor

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.633.544.694 100,000000 0 0,000000 3.633.544.694 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Pumpido Participações Ltda. 04.462.946/0001-20

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

937.121.094 100,000000 0 0,000000 937.121.094 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Sim 31/12/2009

Casino Guichard Perrachon

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

937.121.094 100,000000 0 0,000000 937.121.094 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Segisor 05.710.423/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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937.121.094 100,000000 0 0,000000 937.121.094 100,000000

TOTAL

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Sim 31/12/2009

Casino Guichard Perrachon

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

937.121.094 100,000000 0 0,000000 937.121.094 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Segisor 05.710.423/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

110.360.987 100,000000 0 0,000000 110.360.987 100,000000

OUTROS

110.360.987 100,000000 0 0,000000 110.360.987 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

110.360.987 100,000000 0 0,000000 110.360.987 100,000000

OUTROS

110.360.987 100,000000 0 0,000000 110.360.987 100,000000

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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Total 116.348.058 44,900000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferênciais (Unidades) 116.287.538 72,930000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 60.520 0,060000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

5.486

Data da última assembléia / Data da 
última alteração

31/03/2011

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

227

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

1.429

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas

 

Vide item 8.2 deste Formulário de Referência, que contempla o organograma societário do nosso grupo 

econômico. 

 

PÁGINA: 324 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 

A nossa administração e o exercício do direito de voto das ações de nossa emissão, bem como a 

administração e o exercício do direito de voto das ações de emissão da Wilkes, nossa sociedade 

controladora, estão vinculados ao Acordo de Acionistas CBD e Acordo de Acionistas Wilkes (conforme 

abaixo definidos), respectivamente. 

 

Acordo de Acionistas relativo à Wilkes 

 

Em 27 de novembro de 2006, o Grupo Diniz e o Grupo Casino (por meio de sua controlada Sudaco), na 

qualidade de acionistas controladores da Wilkes, celebraram um acordo de acionistas (“Acordo de 

Acionistas Wilkes”) com o objetivo de estabelecer os termos e condições para administração da Wilkes, na 

qualidade de nossa acionista controladora, estabelecendo as diretrizes para o exercício do nosso controle 

indireto. O Acordo de Acionistas Wilkes, com vigência até 21 de junho de 2045, deve ser interpretado em 

conjunto com o Acordo de Acionistas CBD (conforme definido abaixo), observado que, em caso de conflito 

entre referidos acordos de acionistas, prevalecerá o Acordo de Acionistas Wilkes. 

 

Segundo o Acordo de Acionistas Wilkes, o direito de voto da Wilkes em nossas Assembleias Gerais deve 

ser exercido de acordo com a orientação prévia e por escrito do Conselho de Administração da Wilkes. O 

mesmo se aplica ao exercício do direito de voto dos membros do nosso Conselho de Administração 

indicados pela Wilkes. O Grupo Diniz, de um lado, e o Grupo Casino, de outro lado, têm o direito de 

indicar igual número de membros efetivos e suplentes para compor o Conselho de Administração da 

Wilkes. 

 

O Presidente do Conselho de Administração da Wilkes será nomeado pelo Grupo Diniz, entre o Sr. Abilio 

dos Santos Diniz, quaisquer de seus herdeiros ou qualquer outra pessoa por ele nomeada, a partir da data 

de assinatura do Acordo de Acionistas Wilkes e até 22 de junho de 2012. De 22 de junho de 2012 até 21 

de junho de 2014, o Grupo Casino terá o direito de nomear o Presidente do Conselho de Administração da 

Wilkes pelo prazo remanescente do Acordo de Acionistas da Wilkes, por meio de uma notificação enviada, 

por escrito, ao Grupo Diniz. 

 

As reuniões do Conselho de Administração da Wilkes serão instaladas com a presença de 2 conselheiros 

nomeados pelo Grupo Diniz e de 2 conselheiros nomeados pelo Grupo Casino. As matérias de competência 

do Conselho de Administração da Wilkes deverão sempre ser aprovadas por unanimidade de votos. 

 

O Conselho de Administração de nossa Companhia será composto por até 14 conselheiros, dentre os quais 

o Grupo Diniz e o Grupo Casino terão direito de designar, para eleição obrigatória, 5 conselheiros cada. Os 

4 assentos restantes serão ocupados por conselheiros independentes. As reuniões do nosso Conselho de 

Administração serão instaladas com a presença de, no mínimo, 5 conselheiros nomeados pelo Grupo Diniz 

e de 5 conselheiros nomeados pelo Grupo Casino e as deliberações serão tomadas por unanimidade de 

votos dos conselheiros nomeados pelo Grupo Diniz e pelo Grupo Casino. 

 

Na hipótese do Grupo Casino nomear o Presidente do Conselho de Administração da Wilkes a partir de 

2012, ou do Grupo Casino exercer a opção de compra de ação(ões) ordinárias da Wilkes, de forma a lhe 

garantir o controle da Wilkes, deixarão de ser válidas e não terão qualquer efeito, entre outras, as 

seguintes disposições do Acordo de Acionistas da Wilkes: (i) Governança Corporativa e Administração; (ii) 

normas relacionadas às assembléias gerais da Wilkes e de nossa Companhia; (iii) aquisição de ações no 

mercado (exceto em relação à obrigação do Grupo Diniz não adquirir nossas ações preferenciais em caso 

do free float ser inferior a 30% de nossas ações em circulação, bem como os limites máximos de ações 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 

preferenciais que podem permanecer sob a propriedade do Grupo Diniz); (iv) qualquer transferência de 

ações entre Wilkes e Grupo Casino; (v) regras sobre plano de investimento anual, plano de negócios 

trienal, dividendos e matérias financeiras; e (vi) confidencialidade. Após entrarem em vigor os efeitos ora 

listados, o Grupo Diniz deverá subseqüentemente ter somente os seguintes direitos enquanto for titular de 

ações da Wilkes representativas de, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social com direito a voto 

da Wilkes: (a) direitos de veto relativos a qualquer reestruturação societária de nossa Companhia ou da 

Wilkes, a quaisquer contratos ou acordos celebrados entre nossa Companhia ou suas subsidiárias e a 

Wilkes, a qualquer mudança da política de dividendos da nossa Companhia ou da Wilkes vigente à época, 

ao cancelamento da negociação das nossas ações em bolsa de valores e a qualquer alteração dos direitos 

e características das Ações Preferenciais da CBD; (b) contanto que o Sr. Abilio dos Santos Diniz ou um dos 

seus herdeiros continue a ser o Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia, o Grupo 

Diniz terá o direito de nomear, direta ou indiretamente, 3 conselheiros para o nosso Conselho de 

Administração, ao passo que o Grupo Casino terá direito de nomear ao todo, direta ou indiretamente, 7 

conselheiros; e (c) o Sr. Abilio dos Santos Diniz conservará o direito de ser o Presidente do nosso 

Conselho de Administração enquanto estiver mental e fisicamente capacitado para exercer essas funções, 

e durante o prazo em que nossa Companhia mantiver bom histórico de desempenho (caso o Grupo Casino 

decida destituir o Sr. Abilio dos Santos Diniz do cargo de Presidente do nosso Conselho de Administração, 

o Grupo Casino deverá notificar o nosso Conselho de Administração, com 3 meses de antecedência). 

 

O Acordo de Acionistas Wilkes garantiu ao Grupo Diniz o direito de nomear o Presidente do nosso 

Conselho de Administração até 21 de junho de 2012. A partir de 22 de junho de 2012, a nomeação do 

Presidente do nosso Conselho de Administração será rotativa, a cada 3 exercícios sociais, ficando 

acordado que o Grupo Casino terá direito à primeira nomeação, para o mandato compreendendo os 

exercícios sociais de 2013, 2014 e 2015. Não obstante, o Grupo Casino comprometeu-se a indicar o Sr. 

Abilio dos Santos Diniz como Presidente do nosso Conselho de Administração para quaisquer mandatos 

para os quais o Grupo Casino tenha direito à indicação de tal Presidente, desde que ele esteja totalmente 

apto ao exercício dessa função e nossa Companhia tenha mantido bom histórico de desempenho, nos 

termos do Acordo de Acionistas Wilkes. 

 

O Acordo de Acionistas Wilkes contempla disposições específicas relativas ao exercício do direito de voto, 

inclusive quanto à abstenção do direito de voto em reuniões do Conselho de Administração e/ou 

Assembleias Gerais da Wilkes e da nossa Companhia em situações que configurem conflito de interesses 

em relação à matéria objeto de deliberação. 

 

Nos termos de referido acordo, no caso de emissão de novas ações ordinárias, preferenciais e/ou valores 

mobiliários conversíveis em ações pela nossa Companhia, (i) o Grupo Casino poderá decidir os tipos e as 

classes de ações a serem emitidas ou convertidas; (ii) somente o Grupo Casino poderá subscrever novas 

ações ordinárias e/ou valores mobiliários conversíveis em novas ações ordinárias de emissão da nossa 

Companhia; e (iii) será imediatamente e automaticamente instituído usufruto de tais novas ações em favor 

da Wilkes, com prazo de duração até o final do período de vigência do Acordo de Acionistas Wilkes, sendo 

então concedidos à Wilkes os direitos de voto eventualmente inerentes a tais ações; 

 

O Acordo de Acionistas Wilkes estabelece ainda a obrigação do Grupo Diniz de não realizar, direta ou 

indiretamente, qualquer transferência de ações da Wilkes de sua titularidade a terceiros, sem o 

consentimento prévio e por escrito do Grupo Casino, até 22 de junho de 2014 ou na data em que 

eventualmente ocorrer a reorganização do controle conjunto previsto no Acordo de Acionistas Wilkes, 

prevalecendo o que ocorrer primeiro; 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
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Para fins de liquidez das ações preferenciais da nossa Companhia, o Grupo Diniz e o Grupo Casino: (i) não 

poderão adquirir quaisquer ações no mercado caso o free float das nossas ações preferenciais seja igual 

ou inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do total das ações da CBD em circulação; (ii) poderão adquirir 

nossas ações preferenciais, observado o limite de 50% (cinqüenta por cento) das nossas ações 

preferenciais decorrentes da venda pelo Grupo Diniz no mercado a partir do período com início na data de 

assinatura do Acordo de Acionistas Wilkes e término na data em que o free float alcançar o percentual 

acima mencionado; ou (iii) poderão adquirir nossas ações preferenciais no mercado, caso o free float seja 

superior a 30% (trinta por cento) da totalidade das nossas ações em circulação. 

 

Ainda, o Grupo Diniz concorda que (i) não poderá deter mais de 35.800.000 de ações preferenciais de 

nossa Companhia durante o prazo de vigência do Acordo de Acionistas Wilkes; (ii) não poderá adquirir 

nossas ações preferenciais (excluindo-se as ações preferenciais que venham a ser adquiridas do Grupo 

Casino) sempre que for titular de quantidade inferior a 35.800.000 de nossas ações preferenciais, porém 

superior a 16.000.000 de ações; e (iii) poderá adquirir qualquer quantidade de nossas ações preferenciais, 

caso detenha menos de 16.000.000 de nossas ações preferenciais, respeitado o limite máximo de 

16.000.000 de ações preferenciais. 

 

Salvo algumas exceções previstas no Acordo de Acionistas Wilkes, referido acordo garante às partes o 

direito de preferência para a aquisição das ações de emissão da Wilkes de titularidade da outra parte, 

observado o período de restrição acima previsto, aplicável ao Grupo Diniz. 

 

Por fim, o Acordo de Acionistas Wilkes determina que, enquanto as partes continuarem sendo titulares de, 

no mínimo, 10% do capital social votante da Wilkes, as partes deverão utilizar a nossa Companhia como 

seu único veículo para participar do setor varejista de alimentos no Brasil. 

 

Acordo de Acionistas relativo à nossa Companhia 

 

Em 24 de novembro de 2006, Wilkes, Segisor e Grupo Diniz, na qualidade de nossos acionistas 

controladores, celebraram um acordo de acionistas relativo à nossa Companhia (“Acordo de Acionistas 

CBD”) com o objetivo de estabelecer os termos e condições segundo os quais as partes deverão exercer 

seus respectivos direitos de voto nas nossas Assembleias Gerais, bem como instruir os membros do nosso 

Conselho de Administração por elas indicados, além de estabelecer determinadas restrições em relação à 

transferência e criação de ônus sobre as ações de nossa emissão. Referido Acordo permanecerá vigente 

até a data em que a Wilkes deixar de ser nossa acionista controladora. 

 

Por meio do Acordo de Acionistas CBD, o Grupo Casino e o Grupo Diniz, na qualidade de nossos acionistas 

diretos, comprometeram-se a votar sempre em conjunto com a Wilkes em qualquer Assembleia Geral de 

nossa Companhia, durante o prazo de vigência do referido acordo, bem como a abster-se de votar em 

Assembleias Gerais em que a Wilkes tenha se abstido de votar. Adicionalmente, o Acordo de Acionistas 

CBD outorga às partes presentes em Assembleia Geral o direito de votar pela parte ausente ou que se 

absteve indevidamente de votar, desde que o voto do acionista presente tenha sido manifestado de 

acordo com o Acordo de Acionistas CBD e Acordo de Acionistas Wilkes. 

