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As informações presentes neste Relatório 
estão apresentadas de maneira objetiva e direta 
e garantem ao leitor uma visão completa dos 
principais resultados e projetos desenvolvidos 
pelo Grupo Pão de Açúcar durante o exercício 
de 2006. Mais detalhes e informações adicionais 
podem ser consultados na versão on-line do 
Relatório Anual 2006, disponível no site  
(www.cbd-ri.com.br/relatorioanual2006). 



Com market share de 13,3% e vendas  
totais de R$ 16,5 bilhões, o Grupo Pão deAçúcar 
é uma das principais empresas varejistas de 
alimentos do Brasil. Pelas características do 
negócio e sua capilaridade - são 549 lojas 
distribuídas em 14 estados das regiões Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste e no Distrito 
Federal, que totalizam 1,2 milhão de metros 
quadrados de área de vendas -, o Grupo está 
presente na vida de muitas comunidades.

ApresentAção
perfil
Corporativo

Para garantir o abastecimento nas lojas, a 
Empresa conta com uma diversificada infra-estrutura 
logística, com cerca de 85% de centralização e 19 
centrais de distribuição estrategicamente localizadas 
em sete estados. Outra característica marcante é o 
posicionamento e a segmentação da marca, composta por 
uma estrutura multiformato (equilíbrio de participação 
entre supermercados e hipermercados), com lojas nos 
principais mercados do País. Em 2006, essa participação 
foi diversificada com a entrada no segmento de varejo de 
conveniência, por meio da marca Extra Perto. 

A estratégia do Grupo Pão de Açúcar é  
direcionada para a busca por ganhos de eficiência, 
que permitam operar com despesas menores e maior 
competitividade. Com ações listadas, desde 1995, na 
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e, desde 1997, na 
Bolsa de Nova York (ADR nível III), a Companhia participa 
do Nível 1 de Governança Corporativa; do IGC, índice que 
reúne empresas com ações diferenciadas de Governança 
Corporativa;  do IBX-50, índice que reúne as 50 empresas 
que apresentam os maiores índices de liquidez da 
Bovespa; e, em 2006, passou a integrar o Ibovespa,  
o mais importante indicador do desempenho médio  
das cotações do mercado brasileiro de ações. 

O apoio a políticas públicas de cunho social,  
o incentivo às práticas esportiva e cultural, o estímulo 
ao comércio ético e solidário e ao consumo consciente 
também são iniciativas presentes no DNA do Grupo  
e compartilhadas com os 63,6 mil colaboradores, que 
fazem da Companhia a maior empregadora privada  
do varejo brasileiro. 
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Missão 
Garantir a melhor experiência de compra para 

todos os nossos clientes, em cada uma de nossas lojas.

Visão
O Grupo Pão de Açúcar almeja ampliar a 

participação no mercado brasileiro de varejo e tornar-se a 
empresa mais admirada por sua rentabilidade, inovação, 
eficiência, responsabilidade social e contribuição para o 
desenvolvimento do Brasil. 

pilares
Cliente: nossa razão de ser

O Grupo Pão de Açúcar está voltado para os seus 
clientes, cuidando para que todo contato que ele tenha 
com as suas marcas se traduza na melhor experiência e 
alimente uma longa relação de fidelidade.

 Nossa Gente
Pessoas com excelência técnica, bem-preparadas 

e motivadas para assumir desafios, riscos e atitudes 
inovadoras. Pessoas que gostam de servir, que valorizam 
o respeito em suas relações internas com o cliente, 
fornecedores e parceiros, e que se posicionam com garra, 
independentemente das circunstâncias. 

 Domínio da tecnologia 
Atenção a tudo o que acontece no mundo, avaliando 

sua utilidade e seu retorno para o nosso negócio, para extrair 
dessas tecnologias disponíveis o máximo aproveitamento. 

 Sólida estrutura de capital
Uma estrutura de capital que permita investimentos 

em nossa empresa, em nossa gente e em nosso país, 
operando com eficiência para proporcionar retorno aos 
acionistas e um crescimento sustentável no longo prazo.

Conceito Participação no 
faturamento

Supermercado de 
vizinhança, com foco nos 
consumidores das
classes A/B e que oferece, 
em alimentos, o melhor 
atendimento, serviço,
qualidade de produtos e 
variedade.

22,1%

O CompreBem/Sendas  
é um supermercado 
próximo da mulher 
batalhadora, que faz o 
máximo para ajudá-la a 
cumprir um grande desafio: 
fazer um orçamento 
restrito render para 
garantir a compra de tudo 
que sua família precisa.

16,4%
8,1%

Hipermercado da família 
brasileira, que oferece
atendimento e serviços 
diferenciados, ambiente 
moderno e agradável, 
grande variedade de 
produtos alimentícios e 
não-alimentos a preços 
competitivos.

51,2%

Especializadas em 
produtos eletroeletrônicos, 
as lojas Extra Eletro 
também comercializam 
móveis e itens de bazar, 
com foco direcionado 
especialmente na 
excelência do atendimento 
ao consumidor.

2,2%

Loja de proximidade que 
oferece uma experiência 
de compra agradável e 
conveniente, com produtos 
e serviços essenciais e uma
percepção preço-qualidade 
muito clara para os 
consumidores.

—
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Dezembro 2006 Pão de Açúcar Extra Extra Eletro CompreBem Sendas Extra Perto CBD
São Paulo 97 44 50 172 4 367
Rio de Janeiro 9 17 14 62 102
Ceará 19 2 21
Brasília 15 5 20
Pernambuco 10 2 12
Paraná 4 2 6
Paraíba 4 4
Piauí 4 4
Bahia 3 3
Minas Gerais 3 3
Goiás 2 1 3
Mato Grosso do Sul 1 1
Rio Grande do Norte 1 1
Sergipe 1 1
Alagoas 1 1
Total de Lojas 164 83 50 186 62 4 549
Área de Vendas (m2)  221.383  629.091  33.713  225.829  107.355  613  1.217.984
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Destaques Operacionais e Financeiros 
Resultados (R$ milhões) 2002 2003 2004 2005 2006*
Receita bruta 11.154 12.788 15.297 16.121 16.460
Receita líquida 9.455 10.806 12.565 13.413 13.880
Custo das mercadorias vendidas (6.809) (7.764) (8.891) (9.438) (9.908)
Lucro bruto 2.645 3.042 3.673 3.975 3.972
Ebitda (1) 781 902 1.044 1.170 1.083
Lucro líquido 245 226 370 257 220
Margens (%)
Margem bruta 28,0 28,2 29,2 29,6 28,6
Margem Ebitda 8,3 8,3 8,3 8,7 7,8
Margem líquida 2,6 2,1 2,9 1,9 1,6
Índices de Produtividade 
Venda bruta por m2/mês (R$) 1.007 1.105 1.143 1.142 1.147
Venda bruta por funcionário/mês (R$) 16.907 22.874 25.057 25.379 26.587
Venda bruta por check-out/mês (R$) 125.677 138.013 146.801 150.532 151.186
Ticket médio (R$) 29,4 29,0 30,5 31,1 32,1
Indicadores financeiros (R$ mil) 
Ativo total 9.188 8.940 10.423 10.923 11.672
Patrimônio líquido 3.592 3.768 4.050 4.252 4.842
Investimentos 1.096 571 561 889 857
Dívida bruta 2.925 2.480 2.721 2.056 1.978
Dívida líquida (2) 702 894 926 (26) 318
Dívida líquida/patrimônio líquido (%) 49,8 39,8 35,0 8,7 14,4
Número de empregados 57.898 55.557 63.484 62.803 63.607
Indicadores de mercado
Número de ações (mil) 113.186.139 113.442.239 113.522.239 113.667.915 113.771.378
Lucro líquido por ação (R$/mil ações) 2,17 1,99 3,26 2,26 1,93
Valor de mercado (R$ mil) (3) 6.168.645 7.986.334 7.798.978 8.741.063 8.529.440
Montante de dividendos (R$ mil) 59.441 54.792 84.059 62.053 20.312
* Resultados pro forma (ver mais detalhes na página 34).
(1) Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.
(2) Dívida Bruta – Caixa – Recebíveis.
(3) Preço de Ações Preferenciais no final de cada período multiplicado pelo número total de ações.

Distribuição da Receita  
por Unidade de Negócios

Extra 
Pão de Açúcar 
CompreBem 
Sendas 
Extra Eletro 51,2%

22,1%

16,4%

8,1% 2,2%

0� Grupo Pão de Açúcar
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Um dos destaques do período foi o 
processo de reestruturação do Grupo, com a 
formação e consolidação de uma estrutura 
profissional que será a base de sustentação 
e orientação para o crescimento mais 
acelerado que planejamos alcançar nos 
próximos anos. Promovemos importantes 
mudanças em nossa diretoria executiva, que 
serão fundamentais para conquistarmos 
nossos objetivos e, conseqüentemente, mais 
lucratividade e retorno”.

CoMproMisso
Mensagem  
da Administração

O ano de 2006 foi marcado por importantes ajustes 
para o Grupo Pão de Açúcar. Apesar do cenário de forte 
deflação em determinadas categorias de alimentos, 
demos continuidade à nossa estratégia de buscar cada vez 
mais competitividade e redução de despesas – dois pontos 
fundamentais para sustentar a recuperação de market 
share e iniciarmos um ciclo virtuoso. 

Um dos destaques do período foi o processo de 
reestruturação do Grupo, com a formação e consolidação 
de uma estrutura profissional que será a base de 
sustentação e orientação para o crescimento mais 
acelerado que planejamos alcançar nos próximos anos. 
Promovemos importantes mudanças em nossa diretoria 
executiva, que serão fundamentais para conquistarmos 
nossos objetivos e, conseqüentemente, mais lucratividade 
e retorno. Contamos agora com uma diretoria executiva 

Abilio Diniz 
Presidente do Conselho de Administração

Grupo Pão de Açúcar
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de marketing, que orienta e norteia 
com consistência as ações em todas 
as nossas bandeiras. Além disso, a 
área Comercial foi dividida em duas 
diretorias distintas – Alimentos 
e Não-Alimentos – para que 
possamos promover estratégias 
de desenvolvimento específicas de 
acordo com o perfil e a demanda de 
cada um desses segmentos e, dessa 
forma, potencializar nossas vendas. 

Também reformulamos o 
programa de stock options que 
ficou mais agressivo para garantir 
o alinhamento com as metas do 
planejamento estratégico, criando 
um maior comprometimento dos 
executivos com os resultados do 
Grupo e com o valor das ações no 
mercado. Agora, a performance dos 
110 executivos contemplados estará 
ainda mais atrelada a indicadores 
de desempenho e também ao 
Retorno sobre Capital Investido. Na 
prática, redimensionamos tanto 
o bônus dos executivos como 
as stock options atreladas a esse 
bônus para que se tornassem mais 
agressivos em relação ao mercado 
diante do atingimento das metas 

estabelecidas. Hoje, a possibilidade 
de ganho de stock options é de 100% 
do bônus anual. Anteriormente à 
revisão do programa, a quantidade 
que o executivo recebia era, em 
média, de apenas 6% do bônus anual.

Encerramos 2006 com 21 
novas lojas – incluindo quatro 
unidades do Extra Perto (oito 
lojas até o início de 2007), o que 
marca nossa entrada no varejo 
de conveniência, o modelo de loja 
que mais cresce no País segundo 
o instituto de pesquisas Nielsen, 
e que nos dará mais flexibilidade 
para expandirmos nossa atuação 
para outros públicos além daqueles 
que já atingimos com os formatos 
tradicionais. A expansão de lojas 
para esse modelo será definida à 
medida que alcançarmos resultados 
positivos, ratificando o planejamento 
desenvolvido. Além disso, para 
2007, a previsão é inaugurar 10 
hipermercados e 20 supermercados. 

Relatório Anual 2006



Mesmo diante de um cenário 
de vendas que provocou pouca 
diluição de despesas, conseguimos 
importantes avanços que nos 
permitiram ampliar o investimento 
na competitividade de preços, 
movimento crucial para alcançarmos 
ganhos de market share. Atingimos 
importantes reduções de despesas 
operacionais, que totalizaram cerca 
de R$ 120 milhões no ano, o que foi 
fundamental para melhorarmos a 
competitividade do Grupo, que ficou 
mais adequada aos micro-mercados 
em que as lojas estão inseridas, 
nos permitiu ganhos de imagem, 
aumento do tráfego de clientes e 
recuperação das vendas de alimentos 
no conceito ‘mesmas lojas’.

Outro foco de 2006 
foi o desenvolvimento de um 
planejamento estratégico de 
longo prazo, que nos possibilitou 
compatibilizar as estratégias de 
curto prazo com um planejamento 
profundo para os próximos quatro 
anos, até 2010. Entre as metas 
estabelecidas, um dos objetivos é 
atingir um crescimento de vendas 
significativo, com vendas brutas em 
termos reais de R$ 25 bilhões em 
2010, considerando a abertura de 
150 novas lojas no período de 2006 a 
2010. A redução de custos, que foi o 
foco de 2006, terá continuidade. Para 
2007, nossa meta é atingir um nível 
de despesas sobre vendas de 20%.

