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Número de lojas Área de Vendas - (m2)

 208  273.016

172  211.517

62  462.195

55 35.973

Total 497  982.701

Lojas por Estado (dezembro - 2003)
Pão de Açúcar

CompreBem 
Barateiro Extra Extra-Eletro

 São Paulo 135 154 39 55

 Rio de Janeiro 11 18 9 -

 Ceará 20 - 2 -

 Paraná 11 - 2 -

 Distrito Federal 12 - 3 -

 Pernambuco 2 8 - -

 Paraíba 6 - - -

 Piauí 3 - - -

 Bahia - - 3 -

 Minas Gerais - - 2 -

 Goiás - - 1 -

 Mato Grosso do Sul - - 1 -
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A Companhia Brasileira de Distribuição (CBD)/Grupo Pão de Açúcar 
é líder do setor varejista de alimentos no Brasil, com receita bruta de 
R$ 12,8 bilhões em 2003 e market share de 15%. Em dezembro de 2003, 
operava 497 lojas, distribuídas em 12 estados, com área total de vendas 
de 982.701 metros quadrados e 55,5 mil empregados.

Fundada em 1948, a CBD consolidou sua operação com a estrutura 
de multiformato e o equilíbrio de participação entre os modelos de 
supermercado e hipermercado. Sua atuação é sustentada por três 
formatos: supermercados (divisões Pão de Açúcar e CompreBem 
Barateiro), hipermercados (Extra) e lojas de eletroeletrônicos (Extra-
Eletro), que possuem estratégias de vendas e foco de atuação específi cos 
e direcionados para consumidores de diferentes perfi s.

As ações da Companhia estão listadas, desde 1995, na Bolsa de Valores 
de São Paulo e, desde de 1997, na Bolsa de Nova York (ADR nível III). 
Em 1999, associou-se ao Grupo Casino, segunda maior empresa do 
setor varejista da França e, em 2003, suas ações passaram a integrar o 
Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa.

No fi nal do ano, a CBD associou-se à Sendas, líder do segmento no 
Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de fortalecer sua participação 
na região e consolidar a liderança no mercado nacional.

PERFIL CORPORATIVO
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Principais Indicadores

2003 2002 2001 2000 1999

Resultados (R$ milhões)

Receita bruta de vendas 12.788 11.154 9.533 9.052 6.943

Receita líquida de vendas 10.806 9.455 8.055 7.630 5.803

Lucro bruto 3.042 2.645 2.247 2.101 1.567

EBITDA 902 781 634 604 423

Lucro líquido 226 245 251 332 62

Margens (%)

Margem bruta 28,2 28,0 27,9 27,5 27,0

Margem EBITDA 8,3 8,3 7,9 7,9 7,3

Margem líquida 2,1 2,6 3,1 4,3 1,1

Índices de Produtividade

Venda líquida por m2 / mês (R$)     949 880  827 858 878 

Venda líquida por funcionário / mês (R$) 19.484 18.124 17.485 17.142 13.756

Venda líquida por checkout / mês (R$) 191.349 111.476 102.523 103.876 103.313

Ticket Médio (R$)    25,2 23,8 22,8 23,0 22,8 

Ações

Nº de ações (mil) 113.442.239 113.186.139 113.061.139 107.372.033 97.261.274

Lucro líquido por lote de mil ações (R$) 1,99 2,17 2,22 3,09 0,64

Valor de mercado (R$ milhões) 7.986.334 6.168.645 5.596.526 7.655.626 5.835.676

Montante de dividendos (R$ milhões) 54.792 59.441 60.774 80.135 15.957

Financeiro (R$ milhões)

Ativo total 8.940 9.188 7.281 6.691 5.154

Patrimônio líquido 3.768 3.592 3.404 2.963 2.315

Investimentos 539 1.062 508 1.209 785

Liquidez corrente (Ativo/Passivo circulante) 1,13 1,16 1,21 1,14 1,54

Dívida bruta 2.480.054 2.924.770 2.175.222 1.848.084 1.596.640

Dívida líquida 1.498.141 1.789.612 1.127.133 956.047 336.105

Dívida líquida / Patrimônio líquido(%) 39,8 49,8 33,1 32,3 14,5

Nº de empregados 55.557 57.898 52.060 50.106 39.642
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Venda líquida por m2 / mês (R$)

2003 2002 2001 2000 1999

949
880

827
878858

Receita líquida (R$ milhões)

2003 2002 2001 2000 1999

10.806
9.455

8.055 7.630

5.803

Lucro líquido (R$ milhões)

2003 2002 2001 2000 1999

226 245 251

62

332

EBITDA (R$ milhões)

2003 2002 2001 2000 1999

902
781

634

423

604

Margem EBITDA (em %)

2003 2002 2001 2000 1999

8,3% 8,3%
7,9%

7,3%
7,9%

Número de funcionários

2003 2002 2001 2000 1999

55.557 57.898
52.060 50.106

39.642

Venda líquida por funcionário / mês (R$)

2003 2002 2001 2000 1999

194,84
181,24 174,85

137,56

171,42

Investimentos (R$ milhões)

2003 2002 2001 2000 1999

539

1.062

508

785

1.209
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Distribuição da receita 
por unidade de negócios

31,8%

48,0%

17,8%

2,4%

Extra

CompreBem Barateiro

Pão de Açúcar

Extra-Eletro
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Em 2003, mais uma vez 
a CBD alcançou ganhos 
de produtividade e 
efi ciência operacional 
com crescimento  do 
EBITDA de 15% e 
margem de 8,3%.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Em 2003, a CBD confi rmou sua capacidade de superação e adaptação às difi culdades conjunturais da 
economia. Presenciamos em todo o país, um cenário macroeconômico difícil, com taxas de juros elevadas, 
crescimento do nível de desemprego e queda da renda disponível para consumo. Apesar de todas essas 
adversidades, a Companhia manteve sua postura de não participar da crise e continuou investindo na 
abertura de novas lojas e na criação de empregos.

Alcançamos um faturamento bruto de R$ 12,8 bilhões, com crescimento de 15% em relação a 2002, 
acompanhado da manutenção de nossa rentabilidade operacional. Situado no mesmo patamar das melhores 
práticas de varejo no mundo, o nosso EBITDA atingiu R$ 902 milhões, com crescimento 
de 15% e margem de 8,3%. O lucro antes do imposto de renda cresceu 70% perante 2002. 

A conquista dessa performance, mesmo diante de um período tão difícil como foi o ano de 2003, foi 
decorrente dos investimentos efetuados nos últimos anos no reposicionamento dos formatos de lojas, 
em distribuição e tecnologia da informação, bem como dos ganhos obtidos em efi ciência operacional. 
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Augusto Marques da Cruz Filho
Diretor Presidente

Em 2004, continuaremos nossa busca incessante por produtividade e ganhos de escala, o que certamente 
aumentará nossa competitividade no varejo brasileiro e nos possibilitará cumprir nossa missão de garantir 
a melhor experiência de compras para todos os nossos clientes em cada uma de nossas lojas.

Outra ação importante realizada em 2003 que confi rma o potencial da CBD, foi a associação com a rede 
carioca Sendas, em linha com um de nossos objetivos – de crescimento em regiões onde já operamos. 
Assim, passaremos a atuar no Estado do Rio de Janeiro por meio de uma nova empresa com 106 lojas e 
faturamento anual da ordem de R$ 3,5 bilhões. Responsável pela administração dessa companhia, a CBD 
se benefi ciará pela possibilidade de diluição de custos e pelo fortalecimento de sua presença num mercado 
tão importante como o do Rio de Janeiro.

Esses resultados e conquistas têm mais relevância se levarmos em conta que 2003 foi o ano de 
implementação das mudanças no nosso modelo de administração, que respeita as mais sólidas práticas de 
governança corporativa. Atenta às difi culdades enfrentadas no ano, a transição dos negócios ocorreu com 
tranqüilidade e temos, hoje, uma diretoria executiva consolidada e integrada na busca pelos objetivos da 
Companhia. Nessa nova estrutura, o Conselho de Administração e os recém-criados comitês de Finanças, 
Desenvolvimento e Marketing, e Auditoria também tiveram papel ativo, contribuindo para a melhoria da 
performance global da CBD. 

Percebemos então que, ao dar o primeiro passo, teríamos que seguir adiante. Por isso, em 2003, fi zemos 
uma auto-avaliação que culminou com a defi nição das diretrizes que nortearão a Empresa nos próximos 
anos. Redefi nimos nossa Missão e Visão que, sustentadas por nossos princípios e valores, passam a 
representar a evolução de tudo o que somos e queremos ser para nossos clientes, acionistas e público 
em geral. 

Aliado a isso, desenvolvemos um planejamento estratégico, com metas de crescimento para a CBD nos 
próximos quatro anos, que nos permitirão desenvolver os atributos de valor de cada bandeira, reforçando 
suas vantagens competitivas. Queremos introduzir no dia-a-dia de nossos colaboradores uma cultura de 
planejamento de longo prazo, pouco comum no mercado de varejo, em que domina o imediatismo.

Temos consciência do desafi o, mas acreditamos que o sucesso de um planejamento integrado é reforçado 
pelo trabalho em equipe, que estimula a troca de idéias e traz inovações. Por isso, confi amos no potencial 
de nossos colaboradores e investimos no seu aperfeiçoamento profi ssional e humano. 

Além do compromisso com a nossa gente, também procuramos colaborar com o desenvolvimento social, 
auxiliando na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Esse compromisso pode ser traduzido 
pela qualidade ética das relações que mantemos com nossos diferentes públicos e pela adoção de ações 
em seis grandes âmbitos: práticas de varejo responsável, apoio a políticas públicas, incentivo ao esporte 
e à cultura, atenção com o meio ambiente e desenvolvimento humano e social.

A Administração

Abilio Diniz
Presidente do Conselho de Administração



Com seus pilares, sólidos e 
fortes, a CBD sustenta sua 

principal razão de ser: o cliente.



ESTRATÉGIA E OBJETIVOS

Missão, Visão e Pilares da CBD

No caminho das mudanças implementadas no modelo de 
Governança Corporativa, que busca uma profi ssionalização 
intensa, melhor performance, efi ciência, produtividade e 
lucratividade, a CBD defi niu diretrizes que nortearão sua atuação 
nos próximos anos.

Esse novo direcionamento está alinhado aos três pilares básicos 
da Companhia – nossa gente, domínio da tecnologia e sólida 
estrutura de capital – que sustentam sua razão de ser: o cliente. 
As novas diretrizes, que estão sendo disseminadas entre todos 
os colaboradores da organização, têm no seu escopo a Missão e 
a Visão e contemplam um plano de crescimento da CBD para o 
período 2004/2008.

PILARES CBD

Cliente: nossa razão de ser

“A CBD está voltada 
para os seus clientes, 
cuidando que todo 
contato que ele tiver 
com as suas marcas, 
se traduza na 
melhor experiência 
e alimente uma 
longa relação de 
fi delidade.”
A Companhia trabalha de forma incansável e contínua para 
garantir a satisfação de seus clientes. Por isso, todas as ações 
são direcionadas para que ele fi que satisfeito e retorne sempre. 
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Nossa gente
“Pessoas tecnicamente melhores que o 
mercado, bem preparadas e motivadas 
para assumir desafi os, riscos e atitudes 
inovadoras. Pessoas que gostem de servir, 
que valorizem o respeito em suas relações 
internas com o cliente, fornecedores e 
parceiros, e que se posicionem com garra, 
independente das circunstâncias.”
Por acreditar que o potencial de seus colaboradores é 
um importante diferencial competitivo, a CBD investe 
no desenvolvimento pessoal e profi ssional de seu time, 
preocupando-se com a motivação e qualidade de vida de 
seus colaboradores, que entendem a importância de contribuir 
para o melhor atendimento a todos: clientes, fornecedores 
e parceiros. 

Domínio da tecnologia
“Atenção a tudo o que acontece no mundo, 
avaliando sua utilidade e retorno para 
o nosso negócio, para extrair dessas 
tecnologias disponíveis o máximo 
aproveitamento.”
A busca por novos conhecimentos faz parte da cultura 
da Companhia, que assume uma posição pró-ativa na 
consolidação de técnicas, metodologias, sistemas, processos, 
equipamentos e ferramentas aplicadas ao varejo. 

Sólida estrutura de capital
“Uma estrutura de capital que permita 
investimentos em nossa empresa, em 
nossa gente e em nosso país, operando 
com efi ciência para proporcionar retorno 
aos acionistas e um crescimento sustentável 
a longo prazo.”
A CBD procura manter uma estrutura de capital equilibrada que 
permita atuar com efi ciência e crescer com solidez, garantindo 
o retorno aos acionistas e a valorização da Empresa.

A Companhia conta 
com diretrizes claras 
e bem defi nidas, que 

a capacitam para 
seguir com segurança 

em busca de novas 
conquistas.
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Planejamento estratégico

Com a adoção de um novo modelo de governança corporativa 
e o desenvolvimento de um plano estratégico de longo prazo, 
a CBD busca uma clara defi nição de sua Missão, Visão e 
Valores, assim como de metas de crescimento e indicadores 
de retorno para toda a Companhia. Esses objetivos, traçados 
para os próximos cinco anos, estão sendo construídos com 
a introdução de uma cultura inovadora de planejamento de 
longo prazo, pouco comum no mercado de varejo, em que 
domina o imediatismo.

Baseando-se em princípios como foco em resultados, 
consistência de investimentos, simplicidade e transparência, 
foi desenvolvida uma metodologia de trabalho que teve 
início com a defi nição de metas de crescimento pelo Comitê 
Executivo. A partir daí, as Unidades de Negócio elaboraram 
estratégias que serão suportadas por todas as áreas da 
Companhia, com o objetivo de compartilhar o direcionamento 
do planejamento de longo prazo com todos os colaboradores.

Em 2004, a atuação da CBD continuará direcionada para 
maior produtividade e ganhos de escala, que permitirá o 
fortalecimento da competitividade da Companhia no varejo 
brasileiro e possibilitará ganhos adicionais de market share. 

Principais metas para 2004: 

•   Crescimento da área de vendas entre 5% e 8%, com a 
abertura de 3 a 5 hipermercados e 10 a 15 supermercados;

•  Crescimento direcionado para regiões onde a Companhia 
já atua;

•  Consolidação da estrutura multiformato, com o equilíbrio 
de participação entre supermercados e hipermercados;

•  Crescimento de vendas, no conceito “mesmas lojas”, 
em torno de 3% em valores reais;

• Margem EBITDA entre 8% e 8,5%.

Missão 
“Garantir a melhor experiência de compra 
para todos os nossos clientes, em cada uma 
de nossas lojas.”
A Missão representa a razão de existir de uma empresa e, 
na CBD, é traduzida pelas Unidades de Negócio de acordo 
com seu posicionamento, de maneira a colocar o cliente 
como o centro de todo o trabalho. O objetivo da Companhia é 
despertar o interesse do cliente e encantá-lo para que ele fi que 
satisfeito e retorne sempre. 

Visão 
“A CBD almeja ampliar a liderança no 
mercado brasileiro de varejo e tornar-se 
a empresa mais admirada do país por 
sua rentabilidade, inovação, efi ciência, 
responsabilidade social e contribuição 
para o desenvolvimento do Brasil.”
Os objetivos da CBD estão expressos em sua Visão, que 
representa aonde a Empresa pretende chegar: ser a líder 
de vendas, com efi ciência, produtividade e rentabilidade, e 
estar sempre à frente da concorrência, oferecendo produtos 
e serviços inovadores, com atenção aos projetos de 
responsabilidade social.



A diversidade de formato das 
lojas é uma das principais 

vantagens competitivas da CBD.