 

A fim de assegurar que o Grupo Casino e o Grupo Diniz observem os termos e condições do Acordo de 

Acionistas CBD, o Grupo Casino e o Grupo Diniz outorgaram à Wilkes, na mesma data da celebração do 
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Acordo de Acionistas CBD, usufruto sobre os direitos políticos inerentes às ações ordinárias de titularidade 

direta do Grupo Casino e do Grupo Diniz. 

 

Além disso, o Acordo de Acionistas CBD garante às partes o direito de preferência para aquisição das 

ações ordinárias de titularidade das demais partes, exceto em hipóteses como (i) transferência realizada 

em favor de afiliadas da parte ofertante, desde que a afiliada assuma os direitos e obrigações decorrentes 

do Acordo de Acionistas CBD; (ii) transferência de 1 ação ordinária a cada um de nossos Conselheiros, 

para cumprimento dos dispositivos legais, devendo ser celebrado compromisso por meio do qual o 

respectivo cessionário se obrigue a devolver a ação ordinária à parte que o indicou, a partir da data em 

que deixar de integrar o nosso Conselho de Administração; e (iii) transferência realizada em favor de 

herdeiros, desde que estes assumam os direitos e obrigações do titular decorrentes do Acordo de 

Acionistas CBD. 

 

As partes concordaram ainda em não permitir a criação de ônus sobre as ações ordinárias de emissão de 

nossa Companhia ou sobre direitos de preferência de sua titularidade, sem o prévio consentimento das 

demais partes. 

 

Caso nossas ações preferenciais de titularidade do Grupo Casino e/ou do Grupo Diniz adquiram, a 

qualquer título, direito de voto nas deliberações da nossa Companhia, à Wilkes será automaticamente 

outorgado o usufruto sobre os direitos políticos inerentes a tais ações preferenciais, enquanto as ações 

preferenciais conservarem qualquer espécie de direito de voto. Durante o período em que nossas ações 

preferenciais tiverem direito de voto, o Grupo Casino ficará livre para adquirir de qualquer pessoa, no 

mercado, ações preferenciais de emissão da nossa Companhia, observado que também será 

automaticamente outorgado à Wilkes usufruto nos termos acima mencionados. 

 

Por fim, para assegurar a liquidez das nossas ações, o Grupo Casino se comprometeu a não converter, 

durante o prazo de vigência do Acordo de Acionistas CBD, quaisquer de suas ações ordinárias em ações 

preferenciais, exceto se de outra forma autorizado pela Wilkes. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

 

O Casino Guichard-Perrachon, integrante do Grupo Casino que, por sua vez, faz parte do nosso grupo de 

controle, adquiriu, em 24 de julho de 2008, 5.600.000 ações ordinárias de emissão da nossa Companhia, 

representando, à época, 5,6% de nosso capital votante e 2,4% de nosso capital social total. Referida 

aquisição foi decorrente do exercício de uma opção de compra outorgada pelo Grupo Diniz ao Grupo 

Casino em 2005, na ocasião da associação entre os grupos para instituição do controle conjunto de nossa 

Companhia. Dessa forma, em decorrência de tal aquisição, o Grupo Casino aumentou sua participação 

direta e indireta, à época, de 32,9% para 35,3% de nosso capital social total. 

 

Além da movimentação descrita acima, ocorreram as seguintes alterações nas participações dos membros 

do nosso grupo de controle, nos períodos abaixo indicados: 

 
Mês/Ano Movimentação 

Junho/2009 Sudaco subscreveu 1.357.294 ações preferenciais classe A, representando, à época, 0,98% das ações preferenciais classe A de emissão de nossa 
Companhia. 

Setembro/2009 Swordfish subscreveu 613.607 ações preferenciais classe B, representando, à época, 5,43% das ações preferenciais classe B de emissão de nossa 
Companhia. 

Segisor subscreveu 1.809.388 ações preferenciais classe B, representando, à época, 16,02% das ações preferenciais classe B de emissão de nossa 
Companhia. 

Stanhore subscreveu 1.123.340 ações preferenciais classe B, representando, à época, 9,95% das ações preferenciais classe B de emissão de nossa 
Companhia. 

Outubro/2009 Swordfish transferiu 288.756 ações preferenciais classe A para Stanhore, representando, à época, 0,20% das ações preferenciais classe A de 
emissão de nossa Companhia. 

Novembro/2009 Swordfish transferiu 4.472.620 ações preferenciais classe A para Stanhore, representando, à época, 3,11% das ações preferenciais classe A de 
emissão de nossa Companhia. 

Junho/2010 Wilkes subscreveu 1.107.913 ações preferenciais classe A, representando, à época, 0,73% das ações preferenciais classe A de emissão de nossa 
Companhia. 

Julho/2010 Sudaco resgatou ações de emissão da Wilkes, recebendo 1.107.913 ações preferenciais classe A, representando, à época, 0,72% das ações 
preferenciais classe A de emissão de nossa Companhia. 

Maio/2011 Wilkes subscreveu 626.360 ações preferenciais, representando, à época, 0,24% das ações preferenciais de emissão de nossa Companhia. 

PAIC subscreveu 3.411 ações preferenciais, representando, à época, 0,002% das ações preferenciais de emissão de nossa Companhia. 

Rio Plate subscreveu 21.322 ações preferenciais, representando, à época, 0,01% das ações preferenciais de emissão de nossa Companhia. 

Onyx 2006 subscreveu 107.933 ações preferenciais, representando, à época, 0,07% das ações preferenciais de emissão de nossa Companhia. 

Península subscreveu 13.715 ações preferenciais, representando, à época, 0,009% das ações preferenciais de emissão de nossa Companhia. 

Stanhore subscreveu 13.430 ações preferenciais, representando, à época, 0,008% das ações preferenciais de emissão de nossa Companhia. 

Stanhore recebeu 32.000 ações preferenciais da Marlin enquanto sua sucessora, representando, à época, 0,02% das ações preferenciais de 
emissão de nossa Companhia. 

Stanhore recebeu 613.607 ações preferenciais da Swordfish enquanto sua sucessora, representando, à época, 0,38% das ações preferenciais de 
emissão de nossa Companhia. 

Sudaco resgatou ações de emissão da Wilkes, recebendo 626.360 ações preferenciais, representando, à época, 0,24% das ações preferenciais de 
emissão de nossa Companhia. 

 

Além das alterações supramencionadas, não houve outras alterações relevantes nas participações dos 

membros do nosso grupo de controle nos 3 últimos exercícios sociais. 
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15.7 - Outras informações relevantes

 

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, o beneficial owner de Casino Guichard 

Perrachon era Jean-Charles Henri Naouri, membro de nosso Conselho de Administração. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

 

Em todas as transações realizadas com nossas partes relacionadas procuramos observar condições 

equânimes de mercado. 

 

Nosso Estatuto Social prevê que nossa Assembleia Geral deve aprovar previamente a celebração e/ou 

alteração de acordos ou contratos, direta ou indiretamente, tendo de um lado a nossa Companhia e/ou 

nossas sociedade afiliadas e, de outro lado, qualquer de nossos acionistas controladores ou seus parentes 

ou afins, Diretores ou qualquer de suas sociedades controladoras ou afiliadas, excetuando-se os acordos 

ou contratos celebrados no curso normal de nossos negócios, os quais deverão ser celebrados em 

observância às condições de mercado. 

 

Quando necessário, o procedimento de tomada de decisão para a realização de operações com partes 

relacionadas deve seguir o disposto no nosso Estatuto Social e os termos da Lei das Sociedades por 

Ações, que determina que o acionista ou o administrador de qualquer companhia, conforme o caso, nas 

assembleias gerais ou nas reuniões dos órgãos da administração, abstenha-se de votar nas deliberações 

relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; (ii) à 

aprovação de suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de 

modo particular ou nas quais seu interesse conflite com o interesse da companhia. 
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Objeto contrato Contrato de Comissão Mercantil – Financeiro

Garantia e seguros Não há previsão.

Rescisão ou extinção POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA COM DENÚNCIA DE 30 DIAS E RESCISÃO MOTIVADA EM CASO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL OU AINDA CASO UMA DAS EMPRESAS DEIXE DE SER UMA EMPRESA DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR.

Relação com o emissor Controlada.

Natureza e razão para a operação

Novasoc Comercial Ltda 07/05/1999 0,00 R$ 34.867 mil Não é possível aferir. Indeterminado. NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Sendas Distribuidora S/A 05/02/2004 0,00 R$ 378.941 mil Não é possível aferir Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Coligada.

Objeto contrato Contrato de Comissão Mercantil - Financeiro

Em 02/02/2009 foi assinado um Instrumento particular de confissão de dívida entre CBD e PAEC para pagamento do saldo devedor em 31/12/2008 
em 36 parcelas, atualizadas pelo IPCA.

Garantia e seguros Não há previsão.

Rescisão ou extinção POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA COM DENÚNCIA DE 30 DIAS E RESCISÃO MOTIVADA EM CASO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL OU AINDA CASO UMA DAS EMPRESAS DEIXE DE SER UMA EMPRESA DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR.

Pão de Açúcar Esporte Clube 05/02/2004 0,00 R$ 21.748 mil Não é possível aferir Indeterminado. NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA COM DENÚNCIA DE 30 DIAS E RESCISÃO MOTIVADA EM CASO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL OU AINDA CASO UMA DAS EMPRESAS DEIXE DE SER UMA EMPRESA DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR.

Relação com o emissor Controlada.

Objeto contrato Contrato de Comissão Mercantil – Financeiro

Garantia e seguros Não há previsão.

Natureza e razão para a operação

Novasoc Comercial Ltda 07/05/1999 0,00 R$ 34.867 mil Não é possível aferir. Indeterminado. NÃO 0,000000

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Sé Supermercados Ltda 01/07/2002 0,00 R$ 795.679 mil Não é possível aferir Indeterminada NÃO 0,000000

Garantia e seguros Não há previsão

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Nada consta.

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA COM DENÚNCIA DE 30 DIAS E RESCISÃO MOTIVADA EM CASO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL OU AINDA CASO UMA DAS EMPRESAS DEIXE DE SER UMA EMPRESA DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

Sendas Distribuidora S/A 06/09/2004 100.000.000,00 R$ 185.267 mil Não é possível aferir Indeterminada SIM 0,000000

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Operação Mercantil de Venda de Mercadoria

Garantia e seguros Não há previsão.

Objeto contrato Contrato de Comissão Mercantil – Financeiro

Em 31/10/2006 foi firmado um Termo de Compensação e Outras Avenças entre a CBD e SENDAS, tendo como objetivo a apuração do saldo 
devedor dos Contratos de Comissão Mercantil e Contrato de Mútuo. O saldo devedor dos “Contratos”, após a compensação em 30/09/2010 é de R$ 
564.208 (a taxa de atualização é o CDI).

Novasoc Comercial Ltda 07/05/1999 0,00 R$ 308.432 mil Não é possível aferir Indeterminada NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação Empréstimo para manutenção da operação da sociedade.

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Contrato de Mútuo 

Em 31/10/2006 foi firmado um Termo de Compensação e Outras Avenças entre a CBD e SENDAS, tendo como objetivo a apuração do saldo 
devedor dos Contratos de Comissão Mercantil e Contrato de Mútuo. O saldo devedor dos “Contratos”, após a compensação em 31/12/2010 é de R$ 
564.208 (a taxa de atualização é o CDI).

Relação com o emissor Controlada

Rescisão ou extinção O CONTRATO VENCERÁ ANTECIPADAMENTE EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, CASO A MUTUÁRIA SEJA PROTESTADA LEGITIMAMENTE 
OU CASO TENHA SUA FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO INSTAURADA - EFEITOS: VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

Garantia e seguros Não há previsão

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Garantia e seguros Não há previsão

Objeto contrato Contrato de Prestação de Serviços (GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE LOJAS PELA CBD)

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção NA OCORRÊNCIA DE INSOLVÊNCIA, DISSOLUÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA.

Rescisão ou extinção Nada consta

Garantia e seguros Não há previsão

Sendas Distribuidora S/A 05/02/2004 0,00 R$ 275.044 mil Não é possível aferir Indeterminada NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Operação Mercantil de Venda de Mercadoria

Relação com o emissor Controlada

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Nada consta.

