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São Paulo, Brasil, 11 de abril de 2011. O Grupo Pão d e Açúcar [NYSE: CBD; BM&FBOVESPA: PCAR4 (PN)] anuncia 

a performance das vendas do 1º trimestre de 2011 (preliminares não-auditadas). As informações apresentadas a seguir 

foram calculadas com base em números consolidados e em Reais, de acordo com a Legislação Societária vigente.  

Vale destacar que, especialmente no GPA Alimentar(1), a comparação de vendas do 1T11 foi 

negativamente impactada pelo efeito sazonal de Páscoa. Em 2010, a Páscoa ocorreu no início do 

mês de abril (04/04/2010), impactando positivamente as vendas de março/10, enquanto que, em 

2011, ocorrerá no final do mês de abril (24/04) e, portanto, impactará positivamente as vendas de 

abril/11. 

Desta forma, vamos apresentar também as comparações com ajuste de efeito Páscoa, que consiste 

exclusivamente na exclusão dos itens sazonais relacionados a este evento. Na divulgação dos 

resultados do 1º trimestre de 2011, serão apresentadas as vendas do 1º quadrimestre (janeiro-abril) 

com o objetivo de apresentar a tendência e neutralizar o efeito sazonal de Páscoa. 

Para melhor comparabilidade dos dados apresentados, as vendas do Extra Eletro e Extra.com.br do 

1T10 foram subtraídas do GPA Alimentar e alocadas na Globex. Desta maneira, o trimestre adequa-

se a nova estrutura de reporte da Companhia.  

 

Grupo Pão de Açúcar Consolidado 

No 1T11, as vendas brutas do Grupo Pão de Açúcar,  que contemplam todos os formatos e 

negócios operados pelo Grupo, totalizaram R$ 12.373,2 milhões, um crescimento de 58,9% em 

relação ao 1T10. Já as vendas líquidas atingiram R$ 10.868,8 milhões, um aumento de 55,9% em 

relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo as operações de Casas Bahia, as vendas 

brutas totalizariam R$ 8.704,8 e um crescimento de 11,8%, e as vendas líquidas totalizariam R$ 

7.806,1 milhões e um crescimento de 11,9%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) GPA Alimentar: considera Supermercado, Hipermer cado, Postos de Gasolina, Drogaria e Atacarejo. 

1º Tri./2011 -  Vendas brutas no conceito ‘mesmas lojas’ crescem 6, 8% no período, impactadas pelo               
......... ............efeito sazonal de Páscoa. Excluindo esse efeito, o crescimento seria de 8,7% 
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Performance de vendas brutas (termos nominais)

'Mesmas lojas'

Excluindo efeito Páscoa

No conceito ‘mesmas lojas’ , que considera apenas as lojas com no mínimo 12 meses de operação 

e, portanto, não considera as vendas de Casas Bahia, as vendas brutas e líquidas cresceram 6,8% 

em relação ao 1T10. Excluindo o efeito Páscoa, o crescimento seria de 8,7%. Em termos reais, ou 

seja, deflacionadas pelo IPCA Geral(2), o aumento foi de 0,7%. Excluindo o efeito Páscoa, o 

crescimento real seria de 2,5%. 
 

GPA Alimentar 

No 1T11, as vendas brutas e líquidas do GPA Aliment ar totalizaram R$ 6.640,2 milhões e R$ 

5.984,4 milhões respectivamente. Excluindo Extra Eletro e Extra.com.br, como mencionando 

anteriormente, o GPA Alimentar apresentaria crescimento de vendas (brutas e líquidas) de 9,7% em 

relação ao 1T10. Além disso, excluindo o efeito sazonal da Páscoa, o crescimento seria de 12,2%.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No conceito ‘mesmas lojas’,  as vendas brutas cresceram 5,6% em relação ao 1T10. Excluindo o 

efeito de Páscoa, o crescimento seria de 7,9%. As vendas líquidas apresentaram um incremento 

nominal de 5,7%. Excluindo efeito Páscoa o crescimento seria de 8,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) O Grupo Pão de Açúcar adota como indicador de inflação o IPCA – Índice Geral, que também é utilizado pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) por melhor refletir 
o mix de produtos e marcas comercializadas pela Companhia. Valor do IPCA 12 meses utilizado 6,3%. 
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Ainda no conceito 'mesmas lojas', as vendas de não-alimentos cresceram 11,6%, com destaque para 

as categorias de Eletroeletrônicos e Têxtil. Já as vendas de alimentos apresentaram crescimento de 

3,6% no período. Excluindo o efeito de Páscoa, esse crescimento seria de 6,6%. 

Entre as bandeiras do Grupo, o destaque no 1º trimestre de 2011 foi o Extra Supermercado, cuja 

venda bruta no conceito ‘mesmas lojas’ ficou acima dos formatos do Grupo. 
 

Globex  

No 1T11, as vendas brutas totais de Globex , que incluem as lojas do Ponto Frio, Casas Bahia e a 

Nova Pontocom (operações de e-commerce do Pontofrio.com.br, Extra.com.br, Casasbahia.com.br e 

operação de atacado-eletro), atingiram R$ 5.733,0 milhões, montante 297,4% superior ao mesmo 

período no ano anterior. Excluindo a operação de Casas Bahia, as vendas brutas cresceriam 43,1% 

no 1T11 versus 1T10, totalizando R$ 2.064,6 milhões e incluindo as vendas do Extra Eletro e 

Extra.com.br no 1T10, o crescimento seria de 19,2%. 

As vendas líquidas totais alcançaram R$ 4.884,4 milhões e são 288,4% superiores às vendas do 

1T10. Excluindo as operações de Casas Bahia, as vendas totalizariam R$ 1.821,7 milhões, 44,9% 

acima do 1T10. 

As vendas brutas e líquidas no conceito ‘mesmas lojas’(3) cresceram 10,9% e 10,5%, 

respectivamente, no 1T11 versus 1T10.  

Ainda no conceito ‘mesmas lojas’, as vendas brutas das lojas físicas cresceram 6,4% em relação ao 

1T10. Vale ressaltar que essa performance foi impactada pelas lojas Extra Eletro, que foram 

convertidas para Ponto Frio no final do ano passado e estão passando por reestruturação de layout, 

adequação do sortimento e troca de sistema. Excluindo essas lojas, o crescimento seria de 9,5%. 

Essa performance também foi impactada pelo fim da redução do IPI, que ocorreu no 1T10, onde os 

consumidores concentraram suas compras no período.  

As vendas brutas da Nova Pontocom cresceram 20,9% no 1T11, com destaque para o e-commerce, 

que cresceu 33,0% no período. 

Para 2011, o Grupo reitera o guidance para o negócio de eletroeletrônico, com um faturamento bruto 

acima de R$ 20 bilhões para as lojas físicas e um crescimento de vendas da Nova Pontocom de 30% 

a 50% acima do mercado online. 

 (3) As vendas no conceito ‘ mesmas lojas’ de Globex incluem as operações do Ponto Frio em lojas físicas + Nova Pontocom (Atacado-eletro + Pontofrio.com.br e Extra.com.br). 

 
 

Declarações contidas neste comunicado relativo à perspectiva dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais/ financeiros e relativas ao 
potencial de crescimento da Empresa, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia. 
Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças do mercado, do desempenho econômico geral do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais e, 
portanto, estão sujeitas a mudanças. 
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Relações com Investidores 
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Fax: (11) 3884-2677 
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