ESTRUTURA E DESEMPENHO 
DOS NEGÓCIOS

Em 2003, a CBD atuava no 
mercado brasileiro com 497 
lojas, em 12 estados, por meio 
do conceito multiformato, que 
permite atender às necessidades 
específi cas de diferentes tipos de 
consumidores. Essa estrutura é 
composta por quatro bandeiras: 
Pão de Açúcar e CompreBem 
Barateiro (supermercados), 
Extra (hipermercados) e Extra-
Eletro (lojas de produtos 
eletroeletrônicos).

Supermercados de vizinhança, com variedade e qualidade no 
mix de produtos, atendimento e serviços personalizados e 
investimentos constantes em tecnologia e inovação.

 

Supermercados populares, inseridos no dia-a-dia da 
comunidade, com preços competitivos, qualidade, variedade no 
mix de perecíveis e com serviços e atendimento diferenciados.

Hipermercados cujos diferenciais são preços competitivos, 
grande variedade de produtos alimentícios e não-alimentícios 
e diversifi cação de serviços. 

Lojas especializadas na comercialização de bens duráveis, como 
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis e itens de bazar.
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Distribuição da receita por bandeira

 32%  Pão de Açúcar

 18%   CompreBem
Barateiro

 48%  Extra

 2%    Extra-Eletro

Desempenho de vendas 

O ano de 2003 foi marcado pela elevação das taxas de juros e 
do índice de desemprego, que provocaram a queda na renda 
disponível e o fenômeno conhecido como downtrading, em 
que os consumidores passam a migrar para produtos de 
1º preço e marcas próprias. Segundo a Associação Brasileira 
de Supermercados (ABRAS), 2003 foi o pior ano para o varejo 
de alimentação no país desde 1991. 

Para enfrentar essa conjuntura, foram promovidos ajustes 
nessa categoria de produtos que, na CBD, conta com uma 
diretoria exclusiva e áreas comerciais específi cas, em diversos 
estados, direcionadas para atender à demanda por itens mais 
baratos e oferecer opções variadas ao consumidor que busca 
alternativas de preço. Todas as lojas do Grupo possuem linhas 
“menor preço”, devidamente sinalizadas em suas gôndolas 
para facilitar a compra dos clientes. 

A Companhia também renegociou contratos com os 
fornecedores, em busca de custos e prazos mais competitivos; 
realizou ações promocionais pontuais, que garantiram 
dinâmica às vendas de suas bandeiras; aumentou as 
negociações regionais e sazonais, que possibilitaram 
melhores condições; e promoveu ajustes nos estoques, 
que resultaram em ganhos operacionais e qualitativos. 
Esses ajustes possibilitaram a queda do índice de ruptura 
(falta de produtos nas lojas).

A estratégia adotada, de reverter os ganhos de escala em valor 
agregado aos seus clientes – por meio da competitividade de 
preços – permitiu à CBD registrar resultados positivos mesmo 
diante de um ambiente desfavorável. 

As vendas brutas atingiram R$ 12,8 bilhões em 2003, um 
crescimento de 14,7% na comparação com 2002. No mesmo 
período, as vendas líquidas cresceram 14,3% em relação 
ao ano anterior, totalizando R$ 10,8 bilhões. As vendas 
líquidas no conceito “mesmas lojas” apresentaram uma taxa 
de crescimento de 6,3%, na comparação com 2002, em 
razão principalmente do desempenho das bandeiras Extra 
e CompreBem Barateiro, que apresentaram crescimento no 
número de transações na mesma base de lojas. As vendas 
de produtos alimentícios, no conceito “mesmas lojas”, 
registraram um aumento de 7,6%. Já nos itens não-
alimentícios, que sentem mais os efeitos de um cenário 
recessivo, o crescimento  foi de 1,3%.

Objetivos 

•  Recuperação das vendas de produtos não-alimentícios e de 
maior valor agregado (uptrading);

•  Crescimento das vendas no conceito “mesmas lojas” de 3% 
em termos reais (descontada a infl ação);

•  Manutenção de negociações rentáveis com fornecedores; 

•  Busca por alianças estratégicas com fornecedores, que 
permitirão ganhos para ambos os lados.

Vendas por departamento

 44%  Mercearia

 36%  Perecíveis

 9%    Eletrônicos

 9%    Bazar

 2%    Têxtil
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Vendas por região

 68%  São Paulo

 11%  Rio de Janeiro

 6%    Brasília

 5%    Ceará

 3%    Bahia

 2%   Paraná

 2%   Minas Gerais

 1%   Pernambuco

 2%   Outros

2003 2002 2001 2000 1999

Pão de Açúcar

Vendas líquidas (R$ milhões) 3.435 3.037 2.644 2.446 2.058

Número de lojas 208 188 176 186 146

Área de vendas (m2) 273.016 239.762 219.559 228.873 174.183

CompreBem Barateiro

Vendas líquidas (R$ milhões) 1.921 1.658 1.107 1.043 681

Número de lojas 172 148 150 111 83

Área de vendas (m2) 211.517 177.540 178.074 130.312 99.391

Extra

Vendas líquidas (R$ milhões) 5.195 4.432 3.926 3.736 2.754

Número de lojas 62 60 55 53 46

Área de vendas (m2) 462.195 456.569 427.418 415.142 350.794

Extra-Eletro

Vendas líquidas (R$ milhões) 255 327 379 405 311

Número de lojas 55 54 62 66 74

Área de vendas (m2) 35.973 36.709 41.229 40.964 38.869

CBD

Vendas líquidas (consolidado – R$ milhões) 10.806 9.455 8.055 7.630 5.830

Evolução mesmas lojas (%) 6,3 4,0 -2,6 5,5 4,5

Número de lojas* 497 500 443 416 349

Área de vendas (m2)* 982.701 979.723 866.280 815.291 663.237

Número de funcionários 55.557 57.898 52.060 50.106 39.642

Número de transações (em milhares) 439.108 405.375 353.849 332.232 256.349

* Em 2003, 14 lojas foram abertas e 17 fechadas. As áreas de vendas das lojas inauguradas são maiores, o que explica o aumento do número total da área de vendas (em m2) da Companhia.
Em 2002, o número total de lojas incluem as lojas Sé e CompreBem que ainda não tinham sido convertidas aos formatos da Companhia. Em 2003, as lojas Sé foram convertidas aos formatos da CBD e as lojas Comprebem (PE) 
foram incorporadas pela Unidade de Negócio Pão de Açúcar.



Ambiente agradável, atendimento 
personalizado e produtos de qualidade 

são alguns do diferenciais das lojas 
Pão de Açúcar.



PÃO DE AÇÚCAR

Com uma 
participação de 
31,8% nas vendas 
totais do Grupo, a 
divisão registrou 
vendas líquidas 
de R$ 3,4 bilhões, 
com crescimento 
de 13% em relação 
a 2002.
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Com 208 lojas e uma área total de vendas de 273.016 metros 
quadrados, a divisão Pão de Açúcar encerrou o ano com 
vendas líquidas de R$ 3,4 bilhões, crescimento de 13% em 
relação a 2002, e uma participação de 30,8% nas vendas 
totais da Companhia.

O desempenho é resultado da intensifi cação da estratégia 
de segmentação por categoria. A iniciativa incrementa o 
sortimento de produtos que oferecem a melhor relação entre 
preço e qualidade, com o intuito de driblar o fenômeno 
downtrading e, com isso, evitar a interrupção no consumo de 
determinados itens considerados supérfl uos pelo consumidor 
em momentos de crise. 

Ao ampliar a variedade de produtos e de preços, a 
divisão conseguiu evitar uma queda brusca das vendas, 
principalmente em categorias que vinham apresentando 
crescimento constante como, por exemplo, vinhos e queijos. 
Também foram reforçados os serviços oferecidos pelas lojas 
– como hostess, atendentes de vinhos, nutricionistas –, em 
busca da manutenção do market share. 

Pão de Açúcar - Vendas líquidas (R$ milhões)

1999 2000 2001 2002 2003

2.058

3.435

2.446
2.644

3.037

A intensifi cação da 
estratégia de segmentação 
por categoria permitiu 
incrementar o sortimento 
de produtos que oferecem 
melhor relação entre preço 
e qualidade, evitando uma 
queda brusca nas vendas.
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A redução de custos operacionais e o aumento da 
produtividade por funcionário também mereceram destaque. 
Foi desenvolvido um amplo programa de redução de 
despesas, que diminuiu o impacto do aumento da tarifa dos 
serviços públicos. Para intensifi car a produtividade dos 
funcionários, a divisão lançou o programa Cultura de Serviços 
e Controle de Custos, que incentiva a participação de todos 
na discussão sobre os resultados da loja como também a 
busca por melhores práticas nas operações. A média de 
produtividade por funcionário encerrou o ano com crescimento 
de 6% em relação a 2002. 

O relacionamento com o consumidor também foi intensifi cado, 
por meio de ações desenvolvidas com o cartão Pão de 
Açúcar Mais, que oferece descontos mensais em mais de 
100 produtos, exclusivos aos seus usuários. O programa de 
relacionamento permite que a divisão conheça os hábitos 
de compra dos clientes, com mais de 50% das vendas 
identifi cadas, e possibilita que sejam realizadas ações 
direcionadas aos clientes e ajustes nas lojas, de acordo 
com o comportamento do consumidor.

Para atender às necessidades 
de consumidores com perfi l 

mais cosmopolita, a 
bandeira investe na prestação 

de serviços, que inclui 
atendentes especializados 

em diversas seções 
como vinho, hortifrútis, 

padaria e rotisseria.

Objetivos 

•  Aprofundar as estratégias de gestão por categoria, com o 
desenvolvimento de estratégias locais, por região e tipo 
de loja;

•  Buscar a diferenciação, pela exploração de nichos 
específi cos, com ênfase para produtos de maior 
valor agregado;

•  Investir na especialização e na diversidade de serviços 
oferecidos ao consumidor;

•  Buscar a excelência na operação de categorias que 
fortaleçam compras mais freqüentes, como perecíveis.



Supermercados populares, com 
forte relacionamento com a 

comunidade, formam o conceito 
CompreBem Barateiro.



COMPREBEM BARATEIRO

Com vendas líquidas 
de R$ 1,92 bilhão, 
um incremento de 
15,9% ante 2002, 
a divisão apostou na 
gestão por categoria 
para estimular o 
consumo e manter 
o ritmo das vendas.
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As vendas líquidas registradas pela bandeira em 2003 foram 
de R$ 1,92 bilhão, um crescimento de 15,9% na comparação 
com 2002. A divisão encerrou o ano com uma participação de 
17,8% nas vendas totais da CBD e 172 lojas, que totalizam 
uma área de 211.517 metros quadrados.

O destaque fi cou para o desempenho expressivo das lojas 
ABC Barateiro, localizadas no Rio de Janeiro, que alcançaram 
crescimento de dois dígitos, refl exo dos investimentos 
realizados em 2002.

Assim como a divisão Pão de Açúcar, o CompreBem Barateiro 
apostou na gestão por categorias para estimular o consumo e 
manter o ritmo das vendas. A bandeira – que presenciou com 
mais intensidade a mudança de comportamento do consumidor 
e sua conseqüente migração para marcas mais baratas – 
intensifi cou a variedade de itens básicos, com ênfase para as 
marcas próprias e os chamados produtos de primeiro preço. 

Para equilibrar o mix de vendas e manter a rentabilidade 
da operação, foram desenvolvidas outras categorias de 
produtos como salsicharia, padaria, pratos prontos e peixaria. 
A bandeira também apostou na fi delidade dos clientes, 
com a consolidação do cartão CompreBem Barateiro e o 
desenvolvimento de campanhas para estimular sua utilização 
nas lojas pelos consumidores. 

Aliado a isso, teve continuidade o processo de consolidação 
do formato CompreBem Barateiro, que visa a reduzir os custos 
de operação das lojas, oferecer serviços personalizados e 
fortalecer o relacionamento com a comunidade. Atualmente, 
28% das lojas (o equivalente a 48 unidades) já operam sob 
esse modelo, que será disseminado à medida que as unidades 
forem sendo reformadas.

Lojas contam com 
ambientes agradáveis e 
serviços diferenciados, 

com enfoque para 
a economia, e forte 

atuação em perecíveis 
e não-alimentos.
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CompreBem Barateiro - Vendas líquidas (R$ milhões)

1999 2000 2001 2002 2003

681

1.921

1.043 1.107

1.658

Objetivos 

•  Investir na diferenciação da bandeira em relação à 
concorrência, com ações de comunicação;

•  Fortalecer o desempenho de categorias que ofereçam 
volume e preços competitivos, com destaque para frutas, 
legumes e verduras (FLV);

•  Intensifi car a fi delidade de clientes a partir do cartão 
CompreBem Barateiro.

O desenvolvimento de 
seções como salsicharia, 
padaria, pratos prontos 
e peixaria possibilitou 
manter o equilíbrio 
do mix de vendas e a 
rentabilidade da operação.



Os hipermercados Extra aliam 
qualidade, preços competitivos e 

mix variado.



EXTRA

A divisão apresentou 
aumento de 17,2% 
na receita líquida, 
que encerrou o ano 
em R$ 5,19 bilhões, 
como resultado da 
estratégia direcionada 
ao aumento da 
competitividade de 
preços e à redução de 
custos operacionais.
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A divisão Extra, de hipermercados, apresentou uma receita 
líquida de R$ 5,19 bilhões em 2003, um crescimento de 
17,2% em relação ao ano anterior. A bandeira responde por 
uma participação de 48,0% nas vendas totais do Grupo e 
encerrou o ano com 62 lojas, que totalizam uma área de 
vendas de 462.195 metros quadrados. 

A atuação estratégica da divisão em 2003 foi direcionada para 
o aumento da competitividade dos preços e para a redução de 
custos operacionais. Apesar do cenário recessivo enfrentado 
no ano, quando o varejo nacional apresentou índices de 
crescimento menores que a infl ação, a bandeira alcançou 
conquistas importantes. 

As ações desenvolvidas contribuíram sensivelmente para o 
processo de redução das despesas operacionais das lojas 
Extra e portanto do Grupo. Um dos destaques foi a criação do 
modelo de loja chamado ‘hipermercado compacto’. Com um 
custo de construção 50% mais baixo que o dos hipermercados 
tradicionais, o novo conceito é formado por lojas menores, 
com cerca de 5 mil metros quadrados de área de vendas e 
layout diferenciado.

Também foram promovidas ações pontuais nas lojas, como 
redução do consumo de energia elétrica, adaptação da 
carga horária de trabalho dos funcionários, modifi cação do 
horário de funcionamento de algumas unidades que deixaram 
de operar no regime de 24 horas, otimização das ações 
publicitárias, renegociação de serviços de terceiros e tarifas 
públicas e eliminação de despesas sem rentabilidade como 
entregas em domicílio com frete zero. 

Um projeto inovador de produtividade permitiu ao Extra 
eliminar mais de mil computadores e 400 PDVs (pontos 
de vendas) das lojas. Também habilitou 7 mil operadores a 
realizarem pequenos reparos nos check-outs, o que resultou 
na redução de custos de manutenção.

Os ganhos alcançados com a redução de despesas permitiram 
à divisão investir em ações promocionais para oferecer preços 
mais competitivos, que proporcionaram um aumento de 
17,2% nas vendas em relação ao ano anterior, a consolidação 
do market share, e o reconhecimento da marca Extra como 
uma das líderes em ofertas e preço baixo.

Extra - Vendas líquidas (R$ milhões)

1999 2000 2001 2002 2003

2.754

5.195

3.736 3.926
4.433

O crescimento orgânico 
da bandeira seguirá o 
modelo de hipermercado 
compacto, criado em 2003, 
com layout diferenciado e 
custos operacionais e de 
construção menores.