Sendas Distribuidora 01/02/2004 0,00 xx Não é possível aferir 31/01/2012 prorrogável 
por mais 4 anos

NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlada

Garantia e seguros Não há previsão

Objeto contrato Operação Mercantil de Venda de Mercadoria

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Objeto contrato Contrato de Mútuo entre CBD e Barcelona

Garantia e seguros Não hás previsão

Relação com o emissor Controlada

Natureza e razão para a operação

Barcelona Com. Varejista e Atacadista S/A 23/01/2009 0,00 R$ 150.064 mil Não é possível aferir 31/03/2011 SIM 0,000000

Relação com o emissor Fundo pertencente ao acionista controlador.

Objeto contrato Arrendamento de 61 lojas.

Garantia e seguros Não há previsão

Rescisão ou extinção Nada consta

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
PENÍNSULA

03/10/2005 0,00 R$ 14.894 mil Não é possível aferir ENQUANTO EXISTIR 
CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE LOJA 
EM

VIGÊNCIA ESTE 
CONTRATO

PERMANECERÁ EM

VIGOR

NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Nada consta.

Relação com o emissor Controlador

Objeto contrato Transferência de "knowledge" na área administrativa e financeira.

Garantia e seguros Não há previsão

Natureza e razão para a operação

Casino Guichard Perrachon 08/07/2005 4.911.000,00 R$ 341 mil Não é possível aferir 7 anos, sendo renovado 
automaticamente por 
prazo indeterminado.

NÃO 0,000000

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Contrato de Mútuo

Garantia e seguros Não há previsão.

Rescisão ou extinção O CONTRATO VENCERÁ ANTECIPADAMENTE EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, CASO A MUTUÁRIA SEJA PROTESTADA LEGITIMAMENTE 
OU CASO TENHA SUA FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO INSTAURADA - EFEITOS: VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

Natureza e razão para a operação xx

Globex Utilidades S/A 09/11/2010 0,00 R$ 316.114 mil Não é possível aferir 01/10/2011 SIM 0,000000

Rescisão ou extinção O CONTRATO VENCERÁ ANTECIPADAMENTE EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, CASO A MUTUÁRIA SEJA PROTESTADA LEGITIMAMENTE 
OU CASO TENHA SUA FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO INSTAURADA - EFEITOS: VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

Natureza e razão para a operação Empréstimo para manutenção da operação da sociedade.

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Contrato de Comissão Mercantil – Financeiro

Barcelona Com.Var. e Atac. S/A 01/12/2008 0,00 R$ 28.845 mil Não é possível aferir Indeterminada NÃO 0,000000

Garantia e seguros Não há previsão

Rescisão ou extinção O CONTRATO VENCERÁ ANTECIPADAMENTE EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, CASO A MUTUÁRIA SEJA PROTESTADA LEGITIMAMENTE 
OU CASO TENHA SUA FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO INSTAURADA - EFEITOS: VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

Natureza e razão para a operação Empréstimo para manutenção da operação da sociedade.

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Contrato de Mútuo

Globex Utilidades S/A 09/11/2010 0,00 R$ 316.114 mil Não épossível aferir 01/10/2011 SIM 0,000000

Garantia e seguros Não há previsão

Rescisão ou extinção Nada consta.

Natureza e razão para a operação

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Casa Bahia Comercial Ltda 30/07/2010 0,00 Não é possível aferir Não é possível aferir Indeterminada NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Primeiro Aditivo ao Acordo de Associação - CBD, Globex , Casas Bahia e outros: Garante o direito de indenização por CBD de certas contingências 
reconhecidas que venham a ser devidas por Globex a partir de 30/06/10.

Rescisão ou extinção Nada consta

Garantia e seguros Não há previsão

Garantia e seguros Não há previsão.

Objeto contrato Em 01/10/2010 foi firmado Contrato de Mútuo entre CBD e Novasoc. Em 09/11/10 o contrato de mútuo foi cedido pela CBD para a Globex para a 
integralização do capital social da Globex. O saldo devedor do "contrato", após a compensação em 31/12/2010 é de R$ 65.582 (a taxa de 
atualização é o CDI em 109,33%)

Natureza e razão para a operação Créditos cedidos por CBD para integralização de capital da Globex.

Rescisão ou extinção O CONTRATO VENCERÁ ANTECIPADAMENTE EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, CASO A

MUTUÁRIA SEJA PROTESTADA LEGITIMAMENTE OU CASO TENHA SUA FALÊNCIA OU

RECUPERAÇÃO INSTAURADA - EFEITOS: VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

Globex Utilidades S/A 09/11/2010 0,00 R$ 65.582 mil Não é possível aferir. 01/10/2011 SIM 0,000000

Relação com o emissor Controlada e Acionista relevante da controlada Globex.

Relação com o emissor Coligada

Globex Utilidades S.A 01/08/2009 0,00 R$ 8.570 mil Não é possível aferir Indeterminada NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Nada consta.

Globex Utilidades S.A e Casa Bahia Comercial 
Ltda.

01/07/2010 0,00 R$ 79.689 mil Não é possível aferir Indeterminada NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlada

Garantia e seguros Não há previsão

Objeto contrato Contrato de Comissão Mercantil - Financeiro

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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dunnhumby International Limited 19/04/2010 0,00 9.000.000,00 euros Não é possível aferir 5 anos NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlador de coligada (dunnhumby Brasil Consultoria Ltda.)

Garantia e seguros Penhor de ações da Nova Pontocom

Objeto contrato Mútuo

Natureza e razão para a operação Mútuo realizado no contexto da reestruturação da Nova Pontocom. Para mais informações, vide item 6.5 (v) deste Formulário de Referência.

Rescisão ou extinção Nada consta

Rescisão ou extinção Nada consta

Garantia e seguros Não há previsão

Casa Bahia Comercial Ltda 09/11/2010 0,00 R$ 110.598 mil Não é possível aferir. Indeterminada. NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Relação com o emissor Administradores da controlada Nova Pontocom

Objeto contrato Contratos de aluguel de centros de distribuição, prédios comerciais e administrativos.

Relação com o emissor Acionista relevante da controlada Globex

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Nada consta.

German Pasquale Quiroga Vilardo, Eduardo 
Khair Chalita, Renato Guillobel Drumond e 
Eduardo V Castro

08/11/2010 0,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 08/01/2018 SIM 0,000000

Relação com o emissor Acionista relevante da controlada Globex.

Garantia e seguros Não há previsão.

Objeto contrato Contrato de Comissão Mercantil – Financeiro

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Objeto contrato Prestação de Serviços de planejamento energético para suprimento de energia elétrica, com projeção do consumo de energia para cada unidade 
consumidora, durante 102 meses (estudo de viabilidade econômica custos da manutenção das lojas no mercado cativo ou no mercado livre), 
assessoria regulatória junto a ANEEL, CCEE e ONS

Garantia e seguros Não há previsão

Rescisão ou extinção Somente motivadamente.

Relação com o emissor Sociedade controlada por nosso controlador

Natureza e razão para a operação

Sykué Geração de Energia Ltda 14/09/2006 0,00 Não é possível aferir. Não é possível aferir. 31/12/2015 NÃO 0,000000

Relação com o emissor Sociedade controlada pelo nosso controlador

Rescisão ou extinção Rescisão sem justa causa permitida a partir do 3º ano de contrato desde que comunicada com 6 meses de antecedência. Rescisão com justa causa 
possível caso a parte em mora não a expurgue no prazo de 30 dias da notificação enviada nesse sentido. Nossa Companhia poderá, ainda, rescindir 
imediatamente o contrato caso (i) haja qualquer falha por parte do prestador no processamento das informações de nossos clientes; ou (ii) o 
prestador entre em estado de insolvência.

Natureza e razão para a operação

Fazenda da Toca Ltda 09/12/2009 0,00 Não é possível aferir Não é possível aferir Indeterminada NÃO 0,000000

Sykué Consultoria em Energia 01/09/2006 0,00 Não é possível aferir Não é possível aferir 31/12/2015 NÃO 0,000000

Objeto contrato Análise de informações de programas de fidelidade, bem como a entrega de relatórios e informações para otimização da gestão comercial e 
estratégia das categorias.

Garantia e seguros Não há previsão

Garantia e seguros Não há previsão

Rescisão ou extinção Imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação com 180 dias de antecedência

Natureza e razão para a operação

Relação com o emissor Sociedade controlada por nosso controlador.

Objeto contrato Fornecimento de FLV (Frutas Legumes e Verduras)

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Garantia e seguros Não há previsão

Rescisão ou extinção Somente motivadamente.

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Mercado Livre para abastecimento de diversas unidades consumidoras.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do
pagamento compensatório adequado

 

 
 
 
a) medidas tomadas pela Companhia para tratar de conflitos de interesses 
 

Nossa Companhia adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela 

legislação, incluindo as previstas no Regulamento do Nível 1. 

 

Nos termos do Estatuto Social da nossa Companhia, o Conselho de Administração delibera previamente 

sobre qualquer proposta a ser submetida à aprovação da Assembléia Geral referente à celebração e/ou 

alteração de qualquer acordo ou contrato, direta ou indiretamente, entre nossa Companhia e/ou suas 

afiliadas e qualquer dos acionistas controladores ou seus parentes ou afins, diretores ou qualquer de suas 

sociedades controladoras ou afiliadas, excetuando-se aqueles celebrados no curso normal dos negócios, 

que são contratados em condições de mercado. 

 

Nossa Diretoria e todos os nossos colaboradores estão comprometidos com o Código Ética, que previne 

nossa Companhia contra qualquer tomada de decisão que possa ocasionar conflito de interesses. 

 

b) demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento 
compensatório adequado 
 

Nossa Companhia e suas subsidiárias, ao celebrarem acordo ou estabelecerem relação comercial, o fazem 

sempre observando as condições praticadas em mercado àquela época. 

 

A escolha da empresa que será contratada sempre leva em consideração o critério do melhor preço, 

conhecimento do mercado, entre outros. 
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Tipo de capital Capital Autorizado

26/11/2007 0,00 0 140.040.291 140.040.291

Tipo de capital Capital Integralizado

05/05/2011 6.106.434.492,09 99.679.851 160.279.858 259.959.709

Tipo de capital Capital Subscrito

05/05/2011 6.106.434.492,09 Totalmente integralizado 99.679.851 160.279.858 259.959.709

Tipo de capital Capital Emitido

05/05/2011 6.106.434.492,09 Totalmente integralizado 99.679.851 160.279.858 259.959.709

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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PNA 47.272

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

28/11/2007 RCA 28/11/2007 891.730,62 Subscrição 
particular

0 47.272 47.272 0,02075418 18,86 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 33.290

Forma de integralização Em dinheiro

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

10/07/2007 RCA 10/07/2007 814.566,50 Subscrição 
particular

0 33.290 33.290 0,01461769 24,47 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 194.940

Forma de integralização Em dinheiro

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

15/05/2007 RCA 15/05/2007 5.630.841,90 Subscrição 
particular

0 194.940 194.940 0,08567181 28,89 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

30/04/2007 AGOE 01/01/0001 186.157.524,85 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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PNA 271.966

Critério para determinação do p Plano de Opção de Outorga de Ações

27/05/2008 RCA 27/05/2008 4.311.109,30 Subscrição 
particular

0 271.966 271.966 0,11905913 15,85 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

30/04/2008 AGOE 01/01/0001 60.935.509,21 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

PNA 509.968

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

10/03/2008 RCA 10/03/2008 7.562.797,88 Subscrição 
particular

0 509.968 509.968 0,22374929 14,83 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 101.128

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

17/12/2007 RCA 17/12/2007 1.734.407,00 Subscrição 
particular

0 101.128 101.128 0,04438977 17,15 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

Forma de integralização Em dinheiro

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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PNA 29.026

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

Capital social por classe ações

22/07/2008 RCA 22/07/2008 422.886,10 Subscrição 
particular

0 29.026 29.026 0,01234087 14,57 R$ por Unidade

PNA 357.081

Forma de integralização Em dinheiro

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

10/06/2008 RCA 10/06/2008 9.484.944,11 Subscrição 
particular

0 357.081 357.081 0,15204954 26,56 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 6.143.851

Critério para determinação do 
preço de emissão

A média ponderada dos últimos pregões anteriores à data

Forma de integralização Em dinheiro

27/05/2008 RCA 27/05/2008 217.860.956,46 Subscrição 
particular

0 6.143.851 6.143.851 2,68640819 35,46 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

Forma de integralização Em dinheiro

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

30/04/2009 AGOE 30/04/2009 17.756.050,77 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Forma de integralização

Critério para determinação do 
preço de emissão

30/04/2009 AGOE 30/04/2009 150.250.527,48 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

PNA 79.596

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

01/04/2009 RCA 01/04/2009 1.336.159,76 Subscrição 
particular

0 79.596 79.596 0,03383474 16,79 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 18.065

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

11/09/2008 RCA 11/09/2008 288.740,13 Subscrição 
particular

0 18.065 18.065 0,00767968 15,98 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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02/10/2009 RCA 02/10/2009 10.338.432,63 Subscrição 
particular

0 333.792 333.792 0,13114662 30,97 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNB 16.609.046