A expectativa é que toda 
essa base construída continue a 
trazer resultados, de forma até mais 
intensa, nos próximos anos. Também 
esperamos alcançar um forte 
aumento de participação nas vendas 
das categorias de produtos não-
alimentícios em decorrência de uma 
série de iniciativas que estão sendo 
desenvolvidas nessa área.  
Uma delas é a consolidação do 
processo de gerenciamento de 
categoria a partir da criação do 
conceito de ‘soluções’, que busca 
entender a forma de compra 
do consumidor reunindo num 
mesmo espaço dentro da loja 
produtos de diferentes categorias 
relacionados a um tema comum 
(Mundo Casa, Mundo Digital, 
Mundo Entretenimento, Mundo 
Bebê etc.). Também estamos 
investindo no fortalecimento das 
vendas pelo comércio eletrônico e 
na intensificação do global sourcing 
e das importações, que devem 
incrementar o sortimento de 
produtos nessa área. 

Durante o ano, nossa atuação 
esteve direcionada ainda para outros 
aspectos importantes do negócio. 
Fortalecemos o relacionamento 
com nosso principal sócio, o 
grupo francês Casino, buscando o 
compartilhamento de melhores 
práticas que podem ser adaptadas à 
nossa realidade, como por exemplo 

0� Grupo Pão de Açúcar



as lojas de conveniência que deram 
origem ao projeto Extra Perto, além 
de experiências e sinergias trocadas 
nas áreas de comércio internacional e 
não-alimentos. 

Para sermos cada vez mais 
transparentes para todos os 
nossos stakeholders, trabalhamos 
intensamente no processo de 
atendimento às exigências da Lei 
Sarbanes-Oxley (SOX), criando 
novos controles e adaptando nossos 
processos. Por todas as iniciativas 
que desenvolvemos – criação do 
Comitê SOX, do Agente SOX nas 
lojas, do Grupo 404 (formado por 
especialistas) e do processo de 
comunicação que será intensificado 
em 2007 – temos confiança em 
afirmar que esse assunto deixa de ser 
um projeto para se transformar em 
um tema sustentável no Grupo. 

Outra iniciativa importante 
atrelada às metas estratégicas 
do Grupo é o novo patamar que 
definimos para o Roic (retorno sobre 
o capital investido), que deverá 
passar de 10% para 15% até 2010.  Em 
2006 esse indicador atingiu 10%, e 
nossa meta para 2007 é de atingir no 
mínimo 11%.

Por tudo isso, podemos 
afirmar que 2006 foi um ano em que 
ajustamos as despesas e reforçamos 
nossa competitividade e 2007 será o 
ano da venda. Para atingirmos esse, 
que é o nosso principal objetivo, 

desenvolveremos uma campanha de 
incentivo e premiação direcionada 
principalmente às lojas e que busca 
envolver e motivar os colaboradores 
a atingirem suas metas de vendas, 
com o envolvimento de todo o 
Grupo. Ao mesmo tempo, para 
sustentar a tomada de decisões 
mais técnicas e consistentes, em 
2007 também investiremos na 
modernização de nossos sistemas de 
gestão com a adoção de ferramentas 
que nos permitam aprofundar 
o conhecimento do consumidor 
(Database Mining), mensurar 
o retorno de mídia e analisar a 
elasticidade de preços,  
o que nos fortalecerá em relação  
à competitividade. 

A soma de todas essas 
iniciativas nos faz acreditar cada 
vez mais na realização da nossa 
missão de garantir a melhor 
experiência de compra para todos 
os nossos clientes em cada uma 
de nossas lojas. Queremos ser a 
melhor opção de compra para os 
consumidores e de investimento 
para os acionistas, buscando 
reforçar o nosso compromisso 
com a responsabilidade social e a 
importância da nossa contribuição 
para o desenvolvimento do País. 

0�Relatório Anual 2006

Market

share 

Durante o ano, foram 
conquistados importantes 
avanços que  permitiram ao 
Grupo ampliar o investimento 
na competitividade de preços, 
movimento crucial para a 
conquista de market share.



Diretoria
executiva

Em 2006, compatibilizamos o curto com o 
longo prazo. Desenvolvemos um planejamento 
estratégico profundo e sério para os próximos 
anos, e a redução de custos, que foi o foco do 
período, terá continuidade.”

10 Grupo Pão de Açúcar

Cássio Casseb Lima 
Diretor-Presidente

Caio Mattar
Diretor de Investimentos e Obras 
“Estamos trabalhando para 
minimizar os custos de construção  
de lojas e alcançar mais 
produtividade para, dessa forma, 
garantir que o plano de expansão  
do Grupo seja cumprido.”

José roberto tambasco
Diretor Pão de Açúcar
“A redefinição das discrepâncias 
de preços, que foram adequados 
aos micromercados, trouxe mais 
competitividade ao Pão de Açúcar. 
Agora, queremos consolidar uma 
política de preços mais constantes  
e competitivos.” 
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Claudia pagnano
Diretora de Marketing
“O conceito de marketing  
integrado fortalecerá o 
posicionamento das marcas  
e será sustentado pela voz  
do cliente, que deve estar  
traduzida no modelo  
operacional de nossas lojas.”

enéas pestana
Diretor Administrativo-financeiro 
“Durante o ano, consolidamos  
o processo de redução de  
despesas e, principalmente,  
o fortalecimento de uma cultura 
entre os colaboradores do Grupo,  
em busca de maior eficiência  
e competitividade.” 

Hugo Bethlem
Diretor Extra e CompreBem/Sendas
“Com a consolidação do  
CompreBem, a expectativa é de 
crescimento para os próximos  
anos. Em Sendas, o desafio está na 
busca por maior produtividade.  
E, no Extra, o foco será o 
desenvolvimento de não-alimentos e 
na produtividade.”

Maria Aparecida Fonseca
Diretora de Recursos Humanos
“Para promover o desenvolvimento 
integral dos colaboradores em  
todos os âmbitos, procuramos criar  
um ambiente de trabalho propício  
ao desenvolvimento individual  
e coletivo, em sinergia com as 
demandas do negócio.”

ramatis rodrigues
Diretor Comercial Alimentos 
“Em busca de mais  
competitividade promovemos 
ajustes nos preços e iniciamos  
um processo de recuperação  
de vendas e tráfego de clientes  
em nossas lojas.”

pedro Janot
Diretor Comercial Não-Alimentos
“Em 2007, buscaremos a 
consolidação do processo de 
gerenciamento de categorias, 
o fortalecimento do comércio 
eletrônico e a ampliação do 
sortimento, com ênfase para  
o global sourcing.”



“Para mim, um grande diferencial do Pão de Açúcar é o
atendimento que recebo dos funcionários, pois todos são sempre 

muito atenciosos. Além disso, a qualidade dos serviços e dos 
produtos oferecidos também conquistaram a minha preferência.”





Durante o ano, a atuação estratégica  
do Grupo Pão de Açúcar esteve direcionada  
para a conquista de dois aspectos fundamentais 
que permitirão ao Grupo conquistar  
market share e iniciar um ciclo virtuoso:  
eficiência e competitividade. 

estrAtégiA
Foco estratégico 
2006

A busca por maior eficiência, por meio da 
implementação do programa de redução de despesas, com 
o objetivo de manter em 2006 o mesmo nível de despesas 
em termos nominais do exercício anterior, excluindo as 
despesas não-recorrentes advindas da reestruturação, 
levou à adoção de alguns projetos que já apresentaram 
resultados expressivos no ano. 

 Orçamento Base Zero (OBZ) – R$ 46 milhões
  Central de Serviços Compartilhados (CSC)  

e Compra de Indiretos – R$ 45 milhões
  Eficiência Máxima em Supermercados – R$16 milhões 
 Outras iniciativas – R$ 15 milhões 

1� Grupo Pão de Açúcar
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Com o desenvolvimento 
dessas primeiras iniciativas, as 
reduções de despesas operacionais 
totalizaram no ano R$ 120 milhões, 
o que permitiu ao Grupo alcançar 
uma competitividade satisfatória 
em relação à concorrência e mais 
adequada ao mercado. A busca por 
eficiência – que envolve um processo 
muito forte de redução de despesas 
e de melhores negociações com 

fornecedores – terá continuidade 
nos próximos anos, principalmente 
na área corporativa, em que o 
potencial para redução de despesas 
ainda é significativo. A expectativa 
é aprofundar a análise da estrutura 
organizacional – iniciada em 2006 
e que resultou na redução de três 
para dois níveis hierárquicos – para 
uma estrutura mais adequada aos 
processos do Grupo. 

Em 2007, para garantir o 
monitoramento da gestão e o 
acompanhamento do planejamento 
estratégico, será introduzido o 
BSC (Balanced ScoreCard), que 
permitirá uma avaliação contínua 
dos indicadores de performance. 
Esses indicadores serão importantes 
ferramentas para acompanhar 
as metas estabelecidas no 
planejamento estratégico. 



Outro passo importante  
foi a criação da Diretoria Executiva  
de Marketing, que tem como  
objetivo criar sinergias entre 
as bandeiras e capitalizar essas 
sinergias de uma maneira mais  
eficaz para toda a Organização. 
A partir desse conceito, a área 
auxiliou na realização das ações 
desenvolvidas durante o ano para 
aumentar a competitividade em 
todas as bandeiras, respeitando 
as estratégias específicas de 
cada negócio e possibilitando ao 
Grupo atingir um novo patamar 
de crescimento, previsto no 
planejamento estratégico.

1� Grupo Pão de Açúcar

CoMpetitiViDADe
Os resultados alcançados com 

o processo de redução de despesas 
permitiram ao Grupo iniciar também 
uma série de iniciativas direcionadas 
ao aumento da competitividade. 

A redução das discrepâncias  
de preços em todos os formatos 
foi uma das principais iniciativas 
realizadas. Para isso, foi criada 
uma área de pricing, especializada 
na análise e monitoramento da 
competitividade que, além de 
proporcionar maior assertividade 
na implementação da estratégia, 
permitiu melhor posicionamento das 
bandeiras perante a concorrência. 



Também foi promovida uma 
ampla revisão de sortimento, para 
eliminação de produtos com baixo giro 
e baixa representatividade nas vendas. 
Para atrair e consolidar a imagem 
de preços entre os consumidores foi 
adotada outra ação estratégica, com 
uma política de preços diferenciada 
nos produtos mais importantes 
para a formação de imagem perante 
o consumidor e posicionando os 
preços desses itens abaixo da média 
de mercado. E, por fim, os produtos 
perecíveis foram uma importante 
ferramenta na busca pelo aumento de 
fluxo de pessoas nas lojas. 

O grande diferencial  
dessa estratégia é que todas 
as iniciativas foram adequadas 
aos micromercados das lojas, o 
que melhorou definitivamente a 
competitividade do Grupo e permitiu 
ganhos de imagem, aumento do 
tráfego de clientes e a recuperação 
das vendas de alimentos no conceito 
‘mesmas lojas’, mesmo diante da 
deflação presenciada pelo setor 
durante o ano. 

Formas de Pagamento
À vista
Cartão de Crédito
Ticket Alimentação 
Cheques Pré-Datados
Crediário

_03 _04 _05 _06_02

2,0%
8,0%

38,6%

49,5%

1,9%
3,0%
7,5%

37,1%

50,4%

2,0%
3,2%
7,1%

36,5%

52,0%

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

33,8%

53,2%

2,0%
4,8%
6,5%

31,9%

53,7%

3,1%

Vendas por Departamento
Mercearia 
Perecíveis 
Bazar 
Eletrônicos 
Têxtil

43,9%

29,6%

10,1%

13,9%

2,5%

Vendas por Região
São Paulo 
Rio de Janeiro 
Brasília
Ceará
Bahia
Minas Gerais
Paraná
Pernambuco
Goiás
Outros

1�Relatório Anual 2006

2,9%

19,5%

3,8%

1,9%

2,1%

1,3%

6,1%

0,9%

1,4%

60,1%



Em 2006, o volume total investido pelo 
Grupo foi de R$ 857,2 milhões, montante inferior 
aos R$ 888,5 milhões investidos em 2005. 

investimentos
Os investimentos foram divididos  

da seguinte forma:
  R$ 261,4 milhões na abertura de novas lojas;
  R$ 182,6 milhões na aquisição de terrenos 

estratégicos;
  R$ 292,4 milhões na reforma e atualização  

de lojas, em todas as bandeiras;
  R$ 120,8 milhões em infra-estrutura  

(tecnologia, logística e outros). 

As aberturas ficaram mais concentradas no  
quarto trimestre. Ao todo, foram inauguradas 21 lojas, 
sendo três Pão de Açúcar, nove CompreBem, cinco Extra  
e quatro unidades Extra Perto (varejo de conveniência). 

Um dos destaques do ano foram as parcerias 
desenvolvidas com empresas de outros segmentos 
(imobiliário, varejo de construção) para utilização conjunta 
dos terrenos das lojas, o que permitiu a diluição dos custos 
de aquisição de terrenos, de construção, além de gerar 
mais tráfego para a loja. 

Também foi reforçada a quantidade de postos de 
combustível nas lojas, com a abertura de oito unidades, 
o que eleva para 55 o total de postos distribuídos em 
todas as bandeiras do Grupo. No mesmo ritmo, foram 
inauguradas 19 drogarias em 2006.

Os investimentos previstos para 2007 somam cerca 
de R$ 1,0 bilhão e serão direcionados da seguinte forma:

  28% para a reforma e atualização de lojas;
  55% para aberturas de lojas e compra de terrenos 

estratégicos para garantir o crescimento previsto  
na estratégia de crescimento do Grupo;

  17% destinados à infra-estrutura  
(tecnologia, logística e outros).

r$ 857,2 

milhões 

Do total investido pelo Grupo Pão 
de Açúcar durante o ano, grande 
parte foi direcionada para a 
reforma e atualização de lojas. 