Objetivos 

•  Continuar crescendo no formato de hipermercados 
compactos, que possuem menores custos operacionais 
e de investimento;

•  Adaptar as lojas Bom Marché, da associação com a 
rede Sendas (RJ), para os padrões operacionais da 
bandeira Extra;

•  Promover a especialização e a multiplicação de conceitos 
para os funcionários de todos os níveis;

•  Buscar a fi delidade de clientes para o canal hipermercados.
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Extra-Eletro - Vendas líquidas (R$ milhões)

1999 2000 2001 2002 2003

311

255

405
379

327

Extra-Eletro

A Unidade de Negócio Extra-Eletro, especializada em 
eletroeletrônicos, foi responsável por uma participação de 
2,4% nas vendas totais do Grupo em 2003. Com uma receita 
líquida de R$ 255 milhões registrada no ano, responde pela 
segunda maior participação nas vendas de eletrodomésticos 
da CBD (a primeira é do Extra Hipermercados). 

A divisão, que encerrou o ano com 55 lojas e uma área 
total de 35.973 metros quadrados, consolidou o processo 
de reestruturação iniciado no ano anterior, que privilegia a 
rentabilidade da atividade e dá ênfase aos meios de pagamento 
oferecidos ao consumidor, às vendas de produtos de telefonia 
e informática, à redução de despesas e ao aumento do número 
de ofertas. Nesse sentido, também foram inauguradas três 
novas lojas, mais adaptadas à busca por rentabilidade, e que 
já apresentaram retorno em relação às expectativas iniciais. 

Objetivos 

•  Fortalecer a imagem de promoções na rede e consolidar 
as vendas;

•  Promover o crescimento orgânico e operacional de acordo 
com as tendências de mercado e a evolução da economia.
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A nova sociedade, denominada Sendas Distribuidora S.A., prevê 
a união das atividades operacionais das duas redes no Estado 
do Rio de Janeiro. O capital será compartilhado em partes 
iguais (50%) pelas duas companhias e a administração fi cará 

ASSOCIAÇÃO SENDAS

A associação celebrada em 
dezembro de 2003 com a 
Sendas, rede varejista com 
43 anos de atuação no Estado do 
Rio de Janeiro, representa, para 
a CBD, um importante passo 
estratégico rumo ao crescimento 
e à consolidação de sua 
liderança no mercado nacional.

sob o comando da CBD. A empresa nasce com um faturamento 
bruto anual de R$ 3,5 bilhões e um total de 106 lojas. Além do 
forte apelo regional da marca Sendas no mercado carioca, a 
Sendas Distribuidora contará ainda com os benefícios obtidos 
a partir da sinergia com as operações corporativas da CBD. 
Entre os ganhos mais signifi cativos estão:

•  Despesas, que serão reduzidas pela eliminação de 
duplicidade das atividades, uma vez que a estrutura da 
CBD em São Paulo coordenará a maioria dos processos 
operacionais;

•  Custos adicionais (overhead), que praticamente não existem 
pela característica de união operacional;

•  Absorção dos diferenciais CBD, como condições comerciais 
e custos de contratos de compras, que trarão refl exos 
positivos no preço de venda dos produtos. 



29

GR
UP

O 
PÃ

O 
DE

 A
ÇÚ

CA
R 

 R
EL

AT
ÓR

IO
 A

NU
AL

 2
00

3

CBD - (operação RJ) Sendas Sendas Distribuidora

Lojas
38

9 hipermercados
29 supermercados

68
6 hipermercados

62 supermercados

106
15 hipermercados
91 supermercados

Área de vendas - (m2) 95.000 229.000 324.000

Em seu primeiro ano de funcionamento, a Sendas 
Distribuidora S.A. estará direcionada para a redução de custos 
e a busca por vendas, que serão revertidos na reconquista de 
market share. Com o restabelecimento da liderança local, a 
meta é aplicar as condições comerciais da CBD, que auxiliarão 
no aumento das margens, na retomada da marca Sendas, na 
busca pela fi delidade de clientes e no resgate dos diferenciais 
de atendimento.

Objetivos 

•  Reconquistar market share com uma maior competitividade 
de preços;

•  Alcançar os padrões de rentabilidade CBD nas lojas Sendas; 

•  Crescimento orgânico por meio da Sendas Distribuidora, 
para outras regiões e cidades do Estado do Rio de Janeiro 
e para o Estado do Espírito Santo.



A Companhia conta com 
tecnologia de ponta, 

distribuição efi ciente, marca 
própria consolidada e serviços 

fi nanceiros controlados.



DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Para cumprir sua estratégia de 
crescimento sustentável, a CBD 
investe na busca pela qualidade, 
na inovação de processos e nas 
melhores práticas empresariais. 
Esses são os ativos intangíveis 
que capacitam a Empresa para 
uma gestão dirigida à obtenção 
dos melhores resultados, à 
consolidação da força de suas 
marcas e à criação de valores 
percebidos por todos os públicos-
alvo: clientes, investidores, 
profi ssionais, provedores de 
bens e de serviços.
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Quantidade de lojas por funcionários de TI
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0,50

-
2000 2001 2002 2003
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Faturamento bruto x funcionários de TI Base 100
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Tecnologia da informação 

Na CBD, tecnologia da informação representa mais que apenas 
uma área de suporte. É um diferencial competitivo. O domínio 
da tecnologia é um dos pilares da Companhia, que procura 
alcançar o máximo retorno para seus negócios. Para isso, 
conta com uma estrutura de TI adequada e voltada à excelência 
operacional, com elevados padrões de qualidade e serviço 
e orientada ao negócio e à inovação,  que é  responsável por 
importantes indicadores como: a) 1 milhão de compras nos 
check-outs/dia; b) 20 mil pagamentos de contas/dia; 
c) 20 mil análises de crédito/dia; d) 6 mil fornecedores 
integrados eletronicamente via EDI ou pela internet via pd@net.

cadeia de suprimentos. Além da busca por novas tecnologias, 
uma das preocupações da Companhia é adaptá-las à realidade 
brasileira. Em 2003, foi concluído um estudo sobre a aplicação 
de etiquetas inteligentes no contexto brasileiro, que aponta 
seus benefícios e difi culdades. Esse estudo será compartilhado 
com o mercado, reforçando o papel e a preocupação da CBD 
com o desenvolvimento do Brasil e sua inserção no contexto 
global, e orientará o desenvolvimento de diversos pilotos para 
validação da tecnologia e conclusões do estudo, orientando a 
implantação dessa tecnologia na Companhia. 

Para 2004, será concluído e implantado o processo de 
sincronização de dados (Global Data Sinchronization), que 
contribuirá para promover maior efi ciência nos processos 
de catalogação, compras e distribuição de produtos. Além 
disso, dois novos projetos devem trazer mais rentabilidade 
para a Companhia e comodidade ao consumidor: a adoção 
de uma identifi cação universal e padronizada para produtos 
de FLV (frutas, legumes e verduras) e a possibilidade de 
recarregamento de celular pré-pago nos check-outs das lojas. 

Objetivos

•  Expansão das aplicações sem fi o, que aumentará a 
produtividade das operações, bem como dos serviços 
aos clientes;

•  Consolidação do Datawarehouse como uma plataforma 
diferenciada de gestão e do Business Intelligence, o que 
contribui para uma gestão mais efi caz de estoques, rupturas, 
preços, competitividade e quebra;

•  Continuidade do processo de melhoria de efi ciência da área, 
por meio da busca incessante de redução de custos, com a 
simplifi cação tecnológica e de processos; 

•  Consolidação do catálogo eletrônico com a sincronização 
de dados entre CBD e fornecedores.

Em 2003, a atuação de TI esteve direcionada para o aumento 
da produtividade. Entre os destaques estão a expansão 
da tecnologia sem-fi o para outras aplicações nas lojas, 
que aumenta a efi ciência operacional e melhora o serviço 
oferecido aos consumidores; melhorias tecnológicas na frente 
de caixa, para simplifi car e agilizar a operação; expansão 
da plataforma no projeto de Datawarehouse, que melhora 
a gestão e o controle de estoque e inventário; conclusão 
do projeto RH Integrado com a implantação do Peoplesoft, 
para gerenciamento da área de recursos humanos; e 
reestruturação do portal interno da Companhia, com novas 
ferramentas e aplicações que democratizam ainda mais o 
acesso de informações e conteúdo. Outro projeto de destaque 
desenvolvido em 2003 foi a adoção de processos e sistemas 
que viabilizam a implantação de formas alternativas de 
negociação e reposição com fornecedores, tais como SBT 
(Scan Based Trading).

Atenta também aos desenvolvimentos tecnológicos e de 
processos globais, a CBD participa, desde 2000, do grupo de 
trabalho que discute a aplicação das etiquetas inteligentes e, 
desde 2001, integra o Comitê Executivo na Global Commerce 
Initiative, com o objetivo de contribuir para a defi nição de 
padrões de negócio e de tecnologia que facilitem a gestão da 
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Produtos e serviços fi nanceiros

A CBD continua investindo em sua linha de produtos e 
serviços fi nanceiros, desenvolvendo a cada ano diferenciais 
com o objetivo principal de produzir receita, reduzir o 
custo operacional das transações fi nanceiras e oferecer não 
somente inovações aos seus clientes, mas proporcionar uma 
boa experiência de compra, além de  diminuir a exposição 
da Companhia ao risco de inadimplência. Em 2003, a 
participação das vendas globais com cartão de crédito 
cresceu dois pontos percentuais em relação a 2002, atingindo 
aproximadamente 34% das vendas da Companhia, em 
detrimento do uso de cheques pré-datados e crediário. Esse 
desempenho é resultado principalmente da performance dos 
cartões private label, que encerraram o ano com uma base de 
2,4 milhões de unidades.

De uso restrito nas lojas do Grupo e importante ferramenta de 
fi delidade e relacionamento para as Unidades de Negócio, os 
cartões private label encerraram o ano com um crescimento 
de aproximadamente 90% na base de clientes. São 275 mil 
cartões Pão de Açúcar, 610 mil CompreBem Barateiro e 1,6 

milhão de cartões Extra. A novidade do ano foi o lançamento 
dos cartões pré-pagos Pão de Açúcar e Extra, que armazenam 
quantias pré-determinadas e permitem que o valor seja 
debitado automaticamente no ato da compra. 

Os cartões co-brand, de uso irrestrito, encerraram o ano com 
480 mil unidades, sendo 105 mil cartões Pão de Açúcar e 
375 mil Extra. O destaque fi cou para o lançamento do cartão 
Pão de Açúcar Mais Credicard em formato diferenciado 
e inovador. Na parte de multibenefícios, os produtos 
MultiCheque e MultiAlimentação foram relançados no formato 
de cartões magnéticos voltados para alimentação, com 
senhas que facilitam a identifi cação do usuário, e encerraram 
2003 com crescimento de 55% no volume, atingindo 2% das 
vendas da CBD.

O Correspondente Bancário, um dos vários serviços 
oferecidos aos clientes em todas as lojas do Grupo, que 
permite ao consumidor pagar suas contas nos caixas das 
lojas, registrou cerca de 750 mil transações em dezembro, 
um crescimento de 50% na comparação com o mês de 
janeiro. Os serviços de Garantia Estendida e os Seguros de 
Proteção Financeira, utilizados essencialmente nas bandeiras 
Extra e Extra-Eletro, também ampliaram sua penetração em 
relação às vendas.

480

2.440

566

1.300

Base de cartões / (Co-brand & Private label)

2003 2002

 Co-brand        Private label

56,3%

22,7%

6,4%

10,2%

4,4%

53,9%

26,9%

6,2%
6,8%
6,2%

53,6%

29,1%

6,3%
6,2%
4,8%

53,7%

31,9%

6,5%
4,8%
3,1%

53,2%

33,8%

6,9%
4,1%
2,0%

Vendas por formas de pagamento

1999 2000 2001 2002 2003

 À vista        Cartão de crédito        Ticket alimentação       

 Cheque pré-datado        Crediário



34

GR
UP

O 
PÃ

O 
DE

 A
ÇÚ

CA
R 

 R
EL

AT
ÓR

IO
 A

NU
AL

 2
00

3

Cadeia de suprimentos

Por sua capacidade de trazer valor à operação – a partir da 
redução de ruptura (falta de produtos nas lojas), de custos 
e de investimentos em estoque – a Cadeia de Suprimentos 
é considerada uma área estratégica para a CBD. São onze 
Centros de Distribuição, localizados nas cidades de São 
Paulo, Brasília, Fortaleza, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife, 
com uma área total de armazenagem de cerca de 316 mil 
metros quadrados.

Em 2003, a Companhia promoveu ajustes em sua estrutura 
operacional de abastecimento às lojas, que resultaram na 
diminuição do nível de ruptura especialmente em períodos 
promocionais, superando em performance seus principais 
concorrentes. Em decorrência do cenário econômico 
recessivo, também foram promovidos ajustes nos estoques 
que contribuíram para uma maior efi ciência operacional 
logística, bem como redução nos custos. Adicionalmente, 
a área foi reestruturada com maior ênfase na especialização 
em três categorias: perecíveis, mercearia e não-alimentos.

Em perecíveis, a prioridade foi a busca pela qualidade e 
frescor dos produtos (frutas, legumes e verduras, peixes e 
carnes), diferencial conquistado graças à intensifi cação das 
compras feitas diretamente com os produtores nacionais 
e internacionais, principalmente de FLV que, no fi nal de 
2003, representavam cerca de 80% das compras. Seguindo 
a proposta de integrar cada vez mais a cadeia de hortifrútis, 
a CBD promoveu – por meio de equipes de campo 
especializadas e de parcerias com fornecedores – controles e 
avanços na produção agrícola destinada às lojas. Os principais 

resultados foram melhorias de qualidade e desenvolvimento 
de novos produtos que, aliados às ações conjuntas com 
produtores promovidas nas lojas, puderam atender plenamente 
às demandas dos consumidores. 

Outro destaque foi a abertura de um Centro de Distribuição 
próprio somente para pescados, que também possibilita 
a negociação direta com os pólos de pesca, em várias 
regiões do país e do exterior. Atenta às tendências mundiais, 
a CBD também promoveu uma série de procedimentos 
para assegurar a segurança alimentar, especialmente de 
carnes, com a realização de auditorias e a certifi cação dos 
fornecedores com um selo que garante a qualidade dos 
produtos oferecidos aos clientes. 

Na Mercearia, o objetivo foi a busca incessante pela 
excelência e o aperfeiçoamento da efi ciência operacional. 
O transporte para as lojas foi racionalizado, com a revisão 
de procedimentos como freqüência das entregas às lojas, 
carregamento, roteirização dos caminhões, que permitiram à 
CBD economias nos gastos com fretes, que fi caram em níveis 
muito abaixo da infl ação do período.
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O desafi o na Cadeia de Suprimentos/Não-alimentos foi a 
gestão da complexidade. Nesse caso, a efi ciência operacional 
foi alcançada com a consolidação de diferentes categorias 
de produtos – como pilhas, televisores, têxtil, etc. – em um 
único local. A Companhia também consolidou sua operação 
de fl ores, com a ampliação geográfi ca, o que a transformou 
no maior comprador de fl ores do país. Além da sinergia de 
processos, foram alcançados ganhos de escala expressivos 
no transporte incluindo as transferências inter-estaduais.

Objetivos

•  Buscar maior produtividade e sinergia de custos  em todas 
as categorias, com a utilização plena de todos os recursos 
disponíveis e a justa remuneração por parte de seus 
fornecedores;

•  Consolidar e evoluir a especialização das cadeias de 
suprimentos nas três categorias: perecíveis, mercearia e 
não-alimentos, por meio de projetos que tragam diferenciais 
competitivos à CBD;

•  Explorar as oportunidades regionais, valorizando 
o posicionamento das bandeiras e fortalecendo o 
desenvolvimento de fornecedores locais, especialmente 
em perecíveis.