Critério para determinação do 
preço de emissão

Perspectiva de rentabilidade

Forma de integralização Em dinheiro e em créditos contra nossa Companhia

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

21/09/2009 AGE 21/09/2009 664.361.840,00 Subscrição 
particular

0 16.609.046 16.609.046 6,98125566 40,00 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

PNA 382.683

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

05/08/2009 RCA 05/08/2009 8.958.198,77 Subscrição 
particular

0 382.683 382.683 0,16111173 23,41 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 2.197.528

Critério para determinação do 
preço de emissão

A média ponderada dos últimos 15 pregões anteriores à data

Forma de integralização Capitalização de reservas

30/04/2009 AGOE 30/04/2009 71.024.104,96 Subscrição 
particular

0 2.197.528 2.197.528 0,93381120 32,32 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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PNA 1.111.551

Critério para determinação do 
preço de emissão

A média ponderada dos últimos 15 pregões anteriores à data

29/04/2010 AGOE 29/04/2010 67.126.564,89 Subscrição 
particular

0 1.111.551 1.111.551 0,43578833 60,39 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

29/04/2010 AGOE 29/04/2010 16.781.664,36 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

29/04/2010 AGOE 29/04/2010 85.479.849,17 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

PNA 214.733

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

15/03/2010 RCA 15/03/2010 3.311.313,97 Subscrição 
particular

0 214.733 214.733 0,08425793 15,42 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 333.792

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Outorga de Opçõesde Ações

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2010 RCA 15/12/2010 1.267.058,38 Subscrição 
particular

0 91.330 91.330 0,04000000 0,07 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Outorga de Opções de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

28/10/2010 RCA 28/10/2010 3.613.145,42 Subscrição 
particular

0 161.946 161.946 0,06000000 22,31 R$ por Unidade

PNA 66.513

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

12/07/2010 RCA 12/07/2010 940.342,87 Subscrição 
particular

0 66.513 66.513 0,02583492 14,14 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 1.275.608

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Opção de Outorga de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

09/06/2010 RCA 09/06/2010 25.988.437,30 Subscrição 
particular

0 1.275.608 1.275.608 0,49793762 20,37 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

Forma de integralização Capitalização de reservas

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de Outorgade Opções de Compra de Ações

Forma de integralização Em dinheiro

05/05/2011 RCA 05/05/2011 11.797.205,18 Subscrição 
particular

0 831.884 831.884 0,32000000 0,07 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

A média ponderada dos últimos 15 pregões anterioresà data de convocação da AGOE

Forma de integralização Capitalização de reservas

31/03/2011 AGOE 04/05/2011 84.539.959,08 Subscrição 
particular

0 1.354.156 1.354.156 0,53000000 62,43 R$ por Unidade

Forma de integralização

Critério para determinação do 
preço de emissão

31/03/2011 AGOE 31/03/2011 21.135.023,33 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

31/03/2011 AGOE 31/03/2011 0,00 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010 não houve qualquer desdobramento, 
grupamento e bonificação de ações.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010, bem como até a data de apresentação deste 
Formulário de Referência, não foram deliberadas reduções de nosso capital social.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes

Nos termos do Contrato de Compra de Ações da Globex, nos obrigamos a aumentar nosso capital social 

mediante a emissão de ações preferenciais classe B a um preço de emissão de R$ 40,00 por ação, ações 

essas que não podem ser negociadas ou transferidas, sendo obrigatoriamente convertidas em ações 

preferenciais classe A de nossa emissão. 

 

O aumento de capital mediante a emissão de até 16.609.046 ações preferenciais classe B foi aprovado por 

nossos acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de julho de 2009. A 

totalidade das ações preferenciais classe B ora referidas será convertida em ações preferenciais classe A, 

na proporção de um para um, sendo que: (a) 32% das ações foram convertidas em 30 de setembro de 

2009; (b) 28% das ações preferenciais classe B foram convertidas em 7 de janeiro de 2010; (c) 20% das 

ações foram convertidas em 7 de julho de 2010; e (d) 20% das ações serão convertidas em 7 de janeiro 

de 2011.  

 

Em razão de a totalidade das ações preferenciais classe B já terem sido convertidas em ações preferências 

classe A e, portanto, cumprido com sua finalidade, os nossos acionistas, reunidos em Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de março de 2011, aprovaram a sua extinção, bem como a 

conseqüente alteração da denominação de ”ações preferenciais classe A” para simplesmente “ações 

preferenciais”. 
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Direito a dividendos Nossas ações preferenciais conferem a seus titulares prioridade no recebimento de um dividendo 
mínimo preferencial anual, não cumulativo, de R$ 0,09 por ação, bem como dividendo 10% superior 
àquele atribuído a cada ação ordinária.



Nosso Estatuto Social prevê que 25% do nosso lucro líquido anual ajustado deverá estar disponível 
para distribuição a título de dividendo obrigatório ou pagamento de juros sobre capital próprio, em 
qualquer exercício social.

Direito a voto Sem Direito

Tag along 0,000000

Conversibilidade Não

Restrição a circulação Não

Direito a reembolso de capital SIm

Descrição das características 
do reembolso de capital

Nossas ações preferenciais possuem prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação de 
nossa Companhia, não havendo prioridade entre as classes de ações preferenciais nesse sentido.

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Direito a dividendos Nossas ações preferenciais conferem a seus titulares dividendo 10% superior àquele atribuído a 
cada ação ordinária. Nosso Estatuto Social prevê que 25% do nosso lucro líquido anual ajustado 
deverá estar disponível para distribuição a título de dividendo obrigatório ou pagamento de juros 
sobre capital próprio, em qualquer exercício social.

Direito a voto Pleno

Tag along 80,000000

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o nosso Estatuto Social ou as deliberações tomadas 
por nossos acionistas em Assembleia Geral não podem privar nossos acionistas do direito de: (i) 
participar dos lucros sociais da nossa Companhia; (ii) participar, na hipótese de liquidação da nossa 
Companhia, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes, na proporção de sua participação 
no capital social; (iii) fiscalizar nossa gestão, nos termos previstos na Lei das Sociedades por 
Ações; (iv) preferência na subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em determinadas 
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da nossa Companhia nos 
casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.Não obstante o disposto acima, na data de 
apresentação deste Formulário de Referência, nosso Estatuto Social não previa quorum específico 
em Assembleia Geral para a alteração dos direitos assegurados por nossas ações.

Conversibilidade Sim

Restrição a circulação Não

Outras características 
relevantes

Não há outras características relevantes não mencionadas neste item 18.1 com relação às ações de 
nossa emissão.

Condição da conversibilidade e 
efeitos sobre o capital-social

Nossos acionistas poderão, a qualquer tempo, converter suas ações ordinárias em ações 
preferenciais, desde que integralizadas, observado o limite de ações preferenciais equivalente a 2/3 
do total de ações por nós emitidas. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito 
à nossa Diretoria e, uma vez recebidos, deverão ser homologados na primeira reunião de nosso 
Conselho de Administração que se realizar, desde que observadas as condições acima. Tendo em 
vista que, na data de apresentação deste Formulário de Referência, 99,94% do nosso capital 
votante era detido pelo nosso grupo de controle, a conversão de ações ordinárias em ações 
preferenciais, até o limite permitido, não causaria efeitos relevantes sobre nosso capital social, tais 
como alteração de nosso controle societário.

Direito a reembolso de capital Não

Espécie de ações ou CDA Ordinária

18.1 - Direitos das ações
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Outras características 
relevantes

Não há outras características relevantes não mencionadas neste item 18.1 com relação às ações de 
nossa emissão.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o nosso Estatuto Social ou as deliberações tomadas 
por nossos acionistas em Assembleia Geral não podem privar nossos acionistas do direito de: (i) 
participar dos lucros sociais da nossa Companhia; (ii) participar, na hipótese de liquidação da nossa 
Companhia, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes, na proporção de sua participação 
no capital social; (iii) fiscalizar nossa gestão, nos termos previstos na Lei das Sociedades por 
Ações; (iv) preferência na subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em determinadas 
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da nossa Companhia nos 
casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.



Não obstante o disposto acima, na data de apresentação deste Formulário de Referência, nosso 
Estatuto Social não previa quorum específico em Assembleia Geral para a alteração dos direitos 
assegurados por nossas ações.

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

 

Nossas ações preferenciais não conferem a seus titulares direito de voto, exceto em caso de não 

pagamento de dividendos mínimos ou fixos por 3 exercícios sociais consecutivos. 

 

O exercício do direito de voto conferido às ações de titularidade dos acionistas integrantes do nosso grupo 

de controle está vinculado ao Acordo de Acionistas CBD e, indiretamente, ao Acordo de Acionistas Wilkes. 

Para informações sobre referidos acordos de acionistas, vide item 15.5 deste Formulário de Referência. 

 

Nosso Estatuto Social não obriga nossos acionistas a realizarem ofertas públicas de aquisição de ações. 

Não obstante, a Lei das Sociedades por Ações exige a realização de uma oferta pública de ações, em caso 

de alienação de nosso controle, para a aquisição das ações ordinárias remanescentes, por preço 

equivalente a, no mínimo, 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante de nosso grupo de 

controle. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

 

A Lei das Sociedades por Ações outorga à Assembleia Geral o direito de suspender o exercício dos direitos 

do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou por nosso Estatuto Social, cessando a 

suspensão logo que cumprida a obrigação. 
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30/06/2008 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

21.097.000 40,67 33,88 R$ por Unidade

31/03/2008 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

25.714.900 37,12 27,79 R$ por Unidade

31/12/2008 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

19.690.400 37,97 24,68 R$ por Unidade

30/09/2008 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

16.590.800 37,97 32,48 R$ por Unidade

Exercício social 31/12/2008

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

30/06/2009 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

22.382.000 38,26 31,98 R$ por Unidade

30/09/2009 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

30.036.000 50,00 38,00 R$ por Unidade

31/12/2009 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

36.724.400 65,02 50,00 R$ por Unidade

31/03/2009 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

13.215.500 32,68 27,97 R$ por Unidade

Exercício social 31/12/2009

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

30/06/2010 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

46.772.924 64,09 54,40 R$ por Unidade

31/03/2010 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

42.694.323 68,17 57,63 R$ por Unidade

31/12/2010 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

49.312.169 71,18 59,31 R$ por Unidade

30/09/2010 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

64.902.605 64,48 56,13 R$ por Unidade

Exercício social 31/12/2010

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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Valor total

(Reais)

779.650.000,00

Quantidade

(Unidades)

77.965

Restrição a circulação Não

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Valor mobiliário Debêntures

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (6ª Emissão)

Data de vencimento 01/03/2013

Data de emissão 01/03/2007

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

A Companhia poderá, a partir do 18º mês após a data de emissão, promover o resgate 
antecipado, total ou parcial, das debêntures de ambas as séries, mediante (i) 
deliberação do Conselho de Administração; e (ii) publicação de aviso nos termos da 
escritura de emissão das debêntures, com antecedência de, no mínimo, 10 dias da data 
do resgate, informando: (1) data; (2) volume ou número, bem como a série, das 
debêntures que pretendemos resgatar; e (3) quaisquer outras informações necessárias 
ao evento. O valor de resgate é equivalente ao valor nominal unitário acrescido da 
remuneração das debêntures, calculada pro rata temporis desde a data de emissão ou 
da última data de pagamento de remuneração, conforme o caso, até a data do seu 
efetivo pagamento; acrescido de prêmio de reembolso equivalente a 1,5%, calculado 
pro rata temporis e de forma decrescente, de acordo com a seguinte fórmula:

Prêmio de Reembolso (%) = 	P x (DD) / (TDC), onde: P = 1,50%; DD = n° de dias 
corridos a partir da data do resgate até a data de vencimento; e TDC = n° total de dias 
corridos desde o 18° mês contado da data de emissão até a data de vencimento.