1� Grupo Pão de Açúcar

Investimentos em 2006
Abertura de Novas Lojas e Aquisições de Terrenos 
Reformas de Lojas 
Tecnologia, Logística e Outros

51,8%

34,1%

14,1%



objetivos 2007
AlAVAnCAgeM De VenDAs e MAior luCrAtiViDADe

  Aumento de vendas será o grande desafio  
para 2007. Manutenção dos níveis de 
competitividade alcançados, por bandeira,  
em 2006. 

  Consolidação da redução de despesas: 
racionalização e diluição de despesas  
corporativas, ganhos de escala com propaganda 
e logística e ganhos de produtividade com CSC, 
Compra de Indiretos, Eficiência Máxima em 
Supermercados. 
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reForço eM não-AliMentos e gloBAl sourCing
  Consolidação do processo de  

gerenciamento de categoria, com a criação  
do conceito de ‘soluções’ (Mundo Casa, Mundo 
Office etc.), que busca entender a forma de  
compra do consumidor.

  Ampliação do sortimento reforçado pelo  
Global Sourcing.

  Aproximação com os fornecedores por meio  
de planos de desenvolvimento de negócios  
com objetivos comuns de crescimento.



MArCAs própriAs
  Consolidação da marca própria 

como ferramenta para fidelizar 
e rentabilizar os negócios, 
respeitando o posicionamento 
das bandeiras. 

  Marcas próprias devem ser um 
instrumento de fortalecimento 
dos principais ativos do Grupo, 
que são as bandeiras.

CoMérCio eletrôniCo
  Adoção de novos sistemas, para 

suportar o crescimento previsto 
para os próximos anos.

  Ampliação do sortimento e 
dos meios de pagamento. 

  Fortalecimento dos serviços 
integrados com as lojas físicas.

  Nova estratégia de 
comunicação, com reforço nas 
ações promocionais em meios 
específicos do setor.

proJeto VirA rio
  Recuperação dos resultados  

do Grupo no Estado do Rio  
de Janeiro.

  Adoção de uma estrutura 
descentralizada: operação  
focada na região e não por 
bandeira.

  Mais agilidade e autonomia 
para decisões locais, com  
o conseqüente aumento  
do poder de negociação 
visando à maximização  
da rentabilidade.

�0 Grupo Pão de Açúcar

CresCiMento orgâniCo 
  Em linha com a estratégia  

de crescimento orgânico 
do Grupo, para 2007 estão 
previstas 30 inaugurações, 
sendo cinco Pão de Açúcar,  
quinze CompreBem e dez Extra. 

  Para suportar essa estratégia 
e viabilizar as inaugurações 
previstas para os próximos 
quatro anos e, posteriormente, 
garantir que 150 novas lojas 
sejam abertas no período de 
2006 a 2010, foi estruturado 
um plano diretor de expansão, 
que definiu, padronizou e 
documentou os processos que 
envolvem a abertura de lojas 
– desde a procura e aquisição 
do terreno até a inauguração.



Em 2006, um dos desafios estratégicos do 
Grupo foi compatibilizar o imediatismo do varejo 
com um plano estruturado para os próximos 
anos, que resultou na definição do Planejamento 
Estratégico até 2010. Entre as metas estabelecidas, 
destacam-se um crescimento de vendas 
significativo, com vendas brutas de R$ 25,0 bilhões 
(descontados os efeitos da inflação) ao final do 
período e o aumento do retorno sobre o capital 
investido (Roic), de 10,0% para 15,0%.  

planejamento 
estratégico 2010

 Para alcançar esses objetivos macro, foram 
definidas sete grandes diretrizes: 

1   Fortalecer a competitividade das bandeiras.
2   Aumentar as vendas de comércio eletrônico  

para 4,5% das vendas totais em 2010.
3   Expandir a participação de Não-Alimentos para  

34% do faturamento bruto.
4   Dobrar a participação de marcas próprias  

de 5% para 10%. 
5   Intensificar o crescimento orgânico com a 

inauguração de 150 lojas até 2010 (crescimento 
médio de 7% ao ano da área de vendas). 

6   Intensificar a busca por maior eficiência 
operacional. 

7   Investir na atração e retenção de talentos  
no Grupo, em linha com as diretrizes de Recursos 
Humanos.
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r$ 25,0 

bilhões 

Até 2010, a expectativa é 
registar um crescimento 
significativo das vendas  
brutas, com aumento do  
retorno sobre o capital  
investido de 10,0% para 15,0%. 



“O Extra tem tudo que eu preciso: frios, frutas, legumes,  
peixaria e um bom açougue. E, além de fazer as compras, eu resolvo 
um monte de coisas, pois encontro tudo num só lugar, e faço até um 

passeio com a família.”





As vendas brutas do Grupo Pão de Açúcar 
apresentaram crescimento de 2,1% em 2006, 
totalizando R$ 16,5 bilhões. As vendas líquidas 
registraram um aumento de 3,5% em relação ao 
ano anterior, atingindo R$ 13,9 bilhões.

resultADos
Desempenho  
das Vendas

�� Grupo Pão de Açúcar

Vendas Brutas Consolidadas (R$ milhões)
2005 
2006 
Variação (%)

3.8
64
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3.9
15

1,3%
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16
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3.7
91

4,9%
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-0,5%
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3.9
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Em 2006, no conceito 
‘mesmas lojas’ as vendas brutas 
apresentaram uma ligeira queda 
de 0,1% e as vendas líquidas 
registraram crescimento de 1,1%. 
Esse desempenho é resultado do 
impacto da deflação de preços em 
determinadas categorias de produtos 
alimentícios (principalmente 
perecíveis e commodities) e também 
dos menores preços praticados pelo 
Grupo em determinados itens.
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Os produtos não-alimentícios 
corresponderam a 26,5% das vendas 
do Grupo, e o crescimento dessa 
categoria no conceito ‘mesmas lojas’ 
foi de 12,6% no ano, superando o 
desempenho negativo de 3,9% dos 
produtos alimentícios. A performance 
expressiva apresentada por não-
alimentos tem sido resultado, 
principalmente, do desempenho  
da categoria de eletroeletrônicos 
(com destaque para informática), 
e de um mix de produtos mais 
adequado (melhorias no sortimento) 
oferecido nas lojas. 



Embora a deflação de 
alimentos tenha impactado 
negativamente o desempenho de 
vendas em 2006, a expectativa do 
Grupo é de que em 2007 as vendas 
no conceito ‘mesmas lojas’ atinjam 
crescimento acima da inflação, em 
decorrência de um cenário mais 
favorável para alimentos, suportado 
pela estratégia de competitividade e 
pela continuidade de crescimentos 
expressivos nas vendas de produtos 
não-alimentícios.

�� Grupo Pão de Açúcar

26,5%
Essa foi a participação dos 
produtos não-alimentícios nas 
vendas totais do Grupo, graças ao 
desempenho apresentado pela 
categoria de eletroeletrônicos. 



Pão de Açúcar 2002 2003 2004 2005 2006
 Vendas Brutas (R$ milhões)  3.729  4.045  4.044  3.930    3.645  
 Vendas Líquidas (R$ milhões)   3.037   3.435  3.315  3.245   3.092  
 Número de Lojas  211  208   196   185    164  
 Área de Vendas (m2)  267.419  273.016   261.262   247.164    221.383  
 CompreBem 2002 2003 2004 2005 2006
 Vendas Brutas (R$ milhões)  1.767  2.248   2.426   2.614   2.692  
 Vendas Líquidas (R$ milhões)  1.658  1.921  2.015   2.194    2.279  
 Número de Lojas  175   172   165   176    186  
 Área de Vendas (m2)  219.026  211.517  197.111   214.500    225.829  
 Sendas 2002 2003 2004 2005 2006
 Vendas Brutas (R$ milhões)  -    -    1.155   1.387   1.339  
 Vendas Líquidas (R$ milhões)  -    -    998  1.209   1.174 
 Número de Lojas  -    -    63  66   62  
 Área de Vendas (m2)  -    -    113.165   119.987   107.355 
 Extra 2002 2003 2004 2005 2006
 Vendas Brutas (R$ milhões)  5.249  6.174  7.354  7.885  8.419 
 Vendas Líquidas (R$ milhões)  4.432  5.195  5.997  6.532   7.050 
 Número de Lojas   60   62  72  79  83 
 Área de Vendas (m2)  456.569  462.195  537.319    590.890   629.091 
 Extra Eletro 2002 2003 2004 2005 2006
 Vendas Brutas (R$ milhões)  409   321   318  305    365  
 Vendas Líquidas (R$ milhões)  327   255   240  233   286  
 Número de Lojas  54  55  55   50    50  
 Área de Vendas (m2)  36.709  35.973   35.892    33.713    33.713  
 Extra Perto 2002 2003 2004 2005 2006
 Vendas Brutas (R$ milhões)  -    -    -    -    -   
 Vendas Líquidas (R$ milhões)  -    -    -    -    -   
 Número de Lojas  -    -    -    -    4 
 Área de Vendas (m2)  -    -    -    -    613 
 CBD 2002 2003 2004 2005 2006
 Vendas Brutas (R$ milhões)  11.154   12.788   15.297    16.121   16.460 
 Vendas Líquidas (R$ milhões)  9.454  10.806   12.565   13.413   13.880 
 Crescimento 'Mesmas Lojas' (%) 4,0% 6,3% 5,1% 2,6% -0,1%
 Número de Lojas  500  497  551   556    549  
 Área de Vendas (m2)  979.723   982.701   1.144.749   1.206.254   1.217.984  
 Número de Funcionários  57.898  55.557   63.484   62.803   63.607  
 Número de Transações (mil)  405.375  439.108  517.401    522.734   511.947 
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O Grupo encerrou 2006 com 21 novas  
lojas – incluindo quatro unidades Extra Perto, o 
que marca sua entrada em um novo segmento,  
o varejo de conveniência. 

Desempenho 
operacional

pão De AçúCAr 
Diante da deflação verificada em alimentos 

– principalmente nas categorias de commodities agrícolas 
–, da forte concorrência em determinadas regiões e dos 
fechamentos e conversões ocorridos em 2006, a bandeira 
Pão de Açúcar encerrou o ano de 2006 com R$ 3,6 bilhões 
de vendas brutas, uma queda de 7,3% em relação a 2005. 
Mesmo diante desse cenário, a partir do 2º semestre de 
2006, a bandeira apresentou reversão dessa tendência de 
queda das vendas.

Um dos fatores que contribuiu para esse melhor 
desempenho foi o processo de revisão das discrepâncias 
de preços, que foram adequados aos micromercados 
das lojas. Além disso, a estratégia de redução de preços 
(com foco em itens de alta notabilidade) e as adequações 
de preço e sortimento promovidas em produtos de 
categorias-destino (como vinhos, cafés, queijos etc.) 
também contribuíram para aperfeiçoar a percepção de 
preços por parte do consumidor. Essas iniciativas, em 
linha com a estratégia do Grupo, proporcionaram maior 
competitividade à bandeira.  

Outra ação importante foi a continuidade do 
processo de redução de despesas, iniciado em 2005 com o 
projeto Eficiência Máxima em Supermercados. Nesse caso, 
o grande desafio foi conquistar reduções significativas 
sem abrir mão da qualidade no atendimento, que é o 
diferencial da bandeira. 

Com o objetivo de padronizar o posicionamento 
das lojas Pão de Açúcar, foi promovida uma adequação 
do portfólio, com três inaugurações, 42 reformas e três 
mudanças para outra bandeira. Duas das novas lojas 
– Alphaville e Náutico – foram inauguradas seguindo uma 
evolução do conceito de 3ª geração, com diferencial para 

r$ 3,6 

bilhões 

As vendas brutas da bandeira 
Pão de Açúcar apresentaram 
recuperação a partir do 2º 
semestre de 2006.

Evolução Vendas Brutas – Pão de Açúcar
(R$ milhões)

3.7
29

3.6
453.9

30

4.
04

4

4.
04

5

_03 _04 _05 _06_02



��Relatório Anual 2006

a nova forma de apresentação dos 
produtos ao consumidor: soluções 
completas de compras, espaço 
gourmet, sushi bar etc. 

Outra iniciativa desenvolvida 
foi o piloto, em seis lojas, do novo 
Programa Mais, que tem como 
objetivo ser auto-sustentável, 
consolidando-se como o principal 
instrumento de fidelização e 
diferenciação da marca. O programa 
foi desenvolvido a partir de três 
premissas básicas: simplicidade e 
flexibilidade de operação, relevância 
para o consumidor e rentabilidade 
para a bandeira. 

Em 2007, a expectativa é 
manter uma política de preços mais 
regulares, com menores oscilações 
para evitar grandes desvios, inclusive 
nas ofertas; estender o novo 
Programa Mais para as demais lojas; 
e consolidar o conceito ‘Jeito de Ser 
e Atender Pão de Açúcar’, a partir de 
um trabalho de formação de equipes 
com ênfase para o atendimento 
diferenciado nas lojas. 

CoMpreBeM 
Para a bandeira CompreBem, 

2006 foi um ano de crescimento 
e inaugurações. As vendas brutas 
totalizaram R$ 2,7 bilhões, um 
incremento de 3,0% em relação 
a 2005. Ao todo, foram abertas 
nove lojas, o maior número de 
inaugurações realizadas em um 
único ano, desde a criação da marca.

Também foi o ano da 
consolidação do modelo de loja 
Supermercado da Cidade, que atua 
como um hipermercado pequeno em 
praças que não contam com esse tipo 
de estabelecimento. Nesse formato, o 
objetivo é buscar o desenvolvimento 
da venda de não-alimentos, como 
complemento à venda de alimentos 
já existente. O novo formato já foi 
reforçado como um importante 
modelo operacional para a bandeira, 
com custos reduzidos e maior 
rentabilidade, devido à maior venda 
de produtos não-alimentícios. 