Um dos objetivos da Companhia 
em 2004 será explorar as 
oportunidades regionais, 
valorizando o posicionamento 
das bandeiras e fortalecendo 
o desenvolvimento de 
fornecedores locais, 
especialmente em perecíveis.
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Participação por marca (em relação às vendas totais de marca própria da CBD)

 53%  Extra

 28%  CompreBem
              Barateiro

 3%    Good Light

 11%  Pão de Açúcar

 5%    Outros

Participação das vendas (posição em dezembro 2003 de marcas 
próprias nas categorias onde está presente)

Extra CompreBem Pão de Açúcar / Goodlight

8%

12%12%

Marcas próprias

Em linha com as tendências mundiais, o Grupo Pão de 
Açúcar aposta no conceito de marcas próprias como parte da 
estratégia de reforçar a imagem de suas marcas, diferenciar-
se frente à concorrência e trazer rentabilidade às suas 
bandeiras. Assim, além de ser uma oportunidade adicional 
de lucratividade, o segmento é uma importante ferramenta de 
conquista da fi delidade dos consumidores.

De 2001 a 2003, as vendas de produtos marca própria na 
Companhia registraram crescimento de 188% e o número de 
itens passou de 125, em 2001 para cerca de 2,4 mil, em 2003.

Essa performance é resultado da consolidação da fase de 
reestruturação, iniciada em 2001, quando a Empresa apostou 
em diferenciais como qualidade e exclusividade e conseguiu 
potencializar as vendas dos produtos com as marcas do 
Grupo: Extra, Barateiro e Pão de Açúcar (que inclui, também 
a linha Goodlight), com preços até 25% menores do que as 
marcas líderes. 

Para isso, foram utilizadas estratégias que se assemelham 
às da indústria no tratamento dado ao desenvolvimento 
de produtos e inclui desde a escolha de fornecedores até 
investimentos em laboratórios de qualidade e pesquisas 
com consumidores. Entre as diversas iniciativas adotadas, o 
destaque foram as ações relacionadas à comunicação, como 
design de embalagem, formas de apresentação e exposição 
da mercadoria no ponto-de-venda e ações promocionais e 
de degustação. 

Em 2003, para enfrentar o cenário marcado por fortes 
mudanças nos hábitos de compra dos consumidores 
brasileiros que conviveram com um ambiente retraído, foi 
implantado um calendário de marketing para cada bandeira, 
com ações de fi delidade voltadas aos clientes. Também foram 
lançados mais de mil produtos no ano, que resultaram em 
aumento recorde do consumo de produtos marcas próprias, 
com destaque para o lançamento de alguns itens inovadores 
no mercado como sabão em pó em lata, panetone de goiabada, 
entre outros.
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Crescimento de vendas 2003 x 2002

Extra CompreBem Pão de Açúcar Goodlight Total CBD

66%
88%

45%

291%

154%

Além disso, em 2003, as marcas próprias do Grupo foram 
premiadas pelo ILACAD (Instituto Latino-americano de 
Canais de Distribuição) como as mais inovadoras do mercado 
latino-americano com itens inéditos na indústria e produtos 
premium. Para 2004, a expectativa é ampliar a base de 
produtos, com lançamentos nas três bandeiras, e continuar 
o trabalho de inovação e valor agregado para as marcas. 

Objetivos

•  Alcançar, em um período de três anos, uma participação de 
15% em cada uma das categorias que possuem produtos 
com marca própria;

•  Investir cada vez mais na inovação e diferenciação 
dos produtos;

•  Consolidar parcerias com fornecedores de matérias-primas 
e embalagens, para garantir e acelerar o processo de 
inovação dos produtos; 

•  Evoluir para um grande centro de inovação voltado ao 
desenvolvimento de produtos marcas próprias.



Sólida estrutura de capital é um dos 
pilares que reforça a liderança da 

CBD no mercado em que atua.



DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A performance de 
2003 foi construída 
pela qualidade 
dos resultados 
operacionais, 
bastante superiores 
aos de 2002.
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  Margem bruta

     Despesas operacionais

  Margem EBITDA

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

3,6% 3,6%
5,1% 6,2% 7,3% 7,9% 7,9% 8,3% 8,3%

21,5% 21,6% 21,6% 20,9% 19,7% 19,6% 20,0% 19,7% 19,8%

25,1% 25,2%
26,7% 27,1% 27,0% 27,5% 27,9% 28,0% 28,2%

Lucro bruto

Em 2003, o lucro bruto reportado foi de R$ 3,0 bilhões, 
15,0% superior ao apresentado em 2002.

Margem bruta

A margem bruta de 28,2% registrada pela Companhia no 
ano de 2003 foi superior à margem de 28,0% apresentada 
em 2002. O aumento verifi cado foi resultado da combinação 
de uma gestão efi caz de preços, ganhos de escala com 
fornecedores, além de um incremento das vendas de itens 
de maior margem, como produtos de segunda linha (primeiro 
preço) e de marcas próprias. 

Despesas operacionais 

Em 2003, as despesas operacionais, como percentual de 
vendas líquidas, atingiram 19,8%, patamar praticamente 
estável em relação a 2002. Essa performance é resultado de 
algumas iniciativas adotadas pela Companhia ao longo do 
ano, em busca de ganhos crescentes de produtividade e de 
uma estrutura mais enxuta com destaque para despesas com 
pessoal, marketing, energia elétrica e serviços de terceiros. 

EBITDA

O EBITDA registrou aumento de 15,4%, atingindo R$ 901,7 
milhões, com margem de 8,3%, estável em relação a 2002.

Resultado fi nanceiro

O ano de 2003 foi marcado por elevadas taxas de captações 
e baixas receitas de crédito, fatores que trouxeram impacto 
negativo no resultado fi nanceiro da Companhia. A taxa Selic 
média no ano foi de 23,1% ante 19,5% em 2002. Diante desse 
cenário, a despesa fi nanceira líquida foi de R$ 184,8 milhões, 
13,4% superior aos R$ 162,9 milhões registrados em 2002. 
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O lucro antes do Imposto de 
Renda (LAIR) de 2003 somou 
R$ 215,8 milhões, com 
crescimento de 69,6%, em 
relação aos R$ 127,3 milhões 
registrados em 2002.

Lucro antes do imposto de renda 

O lucro antes do Imposto de Renda (LAIR) de 2003 somou 
R$ 215,8 milhões, com crescimento de 69,6%, em relação 
aos R$ 127,3 milhões registrados em 2002.

Lucro líquido

A CBD registrou lucro líquido de R$ 225,5 milhões, 
8% inferior aos R$ 245,1 milhões reportados em 2002.

Ressaltamos que a performance de 2003 foi construída pela 
qualidade dos resultados operacionais, bastante superiores 
aos de 2002, aonde o aumento das margens bruta, EBITDA e 
lucro antes do IR refl etem positivamente a estratégia adotada 
pela Companhia.

Fundo de recebíveis

Para reduzir a necessidade de fi nanciamento de recebíveis 
de clientes, a CBD estruturou e constituiu o Pão de Açúcar 
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. O Fundo 
tem como objetivo adquirir direitos de crédito de titularidade 
da Companhia e outras empresas de varejo controladas, 
originados da venda de produtos e serviços a seus clientes por 
meio da utilização de cartões de crédito, cheques pré-datados, 
tickets de alimentação e carnês ao consumidor. O patrimônio 
do Fundo totaliza um montante de R$ 400 milhões em 
quotas seniores e R$ 100 milhões em quotas subordinadas. 
O rendimento médio esperado é de 102,8% da taxa CDI. O 
Fundo tem duração de cinco anos, com resgates escalonados 
a partir do fi nal do terceiro ano, e é prorrogável por mais um 
período de cinco anos.



A CBD conta com uma sólida 
política de investimentos, 

direcionada ao crescimento 
constante da Companhia.



INVESTIMENTOS

O montante 
investido no ano, 
de R$ 539 milhões, 
foi destinado, 
principalmente, 
para a atualização 
e reforma de lojas,  
aberturas de novas 
lojas e aquisição 
de terrenos 
estratégicos.
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Investimentos em 2003 (R$ milhões)

Novas lojas e terrenos 184,6

Aquisições 0,0

Reformas 290,3

Tecnologia e logística 54,8

Outros 9,7

Total 539,4

O volume total investido pela CBD em 2003 foi de R$ 539,4 
milhões. Em função das incertezas do cenário  econômico 
presenciado no início do ano, a Empresa adotou uma postura 
cautelosa e optou por manter o foco dos investimentos 
nas conversões das lojas Sé, com 19 lojas convertidas 
para a bandeira CompreBem Barateiro e 14 para o formato 
Pão de Açúcar. 

As inaugurações fi caram mais concentradas no segundo 
semestre. Foram investidos R$ 185 milhões na aquisição de 
terrenos estratégicos e abertura de 14 lojas, sendo duas Pão 
de Açúcar (em São Paulo e no Ceará); três hipermercados 
Extra (dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro); quatro 
supermercados CompreBem Barateiro (em São Paulo) e 
cinco lojas Extra-Eletro (em São Paulo). 

A Companhia também destinou R$ 290 milhões para a 
atualização e reforma de lojas; e R$ 55 milhões em outros 
investimentos de infra-estrutura (tecnologia da informação 
e distribuição). Em 2003, também foram inaugurados sete 
postos de combustíveis, que elevam para 16 o total de 
unidades. Localizados, principalmente, nos estacionamentos 
dos hipermercados Extra, os postos são mais uma aposta da 
CBD para fi delizar clientes e reforçar a imagem de preço 
baixo e qualidade à marca.

539

785

1.062

508

1.209

Investimentos totais nos últimos cinco anos (R$ milhões)

1999 2000 2001 2002 2003
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Perspectivas

Para 2004, a expectativa em relação ao desempenho da 
economia brasileira é positiva. A CBD planeja investir um 
montante de R$ 500 milhões. 

•  Na abertura de novas lojas serão investidos R$ 200 milhões, 
com a previsão de inaugurar de três a cinco hipermercados 
e entre 10 a 15 supermercados, que devem proporcionar 
um crescimento orgânico de 5% a 8%, em relação à área 
de vendas;

•  Para a reforma e atualização de lojas, a Companhia investirá 
R$ 140 milhões. Cerca de 20% desse valor será destinado à 
integração das lojas Sendas ao padrão operacional da CBD;

•  Na aquisição de terrenos localizados em locais estratégicos, 
serão aplicados R$ 100 milhões;

•  Os investimentos em infra-estrutura, direcionados às áreas 
de tecnologia da informação e distribuição, serão de 
R$ 60 milhões.

Durante o primeiro semestre, os 
investimentos concentraram-se 
nas conversões das lojas Sé para 
os formatos CompreBem Barateiro 
e Pão de Açúcar. No período 
seguinte, os investimentos fi caram 
concentrados nas inaugurações, 
com a abertura de 14 lojas em 
três estados.



Desde a abertura de capital, a CBD 
mantém uma fi losofi a pautada pela 

transparência, agilidade e segurança 
na divulgação de informações.



GOVERNANÇA CORPORATIVA

A atuação da CBD é pautada por critérios de transparência, 
efi ciência e segurança na divulgação de informações. Para 
fortalecer sua estratégia de crescimento, a Companhia investe 
no aprimoramento contínuo de suas práticas administrativas. 
Em 2002, implantou um novo modelo de governança 
corporativa, que busca a máxima efi ciência administrativa e a 
profi ssionalização de seus gestores. Nessa nova estrutura, os 
comitês têm papel fundamental na integração entre o Conselho 
de Administração e a Diretoria Executiva.

Sarbanes – Oxley 

A CBD vem trabalhando para se adequar à Lei Sarbanes-
Oxley (aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, em 
julho de 2002), que estabelece novos padrões de governança 
corporativa e penalidades para diretores executivos e empresas 
listadas nas bolsas de valores norte-americanas e sujeitas 
à regulação da Securities Exchange Comission (SEC). Entre 
as principais ações estão a criação do Comitê de Auditoria, 
em 2002, composto por membros independentes; do Comitê 
de Ética, em 2003, que cuidará da revisão, atualização e 
cumprimento do Código de Ética da Companhia; e do Comitê 
de Divulgação, que adequará a política e os procedimentos 
administrativos para a divulgação de informações da Empresa 
e suas controladas aos órgãos de fi scalização e controle 
(CVM, Bovespa, SEC e NYSE), acionistas e mercado. 

Foi constituído, também em 2003, um grupo de trabalho 
com o objetivo de analisar os procedimentos e controles 
internos que possam trazer impacto aos resultados da 
Companhia. Esse grupo é integrado por colaboradores-chave 
de diversas áreas da Empresa e tem como foco a avaliação de 
eventuais riscos e situações de não-conformidade, que são 
tratados com planos de ação específi cos para melhorias nos 
processos internos.

Relações com Investidores

Ciente da importância de um bom relacionamento com o 
mercado, a CBD, por meio de sua área de Relações com 
Investidores, realizou no ano mais de 300 reuniões e 20 
conferências e eventos, nacionais e internacionais. O site de 
RI (www.cbdri.com.br) foi reformulado para melhor atender 
à demanda de informações de investidores e analistas. 

A Companhia também adotou uma Política de Divulgação e 
Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo, que 
estabelece regras para a divulgação e manutenção de sigilo 
sobre informações relevantes. Ainda em 2003, foi premiada 
como a melhor empresa de relações com investidores da 
América Latina, dentro do setor de varejo, pelo Institutional 
Investor Research Group.
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Conselho de administração 

As principais atribuições do Conselho de Administração 
são determinar a política geral dos negócios da Companhia 
e supervisionar sua administração, eleger os membros 
da Diretoria Executiva e aprovar orçamentos anuais e 
investimentos. É composto por 15 membros, sendo sete 
conselheiros independentes e dois membros representantes 
do acionista minoritário, o Grupo Casino – eleitos em 
Assembléia Geral, para um período de três anos. Em 2003, 
o Conselho reuniu-se onze vezes.

Diretoria executiva

Formada por um Diretor-Presidente e oito diretores, eleitos 
pelo Conselho de Administração, é responsável pela gestão 
dos negócios da Companhia, a partir das orientações 
do Conselho.

Comitê executivo

É formado por oito membros, quatro acionistas e quatro 
membros independentes. Sete membros deste Comitê 
integram o Conselho de Administração e nenhum membro 
participa da gestão dos negócios. Tem por objetivo aprofundar 
as relações entre o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva. Nas reuniões, realizadas mensalmente, os planos 
de trabalho são detalhados com os executivos antes de serem 
encaminhados para aprovação do Conselho de Administração.

Comitê de auditoria

Formado por três membros eleitos pelo Conselho de 
Administração com mandato de três anos, podendo ser 
re-eleitos, sendo dois independentes. Sua principal atribuição 
é revisar as demonstrações fi nanceiras e relatá-las aos 
acionistas. As reuniões são trimestrais. 

Comitê de fi nanças

É responsável pelo acompanhamento e controle dos 
investimentos realizados pela Companhia e pela análise 
de indicadores fi nanceiros e do plano anual de expansão 
de capital. Formado por quatro membros, todos acionistas, 
eleitos pelo Conselho para um mandato de três anos. 
As reuniões são quinzenais.

Comitê de desenvolvimento e marketing

Composto por cinco membros, sendo um independente, 
eleitos pelo Conselho para um mandato de três anos. 
É responsável por analisar e avaliar os projetos institucionais 
que recebem investimentos da Companhia. As reuniões 
são bimestrais. 

Conselheiros 

Abilio dos Santos Diniz – Presidente do Conselho de 
Administração. Foi um dos fundadores da Associação Paulista 
de Supermercados (Apas) e da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) e membro do Conselho Monetário 
Nacional Brasileiro. Bacharel em Administração de Empresas.