O percentual correspondente ao Prêmio de Reembolso incidirá sobre o valor nominal 
unitário acrescido da remuneração das debêntures, calculada pro rata temporis desde a 
data de emissão ou da última data de pagamento de remuneração das debêntures, 
conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento. O resgate parcial, se houver, 
será realizado mediante sorteio coordenado pelo agente fiduciário das debêntures, nos 
termos do parágrafo 1º do art. 55 da Lei das S/A e demais normas aplicáveis.
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Características dos valores 
mobiliários

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às 
debêntures na ocorrência dos seguintes eventos: (a) liquidação, dissolução, pedido de 
autofalência ou de falência não elidido no prazo legal, decretação de falência ou de 
qualquer figura semelhante que venha a ser criada por lei; (b) propositura de plano de 
recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente 
de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano, ou ainda, 
ingresso, em juízo, de requerimento de recuperação judicial, independentemente de 
deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz 
competente; (c) descumprimento de qualquer obrigação pecuniária prevista na escritura 
de emissão das debêntures; (d) protestos de títulos contra a Companhia, que não sejam 
sanados ou declarados ilegítimos no prazo de 30 dias, cujo valor, individual ou em 
conjunto, seja superior a R$ 30 milhões, à exceção do protesto efetuado por erro ou má-
fé de terceiro, desde que validamente comprovado; (e) pagamentos aos acionistas de 
dividendos; (f) descumprimento de quaisquer obrigações não-pecuniárias previstas na 
escritura de emissão das debêntures, que não sejam sanadas no prazo de 30 dias, 
contados da notificação; (g) inadimplemento de qualquer dívida financeira em valor 
unitário ou agregado igual ou superior a R$ 30 milhões; (h) declaração de vencimento 
antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação da Companhia ou de qualquer de nossas 
controladas, em valor unitário ou agregado igual ou superior a R$ 30 milhões; (i) 
declarações e garantias prestadas na escritura de emissão das debêntures provarem-se 
substancialmente falsas, incorretas ou enganosas; (j) não cumprimento de qualquer 
decisão ou sentença judicial transitada em julgado, em valor unitário ou agregado 
superior a R$ 30 milhões; (k) cisão, fusão ou, ainda, incorporação por outra companhia, 
sem a prévia e expressa autorização dos titulares das debêntures.

O valor nominal unitário não sofre atualização. A remuneração das debêntures da 1ª e 
2ª série corresponde à Taxa DI acrescida de um spread de 0,5% ao ano.

Não há garantia ou preferência no âmbito das debêntures da nossa 6ª emissão. As 
debêntures da 6ª emissão são quirografárias.

Agente fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com 
remuneração anual de R$ 15 mil, atualizada pelo IGP-M/FGV.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas na escritura de 
emissão das debêntures da 6ª emissão depende de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 2/3 das debêntures em circulação de cada série da 6ª 
emissão, exceto se houver outro quorum específico previsto para a matéria. A renúncia 
à declaração de vencimento antecipado das debêntures da 6ª emissão depende de 
aprovação de debenturistas que representem, no mínimo, 75% das debêntures da 6ª 
emissão de cada série em circulação. As alterações referentes: (i) ao prazo de vigência 
das debêntures; (ii) às datas de amortização de principal e à remuneração aplicável; (iii) 
à cláusula de vencimento antecipado; (iv) ao resgate antecipado das debêntures; e (v) à 
eventual repactuação das debêntures, dependem de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 90% das debêntures da 6ª emissão de cada série em 
circulação. A deliberação de matérias que afetem e/ou impliquem em redução e/ou 
extinção de direitos e/ou garantias de apenas uma das séries da 6ª emissão dependem, 
única e exclusivamente, da aprovação dos debenturistas da referida série, conforme 
quorum previsto para a matéria.

A assembleia geral de titulares de debêntures da 6ª emissão pode ser convocada pelo 
agente fiduciário, pela Companhia ou por titulares de debêntures da 6ª emissão que 
representem, no mínimo, 10% das debêntures de cada série em circulação, ou pela 
CVM. A assembleia geral de titulares de debêntures instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença de debenturistas que representem, no mínimo, a metade 
das debêntures em circulação de cada série da 6ª emissão e, em segunda convocação, 
com qualquer quorum, conforme previsto na Lei das S/A. Consideram-se debêntures em 
circulação todas as debêntures da 6ª emissão subscritas, excluídas aquelas mantidas 
em tesouraria pela nossa Companhia ou detidas por nossos controladores, diretos ou 
indiretos, controladas ou coligadas, bem como por seus respectivos executivos e 
administradores e respectivos cônjuges. Nas deliberações da assembleia geral de 
debenturistas da 6ª emissão, cabe 1 voto ao titular de cada debênture, admitida a 
constituição de mandatário, debenturista ou não.
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Restrição a circulação SIm

Valor total

(Reais)

200.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

200

Descrição da restrição Tendo em vista que as debêntures da nossa 7ª emissão foram objeto de distribuição 
pública com esforços restritos de colocação, a qual está dispensada automaticamente 
de registro perante a CVM, nos termos da ICVM nº 476, de 16/01/2009, as debêntures 
da nossa 7ª emissão somente poderão ser negociadas entre investidores qualificados e 
depois de decorridos 90 dias da sua respectiva subscrição e integralização.

Possibilidade resgate Não

Conversibilidade Não

Outras características 
relevantes

Os recursos captados por meio da distribuição pública das debêntures da 6ª emissão 
foram utilizados para: (i) reforço de nosso capital de giro; (ii) pagamento de 
determinadas dívidas bancárias a vencer com os Bancos ABN Amro Bank NV e 
Santander Central Hispano S.A.; e (iii) alongamento da dívida decorrente da 6ª emissão 
de debêntures.

Valor mobiliário Debêntures

Data de vencimento 05/06/2011

Data de emissão 15/06/2009

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (7ª Emissão)
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Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas na escritura de 
emissão das debêntures da 7ª emissão depende de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 2/3 das debêntures em circulação. A renúncia à declaração de 
vencimento antecipado das debêntures depende de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 75% das debêntures. As alterações na escritura de emissão 
das debêntures da 7ª emissão referentes a: (i) prazo de vigência das debêntures; (ii) 
datas de pagamento do valor nominal unitário e da remuneração das debêntures 
aplicável; (iii) parâmetro de cálculo da remuneração das debêntures; (iv) quorum de 
deliberação das assembleias gerais de debenturistas quanto ao resgate antecipado das 
debêntures; e (v) condições de vencimento antecipado, dependem de aprovação de 
debenturistas que representem, no mínimo, 90% das debêntures da 7ª emissão. 

A assembleia geral de debenturistas da 7ª emissão pode ser convocada pelo agente 
fiduciário das debêntures, pela Companhia ou por debenturistas que representem, no 
mínimo, 10% das debêntures da em circulação, ou pela CVM. A assembleia geral de 
debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de debenturistas 
que representem, no mínimo, a metade das debêntures em circulação da 7ª emissão e, 
em segunda convocação, com qualquer número. Nas deliberações da assembleia geral 
de debenturistas da 7ª emissão, cabe 1 voto ao titular de cada debênture, admitida a 
constituição de mandatário, debenturista ou não.

Características dos valores 
mobiliários

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às 
debêntures da nossa 7ª emissão, na ocorrência dos seguintes eventos: (a) liquidação, 
dissolução, pedido de autofalência ou de falência não elidido no prazo legal ou 
decretação de falência; (b) propositura de plano de recuperação extrajudicial a qualquer 
credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida 
homologação judicial do referido plano, ou ainda, ingresso em juízo de requerimento de 
recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da 
recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; (c) descumprimento de 
qualquer obrigação pecuniária estabelecida na escritura de emissão das debêntures; (d) 
protestos de títulos contra a Companhia, que não sejam sanados ou declarados 
ilegítimos no prazo de 15 dias úteis, cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior 
a R$ 30 milhões, à exceção do protesto efetuado por erro ou má-fé de terceiro, desde 
que validamente comprovado pela Companhia no prazo legal; (e) descumprimento de 
quaisquer obrigações não pecuniárias estabelecidas na escritura de emissão das 
debêntures, que não seja sanado no prazo de 15 dias úteis contados da notificação; (f) 
descumprimento da obrigação de destinar os recursos captados por meio das 
debêntures conforme estabelecido na respectiva escritura de emissão; (g) 
inadimplemento de qualquer dívida financeira em valor unitário ou agregado igual ou 
superior a R$ 30 milhões; (h) declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida 
e/ou obrigação da Companhia ou de qualquer de nossas controladas; (i) declarações e 
garantias prestadas na escritura de emissão das debêntures provarem-se 
substancialmente falsas, incorretas ou enganosas; (j) não cumprimento de qualquer 
decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a Companhia, em valor 
unitário ou agregado superior a R$ 30 milhões; (k) cisão, fusão ou, ainda, incorporação 
por outra companhia, sem a prévia e expressa autorização dos debenturistas, ou, ainda, 
a transferência do controle acionário a terceiros; (l) alteração do objeto social, de forma 
que a atividade principal deixe de ser o comércio geral de alimentos; (m) transformação 
em sociedade limitada; e (n) não-manutenção, enquanto houver debêntures em 
circulação, de índices e limites estabelecidos na escritura de emissão das debêntures, 
os quais serão apurados no último dia de cada trimestre tomando-se por base os 
últimos 12 meses anteriores à respectiva data de apuração.

O valor nominal unitário não sofre atualização. A remuneração corresponde a 119% da 
Taxa DI.

Não há garantia ou preferência no âmbito das debêntures da nossa 7ª emissão. As 
debêntures da 7ª emissão são quirografárias.

Agente fiduciário: Pavarini DTVM Ltda., com remuneração em 2 parcelas anuais de R$ 
12 mil, atualizada pelo IPCA/IBGE.
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Conversibilidade Não

Possibilidade resgate Não

Restrição a circulação SIm

Descrição da restrição Tendo em vista que as debêntures da 8ª emissão foram objeto de oferta restrita com 
dispensa automática de registro perante a CVM, nos termos da ICVM nº 476, de 
16/01/2009, as mesmas somente poderão ser negociadas entre investidores 
qualificados e depois de decorridos 90 dias da respectiva subscrição e integralização.

Características dos valores 
mobiliários

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as nossas obrigações 
relativas às debêntures da 8ª emissão, na ocorrência dos seguintes eventos: (a) 
liquidação, dissolução, pedido de autofalência ou de falência não elidido no prazo legal 
ou decretação de falência; (b) propositura de plano de recuperação extrajudicial a 
qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou 
obtida homologação judicial do referido plano, ou ainda, ingresso em juízo, de 
requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do 
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; (c) 
descumprimento de qualquer obrigação pecuniária estabelecida na escritura de emissão 
das debêntures; (d) protestos de títulos contra a Companhia, que não sejam sanados ou 
declarados ilegítimos no prazo de 15 dias úteis, cujo valor, individual ou em conjunto, 
seja superior a R$ 30 milhões, à exceção do protesto efetuado por erro ou má-fé de 
terceiro, desde que validamente comprovado; (e) descumprimento de quaisquer 
obrigações não pecuniárias estabelecidas na escritura de emissão das debêntures, que 
não seja sanado no prazo de 15 dias úteis contados da notificação; (f) descumprimento 
da obrigação de destinar os recursos captados por meio das debêntures conforme 
estabelecido na escritura de emissão; (g) inadimplemento de qualquer dívida financeira 
em valor unitário ou agregado igual ou superior a R$ 30 milhões; (h) declaração de 
vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação da Companhia ou de 
qualquer de nossas controladas; (i) declarações e garantias prestadas na escritura de 
emissão das debêntures provarem-se substancialmente falsas, incorretas ou 
enganosas; (j) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em 
julgado contra a Companhia, em valor unitário ou agregado superior a R$ 30 milhões; 
(k)  cisão, fusão ou, ainda, incorporação por outra companhia, sem a prévia e expressa 
autorização dos debenturistas, ou, ainda, transferência do controle acionário a terceiros; 
(l) alteração do objeto social, de forma que a atividade principal deixe de ser o comércio 
geral de alimentos; (m) transformação em sociedade limitada; e (n) não manutenção, 
enquanto houver debêntures da 8ª emissão em circulação, dos índices e limites 
estabelecidos na escritura de emissão das debêntures, os quais serão apurados no 
último dia de cada trimestre, tomando-se por base os últimos 12 meses anteriores à 
respectiva data de apuração.

Valor mobiliário Debêntures

Outras características 
relevantes

Os recursos captados por meio da distribuição pública das debêntures da 7ª emissão 
foram utilizados para a aquisição de produtos agropecuários junto a fornecedores 
devidamente identificados na escritura de emissão das debêntures da nossa 7ª 
emissão.

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (8ª Emissão)

Quantidade

(Unidades)

500

Valor total

(Reais)

500.000.000,00

Data de emissão 15/12/2009

Data de vencimento 05/12/2014
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Valor total

(Reais)

779.650.000,00

Quantidade

(Unidades)

77.965

Data de vencimento 01/03/2013

Restrição a circulação Não

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Outras características 
relevantes

O valor nominal unitário não sofre atualização. A remuneração das debêntures da nossa 
8ª emissão corresponde a 109,5% da Taxa DI.

Não há garantia ou preferência no âmbito das debêntures da nossa 8ª emissão. As 
debêntures da 8ª emissão são quirografárias.

Agente fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com 
remuneração anual de R$ 12 mil, atualizada pelo IGP-M/FGV.