A queda nas vendas de 
alimentos registrada pelo setor 
durante o ano foi compensada 
pela bandeira com investimentos 
em perecíveis (formação técnica 
e multiplicação dos treinamentos 
para os colaboradores) e em não-
alimentos (como impulsionador 

das vendas ‘mesmas lojas’). Outra 
iniciativa nesse sentido, foi a 
continuidade das ações de in&out 
(produtos não-alimentícios de alto 
desejo de consumo, que são vendidos 
a preços muito agressivos e com 
parcelamento no pagamento) para 
reforçar a imagem de preço baixo e 
incentivar a venda de itens de não-
alimentos que não fazem parte do 
mix da loja. 

Evolução Vendas Brutas – CompreBem
(R$ milhões)
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Para 2007, a expectativa  
é manter o ritmo de crescimento  
da bandeira, com expansão orgânica: 
estão previstas 15 inaugurações, além 
de algumas reformas e adequações. 
Também terá continuidade o 
trabalho de redução e controle 
de despesas, para garantir maior 
competitividade e rentabilidade  
à operação. 

senDAs
Para retomar o ritmo de 

crescimento registrado no ano 
anterior, a bandeira passou por uma 
fase de forte ajuste de despesas, o 
maior do Grupo, e de busca de maior 
competitividade. As vendas brutas 
da Sendas encerraram o ano em 
R$ 1,3 bilhão, uma queda de 3,5% 
em comparação com 2005. Embora 
ainda tenham apresentado resultado 
negativo, as vendas no conceito 
‘mesmas lojas’ vêm recuperando a 
tendência de queda verificada nos 
primeiros meses de 2006. 

O desafio do período foi 
alcançar melhores índices de 
produtividade em diversos aspectos 
para compensar e equilibrar os 
investimentos realizados em 2005 
com o relançamento das lojas. 

Em linha com a estratégia do 
Grupo, a bandeira também sentiu os 
efeitos positivos do reposicionamento 
de preços, tanto em vendas como na 
imagem da marca. Essa iniciativa, 
somada ao trabalho das “economistas 
do lar” – colaboradoras que reforçam 
a imagem de preço ao consumidor 
– repercutiu em Sendas o início de uma 
importante recuperação de vendas. 

No final de 2006, para 
recuperar resultados do Grupo 
Pão de Açúcar no Estado do Rio de 
Janeiro, foi iniciada a implantação do 
Projeto Vira Rio, criado para garantir 
a força do Grupo em uma praça 
cada vez mais competitiva e com 
características muito particulares, 
por meio de uma nova proposta de 
atuação, focada na autonomia da 
operação e agilidade para a tomada 
de decisão. 

extrA HiperMerCADos 
Impulsionada pelas vendas 

expressivas de eletroeletrônicos 
apresentadas durante o ano, a 
bandeira registrou crescimento de 
6,8% em relação a 2005, com vendas 
brutas de R$ 8,4 bilhões. 

Alguns dos destaques de 2006 
foram o processo de consolidação 
das praças e a abertura de lojas em 
novos mercados. Foram inauguradas 
unidades em Jundiaí (SP), duas lojas 
em Recife (PE), Ceilândia (DF) e São 
José dos Campos (SP). 

�0 Grupo Pão de Açúcar

r$ 8,4 

bilhões 

As vendas brutas do Extra 
Hipermercados foram 
impulsionadas pelo 
desempenho expressivo  
de eletroeletrônicos.

Evolução Vendas Brutas – Sendas
(R$ milhões)
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Em linha com o planejamento 
estratégico, foi promovida uma 
nova organização no não-alimentos, 
a partir do conceito ‘soluções de 
compra’ para os clientes (Mundo 
Casa, Mundo Digital, Mundo 
Entretenimento, Mundo Bebê etc.), 
que reúne num mesmo espaço dentro 
da loja os produtos, de diferentes 
categorias, relacionados ao tema.  
A expectativa é entender a forma de 
compra do consumidor para atender 
às suas expectativas, facilitando a 
aquisição de determinados produtos, 
que estarão reunidos num único local. 
Em 2006, foram abertas três lojas 
com esse novo layout e adaptadas 
outras três já existentes. 

O Extra também se  
beneficiou de outra estratégia do 
Grupo, que busca o desenvolvimento  
das categorias de bazar, têxtil e 
eletrônicos, a partir de adequações 
no sortimento, com o suporte da área 
de comércio internacional (global 
sourcing). A expectativa é promover 
o desenvolvimento sustentável de 
não-alimentos, com a somatória 
de diversas ações: logísticas, 
que aperfeiçoarão a resposta de 
abastecimento; de informática, com 
a adoção de sistemas específicos 
para as categorias de não-alimentos; 
e de comércio internacional, com 
ampliação do sortimento de 
produtos inovadores. 
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Evolução Vendas Brutas – Extra
(R$ milhões)
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extrA eletro
A bandeira Extra Eletro 

apresentou crescimento expressivo 
no ano de 2006, em razão do 
forte desempenho registrado pela 
categoria de eletro no Grupo.  
As vendas brutas totalizaram  
R$ 365,4 milhões, um incremento 
de 19,7% em comparação ao ano 
anterior, acima do crescimento do 
setor, que foi de 8,5%, segundo dados 
da Eletros (Associação Nacional de 
Fabricantes de Produtos Eletrônicos).

Esse desempenho é resultado 
de alguns fatores decisivos. Durante 
o ano, teve início um trabalho de 
proximidade com o cliente, focado 
na conquista do público das classes 
C e D. Além disso, foram promovidas 
melhorias no sortimento, com 
ênfase para produtos de informática 
adaptados às necessidades desse 
consumidor. O sucesso dessa 
estratégia foi complementado com a 
participação da FIC – Financeira Itaú-
CBD, que contribuiu para melhorar 
a imagem de financiamento, a 
partir da oferta de melhores taxas 
de crédito e da capacidade de 
desenvolvimento de diferentes 
formas de pagamento. 

extrA perto
Para fazer parte do segmento 

de varejo que mais cresceu no País 
nos últimos anos – o de lojas com até 
quatro check-outs –, o Grupo Pão de 
Açúcar criou o Extra Perto – um novo 
modelo de loja, inspirado no modelo 
europeu de varejo de conveniência. 
Nessas lojas, que têm entre 150 e 
250 metros quadrados de área de 
vendas e em média dois check-outs, 
a idéia é trabalhar com o conceito 
de supermercado abastecedor, para 
suprir as necessidades essenciais 
de produtos alimentares, perecíveis 
e não-perecíveis, com uma relação 
justa de preço e qualidade. 

Foram definidos três modelos 
de loja – bairro, passagem e trabalho 
– cuja instalação varia de acordo com 
o perfil do público da região. Em 2006, 
foram inauguradas quatro unidades 
e, até o final do primeiro trimestre de 
2007, serão inauguradas mais quatro 
lojas. Caso o desempenho dessas 
unidades esteja em linha com as 
expectativas do Grupo, um plano de 
expansão será desenvolvido para esse 
novo formato. 

Até o final de 2006, o  
modelo apresentou resultados 
positivos, principalmente no que  
se refere ao posicionamento e 
à compra média dos clientes, 
ratificando o planejamento 
desenvolvido pelo Grupo. 

19,7 % 

Com vendas brutas de  
R$ 365,4 milhões, a bandeira 
Extra Eletro registrou 
crescimento expressivo em 
relação ao ano anterior.
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Evolução Vendas Brutas – Extra Eletro
(R$ milhões)
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extrA.CoM.Br
Em linha com um dos 

objetivos propostos em 2005 – 
reestruturar a operação de comércio 
eletrônico, com ênfase para não-
alimentos –, do Grupo avançou 
na consolidação do Extra.com.br. 
Como parte desse processo, teve 
início a formação de uma equipe 
de especialistas e profissionais 
de diversas áreas da Empresa: 
marketing, comercial, logística, 
atendimento e tecnologia. 

A partir daí, foram 
promovidas mudanças e melhorias 
operacionais que trouxeram mais 
agilidade, velocidade, simplificação 
e garantiram, dessa forma, mais 

agressividade comercial. Outra 
mudança com impactos positivos 
no resultado foi a ampliação 
e adequação do sortimento: a 
quantidade de produtos oferecidos 
praticamente triplicou. Também 
foi desenvolvida uma logística 
dedicada, que conta com uma central 
de distribuição específica para as 
vendas de comércio eletrônico, com 
uma área de três mil metros de 
capacidade de armazenamento.  

Com essas primeiras 
iniciativas, o Extra.com.br encerrou 
o ano entre os cinco maiores players 
desse mercado no País, com um 
crescimento de 170% nas vendas em 
relação a 2005. 

Para 2007, um dos objetivos 
propostos é dobrar o faturamento 
em relação a 2006. Para isso, serão 
promovidas diversas iniciativas 
que permitirão ao Extra.com.br ser 
reconhecido como um importante 
canal de vendas de produtos eletro-
eletrônicos e também de bazar e têxtil. 
Para suportar esse crescimento está 
prevista a  adoção de novos sistemas; 
ampliação dos meios de pagamento; 
fortalecimento dos serviços integrados 
com as lojas físicas; nova estratégia de 
comunicação, com reforço nas ações 
promocionais em meios específicos do 
setor (mídia on-line, e-mail, buscadores 
etc.) e nos catálogos da bandeira Extra.
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Em 2006, os esforços estiveram  
concentrados na conquista de maior eficiência e 
melhor competitividade, dois aspectos que têm 
permitido ao Grupo Pão de Açúcar conquistar 
market share e iniciar um ciclo virtuoso. Para isso, 
o Grupo promoveu uma ampla reestruturação 
interna com foco na redução de despesas 
operacionais que permitissem repassar os 
ganhos de eficiência – traduzidos em preços mais 
competitivos – ao consumidor final.

Desempenho  
Financeiro (MD&A)

perForMAnCe operACionAl
Em 2006, os resultados operacionais foram 

afetados pelos seguintes itens não-recorrentes:
  A provisão e o pagamento de contingência relativa 

a autos de infração do ICMS sobre operações 
de compra, industrialização e venda para fins 
exclusivos de exportação de soja, no montante 
de R$ 96,8 milhões, dos quais R$ 54,4 milhões 
trouxeram impacto no Custo das Mercadorias 
Vendidas (CMV) e R$ 42,4 milhões afetaram as 
despesas financeiras (parte relativa às multas e 
juros), foram contabilizados no 3° trimestre. Dessa 
forma, o efeito líquido de imposto de renda no lucro 
líquido foi de R$ 74,9 milhões;

  Despesas não-recorrentes relativas à reestruturação 
organizacional que totalizaram R$ 56,9 milhões, 
sendo que R$ 29,1 milhões impactaram as despesas 
com vendas e R$ 27,8 milhões as despesas gerais e 
administrativas.

MArgeM BrutA
Em 2006, o lucro bruto pro forma  

manteve-se praticamente estável em relação ao registrado 
no ano anterior, totalizando R$ 3.971,8 milhões contra 
R$ 3.975,3 milhões em 2005. A margem bruta pro forma 
passou de 29,6% em 2005 para 28,6% em 2006, em 
decorrência  do posicionamento adotado pelo Grupo Pão 
de Açúcar durante o ano, que teve como foco a redução de 
discrepâncias e a adoção de preços mais agressivos nos 
produtos geradores de tráfego.

�� Grupo Pão de Açúcar

r$ 1.082,7 

milhões 

Esse foi o Ebitda pro forma  
apresentado pelo Grupo, que registrou 
margem Ebitda de 7,8%.
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DespesAs operACionAis
Em 2006, as despesas 

operacionais pro forma totalizaram 
R$ 2.889,2 milhões, equivalentes 
a 20,8% das vendas líquidas, 
praticamente o mesmo montante 
reportado no ano anterior.  
Durante a maior parte do ano, 
as despesas foram afetadas 
negativamente pelo cenário de 
vendas, pouco favorável à diluição. 

Adicionalmente, para  
efeito de comparação, também  
não estavam refletidos no ano 
anterior o total de gastos de 
aluguéis. Portanto, se descontados 
os R$ 83,4 milhões (referente às 60 
lojas vendidas ao Fundo Imobiliário 
Península), o percentual de despesas 
sobre vendas teria ficado em 20,2% 
(versus 20,9% em 2005). Dessa forma, 
já podem ser observados (no ano) 
resultados das ações em busca por 
ganhos de eficiência e produtividade, 
que continuarão a ser perseguidos 
em 2007.

MArgeM eBitDA 
O Ebitda pro forma  

totalizou R$ 1.082,7 milhões em  
2006, com margem de 7,8%, 
apresentando uma queda de 7,4%  
em relação a 2005. O ano foi marcado 
por importantes ajustes para o  
Grupo Pão de Açúcar, que 
implementou e consolidou diversas 
iniciativas fundamentais para a 
tendência de crescimento de vendas 
que vem sendo registrada desde 
o final de 2006. Se descontar os 
aluguéis que não estavam refletidos 
no ano de 2005, o Ebitda pro forma 
teria apresentado uma margem de 
8,4% durante o ano (versus 8,7%  
em 2005).