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D`Ávila – 
Conselheira desde 2003. Foi diretora vice-presidente de 
Operações da CBD e responsável pelas áreas de Relações 
Públicas, Assessoria de Imprensa, Marketing e Serviço de 
Atendimento ao Consumidor. Bacharel em Administração 
de Empresas, com pós-graduação em Marketing. 

Augusto Marques da Cruz Filho – Conselheiro desde 
1995 e diretor-presidente da CBD. Graduado em Economia, 
foi diretor Financeiro da Tintas Coral S.A. e do Grupo Bunge 
Born e membro do Conselho de Administração da Arafértil ISF 
- Ipiranga Serrana de Fertilizantes.

Christian Pierre Couvreux – Conselheiro desde 1999. 
É presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente 
do Grupo Casino Guichard Perrachon. Foi diretor-presidente 
da La Ruche Meridionale e adido comercial na embaixada 
francesa da Noruega e da Arábia Saudita.

Fernão Carlos Botelho Bracher – Conselheiro desde 1995. 
Foi membro do Conselho de Administração do Banco da Bahia 
S.A., da Atlântica Companhia Nacional de Seguros e do Banco 
Brasileiro de Descontos S.A. Ocupou também a presidência do 
Banco Central, o conselho especial da negociação da dívida 
externa brasileira e a presidência do Banco BBA Creditanstalt. 
Graduado em Direito.

Gerald Dinu Reiss – Conselheiro desde 1995. É titular da 
Reiss & Castanheira Consultoria e Empreendimentos Ltda. 
Foi diretor de Planejamento da Metal Leve S.A. e vice-presidente 
executivo da Cevekol S.A. Graduado em engenharia elétrica, 
com MBA e PhD (doutorado) pela Universidade da Califórnia.

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz – Conselheiro 
desde 1999. Foi diretor de Desenvolvimento e Novos 
Negócios da CBD e diretor responsável pelas empresas 
coligadas da Companhia e pela Divisão Internacional. 
Bacharel em administração de Empresas. 
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José Roberto Mendonça de Barros – Conselheiro desde 
1999. Foi secretário de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda e secretário executivo da Câmara de Comércio 
Exterior da Presidência da República. É sócio-gerente da 
Mendonça de Barros Associados S/C Ltda. e professor 
Assistente Doutor da Faculdade de Economia da USP. 
Economista, com doutorado e pós-doutorado em Economia.

Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira – Conselheiro 
desde 1999. É professor de economia na Fundação Getúlio 
Vargas e editor da Revista de Economia Política. Foi ministro da 
Ciência e Tecnologia, da Administração Federal e Reforma do 
Estado e das Finanças; secretário de Governo do Estado de São 
Paulo e presidente do Banespa. Graduou-se em Direito e possui 
MBA e os títulos de Doutor e Livre-Docente em Economia. 

Maílson Ferreira da Nóbrega – Conselheiro desde 1995. 
Foi ministro da Fazenda de 1988 a 1990, diretor-executivo 
do European Brazilian Bank, em Londres, e membro do Board 
de Governadores do FMI e do Banco Mundial. Graduou-se 
em Economia.

Maria Silvia Bastos Marques – Conselheira desde 2003. 
Membro do Conselho de Administração da Anglo America plc, 
é sócia da MS & CR2 Finanças Corporativas. Foi presidente 
do Instituto Brasileiro de Siderurgia, diretora-presidente da 
CSN, secretária municipal de Fazenda do Rio de Janeiro e 
diretora do BNDES. Graduada em Administração Pública, 
com títulos de Mestra e Doutora em Economia.

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz – Conselheiro 
desde 2003. É empresário e presidente da PPD Sports, 
empresa do segmento de Marketing Esportivo.

Pierre Bruno Charles Bouchut – Conselheiro desde 
1999. É diretor superintendente e membro do Conselho 
de Administração do Grupo Casino Guichard Perrachon. 
Foi consultor da McKinsey, vice-presidente da Bankers Trust 
France e do Citibank em Paris. Graduado em Administração 
e pós-graduado em Economia.

Roberto Teixeira da Costa – Conselheiro desde 1995. 
Integra ainda os Conselhos de Administração da Brasmotor 
S.A., Solvay do Brasil S.A., São Paulo Alpargatas S.A., Banco 
Sul América S.A. e Pirelli S.A. É também presidente da divisão 
brasileira do Conselho de Executivos da América Latina, 
membro do Comitê Empresarial Permanente do Ministério 
das Relações Exteriores e membro do Fernand Braudel 
Institute of World Economics. Graduou-se em Economia.

Valentim dos Santos Diniz – Presidente Honorário do 
Conselho de Administração. Fundou o Grupo Pão de Açúcar 
em 1948 e atualmente é presidente do PAIC – Pão de Açúcar 
S/A Indústria e Comércio.

Diretores Executivos

Augusto Marques da Cruz Filho – Diretor desde 1994 
e diretor-presidente desde 2003 da CBD. Graduado em 
Economia, foi diretor Financeiro da Tintas Coral S.A. e do 
Grupo Bunge Born e membro do Conselho de Administração 
da Arafértil ISF - Ipiranga Serrana de Fertilizantes.

Caio Racy Mattar – Diretor de Investimentos e Obras. Integra 
ainda o Conselho de Administração da Paramount Lansul S.A. 
Graduado em Engenharia.

Cesar Suaki dos Santos – Diretor de Cadeia de 
Suprimentos. Atuou como encarregado de uma das unidades 
de negócio do Grupo Ultra e foi responsável pela divisão de
aquisição e logística do Grupo Martins. Graduado em Engenharia.

Enéas César Pestana Neto – Diretor Administrativo. Foi 
Vice-Presidente da Diagnósticos da América S.A – Laboratório 
Delboni Auriemo e trabalhou na GP Investimentos e Carrefour. 
Graduado em Ciências Contábeis.

Hugo A. Jordão Bethlem – Diretor Comercial. Foi diretor 
comercial da DiCicco, Jerônimo Martins, Parque Temático 
PlayCenter e Carrefour. Graduado e pós-graduado em 
Administração de Empresas.

Jean Henri A. Duboc – Diretor da Divisão Hipermercados. 
Foi diretor da TAM Linhas Aéreas e presidente do Carrefour 
no Brasil. 

José Roberto Coimbra Tambasco – Diretor da Divisão 
Supermercados. Atua na Companhia desde 1979. Formado 
em Administração de Empresas.

Leonardo de Paiva Rocha – Diretor de Finanças e de 
Controladoria. Foi Diretor de Desenvolvimento Corporativo 
da Telefônica International S/A e Vice-Presidente de 
Administração e Finanças e Diretor de Relações com 
Investidores da Telecomunicações de São Paulo S/A. 
Graduado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em 
Administração.

Maria Aparecida Fonseca – Diretora de Recursos Humanos. 
Formada em Matemática e pós-graduada em Finanças e em 
Recursos Humanos. 
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As ações preferenciais da CBD na Bovespa 
valorizaram-se 29,2% e os ADRs nível III 
negociados na NYSE apresentaram 
valorização de 64,4% no ano.

NOSSAS AÇÕES COMO INVESTIMENTO

O relacionamento da CBD com os stakeholders é pautado por 
critérios como ética e transparência. Suas ações estão listadas 
na Bolsa de Valores de São Paulo desde 1995, ano em que a 
Companhia também passou a adotar as normas internacionais 
de registros contábeis USGAAP.

Desde 1997, a CBD mantém um programa de ADRs (American 
Depositary Receipts) Nível III na Bolsa de Nova York. 
Em abril de 2003, passou integrar o Nível 1 de Governança 
Corporativa e o IBX-50, índice que reúne as 50 empresas mais 
líquidas e com ações de governança diferenciada, ambos da 
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Mercado de Capitais

Em 2003, a Bolsa de Valores de São Paulo apresentou uma 
valorização de 97,3%. Nesse período, as ações preferenciais 
da CBD valorizaram-se 29,2%, encerrando o ano cotadas a 
R$ 70,4/mil ações. Os papéis foram negociados em 100% 
dos pregões da Bovespa e NYSE (New York Stock Exchange), 

com um volume médio negociado de respectivamente 
R$ 2.563 mil/dia e US$ 2.375 mil/dia. No fi nal do ano, 
o valor de mercado da CBD era de cerca de R$ 8 bilhões. 

Diante do avanço de 25,3% no índice Dow Jones, os ADRs 
nível III negociados na Bolsa de Valores de Nova York 
encerraram o ano cotados a US$ 25,15, com uma valorização 
de 64,4%, em relação a 2002.

Remuneração aos Acionistas

A partir do lucro líquido registrado no exercício, de R$ 225,5 
milhões, o Conselho de Administração da CBD aprovou o 
pagamento a seus acionistas de dividendos no valor total de 
R$ 54,8 milhões, o equivalente a R$ 0,46261 por lote de mil 
ações ordinárias e R$ 0,50887 por lote de ações preferenciais. 

Também foi aprovado um novo direito de recebimento de 
dividendo, por ação preferencial, 10% maior do que o atribuído 
às ações ordinárias. Esse diferencial será aplicável quando 
houver emissão de novas ações preferenciais pela Companhia. 

Posição acionária em dezembro de 2003 (em milhões de ações)

Principais Acionistas ON % PN % Total %

PAIC 38.334 60,4% 7.333 14,7% 45.667 40,3%

Valentim dos Santos Diniz 2.281 3,6% - - 2.281 2,0%

Península Participações 6.458 10,2% 8 0,0% 6.466 5,7%

Abilio dos Santos Diniz 254 0,4% - - 254 0,2%

João Paulo Diniz 0 0,0% 9 0,0% 9 0,0%

Ana Maria Diniz 0 0,0% 41 0,1% 41 0,0%

Pedro Paulo Diniz 0 0,0% - - 0 0,0%

Lucília Maria Diniz Gallo 894 1,4% 1 0,0% 895 0,8%

Conselho - - - - - -

Total Grupo 48.222 76,0% 7.391 14,8% 55.613 49,0%

Casino 15.219 24,0% 13.623 27,3% 28.841 25,4%

Outros 30 0,0% 28.958 57,9% 28.988 25,6%

Total 63.471 100,0% 49.971 100,0% 113.442 100,0%
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Composição Acionária

O capital social da CBD é representado por 113,4 bilhões 
de ações, sendo 63,5 bilhões ordinárias (ON) e 50,0 bilhões 
preferenciais (PN). Desse total, 25,4% pertencem ao acionista 
minoritário, o grupo francês Casino, e 25,6% estão disponíveis 
para o mercado (free fl oating).

Volume médio diário

CBD
US$ milhões

PCAR4
R$ milhões

1999           2.292          1.645 

2000           3.617          2.535 

2001           3.602          2.362 

2002           1.832          1.789 

2003           2.375          2.563 

580,0

399,7

911,5

626,2

893,2

576,3

461,7 445,4

598,4 640,7

Volume total negociado

1999 2000 2001 2002 2003

 CBD (US$ milhões)        PCAR4 (R$ milhões)

1999 2000 2001 2002 2003

Preço ∆ % ano Preço ∆ % ano Preço ∆ % ano Preço ∆ % ano Preço  ∆ % ano

PCAR4(R$) 60,0 207,7% 71,3 18,8% 49,5 -30,6% 54,5 10,1% 70,4 29,2%

CBD(US$) 32,31 108,5% 36,50 13,0% 22,00 -39,7% 15,30 -30,5% 25,15 64,4%

Ibovespa 17.091 151,9% 15.259 -10,7% 13.577 -11,0% 11.268 -17,0% 22.236 97,3%

Dow Jones 11.497 25,2% 10.787 -6,2% 10.022 -7,1% 8.342 -16,8% 10.454 25,3%

US$(R$) 1,7890 48,0% 1,9554 9,3% 2,3204 18,7% 3,5333 52,3% 2,8892 -18,2%
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R$ 70,40

22.236

US$ 25,15

10.454
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A CBD adota práticas de gerenciamento de risco com o 
objetivo de minimizar ou eliminar as perdas em caso de 
contingências de mercado ou das operações. Em 2003, 
foi constituído um grupo de trabalho com o objetivo de 
analisar os procedimentos e controles internos que possam 
causar impacto nos resultados da Companhia. Esse grupo 
é assessorado por consultores externos e integrado por 
colaboradores-chave de diversas áreas da Companhia. 
O foco das ações está na avaliação de eventuais riscos e 
situações de não-conformidade, que são tratados com planos 
de ação específi cos para melhorias nos processos internos.

GESTÃO DE RISCO

Na CBD, a busca pela excelência é 
pautada pela adoção de iniciativas 
que têm por objetivo gerenciar 
os riscos aos quais a Companhia 
está exposta, minimizando ou 
eliminando as possíveis perdas 
decorrentes de suas operações.
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Mercado

Altamente competitivo, o mercado de varejo no Brasil 
é disputado por grandes competidores internacionais e 
pequenos varejistas. Para se proteger da concorrência e 
manter sua competitividade, a CBD aposta em diferenciais 
como diferentes formatos de lojas, o que permite atender 
diversos tipos de consumidores; ampla rede de distribuição, 
que garante agilidade e efi ciência; economia de escala, que 
proporciona melhores condições de negociação; e qualidade 
de serviços aos clientes, que propicia a fi delidade dos clientes. 

Crédito 

Por ser uma empresa de vendas ao varejo, a CBD está 
sujeita às variações da taxa de inadimplência da população. 
Esse risco – presente apenas nas vendas a crédito feitas 
com cheque pré-datado e crediário – vem diminuindo nos 
últimos anos. A Companhia também mantém ferramentas 
rigorosas para análise de concessão de crédito – como o MIS 
(Management Information System) e o Credit Score – que 
fornecem análises consistentes e seguras para que o risco de 
crédito seja o mínimo possível. 

Câmbio

Para reduzir sua exposição às variações cambiais, a CBD 
efetua contratos de swap de moedas e de taxas de juros para 
uma parte substancial dos fi nanciamentos. Esses contratos 
são fi rmados com as mesmas empresas que fornecem os 
fi nanciamentos em dólares norte-americanos e os prazos são 
iguais aos dos fi nanciamentos. No encerramento de 2003, 
apenas 3,6% da dívida da Companhia era expressa em moeda 
estrangeira, com hedge equivalente a 100% dessa dívida.

Produto

Para assegurar a qualidade da linha de produtos marca 
própria – composta por 2,4 mil itens – a CBD mantém 
processos rígidos de controle de qualidade. Eles envolvem 
todos os fornecedores e incluem testes microbiológicos, 
físico-químicos, de performance, metrológicos e sensoriais. 
A Companhia também investe na segurança alimentar dos 
perecíveis comercializados em suas lojas, com a certifi cação 
de seus fornecedores e a armazenagem em câmaras frias que 
controlam temperatura e umidade.

Tecnológicos

A CBD mantém uma infra-estrutura de back-up apta para 
suportar eventuais problemas em sua operação tecnológica. 
Os dados sobre as transações comerciais das lojas, por 
exemplo, são armazenados simultaneamente em dois locais 
distintos, o que, em casos de pane, permite a continuidade 
dos negócios. 

Estruturais

Há mais de quatro anos, para assegurar a imagem da 
Empresa e a integridade física dos clientes, a CBD criou 
um departamento de Engenharia de Riscos, que identifi ca 
situações de risco, prioriza a execução de serviços e controla 
as ações para minimizar e eliminar os riscos. As vistorias nas 
lojas são realizadas por empresas especializadas, com uma 
periodicidade de 18 a 24 meses.



As iniciativas de responsabilidade 
social da Companhia visam a 

contribuir para o desenvolvimento 
do país.