Os recursos captados por meio da distribuição pública das debêntures da nossa 8ª 
emissão foram utilizados para a manutenção de nossa estratégia de caixa e reforço de 
nosso capital de giro.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas na escritura de 
emissão das debêntures da 8ª emissão depende de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 2/3 das debêntures em circulação. A renúncia à declaração de 
vencimento antecipado das debêntures da 8ª emissão depende de aprovação de 
debenturistas que representem, no mínimo, 75% das debêntures em circulação. As 
alterações referentes: (i) ao prazo de vigência das debêntures; (ii) às datas de 
amortização de principal e à remuneração aplicável; (iii) à cláusula de vencimento 
antecipado; (iv) ao resgate antecipado das debêntures; e (v) à eventual repactuação das 
debêntures, dependem de aprovação de debenturistas que representem, no mínimo, 
90% das debêntures da 8ª emissão de cada série em circulação. A deliberação de 
matérias que afetem e/ou impliquem em redução e/ou extinção de direitos e/ou 
garantias de apenas uma das séries da 8ª emissão dependem, única e exclusivamente, 
da aprovação dos debenturistas da referida série, conforme quorum previsto para a 
matéria.

A assembleia geral de titulares de debêntures da 8ª emissão pode ser convocada pelo 
agente fiduciário, pela Companhia ou por titulares de debêntures da 8ª emissão que 
representem, no mínimo, 10% das debêntures de cada série em circulação, ou pela 
CVM. A assembleia geral de titulares de debêntures instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença de debenturistas que representem, no mínimo, a metade 
das debêntures em circulação de cada série da 8ª emissão e, em segunda convocação, 
com qualquer quorum, conforme previsto na Lei das S/A. Nas deliberações da 
assembleia geral de debenturistas da 8ª emissão, cabe 1 voto ao titular de cada 
debênture, admitida a constituição de mandatário, debenturista ou não.

Data de emissão 01/03/2007

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (6ª Emissão)

Valor mobiliário Debêntures
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Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

A Companhia poderá, a partir do 18º mês após a data de emissão, promover o resgate 
antecipado, total ou parcial, das debêntures de ambas as séries, mediante (i) 
deliberação do Conselho de Administração; e (ii) publicação de aviso nos termos da 
escritura de emissão das debêntures, com antecedência de, no mínimo, 10 dias da data 
do resgate, informando: (1) data; (2) volume ou número, bem como a série, das 
debêntures que pretendemos resgatar; e (3) quaisquer outras informações necessárias 
ao evento. O valor de resgate é equivalente ao valor nominal unitário acrescido da 
remuneração das debêntures, calculada pro rata temporis desde a data de emissão ou 
da última data de pagamento de remuneração, conforme o caso, até a data do seu 
efetivo pagamento; acrescido de prêmio de reembolso equivalente a 1,5%, calculado 
pro rata temporis e de forma decrescente, de acordo com a seguinte fórmula:

Prêmio de Reembolso (%) = 	P x (DD) / (TDC), onde: P = 1,50%; DD = n° de dias 
corridos a partir da data do resgate até a data de vencimento; e TDC = n° total de dias 
corridos desde o 18° mês contado da data de emissão até a data de vencimento.

O percentual correspondente ao Prêmio de Reembolso incidirá sobre o valor nominal 
unitário acrescido da remuneração das debêntures, calculada pro rata temporis desde a 
data de emissão ou da última data de pagamento de remuneração das debêntures, 
conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento. O resgate parcial, se houver, 
será realizado mediante sorteio coordenado pelo agente fiduciário das debêntures, nos 
termos do parágrafo 1º do art. 55 da Lei das S/A e demais normas aplicáveis.

Características dos valores 
mobiliários

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às 
debêntures na ocorrência dos seguintes eventos: (a) liquidação, dissolução, pedido de 
autofalência ou de falência não elidido no prazo legal, decretação de falência ou de 
qualquer figura semelhante que venha a ser criada por lei; (b) propositura de plano de 
recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente 
de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano, ou ainda, 
ingresso, em juízo, de requerimento de recuperação judicial, independentemente de 
deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz 
competente; (c) descumprimento de qualquer obrigação pecuniária prevista na escritura 
de emissão das debêntures; (d) protestos de títulos contra a Companhia, que não sejam 
sanados ou declarados ilegítimos no prazo de 30 dias, cujo valor, individual ou em 
conjunto, seja superior a R$ 30 milhões, à exceção do protesto efetuado por erro ou má-
fé de terceiro, desde que validamente comprovado; (e) pagamentos aos acionistas de 
dividendos; (f) descumprimento de quaisquer obrigações não-pecuniárias previstas na 
escritura de emissão das debêntures, que não sejam sanadas no prazo de 30 dias, 
contados da notificação; (g) inadimplemento de qualquer dívida financeira em valor 
unitário ou agregado igual ou superior a R$ 30 milhões; (h) declaração de vencimento 
antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação da Companhia ou de qualquer de nossas 
controladas, em valor unitário ou agregado igual ou superior a R$ 30 milhões; (i) 
declarações e garantias prestadas na escritura de emissão das debêntures provarem-se 
substancialmente falsas, incorretas ou enganosas; (j) não cumprimento de qualquer 
decisão ou sentença judicial transitada em julgado, em valor unitário ou agregado 
superior a R$ 30 milhões; (k) cisão, fusão ou, ainda, incorporação por outra companhia, 
sem a prévia e expressa autorização dos titulares das debêntures.

O valor nominal unitário não sofre atualização. A remuneração das debêntures da 1ª e 
2ª série corresponde à Taxa DI acrescida de um spread de 0,5% ao ano.

Não há garantia ou preferência no âmbito das debêntures da nossa 6ª emissão. As 
debêntures da 6ª emissão são quirografárias.

Agente fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com 
remuneração anual de R$ 15 mil, atualizada pelo IGP-M/FGV.
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Data de vencimento 05/06/2011

Data de emissão 15/06/2009

Quantidade

(Unidades)

200

Restrição a circulação SIm

Valor total

(Reais)

200.000.000,00

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (7ª Emissão)

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas na escritura de 
emissão das debêntures da 6ª emissão depende de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 2/3 das debêntures em circulação de cada série da 6ª 
emissão, exceto se houver outro quorum específico previsto para a matéria. A renúncia 
à declaração de vencimento antecipado das debêntures da 6ª emissão depende de 
aprovação de debenturistas que representem, no mínimo, 75% das debêntures da 6ª 
emissão de cada série em circulação. As alterações referentes: (i) ao prazo de vigência 
das debêntures; (ii) às datas de amortização de principal e à remuneração aplicável; (iii) 
à cláusula de vencimento antecipado; (iv) ao resgate antecipado das debêntures; e (v) à 
eventual repactuação das debêntures, dependem de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 90% das debêntures da 6ª emissão de cada série em 
circulação. A deliberação de matérias que afetem e/ou impliquem em redução e/ou 
extinção de direitos e/ou garantias de apenas uma das séries da 6ª emissão dependem, 
única e exclusivamente, da aprovação dos debenturistas da referida série, conforme 
quorum previsto para a matéria.

A assembleia geral de titulares de debêntures da 6ª emissão pode ser convocada pelo 
agente fiduciário, pela Companhia ou por titulares de debêntures da 6ª emissão que 
representem, no mínimo, 10% das debêntures de cada série em circulação, ou pela 
CVM. A assembleia geral de titulares de debêntures instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença de debenturistas que representem, no mínimo, a metade 
das debêntures em circulação de cada série da 6ª emissão e, em segunda convocação, 
com qualquer quorum, conforme previsto na Lei das S/A. Consideram-se debêntures em 
circulação todas as debêntures da 6ª emissão subscritas, excluídas aquelas mantidas 
em tesouraria pela nossa Companhia ou detidas por nossos controladores, diretos ou 
indiretos, controladas ou coligadas, bem como por seus respectivos executivos e 
administradores e respectivos cônjuges. Nas deliberações da assembleia geral de 
debenturistas da 6ª emissão, cabe 1 voto ao titular de cada debênture, admitida a 
constituição de mandatário, debenturista ou não.

Outras características 
relevantes

Os recursos captados por meio da distribuição pública das debêntures da 6ª emissão 
foram utilizados para: (i) reforço de nosso capital de giro; (ii) pagamento de 
determinadas dívidas bancárias a vencer com os Bancos ABN Amro Bank NV e 
Santander Central Hispano S.A.; e (iii) alongamento da dívida decorrente da 6ª emissão 
de debêntures.

Valor mobiliário Debêntures

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Tendo em vista que as debêntures da nossa 7ª emissão foram objeto de distribuição 
pública com esforços restritos de colocação, a qual está dispensada automaticamente 
de registro perante a CVM, nos termos da ICVM nº 476, de 16/01/2009, as debêntures 
da nossa 7ª emissão somente poderão ser negociadas entre investidores qualificados e 
depois de decorridos 90 dias da sua respectiva subscrição e integralização.

Possibilidade resgate Não
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Características dos valores 
mobiliários

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às 
debêntures da nossa 7ª emissão, na ocorrência dos seguintes eventos: (a) liquidação, 
dissolução, pedido de autofalência ou de falência não elidido no prazo legal ou 
decretação de falência; (b) propositura de plano de recuperação extrajudicial a qualquer 
credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida 
homologação judicial do referido plano, ou ainda, ingresso em juízo de requerimento de 
recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da 
recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; (c) descumprimento de 
qualquer obrigação pecuniária estabelecida na escritura de emissão das debêntures; (d) 
protestos de títulos contra a Companhia, que não sejam sanados ou declarados 
ilegítimos no prazo de 15 dias úteis, cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior 
a R$ 30 milhões, à exceção do protesto efetuado por erro ou má-fé de terceiro, desde 
que validamente comprovado pela Companhia no prazo legal; (e) descumprimento de 
quaisquer obrigações não pecuniárias estabelecidas na escritura de emissão das 
debêntures, que não seja sanado no prazo de 15 dias úteis contados da notificação; (f) 
descumprimento da obrigação de destinar os recursos captados por meio das 
debêntures conforme estabelecido na respectiva escritura de emissão; (g) 
inadimplemento de qualquer dívida financeira em valor unitário ou agregado igual ou 
superior a R$ 30 milhões; (h) declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida 
e/ou obrigação da Companhia ou de qualquer de nossas controladas; (i) declarações e 
garantias prestadas na escritura de emissão das debêntures provarem-se 
substancialmente falsas, incorretas ou enganosas; (j) não cumprimento de qualquer 
decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a Companhia, em valor 
unitário ou agregado superior a R$ 30 milhões; (k) cisão, fusão ou, ainda, incorporação 
por outra companhia, sem a prévia e expressa autorização dos debenturistas, ou, ainda, 
a transferência do controle acionário a terceiros; (l) alteração do objeto social, de forma 
que a atividade principal deixe de ser o comércio geral de alimentos; (m) transformação 
em sociedade limitada; e (n) não-manutenção, enquanto houver debêntures em 
circulação, de índices e limites estabelecidos na escritura de emissão das debêntures, 
os quais serão apurados no último dia de cada trimestre tomando-se por base os 
últimos 12 meses anteriores à respectiva data de apuração.

O valor nominal unitário não sofre atualização. A remuneração corresponde a 119% da 
Taxa DI.

Não há garantia ou preferência no âmbito das debêntures da nossa 7ª emissão. As 
debêntures da 7ª emissão são quirografárias.

Agente fiduciário: Pavarini DTVM Ltda., com remuneração em 2 parcelas anuais de R$ 
12 mil, atualizada pelo IPCA/IBGE.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas na escritura de 
emissão das debêntures da 7ª emissão depende de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 2/3 das debêntures em circulação. A renúncia à declaração de 
vencimento antecipado das debêntures depende de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 75% das debêntures. As alterações na escritura de emissão 
das debêntures da 7ª emissão referentes a: (i) prazo de vigência das debêntures; (ii) 
datas de pagamento do valor nominal unitário e da remuneração das debêntures 
aplicável; (iii) parâmetro de cálculo da remuneração das debêntures; (iv) quorum de 
deliberação das assembleias gerais de debenturistas quanto ao resgate antecipado das 
debêntures; e (v) condições de vencimento antecipado, dependem de aprovação de 
debenturistas que representem, no mínimo, 90% das debêntures da 7ª emissão. 

A assembleia geral de debenturistas da 7ª emissão pode ser convocada pelo agente 
fiduciário das debêntures, pela Companhia ou por debenturistas que representem, no 
mínimo, 10% das debêntures da em circulação, ou pela CVM. A assembleia geral de 
debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de debenturistas 
que representem, no mínimo, a metade das debêntures em circulação da 7ª emissão e, 
em segunda convocação, com qualquer número. Nas deliberações da assembleia geral 
de debenturistas da 7ª emissão, cabe 1 voto ao titular de cada debênture, admitida a 
constituição de mandatário, debenturista ou não.
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Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (8ª Emissão)

Data de emissão 15/12/2009

Data de vencimento 05/12/2014

Valor mobiliário Debêntures

Outras características 
relevantes

Os recursos captados por meio da distribuição pública das debêntures da 7ª emissão 
foram utilizados para a aquisição de produtos agropecuários junto a fornecedores 
devidamente identificados na escritura de emissão das debêntures da nossa 7ª 
emissão.