Lucro Bruto Consolidado
Lucro Bruto (R$ milhões) 
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resultADo FinAnCeiro
As receitas financeiras 

atingiram R$ 382,8 milhões em 
2006, versus R$ 438,6 milhões em 
2005, um declínio de 12,7%, em 
função de menores receitas com 
aplicações financeiras, resultantes 
principalmente de taxas de juros 
inferiores e de um ambiente 
bastante promocional para a venda a 
crédito. Durante o ano, foi registrada 
uma queda ainda maior, de 17,0%, 
nas despesas financeiras pro forma, 
que totalizaram R$ 561 milhões, em 
comparação aos R$ 675,5 milhões 
reportados em 2005. As menores 
taxas de juros do período, que 
passaram de 19% para 15% em 2006, 
foram as principais responsáveis por 
esse resultado.

O resultado financeiro líquido 
pro forma no ano foi negativo em 
R$ 178,2 milhões, uma melhora de 
24,8% em relação ao mesmo período 
de 2005. A dívida líquida bancária 
apresentou um crescimento de  
R$ 344,3 milhões de um ano para 
outro, crescimento que foi ocasionado 
principalmente pela redução de 
R$ 429,3 milhões no caixa. A divida 
líquida bancária correspondeu a 0,67x 
do Ebitda do ano.

resultADo não-operACionAl
O Grupo Pão de Açúcar revisou 

as premissas econômicas e financeiras 
que sustentam a realização futura 
de ágio de sua associada Sendas 
Distribuidora. Com base nessa revisão, 
concluiu-se a necessidade de provisão 
para redução parcial de ágio, cujo efeito 
líquido no consolidado foi de  
R$ 268,9 milhões, registrado na rubrica 
de resultado não-operacional.  
O resultado não-operacional líquido 
no ano inclui também baixas de ativos 
relativas ao fechamento de lojas.

senDAs DistriBuiDorA
Durante 2006, a Sendas 

Distribuidora sentiu os efeitos 
positivos do reposicionamento de 
preços e do forte ajuste de despesas 
adotados pelo Grupo. As vendas 
brutas encerraram o ano em  
R$ 3.203,7 milhões, uma queda de 
3,8% em comparação com 2005, 
representando 19,5% das vendas do 
Grupo. As vendas líquidas atingiram 
R$ 2.776,7 milhões em 2006.

Embora em 2006 as vendas 
no conceito ‘mesmas lojas’ tenham 
acumulado uma queda de 1,4%, as 
lojas do Rio de Janeiro começaram a 
mostrar recuperação dessa tendência 
já nos primeiros meses de 2007.

Com o objetivo de recuperar 
o desempenho no Rio de Janeiro, 
o Grupo Pão de Açúcar implantou 
o Projeto Vira Rio. A iniciativa foi 
criada para garantir a força do 

�� Grupo Pão de Açúcar

r$ 219,7 
milhões 

O total registrado pelo lucro 
líquido pro forma correspondeu a 
1,6% da receita líquida. 



Grupo em uma praça cada vez mais 
competitiva e com características 
muito particulares, por meio de uma 
nova proposta de atuação, focada 
na autonomia da operação e na 
agilidade para a tomada de decisão.

A margem bruta da Sendas 
Distribuidora atingiu 26,7% em 2006, 
um recuo de 2,3 pontos percentuais 
em relação ao ano de 2005, devido 
aos preços menores praticados pela 
Empresa desde o 2T06.

Embora as despesas 
operacionais tenham ficado 6,5% 
inferiores, se comparadas ao mesmo 
período do ano anterior, o cenário 
de vendas ainda não mostrou 
reação de forma que permita maior 

diluição das despesas no ano. Assim, 
a margem Ebitda do período foi de 
3,9%, inferior aos 5,4% de 2005, em 
função principalmente da margem 
bruta menor do período. 

luCro líquiDo
Em 2006, o lucro líquido  

pro forma totalizou R$ 219,7 milhões 
(1,6% da receita líquida) contra  
R$ 257,0 milhões (1,9% da receita 
líquida) reportados em 2005. Essa 
queda foi causada, principalmente, 
pela estratégia de redução de  
preços, que afetou diretamente a 
margem bruta, e pelas despesas  
de aluguel que se tornaram 
recorrentes a partir do 4T05.
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O Grupo Pão de Açúcar mobiliza esforços 
a fim de contribuir para o fortalecimento da 
vida comunitária por acreditar que o estímulo 
à participação do indivíduo como agente 
transformador da sua própria realidade, fazendo 
uso dos meios de que dispõe nas localidades em 
que está inserido, é um mecanismo eficiente para 
minimizar as carências sociais e as necessidades 
que ainda não foram supridas em sua totalidade 
pelas políticas públicas.

Desempenho  
social

Para isso, utiliza sua ampla capilaridade  
como um instrumento de difusão e mobilização à 
prática da cidadania, posicionando-se como parceiro 
da comunidade do entorno das suas lojas para o 
desenvolvimento local, sempre valorizando e respeitando 
as especificidades de cada região.

instituto pão De AçúCAr
Criado em 1998 para orientar o investimento social 

da Empresa, o histórico do Instituto se confunde com a 
história da evolução da responsabilidade social no Brasil. 
Inicialmente restrito aos trabalhos direcionados para a 
educação de crianças e adolescentes, o Instituto passou a 
coordenar todo o investimento social do Grupo, formando 
uma estrutura de ações mais integradas e articuladas 
que, somadas ao longo dos anos, contribuíram para o 
desenvolvimento social e ambiental das comunidades em 
que a Empresa atua e beneficiaram diretamente mais de 
60 mil crianças e jovens no programa educacional.

Sob o lema Educação para a Ética, o Protagonismo e 
a Autonomia, o programa educacional continuou abrindo 
espaço em 2006 para a cooperação de entidades parceiras, 
potencializando o alcance das ações desenvolvidas nas 
Casas do Instituto – núcleos educacionais mantidos 
dentro de lojas do Grupo, compostos por salas de aula, 
laboratórios de informática e espaços para convivência.

pArCeriAs 
Outra contribuição importante do Grupo Pão de 

Açúcar para as comunidades locais é a disposição em 
transferir conhecimento a agentes multiplicadores, que 
ampliam e potencializam o raio de alcance de ações.

�� Grupo Pão de Açúcar

r$ 8,7 
milhões
Por meio do programa Parcerias 
contra o Desperdício, o Grupo 
aumentou em 36,3% a doação 
de produtos próprios para 
consumo, mas sem condições 
ideais de venda. 



Um exemplo disso é a parceria 
com a Prefeitura Municipal de São 
Paulo para a realização do Projeto 
Acordes nos CEUs (Centro de Educação 
Unificados), um programa de ensino 
de música que inseriu o conhecimento 
musical no cotidiano de 2 mil jovens 
de 7 a 17 anos no período de 2003 a 
2006. Além disso, 40 turmas e quatro 
orquestras foram formadas e mais de 
50 apresentações realizadas

inCentiVo à CulturA 
O olhar cuidadoso que o 

Grupo Pão de Açúcar direciona para 
as comunidades locais, preservando 
as manifestações culturais de cada 
região, se manifesta em ações 
simbólicas como o patrocínio desde 
2000 a um dos mais importantes 
blocos afros do Brasil, o Ilê Aiyê, 
conhecido internacionalmente pelo 
seu projeto social, que atende a 
mais de 2 mil crianças no bairro da 
Liberdade, em Salvador (BA).
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inClusão pelo esporte 
O foco no desenvolvimento 

de ações que melhorem a qualidade 
de vida nas comunidades em que o 
Grupo Pão de Açúcar está instalado 
aparece em iniciativas como o 
Super Copa, campeonato de futebol 
direcionado para garotos entre 13 e 
16 anos, moradores das regiões que 
abrigam lojas do CompreBem  
(em São Paulo) e Sendas (no Rio de 
Janeiro). Criado em 2003, o Super 
Copa se configura como uma medida 



de inclusão sociorrecreativa. Em 2006, 
o Super Copa teve 8 mil inscritos, 
dos quais 1,2 mil foram selecionados 
para disputar a competição, que se 
torna uma atração importante nas 
comunidades locais.

Depois de disputarem o 
campeonato entre si, os garotos que 
se destacam são selecionados para 
freqüentar os Centros de Treinamento 
Pão de Açúcar (SP) e Sendas (RJ) 
Futebol Clube, por meio do qual têm 
a chance de se desenvolver como 
atletas e participar de jogos que já 
integram os calendários oficiais das 
Federações de Futebol.

CAMpAnHAs
Ciente de que a construção 

de uma sociedade mais justa é 
responsabilidade de todos, o Grupo 
Pão de Açúcar mantém em vigor 
uma série de ações de mobilização 
social que envolvem a comunidade 
e os colaboradores da Empresa, bem 
como incentiva o trabalho voluntário, 
reafirmando sua crença de que é 
preciso unir forças em torno de 
objetivos comuns.

Em 2006, esse  
posicionamento se fez presente 
principalmente na organização 
de parcerias para a realização das 
campanhas de arrecadação de 
agasalhos nas lojas do Grupo.  
Ao todo, as ações arrecadaram um 
volume de 157 mil agasalhos.

quAliDADe De ViDA
No Grupo Pão de Açúcar, 

a preocupação com a saúde e a 
qualidade de vida dos clientes 
começa pelo rigor com que o Grupo 
seleciona os produtos vendidos em 
suas lojas, buscando a excelência no 
atendimento das recomendações 
como prazos de validade, higiene 
na manipulação dos alimentos, 
armazenamento adequado dos 
produtos e frescor dos itens 
comercializados. 

Alimentação saudável
O Grupo acredita que 

sua contribuição para esse 
propósito está na disseminação 
de valores e informações sobre 
práticas cotidianas saudáveis e 
prazerosas, assim como na criação 
de oportunidades para que as 
pessoas tenham experiências que 
promovam o bem-estar e o auto-
desenvolvimento.

Com esse intuito, o Grupo 
Pão de Açúcar lançou em 2006 o 
Programa Alimentação Saudável, 
uma cozinha itinerante que oferece 
cursos de culinária nas lojas da 
bandeira CompreBem. Criado em 
parceria com a Secretaria Municipal 
de Abastecimento, da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, o programa 
é composto de cursos ministrados 
por nutricionistas que transmitem 
ao público atendido noções de 

alimentação saudável baseadas na 
pirâmide alimentar, informações 
sobre a importância da higiene no 
preparo dos alimentos, técnicas 
e receitas culinárias, além de 
degustação dos pratos. Em 2006,  
10,8 mil participantes fizeram o curso.

Prática de atividades físicas
Ciente de que o bem-estar 

físico depende em larga medida da 
prática cotidiana de atividades físicas, 
o Grupo se empenha em disseminar 
esse valor que faz parte do DNA da 
Empresa.

Um exemplo desse espírito 
é o Circuito Nacional Pão de Açúcar 
de Corridas, que contempla corridas 
de 10 quilômetros, além das provas 
da Maratona de Revezamento de 
São Paulo, já em sua 14ª edição, e 
da Maratona de Revezamento de 
Fortaleza, em seu quinto ano de 
existência. Uma novidade em 2006, 
foi a primeira edição do Super K 
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25,7% 

Em 2006, esse foi o  
crescimento registrado no 
consumo de madeiras de 
reflorestamento utilizadas  
na construção das lojas.  



Noturno, cuja primeira experiência 
foi realizada na USP (Universidade 
de São Paulo), reunindo 5 mil 
participantes.

Efeito semelhante de 
disseminação e adesão das pessoas 
ao esporte é verificado no circuito 
Extra Bike Brasil, criado em 2003. 
Dividida em dez etapas, reunindo 
cerca de 3 mil participantes por 
etapa, em 2006, o circuito foi 
realizado, simultaneamente, em dez 
cidades brasileiras no mesmo dia. 

Por considerar o atleta 
profissional um ícone que pode 
servir de exemplo principalmente 
para crianças e jovens, disseminando 
valores ligados ao esporte, como 
espírito de equipe, disciplina 
e superação, o Grupo renova 

anualmente seus compromissos de 
patrocínio aos atletas profissionais. 
Em 2006, 36 atletas de categorias 
como triátlon, atletistmo e ciclismo, 
receberam apoio da Empresa.

Ciente de que o esporte pode e 
deve ser inserido na vida das pessoas 
em qualquer faixa etária, o Grupo 
incentiva a adesão à prática esportiva 
também entre crianças e pessoas 
da terceira idade. Para os pequenos, 
foram organizadas em 2006 duas 
Corridas do Pão de Açúcar Kids, no 
Parque Vila Lobos e no Ginásio do 
Ibirapuera (ambos em São Paulo), 
cujas 2 mil vagas foram preenchidas 
em tempo recorde. Já a Caminhada 
Viva Bem da Feliz Idade, realizada em 
Peruíbe e Jacareí, reuniu mais de mil 
participantes por evento.

Contato com a cultura
Empenhado em promover a 

qualidade de vida também no que se 
refere à dimensão mental, o Grupo 
Pão de Açúcar promove e apóia 
iniciativas de democratização do 
acesso à cultura. Nos últimos anos, o 
foco principal dessas ações tem sido 
a promoção e realização de shows 
musicais por todo o Brasil.

Em 2006, o Pão Music, que leva 
lazer e cultura para populações de 
várias localidades do Brasil, realizou 
shows nas cidades de Fortaleza, 
Brasília, João Pessoa e Campinas, 
com uma média de público de 70 
mil pessoas por show. O Pão Music já 
atraiu mais de 600 mil expectadores 
em seus 14 anos de existência.
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O Grupo Pão de Açúcar quer promover a  
melhoria dos processos do varejo que impactam 
o meio ambiente. Utilizando-se positivamente 
da capilaridade do seu negócio, que o posiciona 
entre muitas e diversas culturas, o Grupo atua 
primeiramente de forma que proteja o meio 
ambiente em todas as localidades nas quais 
desenvolve suas atividades comerciais, utilizando  
os recursos naturais de forma racional.