BALANÇO SOCIAL

Responsabilidade 
Social Corporativa 
é o compromisso 
da Empresa com o 
desenvolvimento 
social, a partir 
de práticas 
dirigidas aos seus 
diferentes públicos, 
o que colabora 
efetivamente para a 
construção de uma 
sociedade mais 
justa e sustentável.
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Compromisso é a palavra que rege a responsabilidade corporativa da Companhia Brasileira de Distribuição 
(CBD)/Grupo Pão de Açúcar. Compromisso com o desenvolvimento do Brasil e que se manifesta de maneira 
concreta, por exemplo, na criação de empregos. Em dezembro de 2003, 55,5 mil pessoas trabalhavam em 
nossas 497 lojas e em 11 centrais de distribuição localizadas em 12 estados.

Acreditamos tão fi rmemente na responsabilidade social empresarial que essa prática está inserida na 
gestão dos nossos negócios, além de fazer parte do dia-a-dia das operações – algo que vai muito além 
do pagamento de impostos ou da obediência irrestrita à legislação. Para cumprir esse papel de maneira 
consistente, nosso modelo de administração adota sólidas práticas de governança corporativa. Isso nos 
permite trabalhar na consolidação da profi ssionalização, da melhor performance e da maior produtividade 
e lucratividade, sempre em nome da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável.

Na CBD, a gestão de responsabilidade social é partilhada por toda a Companhia. O nosso Comitê de 
Responsabilidade Social, orientado pelo Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano, conta 
com representantes das Unidades de Negócios, do Marketing Corporativo, do Comercial e de Recursos 
Humanos, e atua em seis grandes âmbitos: Compromisso com a Nossa Gente; Práticas de Varejo 
Responsável; Apoio a Políticas Públicas; Incentivo ao Esporte e à Cultura; Atenção com o Meio Ambiente; 
e Desenvolvimento Humano e Social.

A CBD considera que a sua responsabilidade empresarial começa com o desenvolvimento dos seus 
colaboradores e familiares, tanto nos programas de melhoria da qualidade de vida, como nos benefícios 
oferecidos e que excedem os estabelecidos pela lei. Outro foco de nossos cuidados cotidianos são os 
clientes. Praticamos um varejo responsável para encantar, satisfazer e respeitar as pessoas que entram em 
nossas lojas.

A consolidação do programa Caras do Brasil, em 2003, é outro motivo de orgulho para nós. Ao apoiar a 
comercialização de mercadorias fabricadas por pequenas comunidades, o Grupo Pão de Açúcar favorece 
a produção local de riquezas e permite a fi xação das populações em suas regiões de origem. Esse é um 
exemplo prático de como aplicamos o desenvolvimento sustentável no dia-a-dia dos negócios.

A prática da responsabilidade social dentro da Companhia completou mais uma importante etapa com o 
aniversário de cinco anos do Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano, cujas atividades nesse 
período contaram com a participação de mais de 72 mil crianças e adolescentes. A atuação do Instituto 
refl ete nossos valores e princípios e faz parte da postura ética e da responsabilidade social que a CBD 
assume e pratica cotidianamente. Acreditamos que educação e cidadania são prioridades. Por isso, o 
Instituto realiza ações de longo prazo, capazes de transformar a realidade de crianças e jovens e de suas 
famílias. Os benefícios dessas iniciativas estendem-se para toda a comunidade, que passa a ser testemunha 
dos avanços pessoais, familiares e sociais conquistados pelos participantes dos nossos programas.

Por sua importância, as iniciativas de responsabilidade social integram a visão estratégica da CBD para os 
próximos cinco anos, que busca ampliar a liderança no mercado e tornar-se a companhia mais admirada 
do país por sua rentabilidade, inovação e efi ciência, mas também por sua postura socialmente responsável, 
que contribui para o desenvolvimento do Brasil.

Augusto Marques da Cruz Filho
Diretor Presidente

MENSAGEM
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Nossos públicos e nossa atuação

O Grupo Pão de Açúcar elegeu como principais stakeholders 
(partes interessadas) aqueles públicos com os quais mantém 
um relacionamento mais estreito: clientes e consumidores 
(nossa razão de ser) e colaboradores e familiares (nossa 
gente). Outros grupos de interesse igualmente importantes 
para a empresa são: investidores e acionistas, comunidades 
do entorno, fornecedores, parceiros, governo e sociedade.

Colaboradores 
e familiares

Governo e 
sociedade

Clientes e 
consumidores

Fornecedores 
e parceiros

Comunidades 
do entorno

Âmbitos de atuação

• Compromisso com a nossa gente

• Práticas de varejo responsável

• Apoio a políticas públicas

• Incentivo ao esporte e a cultura

• Atenção com o meio ambiente

• Desenvolvimento humano e social

Com a fi nalidade de tornar mais didático e claro o diálogo 
que mantém com os stakeholders na condução de uma 
gestão responsável, as ações são divididas em seis grandes 
âmbitos: Compromisso com a Nossa Gente; Práticas de Varejo 
Responsável; Apoio a Políticas Públicas; Incentivo ao Esporte 
e à Cultura; Atenção com o Meio Ambiente; e Desenvolvimento 
Humano e Social.

Âmbitos de atuação

Nossos Públicos
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Compromisso com a Nossa Gente

Investimentos sociais internos 
que visam ao desenvolvimento 
pessoal, profi ssional e ao 
bem-estar dos colaboradores 
e de seus familiares.

Práticas de Varejo Responsável

Ações que procuram garantir 
relações éticas na cadeia 
comercial: fornecedor → 

distribuidor → consumidor e que 
vão além das exigências legais.

Apoio a Políticas Públicas

Utilizando sua estrutura de 
varejo e as oportunidades  de 
atuação defi nidas pelo perfi l do 
negócio, o Grupo Pão de Açúcar 
promove ações e dá visibilidade 
a importantes causas sociais, 
destacando-se como um parceiro 
de peso para  iniciativas sociais do 
governo que buscam repercussão 
na comunidade.



59

GR
UP

O 
PÃ

O 
DE

 A
ÇÚ

CA
R 

 R
EL

AT
ÓR

IO
 A

NU
AL

 2
00

3

Incentivo ao Esporte e à Cultura

Investimentos no incentivo 
à prática de esporte como 
ferramenta para melhoria 
da qualidade de vida e 
democratização da cultura 
por meio de eventos musicais 
gratuitos de alta qualidade.

Atenção com o Meio Ambiente

Trabalho de conscientização 
ambiental, que incentiva a 
reciclagem de embalagens pós-
consumo, por meio de projetos 
que  visam à inclusão social. 

Desenvolvimento Humano e Social

Investimentos sociais externos 
realizados por meio do Instituto 
Pão de Açúcar, com foco na 
educação e no desenvolvimento 
social e comunitário.
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Compromisso com a nossa gente

Ciente de que sua responsabilidade social começa “dentro 
de casa”, a partir da maneira como acolhe e se relaciona com 
seus colaboradores, o Grupo Pão de Açúcar acredita que 
uma empresa ética não se limita a respeitar os direitos dos 
trabalhadores, mas deve ir além e investir no desenvolvimento 
humano e social de seu público interno. Mais que uma crença, 
essa é a prática adotada pela Companhia, que está presente, 
desde 2000, no “Guia EXAME – As Melhores Empresas para 
Você Trabalhar”. Em 2003, também se destacou entre “As 
40 Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar”, fi cou na 7a 
posição entre “As Empresas Mais Admiradas no Brasil”, na 
pesquisa da CartaCapital/InterScience e foi eleita “A Empresa 
Mais Desejada Para Se Trabalhar”, pela Revista Forbes.

Qualidade de vida

Um dos pilares da gestão do público interno é o programa 
Viva Melhor, que procura oferecer aos colaboradores 
condições para a busca do equilíbrio nos diversos papéis 
que desempenham: pai/mãe, marido/mulher, fi lho/fi lha, 
profi ssional, esportista, etc. Essa busca pela melhoria da 
qualidade de vida se dá por meio de ações distribuídas em 
seis grandes domínios: Promoção à Saúde; Incentivo à 
Prática de Atividade Física; Oportunidades de Lazer; Acesso à 
Educação; Ambiente de Trabalho; e Convívio com a Família.

Alguns dos resultados do Viva Melhor em 2003:

•  Matrícula de 2.474 colaboradores no Educapão (programa de ensino 
fundamental e médio);

• Vacinação de mais de 43 mil pessoas contra a gripe;

•  Distribuição de 25 milhões de refeições balanceadas, conforme o 
Cardápio Viva Melhor;

•  Presença de mais de 2 mil praticantes de atividades físicas na sede 
(Academia e Squash Pão de Açúcar);

•  Freqüência de mais de 34 mil pessoas no Clube da Baixada (na cidade 
de Santos, em São Paulo) e no Clube de Campo (no bairro de 
Parelheiros, na cidade de São Paulo).

•  Inscrição de 1,2 mil colaboradores-atletas no PA Club em seus três  
núcleos de São Paulo e os núcleos da Baixada Santista, Rio de Janeiro, 
Fortaleza e Brasília, o último implantado em 2003.
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Conhecer os anseios e as opiniões do público interno é 
essencial para a constante melhoria desse relacionamento. 
Em 2003, as ações desenvolvidas pela Empresa puderam 
ser avaliadas na primeira Pesquisa Estrutura de Clima 
Organizacional, que contou com a participação de mais 
de três mil colaboradores. O resultado mostrou que 89% 
dos entrevistados sentem orgulho de trabalhar no Grupo 
Pão de Açúcar. 

Desenvolvimento Pessoal e Profi ssional 

Por acreditar no papel transformador da educação, o Grupo 
Pão de Açúcar concentra a maior parte dos benefícios 
nessa área. Todos os funcionários com mais de um ano 
de empresa e bom desempenho no trabalho podem receber 
bolsas de estudos com cobertura de 50% do valor das 
mensalidades em qualquer nível educacional. Há também 
o crédito educativo oferecido pela Cooperativa de Crédito.
Em 2003, foram concedidos 6.152 bolsas estudantis e mil 
créditos educacionais.

Na área de Treinamento e Desenvolvimento, a Companhia 
reforça o conceito de que a responsabilidade sobre a 
educação continuada deve ser compartilhada entre a 
empresa e os funcionários. Para isso, fornece as ferramentas 
necessárias ao aprendizado de seus colaboradores e os 
incentiva a procurar formas de auto-desenvolvimento. Os 
cursos e eventos promovidos pela área de Treinamento e 
Desenvolvimento tiveram 229 mil participações e 815 mil/
horas de treinamento em 2003.

Pessoas tecnicamente melhores 
que o mercado, bem preparadas e 
motivadas para assumir desafi os, 
riscos e atitudes inovadoras.
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O foco do treinamento e desenvolvimento em 2003 foram os 
programas técnico-operacionais (79,5% das participações) 
com destaque para os cursos de Formação Técnica de 
Perecíveis, Atendimento e Escola de Conhecimento de 
Produtos, que oferece cursos específi cos sobre queijos, 
massas, etc. Além disso, mais de 460 colaboradores que 
participaram dos programas de formação de novas lideranças, 
receberam treinamento por um período de seis e 12 meses, 
para assumir posições chaves nas lojas. Outra iniciativa foi a 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas, no desenvolvimento 
do MBA in company em Gestão de Negócios para 35 

executivos. Esses cursos gerenciais concentraram-se na 
gestão de pessoas e reafi rmaram os princípios do Gerente 
de Gente Feliz: justiça e transparência, cobrança, valorização 
e reconhecimento dos resultados, ensino, promoção da 
comunicação e da cooperação e qualidade de vida. 

Preocupada também em expandir sua atuação social 
interna além do estabelecido pela legislação brasileira, a 
Companhia oferece cerca de duas dezenas de benefícios 
aos colaboradores, como, por exemplo, assistência médica 
para funcionários e seus dependentes, o Enxoval de Bebê 
a todo fi lho recém-nascido; o Kit Material Escolar para os 
dependentes legais; o Seguro Alimentação; o Auxílio Funeral, 
no caso de falecimento do funcionário; e a Cooperativa de 
Crédito, que faz empréstimos aos colaboradores a partir de 
taxas de juros inferiores às praticadas no mercado.

Ação transformadora

A relação permanente de parceria entre a Empresa e seus 
colaboradores na busca de soluções transformadoras para 
a vida das pessoas foi o que impulsionou outra iniciativa 
inovadora do Grupo Pão de Açúcar em 2003: o “Doce Vilas”, 
que resultou na construção de 300 casas populares, no 
município paulista de Itapevi, fi nanciadas pela Caixa Econômica 
Federal e destinadas exclusivamente aos seus colaboradores. 
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O fato de o Grupo Pão de Açúcar empregar cerca de 
56 mil brasileiros mostra o seu compromisso com a 
empregabilidade e a criação de renda no país. Esse 
compromisso se estende também por setores da população, 
normalmente com poucas oportunidades de colocação no 
mercado de trabalho. Em 2003, a Empresa empregou:

• 451 adolescentes no programa Jovem Aprendiz;

•  Mais de 30 mil jovens entre 16 e 24 anos (33% do total de 
trabalhadores do Grupo) no programa Primeiro Emprego;

•  Cerca de 3,5 mil homens e mulheres, entre 45 e 60 anos, 
e 383 pessoas com mais de 60 anos no programa 
Terceira Idade.

Em 2004, o Grupo Pão de Açúcar abrirá oportunidades 
para 500 jovens egressos da Febem, começando um 
projeto piloto com 30 jovens em semi liberdade e liberdade 
assistida, e efetivará o compromisso de contratar mil 
colaboradores por meio de programas de apoio a políticas 
públicas como São Paulo Inclui – BolsaTrabalho e 
Começar de Novo, além de dar continuidade à inclusão de 
profi ssionais com defi ciência. 

Diálogo com a nossa gente

O Grupo Pão de Açúcar também privilegia a comunicação 
com seus colaboradores por entender que o diálogo 
é fundamental para a gestão sustentável do negócio e 
para a valorização do público interno. A comunicação 
interna é feita com total transparência e organizada 
em três ambientes: a Comunicação de Informação, 
que cria envolvimento do funcionário com o dia-a-dia 
da Empresa, é feita por meio de veículos editoriais; a 
Comunicação de Formação, que leva à motivação, é feita 
com campanhas de publicidade interna; e a Comunicação 
de Comprometimento, realizada em cascata, a partir da 
diretoria executiva até a base. Os assuntos relacionados 
à Companhia são organizados em pautas de reuniões 
conhecidas como “rapidinhas”, que são transmitidas pelo 
gerente aos colaboradores da loja diariamente.

O vínculo empresa-colaborador também é reforçado 
nos encontros com os diretores regionais, realizados 
mensalmente. Além disso, grupos de 100 a 120 
funcionários, inscritos voluntariamente, têm contato direto 
com o Presidente do Conselho de Administração, Abilio 
Diniz, em reuniões quinzenais. O objetivo dessas ações é 
estabelecer uma comunicação de mão dupla, permitindo 
que exista um fl uxo de informação em todos os sentidos.
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Práticas de varejo responsável

A prática de um varejo responsável está baseada na construção 
de uma relação de respeito e confi ança entre a Empresa, seus 
fornecedores, seus clientes e as comunidades nas quais suas 
lojas estão inseridas.

Essência da visão estratégica da Companhia, o compromisso 
social e de respeito ao meio ambiente está expresso no 
Código de Ética e é condição indispensável para quem é ou 
deseja se tornar fornecedor da Empresa. 

O compromisso de aliar a ética ao sucesso sustentável do 
negócio manifesta-se de maneira concreta em atividades como 
o Ombudsman do Fornecedor e a Casa do Cliente, além das 
diversas ações de caráter social promovidas pelas bandeiras 
Pão de Açúcar, Extra, Extra-Eletro e CompreBem Barateiro.