Quantidade

(Unidades)

500

Possibilidade resgate Não

Características dos valores 
mobiliários

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as nossas obrigações 
relativas às debêntures da 8ª emissão, na ocorrência dos seguintes eventos: (a) 
liquidação, dissolução, pedido de autofalência ou de falência não elidido no prazo legal 
ou decretação de falência; (b) propositura de plano de recuperação extrajudicial a 
qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou 
obtida homologação judicial do referido plano, ou ainda, ingresso em juízo, de 
requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do 
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; (c) 
descumprimento de qualquer obrigação pecuniária estabelecida na escritura de emissão 
das debêntures; (d) protestos de títulos contra a Companhia, que não sejam sanados ou 
declarados ilegítimos no prazo de 15 dias úteis, cujo valor, individual ou em conjunto, 
seja superior a R$ 30 milhões, à exceção do protesto efetuado por erro ou má-fé de 
terceiro, desde que validamente comprovado; (e) descumprimento de quaisquer 
obrigações não pecuniárias estabelecidas na escritura de emissão das debêntures, que 
não seja sanado no prazo de 15 dias úteis contados da notificação; (f) descumprimento 
da obrigação de destinar os recursos captados por meio das debêntures conforme 
estabelecido na escritura de emissão; (g) inadimplemento de qualquer dívida financeira 
em valor unitário ou agregado igual ou superior a R$ 30 milhões; (h) declaração de 
vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação da Companhia ou de 
qualquer de nossas controladas; (i) declarações e garantias prestadas na escritura de 
emissão das debêntures provarem-se substancialmente falsas, incorretas ou 
enganosas; (j) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em 
julgado contra a Companhia, em valor unitário ou agregado superior a R$ 30 milhões; 
(k)  cisão, fusão ou, ainda, incorporação por outra companhia, sem a prévia e expressa 
autorização dos debenturistas, ou, ainda, transferência do controle acionário a terceiros; 
(l) alteração do objeto social, de forma que a atividade principal deixe de ser o comércio 
geral de alimentos; (m) transformação em sociedade limitada; e (n) não manutenção, 
enquanto houver debêntures da 8ª emissão em circulação, dos índices e limites 
estabelecidos na escritura de emissão das debêntures, os quais serão apurados no 
último dia de cada trimestre, tomando-se por base os últimos 12 meses anteriores à 
respectiva data de apuração.

Conversibilidade Não

Valor total

(Reais)

500.000.000,00

Restrição a circulação SIm

Descrição da restrição Tendo em vista que as debêntures da 8ª emissão foram objeto de oferta restrita com 
dispensa automática de registro perante a CVM, nos termos da ICVM nº 476, de 
16/01/2009, as mesmas somente poderão ser negociadas entre investidores 
qualificados e depois de decorridos 90 dias da respectiva subscrição e integralização.
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Descrição da restrição Tendo em vista que as debêntures da 9ª emissão foram objeto de oferta restrita com 
dispensa automática de registro perante a CVM, nos termos da ICVM nº 476, de 
16/01/2009, as mesmas somente poderão ser negociadas entre investidores 
qualificados e depois de decorridos 90 dias da respectiva subscrição e integralização.

Conversibilidade Não

Valor total

(Reais)

610.000.000,00

Restrição a circulação SIm

Possibilidade resgate Não

Outras características 
relevantes

O valor nominal unitário não sofre atualização. A remuneração das debêntures da nossa 
8ª emissão corresponde a 109,5% da Taxa DI.

Não há garantia ou preferência no âmbito das debêntures da nossa 8ª emissão. As 
debêntures da 8ª emissão são quirografárias.

Agente fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com 
remuneração anual de R$ 12 mil, atualizada pelo IGP-M/FGV.



Os recursos captados por meio da distribuição pública das debêntures da nossa 8ª 
emissão foram utilizados para a manutenção de nossa estratégia de caixa e reforço de 
nosso capital de giro.

Quantidade

(Unidades)

610

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas na escritura de 
emissão das debêntures da 8ª emissão depende de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 2/3 das debêntures em circulação. A renúncia à declaração de 
vencimento antecipado das debêntures da 8ª emissão depende de aprovação de 
debenturistas que representem, no mínimo, 75% das debêntures em circulação. As 
alterações referentes: (i) ao prazo de vigência das debêntures; (ii) às datas de 
amortização de principal e à remuneração aplicável; (iii) à cláusula de vencimento 
antecipado; (iv) ao resgate antecipado das debêntures; e (v) à eventual repactuação das 
debêntures, dependem de aprovação de debenturistas que representem, no mínimo, 
90% das debêntures da 8ª emissão de cada série em circulação. A deliberação de 
matérias que afetem e/ou impliquem em redução e/ou extinção de direitos e/ou 
garantias de apenas uma das séries da 8ª emissão dependem, única e exclusivamente, 
da aprovação dos debenturistas da referida série, conforme quorum previsto para a 
matéria.

A assembleia geral de titulares de debêntures da 8ª emissão pode ser convocada pelo 
agente fiduciário, pela Companhia ou por titulares de debêntures da 8ª emissão que 
representem, no mínimo, 10% das debêntures de cada série em circulação, ou pela 
CVM. A assembleia geral de titulares de debêntures instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença de debenturistas que representem, no mínimo, a metade 
das debêntures em circulação de cada série da 8ª emissão e, em segunda convocação, 
com qualquer quorum, conforme previsto na Lei das S/A. Nas deliberações da 
assembleia geral de debenturistas da 8ª emissão, cabe 1 voto ao titular de cada 
debênture, admitida a constituição de mandatário, debenturista ou não.

Data de emissão 05/01/2011

Data de vencimento 05/01/2014

Valor mobiliário Debêntures

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (9ª Emissão)
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Características dos valores 
mobiliários

Poderão ser declarados antecipadamente vencidas todas as nossas obrigações 
relativas às debêntures da 9ª emissão, na ocorrência dos seguintes eventos: (i) 
liquidação, dissolução, pedido de autofalência ou de falência não elidido no prazo legal 
ou decretação de falência; (ii) propositura de plano de recuperação extrajudicial a 
qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou 
obtida homologação judicial do referido plano, ou ainda, ingresso em juízo, de 
requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do 
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; (iii) 
descumprimento de qualquer obrigação pecuniária estabelecida na Escritura de 
Emissão; (iv) protestos de títulos contra a Companhia, que não sejam sanados ou 
declarados ilegítimos no prazo de 15 dias úteis, cujo valor, individual ou em conjunto, 
seja superior a R$ 30 milhões, à exceção do protesto efetuado por erro ou má-fé de 
terceiro, desde que validamente comprovado; (v) descumprimento de quaisquer 
obrigações não pecuniárias estabelecidas na Escritura de Emissão, que não seja 
sanado no prazo de 15 dias úteis contados da notificação, por escrito, encaminhada 
pelo Agente Fiduciário à Companhia neste sentido; (vi) descumprimento da obrigação 
de destinar os recursos captados por meio das Debêntures conforme estabelecido na 
Escritura de Emissão; (vii) inadimplemento de qualquer dívida financeira em valor 
unitário ou agregado igual ou superior a R$ 30 milhões; (viii) declaração de vencimento 
antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação da Companhia ou de qualquer de suas 
controladas que seja decorrente de empréstimos bancários e/ou de títulos de dívida de 
responsabilidade da Companhia, em valor unitário ou agregado igual ou superior a R$ 
30 milhões, ou seu contravalor em outras moedas, salvo se a dívida ou obrigação for 
contestada de boa-fé pela Companhia e os documentos comprobatórios da justificativa 
da contestação da dívida ou da obrigação sejam encaminhados ao Agente Fiduciário no 
prazo de 10 dias úteis contado a partir da declaração de vencimento antecipado, bem 
como seja obtida medida judicial que suspenda a cobrança no prazo de 5 dias úteis 
contado a partir da declaração de vencimento antecipado; (ix) as declarações e 
garantias prestadas pela Companhia na Escritura de Emissão provarem-se 
substancialmente falsas, incorretas ou enganosas; (x) não cumprimento de qualquer 
decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a Companhia, em valor 
unitário ou agregado superior a R$ 30 milhões, ou seu contravalor em outras moedas, 
no prazo de até 15 dias úteis contado da data estabelecida para o seu cumprimento; (xi) 
cisão, fusão ou, ainda, incorporação da Companhia por outra companhia, sem a prévia 
e expressa autorização dos titulares de Debêntures, observado o quorum de 
deliberação estabelecido na Escritura de Emissão, exceto se a cisão, fusão ou 
incorporação atender aos requisitos do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, ou, 
ainda, transferência do controle acionário da Companhia a terceiros, ressalvadas as 
hipóteses de (a) transferência de participações entre os atuais controladores da 
Companhia ou (b) transferência do controle direto ou indireto da Companhia para 
sociedade integrante do setor de varejo; (xii) alteração do objeto social, de forma que a 
atividade principal deixe de ser o comércio geral de alimentos; (xiii) transformação em 
sociedade limitada; e (xiv) não manutenção, enquanto houver Debêntures em 
circulação, dos seguintes índices e limites financeiros, os quais serão apurados no 
último dia de cada trimestre, tomando-se por base os últimos 12 meses anteriores à 
respectiva data de apuração, sendo que a 1ª apuração será realizada a partir das DFs 
consolidadas relativas ao trimestre encerrado em 30/09/10: (a) Dívida Líquida 
Consolidada não superior ao PL; e (b) relação entre Dívida Líquida Consolidada e 
EBITDA Consolidado, menor ou igual a 3,25.
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Outras características 
relevantes

O valor nominal unitário não sofre atualização. A remuneração das debêntures da nossa 
9ª emissão corresponde a 107,75% da Taxa DI.

Não há garantia ou preferência no âmbito das debêntures da nossa 9ª emissão. As 
debêntures da 9ª emissão são quirografárias.

Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM Ltda.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas na escritura de 
emissão das debêntures da 9ª emissão depende de aprovação de debenturistas que 
representem, no mínimo, 2/3 das debêntures em circulação. A renúncia à declaração de 
vencimento antecipado das debêntures da 9ª emissão depende de aprovação de 
debenturistas que representem, no mínimo, 75% das debêntures em circulação. As 
alterações referentes: (i) ao prazo de vigência das debêntures; (ii) às datas de 
amortização de principal e à remuneração aplicável; (iii) à cláusula de vencimento 
antecipado; (iv) ao resgate antecipado das debêntures; e (v) à eventual repactuação das 
debêntures, dependem de aprovação de debenturistas que representem, no mínimo, 
90% das debêntures da 9ª emissão de cada série em circulação. A deliberação de 
matérias que afetem e/ou impliquem em redução e/ou extinção de direitos e/ou 
garantias de apenas uma das séries da 9ª emissão dependem, única e exclusivamente, 
da aprovação dos debenturistas da referida série, conforme quorum previsto para a 
matéria.

A assembleia geral de titulares de debêntures da 8ª emissão pode ser convocada pelo 
agente fiduciário, pela Companhia ou por titulares de debêntures da 9ª emissão que 
representem, no mínimo, 10% das debêntures de cada série em circulação, ou pela 
CVM. A assembleia geral de titulares de debêntures instalar-se-á, em 1ª convocação, 
com a presença de debenturistas que representem, no mínimo, a 1/2 das debêntures 
em circulação de cada série da 9ª emissão e, em 2ª convocação, com qualquer quorum, 
conforme previsto na LSA. Nas deliberações da AG de debenturistas da 9ª emissão, 
cabe 1 voto ao titular de cada debênture, admitida a constituição de mandatário, 
debenturista ou não.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

 

As ações ordinárias e as ações preferenciais de nossa emissão estão listadas no segmento do “Nível 1” de 

Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, sob os códigos “PCAR3” e “PCAR4”, respectivamente. 

 

Todas as nossas debêntures em circulação estão registradas para negociação no mercado secundário por 

meio do (a) Sistema Nacional de Debêntures - SND, operacionalizado pela CETIP S.A. – Balcão Organizado 

de Ativos e Derivativos, e do (b) Sistema BOVESPAFIX, administrado e operacionalizado pela 

BM&FBOVESPA. 
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

 

Temos ações listadas na NYSE (ADR nível III), desde 29 de maio de 1997, no segmento food retails e 

wholesalers, sob o símbolo CBD, sendo administrados pelo Bank of New York (“BONY”). Cada ADR 

representa 1 ação preferencial de emissão de nossa Companhia. O banco depositário e a instituição 

custodiante das nossas ADRs é o BONY. 

 

O volume financeiro total de negociação de nossos valores mobiliários (ações preferenciais e ADRs) em 

2010 foi, em conjunto, R$ 23.324.984.241,00. O volume financeiro total de negociação dos nossos ADRs 

no mesmo período foi US$ 6.423.526.118,00 ou R$ 10.701.594.512,59. Ou seja, o volume total de 

negociação de nossos ADRs representou 45,9% do volume total de negociação de nossos valores 

mobiliários (ações preferenciais e ADRs) em 2010. 