Desempenho  
Ambiental

Essa preocupação aparece já no processo de 
escolha da localização de suas lojas. O Grupo tem como 
prática realizar testes de passivo ambiental no processo 
de aquisição dos imóveis, garantindo que lojas sejam 
instaladas em terrenos seguros do ponto de vista 
ambiental. O Grupo dá preferência, sempre que possível, 
ao emprego de material reciclável em itens como portas, 
divisórias, fios e tubos de PVC. As coberturas das novas 
lojas inauguradas em 2006, por exemplo, são dotadas de 
iluminação zenital em 6% da área total de cobertura, o 
que possibilita uma redução significativa no consumo de 
energia elétrica.

A mesma responsabilidade na instalação das lojas 
foi transferida aos postos de combustíveis, com a adoção de 
monitoramento do impacto ambiental em sua implantação. 
Todos os postos instalados em 2006 foram contemplados 
com o sistema de monitoramento eletrônico de vazamento 
de combustível.  Além disso, os postos inaugurados em 
2006 dispõem de tanques ecológicos, construídos em aço, 
com paredes duplas, revestidos interna e externamente 
com manta de fibra de vidro. 

Em 2006, também tiveram destaque:
  Instalação de um sistema de captação e infiltração 

de águas pluviais de alto rendimento, que contribui 
para a redução de alagamentos e danos provocados 
pelas chuvas, na região da loja Extra Jundiaí (SP).

  Reforma e revitalização da praça pública próxima 
à loja Extra Ceilândia (DF), incluindo o plantio de 
árvores e adequação do sistema viário local e da 
rede subterrânea de águas pluviais. 

�� Grupo Pão de Açúcar

26,6% 

Esse foi o crescimento registrado 
na quantidade de resíduos 
descartáveis coletados 
provenientes dos clientes, que 
totalizou 3,8 toneladas no ano. 



  Preservação de 5 mil metros 
quadrados a mais do que 
previsto na legislação, do 
terreno arborizado da loja 
Extra Benfica, em Recife 
(PE), além da restauração do 
casarão existente no local.

  Arborização com a espécie 
nativa Algodão do Pará de todo 
o perímetro do estacionamento 
da loja Pão de Açúcar Dom 
Severino, em Teresina (PI).

  Implantação de caixa de 
captação/retenção de águas 
pluviais para a loja Pão de 
Açúcar de São José do Rio 
Preto (SP).

  Preservação e manutenção de 
faixa permeável de 30 metros 
do eixo do córrego localizado 
junto ao estacionamento da loja 
CompreBem de São Bernardo 
do Campo (SP), incluindo o 
plantio de 300 árvores.
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ConsCientizAção AMBientAl
O Grupo investe 

permanentemente em programas 
de conscientização ambiental 
direcionados a todos os públicos com 
os quais se relaciona.

Entre as mais abrangentes 
medidas adotadas nesse sentido,  
destacam-se as Estações de 
Reciclagem, projeto pioneiro no 
varejo brasileiro. Instaladas nas 
lojas Pão de Açúcar desde 2001, 
elas atingiram em 2006 a marca 
de 98 postos de entrega voluntária, 
nas quais já foram coletadas ao 
longo desses anos mais de 14,8 
toneladas de resíduos. Ancorado no 

conceito amplo de responsabilidade 
compartilhada, o projeto vai muito 
além da coleta de materiais e 
funciona como mecanismo gerador 
de envolvimento de toda a cadeia 
– desde a indústria, passando pelas 
prefeituras das cidades onde as lojas 
estão presentes, os consumidores 
e as cooperativas de catadores de 
material reciclável –, gerando renda e 
trabalho. 

Além das Estações de 
Reciclagem, as áreas internas e 
operacionais do Grupo também 
são envolvidas nos processos de 
conscientização e engajamento.
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eDuCAção pArA  
o ConsuMo ConsCiente

Contribuir para a 
conscientização sobre a 
responsabilidade das ações 
individuais na qualidade de vida  
do planeta tem servido de  
base também para as iniciativas  
de educação para o consumo 
consciente, direcionadas 
principalmente para crianças  
e jovens. 

Um programa que segue  
esse propósito é o Pão de Açúcar Kids, 
um espaço lúdico instalado em duas 
lojas de São Paulo, onde a criança 
aprende sobre a operação de um 
supermercado e tem noções sobre 
consumo consciente. 

Outro programa é o Cidadão 
Kids em Ação, direcionado a escolas 
e demais instituições de ensino, por 
meio do qual crianças e jovens fazem 
visitas monitoradas às lojas, nas 
quais recebem informações sobre 
fabricação e comercialização dos 
produtos, além de orientações sobre 
a importância da reciclagem para a 
manutenção da qualidade de vida no 
planeta, entre outras.

Na mesma linha,  
a Empresa mantém o Escola Vai  
ao Extra, direcionado para crianças 
entre 5 e 12 anos, que recebem 
informação sobre o funcionamento 
da cadeia de consumo, o que lhes 
permite desenvolver as primeiras 
noções sobre o papel de cada um 
na consolidação do conceito de 
consumo consciente.
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14,8 
toneladas 

Esse foi o total de resíduos 
coletados desde 2001, pelas 
Estações de Reciclagem.



“Eu gosto de ir ao CompreBem pois além de ser perto de casa,  
lá eu consigo fazer meu dinheiro render e comprar tudo o que  

a minha família precisa. As lojas são agradáveis, os funcionários  
são atenciosos e sempre tem uma oferta interessante.”





Para cumprir sua estratégia de crescimento 
sustentável com competitividade, eficiência e 
rentabilidade, o Grupo Pão de Açúcar está atento  
às características específicas do negócio e dedica  
atenção especial a determinadas áreas, capazes 
de se transformar em diferenciais importantes em 
um segmento marcado pela forte concorrência, 
como o varejo de alimentos no Brasil. 

DiFerenCiAis
operacionais

MArCAs própriAs 
Os produtos marca própria são um dos temas  

que englobam o planejamento estratégico do Grupo,  
que pretende dobrar a participação desses itens de 5% 
para 10% das vendas até 2010. Além de reforçar a imagem 
e trazer rentabilidade e competitividade às bandeiras, 
as marcas próprias funcionam como uma importante 
ferramenta de fidelização dos consumidores. Os destaques 
em 2006 foram:

Mudança estrutural
Foi promovida uma ampla mudança estrutural 

que integrou em toda a Empresa os mais de 3,5 mil 
produtos que compõem o portfólio de marcas próprias. 
Na prática, isso significa que as marcas próprias deixam 
de funcionar como uma área à parte e os processos 
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comerciais passam a ser gerenciados 
pela área Comercial do Grupo, assim 
como os de Marketing passam a 
ser gerenciados pela própria área 
de Marketing em conjunto com a 
área de Desenvolvimento de Marcas 
Próprias. 

Lançamento Taeq
Com a missão de disseminar 

o conceito de vida saudável, foi 
lançada a nova marca Taeq, que 
recebeu investimentos de R$ 20 
milhões em pesquisa, marketing e 
desenvolvimento de produtos. Taeq é 
mais do que uma marca transversal 
do Grupo, ou seja, presente em 
todas as bandeiras, é um conceito 
de vida saudável, que tem como 
meta tornar-se um Unidade de 
Negócios. Em 2006, foram lançados 
cem itens, distribuídos em cinco 
linhas distintas: nutrição, orgânicos, 
esporte, beleza e casa. A expectativa 
é encerrar 2007 com 350 itens. 

Redução de rupturas
Em parceria com a Cadeia  

de Suprimentos, foram desenvolvidas 
adequações logísticas – como a 
centralização do abastecimento  
de marcas próprias a partir de São 
Paulo, onde está concentrada a 
maioria dos fornecedores – que 
trouxeram resultados positivos 
como a redução de 10% no índice 
de ruptura desses produtos nas 
gôndolas, em diversas categorias. 

Inovação
Durante o ano, em linha com 

a estratégia de reforçar a percepção 
de qualidade dos produtos, foram 
desenvolvidas embalagens e sabores 
inovadores em diversos itens. 

A expectativa é que em 2007 
seja iniciada a terceira onda de marca 
própria, com a intensificação de 
produtos premium, com qualidade 
diferenciada, para reforçar e 
disseminar entre os consumidores 
a percepção de atributos como 
qualidade,  inovação e preço 
acessível. Para ampliar e consolidar 
essa categoria, também serão 
promovidas ações com produtos do 
Casino, trabalhando com uma linha 
exclusiva de produtos do Grupo 
francês no Brasil. 

Em busca de custos e 
rentabilidade mais adequados, 
terá continuidade a procura 
por novos fornecedores, 
principalmente com atuação 
regional, que possam abastecer o 
Grupo em diferentes localidades 
do País. Outro desafio será a 
intensificação do endomarketing, 
com o desenvolvimento de ações 
de comunicação e degustação de 
produtos, para criar uma cultura 
interna de consumo e percepção  
de qualidade para as marcas  
próprias do Grupo.

10,0 % 

Até 2010, o Grupo pretende 
dobrar a participação dos 
produtos marca própria, que 
representaram 5,0% das vendas 
totais em 2006.



teCnologiA DA inForMAção
Um dos pilares do Grupo, a 

tecnologia é mais que apenas uma 
área de suporte e atua como parceira 
das demais áreas, auxiliando na 
consolidação das diversas ações 
estratégicas promovidas ao longo  
do ano como:

Constituição da CSC
A atuação da tecnologia,  

com o desenvolvimento de sistemas 
específicos, foi fundamental para a 
constituição da Central de Serviços 
Compartilhados em 2006. 

Adequação à SOX
Alterações e adaptações  

em praticamente todos os  
sistemas internos do Grupo para  
a Lei Sarbanes-Oxley. 

Não-alimentos
Desenvolvimento de novas 

funcionalidades e instrumentos 
de trabalho para os sistemas de 
não-alimentos (bazar, eletro, têxtil) 
com o objetivo de aumentar a 
produtividade e facilitar a gestão 
desta categoria. 

Comércio eletrônico
Criação de um novo sistema 

para o extra.com.br (modernizações 
no site, introdução de novas funcio-
nalidades, desenvolvimento de um 
novo sistema de abastecimento etc.). 

Pão de Açúcar Mais
Desenvolvimento de um 

novo sistema para o programa de 
relacionamento Pão de Açúcar Mais 
(site, quiosques, cartão, call center). 

Projeto GC
Desenvolvimento de 

ferramentas para suportar o projeto 
de gerenciamento de categorias que 
faz parte da estratégia do Grupo e 
inclui um melhor monitoramento 
e revisão de sortimento, pricing e 
nacionalização de compras. 

Atualização tecnológica
Troca de 40% dos 

equipamentos de frente de  
caixa (PDVs). 
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Em 2007, as ações da área 
estarão concentradas em seis 
grandes projetos: 

Loja do Futuro Pão de Açúcar
Nesta loja piloto, serão aplicadas 

e testadas diversas tecnologias 
inovadoras como o uso de etiqueta 
eletrônica nas gôndolas, tecnologia wi-
fi em toda a loja, etiquetas inteligentes 
na seção de vinhos, balança que 
interage com o consumidor etc. Essa 
loja será um laboratório de testes de 
novas tecnologias.

Não-Alimentos
Desenvolvimento de sistemas 

de gestão específicos para esses 
negócios, em busca de mais 
eficiência e eficácia.

BI (Business Inteligence)
Grandes investimentos 

serão feitos para aprimorar os 
instrumentos de tomada de decisão, 
com a implantação de controles 
de indicadores baseados na 
metodologia do BSC.

Pricing
Implantação de nova 

ferramenta de pricing, com foco em 
elasticidade de preços.  

Internet
Implantação de diversas novas 

funcionalidades, potencializando o 
conceito de varejo multicanal.

Financeiro
Implantação do ERP Financeiro. 

Cadeia de SuprimentoS
Graças à sua capacidade de 

agregar valor às Unidades de Negócio, 
por meio da redução de rupturas, 
de custos e de investimentos em 
estoque, a Cadeia de Suprimentos 
é um importante diferencial para o 
Grupo. Em linha com as iniciativas 
desenvolvidas em toda a Organização, 
em 2006 o foco da área continuou 
na busca pela redução de despesas 
e melhoria do nível de serviço. As 
principais atividades desenvolvidas 
com esses objetivos foram:

Regionalização
Para reduzir a ruptura, o custo 

de transportes e o tempo de entrega 
dos produtos nas lojas, o Grupo Pão 
de Açúcar aumentou a centralização 
dos produtos nas Centrais de 
Distribuições Regionais. 

Novas formas de transporte
Intensificação de meios 

alternativos de transporte como 
cabotagem e ferroviário, com redução 
de até 40% no custo do transporte. 
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Otimização do uso da frota
A partir da integração com 

os fornecedores, foi implementado 
o sistema back-haul, que garante 
uma maior produtividade da frota 
que presta serviço ao Grupo, pois ao 
invés de retornar vazio para a central 
de distribuição após a entrega 
dos produtos na loja, o caminhão 
volta carregado com produtos de 
determinado fornecedor. 

Redução de rupturas
Em 2007, o Grupo Pão  

de Açúcar investirá fortemente  
em ações que permitam entender  
as causas da ruptura no elo final  
da cadeia de suprimentos do varejo, 
a gôndola. Para isso, foram criadas 
duas frentes que serão responsáveis 
por medir e combater essa ruptura. 
A primeira frente vai mensurar a 
ruptura na gôndola, com a visão  
do cliente.