Ombudsman do Fornecedor

Referência no segmento de varejo no Brasil e um importante 
fator na valorização dos pequenos fornecedores, o Ombudsman 
do Fornecedor foi criado há quatro anos com o objetivo de 
ouvir e transmitir as sugestões e expectativas da cadeia de 
fornecedores para a Empresa e vice-versa. Todas as ocorrências 
são registradas e acompanhadas até que sejam solucionadas. 
Em 2003, a área consolidou a missão de “ser a voz do 

fornecedor” dentro da Companhia, atendendo sugestões de 
melhorias necessárias e mantendo uma postura de antecipar 
as demandas futuras dos parceiros. Um exemplo de atuação 
responsável foi a valorização e a criação de oportunidades 
para fornecedores regionais com repercussão na criação de 
empregos e de renda, além de garantir às pequenas empresas 
acesso a mercados nos quais difi cilmente poderiam entrar.
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Caras do Brasil

Uma das diretrizes adotadas pelo Grupo Pão de Açúcar é a de 
privilegiar os produtores locais das praças onde possui lojas, 
permitindo que as comunidades possam melhorar sua renda 
sem ter que deixar as localidades onde vivem. Nesse sentido, 
ganha destaque o programa Caras do Brasil, um estímulo à 
produção e comercialização de produtos fabricados por grupos 
e organizações que promovem a inclusão social e preservam o 
meio ambiente de forma sustentável. 

Em 2003, o programa permitiu que 32 fornecedores, entre 
associações, cooperativas, micro-empresas e afi ns, de 16 
estados brasileiros, comercializassem 205 produtos diferentes 
nas prateleiras das lojas da Companhia.

Casa do cliente

O compromisso de respeito do Grupo Pão de Açúcar com 
os clientes fi ca explícito na Casa do Cliente, que pode ser 
considerada a evolução do conceito de ombudsman. Trata-se 
de um canal interativo de relacionamento da Empresa com 
seus consumidores e que pode efetivamente promover ajustes 
na operação do negócio. Foi assim, por exemplo, que surgiu 
a idéia de instalar cadeirinhas próprias de bebê nos carrinhos 
dos supermercados para garantir a segurança das crianças 
e a tranqüilidade dos pais durante a compra e também a 
criação da área de convivência nas lojas da rede Pão de 
Açúcar chamada Cantinho do Idoso. A Casa do Cliente conta 
com 90 agentes de relacionamento e funciona sete dias por 
semana, das 8h às 20h. Localizada estrategicamente próxima 
à sede, em São Paulo, possui sub-sedes em Curitiba, Brasília, 
Fortaleza e Rio de Janeiro. Em 2003, totalizou mais de 403 mil 
contatos por telefone, e-mail, chat e pessoalmente. Além do 
atendimento, desenvolve ainda outras atividades: promove o 
Conselho de Clientes, reuniões mensais com os consumidores 
em que são discutidas oportunidades de melhorias nas 
instalações; e faz a gestão das manifestações depositadas 
nas caixas de sugestões, presentes em todas as lojas. 
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Lojas para todos

Para promover a diversidade, a CBD conta com o programa 
Acessibilidade para Todos. Inicialmente desenvolvido nas 
lojas Pão de Açúcar, a iniciativa já adaptou 12 unidades 
e outras 70 estão em fase de certifi cação. Além disso, 3 
mil colaboradores já foram capacitados e treinados para 
o atendimento. Em 2004, as lojas das bandeiras Extra e 
CompreBem Barateiro também passarão a contar com o 
programa. O objetivo é facilitar o acesso às lojas, para 
que pessoas com defi ciência possam efetuar suas compras 
com autonomia.

Capital social

Todas as bandeiras que formam o Grupo Pão de Açúcar, 
Pão de Açúcar, Extra, Extra-Eletro e CompreBem Barateiro, 
cultivam o relacionamento com as comunidades nas quais 
suas lojas estão inseridas para “fazer parte” da vida dos 
clientes. 

A rede Pão de Açúcar conta com a área de Excelência 
em Serviços, responsável pela implantação e gestão 
dos Comitês de Lojas, cujas ações visam a atender às 
demandas locais, sejam elas iniciativas voltadas aos 
colaboradores, aos clientes, à empresa ou atuações com as 
entidades sociais, realizando campanhas de arrecadação 
de doações e mobilização da comunidade. A rede procura 
manter um diálogo específi co com cada região em que 
atua, respeitando a cultura, os costumes e as indústrias 
locais. Respeito que se revela também na contratação de 
hostess, pesquisadoras de preços e atendentes de vinhos, 
pessoas que estavam fora do mercado de trabalho (donas-
de-casa que fazem a pesquisa de preços ou atuam como 
hostess), ou que não tinham a qualifi cação específi ca 
(especialistas em bebidas).

A preocupação de respeito às comunidades também foi um 
foco de ação do Extra que, em 2003, desenvolveu adaptações 
em suas lojas e realizou campanhas de comunicação 
regionais, levando em consideração a cultura e os costumes 
dos locais onde atua. Além disso, criou uma uniformidade 
de linguagem em todas as suas campanhas e associou sua 
marca à família brasileira, buscando transmitir valores de 
gente trabalhadora, humana, solidária, consciente, dinâmica, 
moderna e bem-humorada. Esse esforço também pode ser 
exemplifi cado com o sucesso do programa Reciclagem 10, 
Fome Zero, que distribuiu alimentos em troca de embalagens 
PET e de alumínio pós-consumo.

O CompreBem Barateiro reforçou, em 2003, a política de 
apresentar o supermercado inserido na comunidade, com a 
orientação de “fazer o bem”. Esse posicionamento faz parte 
da nova estratégia para a rede CompreBem Barateiro, que não 
signifi ca apenas preço baixo, mas também uma nova maneira 
de comprar bem, com mais qualidade e variedade, aliada 
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Apoio a políticas públicas

O Grupo Pão de Açúcar acredita que a participação ativa 
das empresas no apoio a políticas públicas contribui para a 
construção de uma sociedade mais justa e sustentável. A parceria 
público-privada pode desempenhar um papel fundamental no 
surgimento de oportunidades para as parcelas da população 
menos favorecidas, na geração de empregos e na distribuição 
de renda.

Em 2003, a Empresa assumiu o compromisso de colaborar com 
o Programa Fome Zero, do Governo Federal. Foi a segunda 
companhia a receber ofi cialmente o Certifi cado de Empresa 
Parceira do Programa, participando ativamente de campanhas 
de arrecadação de alimentos: manteve postos de coleta em 
cada uma de suas 497 lojas e em diversos eventos, como 
o Pão Music. Também procurou reforçar os vínculos com a 
comunidade do entorno das suas lojas por meio do programa 
Parcerias contra o Desperdício: todas as lojas cadastram no 
mínimo uma organização social para receber produtos fora dos 
padrões de exposição nas prateleiras mas em boas condições de 
consumo. No total, o conjunto das ações de apoio ao Programa 

ao preço baixo. Também foram realizadas diversas ações de 
integração com a comunidade local, por meio de bailes para 
terceira idade, caminhadas e ginástica nos estacionamentos, 
entre outras iniciativas. O posicionamento do CompreBem 
Barateiro é atender clientes das classes C e D, por isso, a 
rede tem um papel ativo nas comunidades onde está inserido, 
valorizando o capital humano da sociedade.

Consumo consciente

Outra ação de varejo responsável é o Pão de Açúcar Kids, 
primeiro supermercado educacional do mundo, criado em 
1998, em São Paulo, para atender ao público infantil entre 
3 e 12 anos por meio de visitas monitoradas e atividades 
recreativas. O principal objetivo do projeto é promover o 
conceito de consumo consciente, atuando como parceiro 
das escolas públicas e privadas no desenvolvimento de 
atividades relacionadas a este e outros conteúdos, como 
economia doméstica, ecologia, nutrição e vida saudável. 
Além de um supermercado-escola de 900 metros quadrados 
na capital paulista, o projeto se desenvolve em outras três 
lojas também localizadas em São Paulo. Em 2003, o projeto 
foi iniciado também na cidade de Bauru (SP), onde as visitas 
são realizadas nas lojas em pleno funcionamento.

Inspirado nesta proposta, o projeto A Escola Vai ao Extra 
foi implantado em maio de 2003 em três cidades: Rio de 
Janeiro (RJ), Goiânia (GO) e Sorocaba (SP). As escolas 
realizam visitas monitoradas pela loja a fi m de conhecer 
os bastidores de um hipermercado, todos os seus 
setores e a origem e as características dos diferentes 
produtos à venda. São discutidas também noções 
sobre o Código de Defesa do Consumidor, 
consumo responsável, reciclagem de lixo, etc.

Fome Zero arrecadou mais de 3 mil toneladas de alimentos, 
distribuídas para cerca de 1,1 mil entidades sociais de 12 
estados, cadastradas no programa de Parcerias e para Bancos 
de Alimentos credenciados em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

A Companhia também vislumbrou a oportunidade de 
desenvolver ações planejadas que contribuíssem com a 
criação de oportunidades para famílias e comunidades. Por 
acreditar no potencial de transformação social e ambiental 
que uma ação organizada pode desempenhar, o Grupo Pão 
de Açúcar lançou na rede Extra o Reciclagem 10, Fome Zero. 
Em parceria com o Governo Federal, o programa distribuiu 
alimentos para famílias de baixa renda como arroz e feijão 
em troca de embalagens PET e de alumínio pós-consumo.  
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A busca pelo bem comum deve ser um pacto entre o mundo 
dos negócios, o governo e a sociedade. As lojas do Grupo Pão 
de Açúcar estão abertas para servir à comunidade e aptas para 
promover a realização de campanhas e ações sociais. 

Incentivo ao esporte e à cultura

A certeza de que o esporte e a cultura contribuem para o 
desenvolvimento humano e social das pessoas tem estimulado 
o Grupo Pão de Açúcar a investir continuamente na promoção 
de eventos musicais e esportivos, bem como  no patrocínio de 
atletas e revelação de novos talentos no esporte.

Música para todos

Um dos projetos de maior destaque da rede Pão de Açúcar 
é o Pão Music, que em onze anos de existência promoveu 
182 apresentações musicais em locais públicos. Por ser 
totalmente gratuito, o Pão Music oferece a oportunidade 
rara de democratizar o acesso ao melhor da Música Popular 
Brasileira para populações muitas vezes sem condições de pagar 
ingressos. Em 2003, foram realizadas 12 apresentações, nas 
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, João 
Pessoa, Curitiba e Bauru (SP), assistidas por mais de 2 milhões 
de pessoas. O projeto recebeu o Prêmio Melhor da Revista 
Viagem & Turismo, categoria Mérito Lazer, da Editora Abril.

Entre os projetos socioculturais, a rede Pão de Açúcar patrocina 
há oito anos o Meninos do Morumbi, iniciativa que tem a música 
como principal ferramenta de inclusão social de crianças e 
adolescentes. Já a rede Extra patrocina o grupo Afro Reggae, 
que trabalha com a formação cultural e artística de jovens 
moradores de favelas no Rio de Janeiro, e também o bloco Ilê 
Aiyê, o mais tradicional grupo de percussão afro da Bahia, e que 
desenvolve atuação social no bairro da Liberdade (o mais antigo 
de Salvador).

O Reciclagem 10, Fome Zero contou com a participação de 32 
lojas do Extra em 2003, ano em que foram coletadas 15 milhões 
de embalagens e doados 64 toneladas de alimentos. Para 2004, 
a expectativa é expandir o programa e saltar de 32 para um total 
de 47 lojas. O programa mereceu destaque dentro da parceria 
com o Programa Fome Zero por ter recebido o prêmio Retail 
Community Service Award, da revista Executive Technology, que 
elege os melhores projetos de relações comunitárias no varejo. 
O Grupo Pão de Açúcar foi a primeira empresa não-americana a 
receber tal prêmio.

Por entender o caráter solidário do brasileiro, a Companhia 
disponibilizou ainda os seus 4 mil pontos-de-venda (caixas) 
para receber doações em dinheiro de consumidores, diretamente 
creditadas na conta do Programa Fome Zero. Também realizou 
uma campanha com seus funcionários, angariando a doação, 
de maio a dezembro, de 50 centavos por mês para o Fome Zero, 
o que totalizou R$ 251.550,50. O dinheiro permitiu a instalação 
de 140 cisternas para o recolhimento de água das chuvas nas 
regiões semi-áridas do Nordeste.

Portas abertas para a comunidade

O Grupo Pão de Açúcar apoiou ainda outras iniciativas de 
interesse da sociedade, como, por exemplo, o Programa Queroler 
– Biblioteca para Todos. Parceria entre os governos Federal, 
Estadual e Municipal, iniciativa privada e ONGs, o Queroler 
nasceu com o objetivo de implantar bibliotecas nos municípios 
que ainda não possuem esse serviço (em torno de 1,3 mil 
municípios). A rede Extra adotou três bibliotecas em São Paulo, 
divulgou ativamente o programa em sua campanha para 
doação de livros e criou o site www.queroler.org.br, 
em parceria com o Instituto Ethos. Em 2004, 
desenvolverá um banco de doação de livros pela 
Internet. O papel das empresas no desenvolvimento 
do país ultrapassa o de criar riqueza econômica. 



69

GR
UP

O 
PÃ

O 
DE

 A
ÇÚ

CA
R 

 R
EL

AT
ÓR

IO
 A

NU
AL

 2
00

3

Com a preocupação de ampliar o acesso à leitura, a rede 
CompreBem Barateiro fi nanciou a construção de uma biblioteca 
pública no PoupaTempo em Santo Amaro, bairro de maior 
número de usuários na cidade de São Paulo, em parceria com 
o Instituto Brasil Leitor. Essa ação atendeu a uma demanda da 
comunidade local, que não contava com nenhuma biblioteca 
pública próxima.

A cultura do esporte

Na área esportiva, a rede Pão de Açúcar investe, há mais de 
onze anos, nas modalidades triathlon (combinação de corrida, 
ciclismo e natação) e atletismo. Patrocina atletas de elite, 
como Marilson Gomes, campeão da 79a Corrida Internacional 
de São Silvestre, e Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão 
Pan-Americano de maratona. Também realiza eventos para a 
comunidade, como o Circuito Pão de Açúcar de Corridas e 
a Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, que atraiu, em 
2003, um número recorde de 26.480 atletas.

Em 2003, a rede Extra fortaleceu seu investimento no esporte, 
adotando o ciclismo como modalidade esportiva. Foram 
promovidos cinco passeios ciclísticos para iniciantes e quatro 
desafi os Extra Distance, com 100 ou 200 quilômetros de 
percurso. Foi realizado também o 1º Extra Distance 800 K, 
competição de revezamento em equipes para longas distâncias, 
com o percurso São Paulo – Rio de Janeiro – São Paulo, de 
800 km. Além dos eventos, o Extra também passou a patrocinar 
ciclistas profi ssionais, com o objetivo de oferecer toda a estrutura 
e o suporte necessários e de prepará-los para a Olimpíada de 
Pequim, em 2008.

A rede CompreBem Barateiro, por sua vez, participou da seleção 
de jovens para o Programa Super Bola, que visa a promover 
uma ação social colaborando com a transformação da realidade 

de jovens de 13 a 17 anos, moradores da periferia de São 
Paulo, por meio do futebol e do investimento na capacitação 
de profi ssionais para o mercado varejista. Em 2003, realizou 
a SuperCopa CompreBem, um campeonato de futebol que 
contou com a inscrição de 70 mil garotos de 14 a 17 anos. 
Desse total, 2.304 participaram do campeonato, que durou seis 
meses. Ao fi nal, 100 jovens foram selecionados para o Centro de 
Treinamento – CT, onde receberão preparação para se tornarem 
jogadores profi ssionais. Outros 200 jovens foram escolhidos 
para um programa de iniciação ao varejo.
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Atenção com o meio ambiente

O meio ambiente é uma constante preocupação do Grupo 
Pão de Açúcar, que aplica os conceitos de desenvolvimento 
sustentável nas suas operações diárias, com ênfase para 
os esforços de estímulo à reciclagem. Entre as várias 
iniciativas de preservação ambiental, o programa Estações 
de Reciclagem, da rede Pão de Açúcar, foi reconhecido em 
2003 com o 1º Prêmio Fundação Getúlio Vargas de 
Responsabilidade Social no Varejo. Desenvolvido em 
parceria com a Unilever, o programa mantém pontos 
de recebimento de materiais recicláveis, como papéis, 
plásticos, vidros e metais. Do início do projeto, em 
abril de 2001, até dezembro de 2003, foram coletadas 
4.741 toneladas de lixo reciclável. Em 2003, este volume 
alcançou 2,6 mil toneladas, reunidas por 52 pontos de 
recebimento. Para 2004, espera-se implantar a iniciativa 
em mais 30 lojas da rede.