 

Em 31 de dezembro de 2010, havia 38.030.596 ADRs em circulação da nossa Companhia, enquanto, na 

mesma data, havíamos emitido 154.745.007 ações preferenciais, das quais 96.679.851 estavam em 

circulação. Dessa forma, 27,9% do número total de nossas ações preferenciais era negociado em forma 

de ADRs em 31 de dezembro de 2010, enquanto, na mesma data, 24,6% das ações preferenciais em 

circulação estavam referenciadas em ADRs. 
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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do
emissor

 

 

 

 

 

Nossa Companhia não efetuou quaisquer ofertas públicas nos 3 últimos exercícios sociais. 
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

 

Vide inciso “iv” do item 6.5 deste Formulário de Referência, referente à oferta pública de aquisição de 

ações decorrente da aquisição do controle da Globex. 
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16/01/2009 16/01/2009 à 
18/04/2009

85.479.849,17 Preferencial Classe A 3.000.000 3,684500 369.600 29,49 R$ por Unidade 12,320000

O Plano de Recompra abrangia ações preferenciais classe A de nossa emissão, incluindo as ações preferenciais representadas por ADRs, até o limite de 3,0 milhões de ações preferenciais.



O Plano de Recompra representava, em 18 de abril de 2009 (data de encerramento do plano), aproximadamente 3,6845% do total das ações preferenciais em circulação de emissão de nossa Companhia.



A recompra de ações preferenciais teve por objetivo sua manutenção em tesouraria para posterior alienação e/ou cancelamento, sem redução do nosso capital social. As ações preferenciais que adquirimos foram parcialmente 
utilizadas no processo de aquisição da Globex (para informações adicionais sobre a aquisição da Globex, vide inciso “ii” do item 6.5 deste Formulário de Referência).



A aquisição das ações preferenciais objeto do Plano de Recompra foi realizada na BM&FBOVESPA, tendo como instituições financeiras intermediárias Morgan Stanley Dean Witter CTVM S.A., Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários, UBS Pactual CTVM S.A., Itaú Corretora de Valores S/A e Ágora Senior CTVM S.A.

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor

Data delib. Período 
recomp.

Reservas e lucros 
disp. (Reais) Espécie Classe Qtde. prevista 

(Unidades) % rel. circ.
Qtde. adquirida 
aprovadas 
(Unidades)

PMP Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
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Saldo inicial 369.600 10.898.000,00 29,49

Cancelamento 0 0,00 0,00

Alienação 137.014 4.040.542,86 29,49

Aquisição 0 0,00 0,00

Preferencial

Saldo final 232.586 6.857.457,14 29,48

Movimentação Quantidade (Unidades) Valor total (Reais) Preço médio ponderado (Reais)

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários

Ações

Exercício social 31/12/2010

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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Preferencial 232.586 29,49 R$ por Unidade 18/04/2009 0,200000

Espécie ação Classe ação
Descrição dos valores 
mobiliários Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado 
de aquisição Fator de cotação Data aquisição

Relação ações 
em circulação 

(%)

Valor mobiliário Ações

19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último exercício social
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19.4 - Outras informações relevantes

 

Não utilizamos instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge). 
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Em 31 de dezembro de 2010, não possuíamos nenhuma política de negociação de valores mobiliários de nossa própria 
emissão.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 

Segundo a legislação e as normas da CVM em vigor, inclusive a Lei das Sociedades por Ações e a 

Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM n.º 358/02”), toda e 

qualquer companhia de capital aberto deve, como regra geral, apresentar à CVM e à BM&FBOVESPA 

determinadas informações periódicas, inclusive, mas não se limitando, informações financeiras trimestrais 

e demonstrações financeiras anuais acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos 

auditores independentes. Essa legislação e regulamentação também exigem que as companhias de capital 

aberto arquivem junto à CVM e à BM&FBOVESPA seus eventuais acordos de acionistas existentes, avisos 

sobre assembleias gerais de acionistas e cópias de atas e comunicados relacionados à divulgação de atos 

ou fatos relevantes. Nesse sentido, a nossa Política cumpre com as normas e legislação relacionadas 

acima. 

 

As normas da CVM também estabelecem regras com relação à divulgação e uso das informações relativas 

aos atos ou fatos relevantes de companhias de capital aberto, inclusive no que diz respeito à divulgação 

de informações sobre a negociação e a aquisição de títulos emitidos pelas companhias de capital aberto. 

Tais regras:  

 

• estabelecem o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade de divulgação. 

Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as decisões tomadas pelos acionistas 

controladores, resoluções de assembleia geral de acionistas ou da administração da companhia, ou 

quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos, técnicos, financeiros ou econômicos 

relacionados com os negócios da companhia (se ocorrer dentro da companhia ou que, de outra 

forma, se relacione com os negócios da companhia) que possa influenciar o preço de suas ações ou a 

decisão dos investidores de negociarem ou manterem tais ações ou de exercer quaisquer direitos 

subjacentes às ações; 

 

• especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, inclusive, dentre outros, a celebração de 

contratos prevendo a transferência de controle da companhia, a entrada ou retirada de acionistas que 

mantenham com a companhia qualquer contrato ou colaboração operacional, administrativa, 

financeira ou tecnológica, bem como qualquer reestruturação societária realizada entre as sociedades 

relacionadas à companhia em questão; 

 

• obrigam a companhia de capital aberto a divulgar atos ou fatos relevantes à CVM e à BM&FBOVESPA, 

bem como ao mercado em geral, por meio da publicação dos referidos atos ou fatos relevantes nos 

jornais geralmente utilizados pela referida companhia; 

 

• exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um fato relevante, 

inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro da companhia como 

companhia aberta, no prazo de um ano; 

 

• exigem que aos administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão técnico ou 

consultivo) de uma companhia de capital aberto divulguem à CVM e à BM&FBOVESPA o número, tipo 

e forma de negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas subsidiárias e suas 

sociedades controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como detidas por seus cônjuges, 

companheiros e dependentes. Devem ainda ser informadas quaisquer mudanças em referidas 

posições acionárias; 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 

• exigem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista elegendo 

membros do conselho de administração de uma companhia de capital aberto aumente ou diminua sua 

participação na referida companhia em mais de 5,0%, referido acionista ou entidade divulgue as 

informações relacionadas com a referida aquisição ou alienação; e 

 

• proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas. 

 

Além disso, fazemos parte do segmento especial de listagem “Nível 1” de governança corporativa da 

BM&FBOVESPA. Nesse sentido, adicionalmente à legislação e às normas da CVM aplicáveis, devemos 

observar o Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1 (“Regulamento do 

Nível 1”), que contempla regras de divulgação mais rigorosas e amplia as informações a serem divulgadas 

pelas companhias de capital aberto em razão da adoção das práticas de governança corporativa 

diferenciadas. O Regulamento do Nível 1, dentre as diversas obrigações que estabelece, impõe a 

obrigação, à companhia de capital aberto, de apresentação de demonstração de fluxo de caixa nas 

informações trimestrais e nas demonstrações financeiras e a divulgação de cronograma de eventos 

corporativos, que deve ser divulgado anualmente, até o fim do mês de janeiro. 

 

Em observância às normas da CVM e da BM&FBOVESPA, adotamos uma Política de Divulgação e Uso de 

Informações Relevantes e Preservação de Sigilo (“Política de Divulgação”) para a nossa Companhia, cujas 

regras devem ser observadas por todos os nossos funcionários, bem como pelos nossos Conselheiros, 

Diretores e membros do Conselho Fiscal. 

 

É de responsabilidade do nosso Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e à 

BM&FBOVESPA qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos nossos negócios que seja 

considerado informação relevante, bem como zelar pela ampla e imediata disseminação da informação 

relevante ao público em geral, inclusive por meio de anúncio publicado no jornal que utilizamos para a 

divulgação de nossas informações. 

 

Ademais, de acordo com a regulamentação da CVM aplicável, antes da divulgação ao mercado de ato ou 

fato relevante ocorrido referente à nossa Companhia, é vedada a negociação com ações de nossa 

emissão: (i) pela nossa Companhia; (ii) pelos nossos acionistas controladores, diretos ou indiretos; (iii) 

pelos nossos Diretores; (iv) pelos nossos Conselheiros; (v) pelos membros de quaisquer órgãos com 

funções técnicas ou consultivas, criados por disposição; (vi) por quem quer que, em virtude de seu cargo, 

função ou posição na nossa Companhia, nossas sociedades controladoras, sociedade controladas ou 

coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante; (vii) por quem quer que 

tenha conhecimento do ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao 

mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de nossa confiança, tais 

como auditores independentes, analistas de mercado e consultores, aos quais compete verificar a respeito 

da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de nossa emissão; e (viii) pelos 

administradores que se afastarem da nossa administração antes da divulgação pública de negócio ou fato 

iniciado durante seu período de gestão, e cuja vedação se estenderá pelo prazo de 6 meses após o seu 

afastamento. 

 

A vedação acima mencionada também prevalece sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação 

de ações de nossa emissão pela nossa própria Companhia, nossas sociedades controladas, coligadas ou 

outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, 

bem como se existir a intenção da nossa Companhia de promover incorporação, cisão total ou parcial, 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 

fusão, transformação ou reorganização societária. Também é vedada a negociação de valores mobiliários 

de nossa emissão por referidas pessoas no período de 15 dias anterior à divulgação das nossas 

informações trimestrais (ITR) e demonstrações financeiras. 

 

PÁGINA: 383 de 388

Formulário de Referência - 2011 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

Todas as pessoas vinculadas à nossa Companhia (acionistas, Diretores e Conselheiros, membros do 

Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição 

estatutária, bem como gerentes e funcionários da nossa Companhia que tenham acesso frequente a 

informações relevantes e outras pessoas que consideremos necessárias ou convenientes) assinam termo 

de adesão à Política de Divulgação e guardar sigilo sobre as informações relevantes ainda não divulgadas 

em relação às quais tenham conhecimento em razão do cargo ou posição que ocupam na nossa 

Companhia, sob pena de indenizar a nossa Companhia e as demais pessoas vinculadas dos prejuízos que 

venham a causar. Neste sentido, referidas pessoas zelam para que seus respectivos subordinados e 

terceiros que têm acesso à informações relevantes não divulgadas também guardem sigilo sobre tais 

informações. Qualquer violação da Política de Divulgação verificada deve ser comunicada imediatamente à 

nossa Companhia. 

 

A Política de Divulgação permite que atos ou fatos que constituam informações relevantes somente 

deixem de ser divulgados caso sua revelação possa colocar em risco os interesses legítimos de nossa 

Companhia. Em caso de dúvida, nossa Diretoria de Relações com Investidores pode submeter à 

apreciação da CVM questão sobre a divulgação ou não de atos ou fatos relevantes ao público. 

 

Mesmo após sua divulgação ao público, atos ou fatos relevantes devem ser considerados como não tendo 

sido divulgados até que tenha decorrido tempo razoável para que os participantes do mercado tenham 

recebido e processado referida informação. 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

 

A nossa Diretoria de Relações com Investidores é responsável pela implementação, manutenção, avaliação 

e fiscalização da nossa Política de Divulgação. 
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor

 

Mercado de “atacarejo” (rede de supermercados Assaí) 

 

Em 1º de novembro de 2007, adquirimos, por meio de nossa sociedade controlada indireta Sevilha, 60% 

da participação societária na Barcelona, sociedade que detém todos os ativos operacionais da rede de 

supermercados Assaí. Em 25 de julho de 2009, uma sociedade indiretamente controlada pela nossa 

Companhia, Nerano, adquiriu a participação societária remanescente da Barcelona. A aquisição da rede de 

supermercados Assaí representou uma diversificação nos nossos negócios, com a atuação no mercado de 

“atacarejo”, no qual não atuávamos até aquela data. Para mais informações sobre a aquisição da rede de 

supermercados Assaí, vide item 6.5, alínea “i”, deste Formulário de Referência. Para mais informações 

sobre nossa atuação no mercado de “atacarejo”, vide item 7.1 deste Formulário de Referência. 

 

Mercado de bens duráveis (Globex e Casas Bahia) 

 

Em 2009, com a aquisição da Globex (sociedade detentora da rede Ponto Frio) e a associação com as 

Casas Bahia, fortalecemos nossa atuação no mercado de bens duráveis, mercado este que, a época, não 

representava parcela significativa de nossa receita. Para mais informações sobre a aquisição da Globex e a 

associação com as Casas Bahia, vide item 6.5, alíneas “ii’ e “iv”, deste Formulário de Referência, 

respectivamente. 
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

 

Nos exercícios sociais de 2008, 2009 e 2010, não houve qualquer alteração significativa na forma de 

condução de nossos negócios. 
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

 

Não há contratos relevantes celebrados pela nossa Companhia ou nossas controladas não diretamente 

relacionados com nossas atividades operacionais. 
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