1,5 % 

Com a otimização do uso 
da frota, as emissões de CO2 
provenientes do transporte de 
mercadorias foi reduzida. 



participação de 13% nas vendas do 
Grupo, a FIC encerrou o exercício com 
um total de 5,1 milhões de clientes, 
com crescimento de 27,5% em relação 
a 2005 (4 milhões de clientes) e 
passou de 308 unidades instaladas 
nas lojas do Grupo em 2005 para  
340 em 2006. 

Durante o ano, a FIC deu 
continuidade a implementação 
e consolidação de sua carteira de 
produtos. Os cartões private label 
encerraram o ano com uma base 
de 3,5 milhões de clientes. Também 
foram lançados novos produtos e 
serviços como vendas parceladas 
com juros e empréstimo pessoal,  
com excelente desempenho  
no ano de 2006. 

A carteira de recebíveis  
ao final do período atingiu  
R$ 893 milhões, em função dos 
produtos comercializados nas lojas 
do Grupo. Em 2006, o desempenho 
da FIC ficou em linha com o 
planejamento, que prevê o break even 
da operação para o final de 2007.

Quantidade de clientes (em mil) 2006
Cartões private label  3.493 
Cartões co-branded  91 
Contratos CDC  519 
Garantia estendida  863 
Empréstimo pessoal  127 
Total  5.093 
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FerrAMentAs De gestão
A adoção de ferramentas de 

gestão no Grupo Pão de Açúcar está 
associada à busca do crescimento 
sustentado, da redução de despesas e 
do retorno aos investimentos. Alguns 
exemplos:

A metodologia OBZ é utilizada 
para auxiliar na construção de 
orçamentos a partir de bases 
racionais e necessidades reais. 
A partir dessa metodologia, foi 
construída uma torre que busca 
priorizar despesas mais relevantes 
para atingir os objetivos estratégicos 
do Grupo.  

Para garantir o monitoramento 
da gestão e o acompanhamento do 
planejamento estratégico, está sendo 
introduzido o BSC, que permitirá uma 
avaliação contínua de indicadores 
de performance nas perspectivas 
financeira, de mercado, de processos 
internos e de aprendizado e 
conhecimento. 

Assim como a troca de 
informação com fornecedores (TIF), 
outras ações com esses parceiros 
são fruto do Top Log, o programa 
de relacionamento do Grupo Pão 
de Açúcar com seus principais 
fornecedores que busca a máxima 
eficiência logística na Cadeia 
de Abastecimento. O programa 
encerrou 2006 com 108 empresas 
participantes, responsáveis por 50% 
das vendas do Grupo. 

Durante o ano também 
foi inaugurada uma nova Central 
de Distribuição de mercearia em 
Brasília, reduzindo o custo com frete 
para atendimento das lojas que eram 
abastecidas por São Paulo. Além 
disso, entrou em operação uma nova 
Central em São Paulo, dedicada à 
operação de comércio eletrônico.

A expectativa para 2007 e 
para os próximos anos é concentrar 
os investimentos em duas frentes: 
expansão da capacidade de 
armazenagem e tecnologia, para 
reduzir custos e garantir maior 
produtividade e acuracidade nos 
processos. 

FinAnCeirA itAú-CBD
Em 2006, o resultado da 

Financeira Itaú-CBD foi afetado pelo 
alto índice de inadimplência verificado 
no setor e pela forte concorrência 
que prejudicou o ambiente de crédito 
para todo o mercado. Com uma 
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ConHeCiMento Do ConsuMiDor
Para o Grupo Pão de Açúcar, 

entender os anseios do consumidor 
é um instrumento importante para 
poder se diferenciar da concorrência. 
Por isso, periodicamente são 
realizadas pesquisas de conhecimento 
do consumidor para atender às 
necessidades e peculiaridades dos 
clientes, em diferentes níveis. Em 2006, 
foram realizadas 507.933 entrevistas 
no ponto-de-venda, 13.463 entrevistas 
pessoais domiciliares e 1.013 grupos 
de discussão. Também são analisados 
mais de 42,7 milhões de tickets de 
compra por mês, que permitem avaliar 
os hábitos de compra dos clientes.

CertiFiCAções  
Em 2006, a Central de 

Distribuição de mercearia – a  
maior do Grupo, com 110 mil  
metros quadrados de área – foi 
certificada pela ISO 9001. E, pelo 
terceiro ano consecutivo, a central  
de distribuição de produtos 
resfriados e congelados manteve a 
certificação ISO 9001:2000.



Ciente do potencial de transformação social 
do varejo, o Grupo Pão de Açúcar adota princípios 
de eqüidade e inclusão em suas relações comerciais. 
Esse posicionamento é materializado pela busca 
constante da sustentabilidade do consumo a partir 
da conscientização, mobilização e engajamento 
de toda a cadeia produtiva: fornecedores, público 
interno, consumidores e comunidade. 

socioambientais
CArAs Do BrAsil

Seguindo seu princípio de contribuir para o 
desenvolvimento do comércio solidário e sustentável, 
desde 2003, o Grupo Pão de Açúcar abriu espaço em suas 
gôndolas para itens têxteis, de decoração, higiene pessoal, 
cosméticos e brinquedos, produzidos por pequenos 
produtores de várias regiões do País. Presentes atualmente 
em 37 lojas, os produtos Caras do Brasil são provenientes 
de 71 fornecedores de 19 estados brasileiros e têm em 
comum o fato de serem resultado do manejo sustentável 
das matérias-primas empregadas na fabricação. Em 2006, 
as vendas desses itens cresceram 45,2% em relação a 2005, 
com um incremento de 89,6% nas vendas médias por loja.  
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Apresentado numa reunião 
da ONU (Organização das Nações 
Unidas), em Genebra, o projeto 
foi considerado um exemplo de 
boas práticas. Além disso, recebeu 
também o aval internacional do 
BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento), que apresentou 
em Washington (EUA) um estudo 
conduzido por pesquisadores norte-
americanos sobre o Caras do Brasil.

pArCeriA BiD
O compromisso do Grupo Pão 

de Açúcar com o desenvolvimento de 
pequenos e médios fornecedores foi 
reafirmado com a adesão da Empresa 
a um projeto que une o Instituto 
Ethos de Responsabilidade Social e 
o BID, cujo objetivo é implementar 
medidas de responsabilidade social 
em pequenas e médias empresas 
brasileiras da cadeia de valor de 
empresas estratégicas. 

Com essa iniciativa, o Grupo 
assume o compromisso de identificar 
as melhores práticas, avaliar e 
instrumentalizar 15 pequenos e 
médios integrantes da sua cadeia 
produtiva. Ao final do processo, 
esses fornecedores receberão o selo 
Da Melhor Natureza, que passará a 
identificar seus produtos.
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estAção DA CiDADAniA
Em 2006, foi criada a Estação 

da Cidadania, patrimônio histórico 
muito querido da população de 
Santos, a antiga Estação de Trem 
Sorocabana. Resultado de uma 
parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social de Santos 
e a ONG Concidadania, a Estação 
da Cidadania de Santos está em 
operação desde o mês de agosto 
de 2006 e já realizou uma série de 
eventos com ênfase na promoção do 
exercício da cidadania em todas as 
suas dimensões, mobilizando nesse 
período cerca de 5 mil pessoas.

45,2 % 

Esse foi o percentual de 
crescimento apresentado 
em 2006 com as vendas dos 
produtos Caras do Brasil.



A seguir, as premiações recebidas pelo  
Grupo Pão de Açúcar em 2006, em reconhecimento 
à excelência de sua operação e de sua atuação 
socioambiental. 

reconhecimento
  As Empresas Mais Admiradas no Brasil – Edição 

2006/Revista Carta Capital – Varejo Supermercados 
  Melhores do Agronegócio 2006 – Revista Globo 

Rural – Categoria: Atacado e Varejo 
  Guia Brasil 2006 – Revista Guia Quatro Rodas 

– Contribuição para o artesanato – Programa Caras 
do Brasil

  Prêmio DCI Empresas Mais Admiradas – Categoria: 
Varejo 

  Il Prêmio Integración Latino Americano – Câmara 
Internacional de Pesquisa e Integração Social

  Prêmio RH Cidadão 2006 – Revista Gestão & RH 
– Grupo Pão de Açúcar, pelo case Gente de Futuro 

  Prêmio Ambiental von Martius – Terceiro Lugar 
– Categoria: Humanidade – Projeto Caras do Brasil

  Prêmio Popai Brasil 2006  Ouro – Categoria: Projeto 
de Trade Permanente, pela peça Ambientação de 
Café – Pão de Açúcar

  Prêmio Popai Brasil 2006 Ouro – Categoria: 
Interativa – Sistema Multimídia Interativo Adega 
Pão de Açúcar – Pão de Açúcar 

  Prêmio Popai Brasil 2006 Bronze – Categoria: 
Projeto de Trade Permanente, pela peça 
Ambientação de Vinho – Pão de Açúcar 

  Marcas de Sucesso 2006 – Correio Popular 
– Categoria: Supermercado – Pão de Açúcar

  Top of Mind – Jornal Mogi News –  
Extra Hipermercados

  Top of Mind – Jornal Tribuna de Santos –  
Extra Hipermercados

  Top of Brands 2006 UMSP – 1º lugar – Categoria: 
Supermercado – Extra Hipermercados 

��

19,7 %  

Esse foi o crescimento do número 
de profissionais promovidos no 
ano, que abrangeu 6.188 pessoas.

Grupo Pão de Açúcar
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O compromisso do Grupo Pão de Açúcar 
com a qualidade de vida das pessoas tem como 
um de seus principais pilares as iniciativas 
direcionadas para o público interno. Promover o 
desenvolvimento integral dos colaboradores é uma 
das premissas que norteia a política de gestão de 
pessoas do Grupo, caracterizada pelo empenho 
constante na criação de um ambiente de trabalho 
propício ao desenvolvimento individual e coletivo, 
em sinergia com as demandas do negócio. 

gestão de pessoas
O Grupo encerrou o ano com um total de 63.607 

colaboradores. Desses, 53.495 trabalham nas lojas, 3.800 
nos Centros de Distribuição e 2.510 em funções corporativas. 
Ao longo do ano, 26.606 pessoas tiveram suas carreiras 
movimentadas, sendo que 5.365 foram promovidas.  
A Empresa fez, ainda, 24.033 novas contratações.



eDuCAção
O Grupo Pão de Açúcar 

prioriza esforços para promover 
a educação e o desenvolvimento 
profissional dos seus colaboradores. 
Em 2006, foram realizadas 392.946 
horas de treinamento, formadas 
285 novas lideranças e distribuídas 
mais de 1.600 bolsas de estudo para 
cursos de graduação, contemplando 

de operadores a diretores, o que 
demandou investimentos de  
R$ 14 milhões. O Grupo conseguiu 
maximizar os investimentos 
feitos ao longo do ano, com um 
aumento considerável no número de 
participações nos treinamentos, que 
subiu de 57.352 para 61.457, apesar 
do investimento financeiro ter sido 
menor em relação a 2005. 

�� Grupo Pão de Açúcar

Com aproximadamente 5 
mil pessoas ocupando cargos de 
liderança, o Grupo Pão de Açúcar 
investe permanentemente na 
preparação dos seus líderes atuais 
e do futuro. Em 2006, o programa 
Jeito CBD de Liderar, criado com o 
objetivo de desenvolver as lideranças 
necessárias à expansão da Empresa, 
teve 15 novas turmas, com 300 
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participantes. A somatória dos 
líderes treinados em 2005, quando 
o programa foi criado, e 2006, já 
representa pouco mais de 50% do 
total previsto.

DiVersiDADe
Pioneira na promoção da 

diversidade como um fator que 
agrega valor social ao negócio, o 
Grupo Pão de Açúcar implantou 
e fortaleceu ao longo dos anos 
a sua política de atenção a 
públicos específicos. Em 2006, 
refletindo a atenção que o Grupo 
dá a essa questão, uma nova área 

– Diversidade – foi criada dentro 
da diretoria de Recursos Humanos, 
especialmente para cuidar do 
desenvolvimento e ampliação do 
alcance das ações nessa área.

quAliDADe De ViDA
Garantir oportunidades para 

que seus colaboradores incluam na 
vida cotidiana práticas saudáveis que 
promovam a saúde física e mental 
é outro compromisso do Grupo Pão 
de Açúcar. A Empresa realiza há nove 
anos a Campanha de Vacinação 
contra a Gripe. Em 2006, cerca de 
52.440 pessoas foram imunizadas.

Para aqueles que desejam 
incluir uma atividade física na sua 
rotina diária, a Empresa mantém 
uma academia de ginástica instalada 
no prédio-sede, freqüentada por 
mais de 200 pessoas diariamente. E, 
desde 2005, 99 lojas Pão de Açúcar, 
136 do CompreBem e 7 Centrais de 
Distribuição dispõem do Espaço Viva 
Melhor, áreas temáticas destinadas 
aos momentos de descanso, lazer e 
relaxamento dos colaboradores. 

r$ 14,0 

milhões 

Esse foi o total investido  em 
2006 pelo Grupo em programas 
de capacitação e treinamentos 
para os colaboradores. 



O Grupo Pão de Açúcar procura promover o desenvolvimento 
integral de seus colaboradores, mantendo o compromisso com a 
qualidade de vida das pessoas. Para isso, empenha-se na criação 

de um ambiente de trabalho que incentive o desenvolvimento 
individual e coletivo, em linha com as demandas do negócio.