O esforço de educação ambiental também se desdobrou entre 
os colaboradores da Empresa com o início do Reciclapão, 
um programa de conscientização com o público interno 
da sede administrativa. A iniciativa sensibilizou mais de 
2 mil pessoas e, em 2004, deverá ser implantada 
também nas lojas, com um projeto-piloto na rede 
CompreBem Barateiro. Outro projeto para 2004 
é o de Gerenciamento Interno, que visa a fazer o 
levantamento dos resíduos produzidos nas lojas. 
Além disso, está em estudo a substituição de 
algumas embalagens utilizadas no auto-serviço 
por embalagens mais facilmente recicláveis.

Valor do lixo

Ações ambientalmente responsáveis também podem criar 
oportunidades de negócio. Atualmente, todas as lojas do 
Grupo Pão de Açúcar reciclam a maior parte dos resíduos 
que possuem valor de mercado, tais como papelão, plásticos 
e madeiras provenientes de embalagens de mercadorias. O 
lixo orgânico – frutas, verduras e legumes –, por sua vez, 
começou a ser transformado em adubo orgânico, a partir de 
uma parceria com a empresa Solorgânico. Com o lixo de 25 
lojas da rede Pão de Açúcar de São Paulo, já foi produzido 
um estoque de 380 toneladas de adubo, que, em breve, 
será embalado e vendido como Ecovida – adubo orgânico, 
em toda a rede Pão de Açúcar e Extra, de São Paulo. Outro 
modelo para potencializar a interação entre o ambiental e o 
social é o programa Jardineiros do Bem. Em parceria com 
o projeto Crer-Ser, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
do município de São Paulo, o projeto une a conservação de 
praças públicas e áreas verdes com a capacitação profi ssional 
de jovens em jardinagem. Além de oferecer bolsas-auxílio (de 
transporte, alimentação, material e alimentação) aos alunos, o 
CompreBem Barateiro também contratou seis desses jovens 
para trabalharem como jardineiros. Eles atuam nas lojas e 
também nas praças adotadas pela rede.

A Companhia aplica os 
conceitos de desenvolvimento 
sustentável nas suas 
operações diárias, com ênfase 
para o estímulo à prática da 
reciclagem. Em 2003, por 
meio do programa Estações de 
Reciclagem, foram coletadas 
2,6 mil toneladas de lixo 
reciclável, em 52 pontos de 
recebimento.
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Desenvolvimento humano e social

O Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano 
comemorou cinco anos de atividades em 2003 convencido 
de que a revelação das próprias potencialidades pode 
levar crianças, adolescentes, suas famílias e comunidades 
à conquista de melhores condições de educação, saúde, 
moradia, formação e preparação profi ssional. Responsável 
pelo investimento social externo da Companhia, o Instituto 
concentra suas ações na área da educação.

O conceito sobre o qual se baseiam as ações educativas do 
Instituto é o da Educação Integral, proposto pela Unesco. 
O contínuo e progressivo “aprender a conhecer, aprender a 

ser, aprender a conviver e aprender a fazer” orienta a fi losofi a 
pedagógica dos programas desenvolvidos. E esta atuação 
se desdobra no desenvolvimento de tecnologias sociais, 
na implantação de programas de qualifi cação educacional 
e de preparação profi ssional e no desenvolvimento social e 
comunitário, bem como no apoio às ações voluntárias dos 
colaboradores da Companhia.

A estratégia do Instituto para a gestão dos programas é a de se 
aliar a parceiros técnicos e fi rmar convênios com organizações 
sociais e órgãos públicos. Antes, porém, os programas 
passam por uma fase de laboratório nas Casas do Instituto 
(atualmente sete estão em funcionamento), especialmente 
planejadas para atender às necessidades educacionais e 
culturais dos trabalhos ali desenvolvidos. Instalados no 
interior das lojas, esses núcleos contam com salas de aula, 
laboratórios de informática e espaço de convivência. A Casa 
Cerrado Jovem, inaugurada em 31 de julho de 2003, em 
Taguatinga, cidade satélite de Brasília (DF), é o mais novo 
espaço para o desenvolvimento de programas do Instituto 
Pão de Açúcar.

Responsável pelo investimento 
social externo da Companhia, 
o Instituto Pão de Açúcar 
de Desenvolvimento 
Humano concentra suas 
ações na área da educação, 
com o desenvolvimento 
de tecnologias sociais e 
programas de qualifi cação 
educacional, além do incentivo 
ao voluntariado.
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Ao longo desses cinco anos, o Instituto recebeu 
investimentos de R$ 33 milhões, o equivalente a 3% do 
faturamento do Grupo Pão de Açúcar nesse período, e seus 
programas contaram com mais de 72 mil participações. 
Apenas em 2003, contabilizou cerca de 12 mil participantes, 
com uma média de 3,6 mil crianças e jovens tomando parte 
a cada dia das ações desenvolvidas.

Os programas de qualifi cação educacional combinam o 
desenvolvimento de valores e de habilidades técnicas em 
áreas como complemento ao ensino fundamental, música, 
cultura e esporte. O objetivo é intensifi car e agregar 
qualidade ao ensino da escola formal, contribuindo para a 
formação integral do jovem e seu preparo para a vida. Os 
programas de preparação profi ssional visam a desenvolver 
competências necessárias para o ingresso e a permanência 
no mercado de trabalho em geral e, especifi camente, no de 
varejo. Também permitem que os adolescentes desenvolvam 
atividades práticas que vão desde a elaboração de um 
currículo até a montagem de projetos empresariais para 
estimular seu espírito empreendedor.

Em 2003, o Instituto encerrou sua fase de consolidação 
e partirá, agora, para um trabalho de disseminação das 
tecnologias sociais que criou. Tecnologia social é todo 
produto, método, processo ou técnica criada para solucionar 
algum tipo de problema social, ou seja, uma proposta 
inovadora baseada na criação de soluções multiplicáveis que 
possam ser replicadas em escala, em outras comunidades. 
O objetivo é disponibilizar essas tecnologias por meio de 
parcerias numa relação de mão-dupla – partilhando os 
recursos de modo a trocar benefícios mútuos e chegar a 
objetivos comuns. Essa estratégia permitirá que o Instituto 
possa estender sua atuação a comunidades de todas as praças 
em que a Companhia está presente.

Voluntariado empresarial

Por uma demanda que partiu dos próprios colaboradores 
do Grupo Pão de Açúcar, o Instituto iniciou, há dois anos, o 
Grupo Voluntário, um programa voltado para a comunidade 
do entorno das lojas que, muitas vezes, é o local onde vive o 
próprio colaborador. O foco do trabalho é resgatar e valorizar 
a cidadania e estimular nas pessoas o desejo de “fazer parte”. 
No fi nal de 2003, participavam do programa 111 lojas em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, somando 3,8 mil 
voluntários. Esse número representa 35% dos funcionários 
das lojas envolvidas na ação, índice muito superior à média 
internacional de adesão ao trabalho voluntário, que varia de 
5% a 10%. A Empresa cede, para cada colaborador, duas 
horas semanais a fi m de serem utilizadas em trabalhos 
voluntários. Cerca de 43 mil pessoas participaram das ações 
desenvolvidas pelo voluntariado empresarial.

O Instituto também atua dentro da Companhia como um 
ponto de referência na discussão e na disseminação da 
responsabilidade social corporativa e dos conceitos a ela 
ligados. Cumpre, assim, o papel de dar suporte para que 
sejam estabelecidas as bases das ações que refl itam os 
valores e princípios do Grupo Pão de Açúcar: respeito, 
inovação, determinação e orgulho de ser brasileiro. Ao 
abraçar a idéia de que o desenvolvimento humano ultrapassa 
e promove crescimento econômico, a Empresa busca praticar 
uma ação social consistente, focada em contribuir para o 
desenvolvimento do Brasil.
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1 – Base de Cálculo 2003 Valor (mil reais) 2002 Valor (mil reais)
Receita líquida (RL) 10.806.339 9.454.669
Resultado operacional (RO) 225.545 245.122
Folha de pagamento bruta (FPB) 631.036 616.499
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 66.490 11% 1% 57.683 9% 1%
Encargos sociais compulsórios 240.622 38% 2% 216.694 35% 2%
Previdência privada               - 0% 0%               -           0% 0%
Saúde 69.058 11% 1% 57.839 9% 1%
Segurança e medicina no trabalho 4.211 1% 0% 2.276 0% 0%
Educação 12.616 2% 0% 9.235 1% 0%
Cultura 67 0% 0% 83 0% 0%
Capacitação e desenvolvimento profi ssional 17.616 3% 0% 22.950 4% 0%
Creches / auxílio creche 751 0% 0% 650 0% 0%
Participação nos lucros ou resultados 19.680 3% 0% 14.213 2% 0%
Outros 67.640 11% 1% 56.395 9% 1%
Total – Indicadores sociais internos 498.751 79% 5% 438.018 71% 5%
3 - Indicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 5.654 3% 0% 4.920 2% 0%
Cultura 9.871 4% 0% 8.243 3% 0%
Saúde e saneamento 231 0% 0% 316 0% 0%
Esporte 6.339 3% 0% 4.821 2% 0%
Combate à fome e segurança alimentar 8.072 4% 0% 8.220 3% 0%
Outros 6.113 3% 0% 1.789 1% 0%
Total das contribuições para a sociedade 36.280 16% 0% 28.309 12% 0%
Tributos (excluídos encargos sociais) 900.692 399% 8% 785.895 321% 8%
Total - Indicadores sociais externos 936.972 415% 9% 814.204 332% 9%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção / operação da empresa - 0% 0% - 0% 0%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 1.969 1% 0% 1.252 1% 0%
Total dos investimentos em meio ambiente 1.969 1% 0% 1.252 1% 0%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar 
resíduos, o consumo em geral na produção / operação e 
aumentar a efi cácia na utilização de recursos naturais, a empresa

  (x) não possui metas      (  ) cumpre de 51 a 75%

  (  ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100%

  (x) não possui metas      (  ) cumpre de 51 a 75%

  (  ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao fi nal do período 55.557 57.898
Nº de admissões durante o período 18.131 21.806
Nº de empregados(as) terceirizados(as) ND ND
Nº de estagiários(as) 335 600
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.938 3.500
Nº de mulheres que trabalham na empresa 25.385 27.329
% de cargos de chefi a ocupados por mulheres 22,01% 24,39%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 17.755 18.553
% de cargos de chefi a ocupados por negros(as) 10,49% 10,00%
Nº de portadores(as) de defi ciência ou necessidades especiais ND ND
6 -  Informações relevantes quanto ao exercício 

da cidadania empresarial 2003 Metas 2004

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 108 vezes 108 vezes
Número total de acidentes de trabalho 920 900
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa 
foram defi nidos por: (  ) direção (x) direção e 

gerências
(  ) todos(as) 

empregados(as) (  ) direção ( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho 
foram defi nidos por: (  ) direção (  ) todos(as) 

empregados(as)
( x ) todos(as) 

+ Cipa (  ) direção ( ) todos(as) 
empregados(as)

( x ) todos(as) 
+ Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e 
à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  )  não se
envolve

( x ) segue as 
normas da OIT

(  ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolve

( x ) segue as 
normas da OIT

(  ) incentiva e 
segue a OIT

A previdência privada contempla: (x) direção (  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as) ( x ) direção (  ) direção e 

gerências
(  ) todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção (  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as) (  ) direção (  ) direção e 

gerências
( x ) todos(as) 

empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considerados

(  ) são 
sugeridos

( x ) são 
exigidos

(  ) não são 
considerados

(  ) são 
sugeridos

( x ) são
 exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de 
trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve (  ) apóia ( x ) organiza e 

incentiva
(  ) não se 

envolve (  ) apóia ( x ) organiza e 
incentiva

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa 
48.197

no Procon
 1.417

na Justiça
802

na empresa 
43.377

no Procon
1.275

na Justiça
ND

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa
85%

no Procon
90%

na Justiça
3,5%

na empresa 
100%

no Procon
100%

na Justiça
ND

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2003: 3.208.732 Em 2002: 2.535.028

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):   32,8% governo      29,6% colaboradores(as)
    1,7% acionistas   30,6% terceiros   5,3%retido

  27,7% governo      31,4% colaboradores(as)
    2,3% acionistas   31,3% terceiros   7,3% retido

7 – Outras Informações

Programa Fome Zero - Doação de R$ 251.601,00 para o Programa Fome Zero por iniciativa dos colaboradores da CBD e de suas empresas controladas.

Balanço Social Anual / 2003 - Companhia Brasileira de Distribuição
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Conselho de Administração

Presidente Honorário

Valentim dos Santos Diniz

Presidente

Abilio dos Santos Diniz

Conselheiros

Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Avila

Augusto Marques da Cruz Filho

Christian Pierre Couvreux

Fernão Carlos Botelho Bracher

Gerald Dinu Reiss

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz

José Roberto Mendonça de Barros

Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira

Maílson Ferreira da Nóbrega

Maria Silvia Bastos Marques

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Pierre Bruno Charles Bouchut

Roberto Teixeira da Costa

Diretoria Executiva

Presidente

Augusto Marques da Cruz Filho

Investimentos e Obras

Caio Racy Mattar

Cadeia de Suprimentos

Cesar Suaki dos Santos

Diretor Administrativo

Enéas César Pestana Neto

Comercial

Hugo A. Jordão Bethlem

Hipermercados

Jean Henri A. Duboc

Supermercados

José Roberto Coimbra Tambasco

Diretor de Finanças e Controladoria

Leonardo de Paiva Rocha
 
Recursos Humanos

Maria Aparecida Fonseca

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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Relações com Investidores

Diretor de Relações com Investidores

Fernando Queiroz Tracanella

Coordenadora

Daniela Sabbag

Analista Financeiro

Cláudio Kioshi Furuzava

Analista Financeiro

Marcel Rodrigues da Silva

Suporte

Rita de Cássia Theobald

Endereço

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3.172
Jardim Paulista – CEP : 01402-901
São Paulo – SP – Brasil
Tel.: 55 11 3886-0421
Fax: 55 11 3884-2677
e-mail: cbd.ri@paodeacucar.com.br

As publicações sobre resultados trimestrais, desempenho 
mensal de vendas, relatórios anuais e o formulário 20F podem 
ser solicitadas à diretoria de Relações com Investidores ou 
acessadas no website de RI do Grupo Pão de Açúcar 
(www.cbd-ri.com.br). 

Códigos de Negociação nas Bolsas

Bovespa: PCAR4
NYSE (ADR nível III): CBD

Bancos Depositários

No Brasil
Banco Itaú
Rua Boa Vista, 176 - 4° andar
CEP 01014-913 São Paulo SP

Nos Estados Unidos
The Bank of New York
101 Barclay Street - 22 West
New York, NY 10286 USA
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A NOSSA GENTE, O DOMÍNIO 
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SUSTENTAM NOSSA PRINCIPAL 
RAZÃO DE SER: O CLIENTE.
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