O Grupo Pão de Açúcar sempre  
procurou aperfeiçoar suas práticas de  
Governança Corporativa, buscando a 
transparência, o aumento da liquidez das  
ações, a criação de valor aos acionistas e o 
cumprimento rigoroso de todas as regras 
destinadas às empresas de capital aberto:

trAnspArênCiA
governança
Corporativa

  adota normas contábeis e de manutenção  
de registro de empresa aberta na CVM  
(Comissão de Valores Mobiliários);

  cumpre todas as determinações da SEC  
(Security and Exchange Commission) para 
empresas estrangeiras listadas nos Estados Unidos; 

  participa, desde 2003, do Nível I de  
Governança Corporativa da Bovespa  
(Bolsa de Valores de São Paulo); 

  integra o índice IGC, que reúne empresas  
com ações diferenciadas de governança  
corporativa da Bovespa;

�� Grupo Pão de Açúcar
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  possui um Código de Ética 
que regulamenta as condutas 
dos seus colaboradores com o 
Grupo, clientes, fornecedores, 
concorrentes e outros 
stakeholders;

  adota uma Política de 
Divulgação e Uso de 
Informações Relevantes e 
Preservação de Sigilo; 

  conta com um Conselho 
Consultivo, formado por 
nove membros, todos 
independentes; 

  dispõe de um Conselho de 
Administração formado por 
15 membros, sendo quatro 
conselheiros externos;

  possui Diretoria Executiva  
composta por 11 profissionais 
do mercado, sendo um diretor-
presidente; 

  mantém quatro diferentes 
comitês especiais: de Auditoria, 
de Finanças, de Recursos 
Humanos e Remuneração, de 
Inovação e Desenvolvimento;

  conta com um atendimento 
ao investidor coordenado 
pela área de Relações 
com Investidores, que 
também promove reuniões, 
conferências e encontros 
nacionais e internacionais com 
os investidores. 

sArBAnes-oxley
Para finalizar o processo de 

adequação à Sarbanes-Oxley (SOX), 
o grande desafio enfrentado pelo 
Grupo foi conciliar as exigências da 
lei com a agilidade requerida pelo 
varejo. Além disso, o foco do trabalho 
– encerrado no final de 2006 – 
foi fazer uma transição rápida e 
contínua, transformando os controles 
exigidos pela lei em um projeto 
sustentável. Os levantamentos 
efetuados também permitiram 
a revisão de todos os processos 
do Grupo, com a identificação de 
oportunidades de melhoria. Entre as 
iniciativas adotadas, destacam-se: 

  criação do Comitê SOX, de 
caráter permanente e formado 
por diretores das Unidades 
de Negócio e das áreas 
corporativas;

  instituição da figura do Agente 
SOX na área administrativa e 
em todas as lojas; 

  definição do Grupo 404  
(em alusão ao número da lei), 
formado por pessoas com 
perfil mais técnico;

  treinamento em todas  
as lojas, inclusão do tema  
nas reuniões operacionais  
e na reunião plenária; 

  forte trabalho de comunicação 
para todos os colaboradores, 
com o objetivo de disseminar 
o conceito em todo o Grupo. 

sarbanes-
oxley 
O grande desafio enfrentado 
pelo Grupo foi conciliar 
as exigências da lei com a 
agilidade requerida pelo varejo.



Em 2006, as ações do Grupo Pão de 
Açúcar passaram a integrar o Ibovespa, o mais 
importante indicador do desempenho médio das 
cotações do mercado brasileiro de ações. A carteira 
teórica do índice é composta pelos papéis que, 
em conjunto, representaram 80,0% do volume 
transacionado na Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa) em 2006. Além disso, desde 2003, o 
Grupo integra o IBX-50, índice que reúne as 50 
empresas que apresentam os maiores índices de 
liquidez da Bovespa.

nossas Ações como 
investimento

Desde 1995, as ações do Grupo, que segue com rigor 
as normas internacionais de registros contábeis US GAAP, 
estão listadas na Bovespa e, em 1997, foi iniciado o programa 
de ADRs (American Depositary Receipts) Nível III na Bolsa de 
Nova York (NYSE). 

MerCADo De CApitAis
Diante de uma valorização de 32,9% apresentada 

pelo Ibovespa em 2006, as ações preferenciais (PCAR4) 
apresentaram um ligeiro recuo, de 2,5% em relação ao 
desempenho de 2005, encerrando o ano cotadas a R$ 75,0/
mil ações. O volume total negociado foi de R$ 2,8 bilhões. 

Os ADRs Nível III (CBD) encerraram o ano com uma 
valorização de 3,9% ante o crescimento de 16,3% registrado 
pelo índice Dow Jones em 2006. Os papéis apresentaram 
volume total negociado de US$ 2,4 bilhões, encerrando o ano 
cotados a US$ 34,2/mil ações. 

Os papéis foram negociados em 100% dos pregões da 
Bovespa e NYSE, e a média diária apresentada foi de R$ 11,2 
milhões e US$ 9,5 milhões, respectivamente. Ao final do ano, o 
valor de mercado do Grupo Pão de Açúcar foi de R$ 8,5 bilhões. 

Nos primeiros nove meses do ano, quando acumulou 
desvalorização de 27,0%, o desempenho das ações foi 
influenciado pela performance negativa das vendas que 
sofreu impacto de dois fatores: (i) deflação de preços dos 
produtos alimentícios; (ii) e o processo de revisão de preços 
implementado pelo Grupo.

No trimestre seguinte (4T06), a recuperação das 
vendas aliada ao forte investimento em competitividade, 
suportado por importantes reduções de despesas 
promovidas no processo de reestruturação que começaram 
a apresentar resultados, contribuiu para o desempenho das 
ações, que apresentaram valorização de 33,2% no período.

��

r$ 8,5 

bilhões 

Esse foi o valor de mercado 
apresentado pelo Grupo, que 
teve suas ações negociadas em 
100,0% dos pregões da Bovespa  
e NYSE. 

Grupo Pão de Açúcar
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stoCk option
Em 2006, foi criado um  

novo plano de outorga de opções 
para a compra de ações, denominado 
Ações com Açúcar, que ficou 
mais agressivo para garantir o 
alinhamento com as metas do 
planejamento estratégico. O objetivo CBD x Dow Jones (base 100)
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é atrair e manter vinculados ao 
Grupo profissionais altamente 
qualificados, além de alinhar os 
interesses desses executivos com 
os dos acionistas, incentivando o 
seu desempenho e assegurando 
a continuidade da administração. 
Inicialmente, o plano contempla 
110 diretores que, conforme a 
performance apresentada, receberão 
um bônus e o direito de compra de 
ações do Grupo, que estará atrelado 
a indicativos de desempenho, 
cumprimento de metas e retorno 
sobre capital investido (Roic). 

A possibilidade de ganho de 
stock options passou a ser de 100% 
do bônus anual. Anteriormente à 
revisão do programa, a quantidade 
que o executivo recebia era em 
média de apenas 6% do bônus anual.

DistriBuição De DiViDenDos 
A partir do lucro líquido 

registrado em 2006, de R$ 85,5 
milhões, o Conselho de Administração 
aprovou o pagamento aos acionistas 
de dividendos no valor total de R$ 20,3 
milhões. Esse montante equivale a  
R$ 0,16903 por lote de mil ações ON e 
R$ 0,18594 por lote de mil ações PN.



Posição acionária em dezembro de 2006 (em bilhões de ações)
Principais Acionistas ON % PN % Total %
Wilkes* 47,0 94,3% - 0,0% 47,0 41,3%
Grupo Casino 0,0 0,0% 2,1 3,2% 2,1 1,8%
Abilio Diniz 1,4 2,8% 16,0 25,0% 17,4 15,3%
Família Diniz 1,4 2,8% 13,6 21,3% 15,0 13,2%
Outros 0,0 0,1% 32,3 50,5% 32,3 28,4%
Total 49,8 100,0% 63,9 100,0% 113,8 100,0%
* Co-controle: 50% Abilio Diniz e 50% Grupo Casino.

Volume médio diário negociado CBD (US$ mil) PCAR4 (R$ mil)
2002 1.832 1.789 
2003 2.375 2.563 
2004 3.287 3.349 
2005 5.426 5.841 
2006 9.457 11.196

66 Grupo Pão de Açúcar

Desempenho das Ações
 2002 2003 2004 2005 2006

Preço % ao ano Preço % ao ano Preço % ao ano Preço % ao ano Preço % ao ano
PCAR4 (R$) 54,5 10,1 70,4 29,2 68,7 (2,4) 76,9 11,9 74,97 (2,5)
CBD (US$) 15,3 (30,5) 25,15 64,4 25,6 1,8 32,9 28,5 34,17 3,9
Ibovespa 11,268 (17,0) 22.236 97,3 26.196 17,8 33.455 27,7 44.473 32,9
Dow Jones 8,342 (16,8) 10.454 25,3 10.783 3,2 10.718 (0,6) 12.463 16,3
US$ (R$) 3,5333 52,3 2,8892 (18,2) 2,6544 (8,1) 2,3407 (11,8) 2,138 (8,7)

Estrutura acionária 
O capital social do Grupo Pão de Açúcar, de R$ 3.955 milhões, é 

representado por 113,8 bilhões de ações: 49,8 bilhões ON (ordinárias) e  
63,9 bilhões PN (preferenciais). O controle é compartilhado entre dois principais 
acionistas, Abilio Diniz (50%) e o grupo francês Casino (50%), por meio da 
holding Wilkes, criada em maio de 2005. As ações livremente negociadas  
(free floating) representam 28,4%.



O Grupo Pão de Açúcar ampara sua atuação 
por uma série de análises e procedimentos que têm 
por objetivo minimizar a vulnerabilidade de suas 
operações e o impacto de variáveis no desempenho 
do negócio. Os riscos a que o Grupo está sujeito 
podem ser divididos em Operacionais (mercado, 
produto, estruturais, tecnológicos) e Financeiros 
(crédito e inadimplência, liquidez e câmbio).

gestão de riscos
risCos operACionAis 

Mercado
O Grupo Pão de Açúcar enfrenta a alta 

competitividade do mercado varejista com alguns 
diferenciais: nacionalização dos processos de compra e 
gestão de categoria; estrutura multiformato; serviços e 
produtos adaptados às necessidades de cada público; 
marcas próprias, com ênfase para itens de maior valor 
agregado; qualidade de serviços; economia de escala; e 
ampla rede de distribuição.

Estruturais 
Além de manter suas instalações e equipamentos 

cobertos por apólices de seguro, o Grupo Pão de Açúcar 
monitora permanentemente a situação de cada unidade, 
com rígido controle de todas as operações. A integridade 
física dos clientes e colaboradores que circulam pelas lojas 
é assegurada pelo departamento de Engenharia de Riscos, 
responsável por identificar possíveis situações de risco e 
gerenciar a prioridade de execução das ações de mitigação. 

Tecnológicos
O domínio da tecnologia é um dos pilares do Grupo, 

que investe continuamente em atualização e modernização, 
buscando o máximo de retorno e controle das diversas 
operações que envolvem o negócio. 
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r$ 845,7
milhões

O montante de recebíveis do FIDC 
em 31 de dezembro de 2006 
era de R$ 845,7 milhões 
em direitos creditórios. 



FinAnCeiros 

Crédito e inadimplência
O risco de crédito do Grupo, 

que efetua vendas diretamente aos 
consumidores, é minimizado em 
função da grande carteira de clientes 
e de procedimentos de controles 
que monitoram a capacidade de 
pagamento dos consumidores. 
Além disso, com a criação da FIC 
– Financeira Itaú-CBD, os riscos de 
crédito passaram a ser geridos pela 
nova empresa, que desenvolveu 
um modelo específico de análise e 
concessão. Os riscos da aceitação de 
cheques à vista e a prazo  

(pré-datados) é minimizado com  
a adoção de processos de segurança 
como: cadastramento prévio dos 
clientes e consultas on-line a  
serviços de informação. 

Liquidez 
Para recompor um capital de 

giro que sustente as operações de 
vendas a prazo aos consumidores, o 
Grupo cede parte desses recebíveis 
para o Pão de Açúcar Fundo 
de Investimentos em Direitos 
Creditórios (FIDC). O montante 
de recebíveis do FIDC em 31 de 
dezembro de 2006 era de R$ 845,7 
milhões em direitos creditórios. 

�� Grupo Pão de Açúcar

Câmbio
Para proteger suas captações 

de recursos em dólares, o Grupo 
utiliza contratos de swap para reais/
CDI em 100% dessas operações, que 
são realizadas nos mesmos prazos 
dos fluxos das operações.
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índice remissivo – gri
Indicadores de Desempenho Econômico Balanço Anual
Aspectos : Desempenho Econômico

EC1
Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de 
empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para 
provedores de capital e governos

1;2;4;5;8;9;14;18;24; 
25;26;29;30;32;34; 
35;36;37;38;39;40; 

41;42;43;44;45;49;54; 
55;64;65;66;67;68

Aspecto : Presença no Mercado

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes 57;59

Aspecto : Impactos econômicos indiretos
EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos 16;17;28

Indicadores de Desempenho Ambiental 
Aspecto : Materiais
EN1 Materiais usados por peso ou volume 44
EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem 44
Aspectos : Energia
EN5 Energia economizada devido a melhorias sem conservação e eficiência 42
Aspectos : Emissões, efluentes e resíduos
EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição 44
Aspectos : Produtos e serviços
EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos 1
Aspecto : Geral 
EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo 42;43;45

Indicadores de Desempenho Referentes a  Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Aspecto : Emprego
LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região 4;57;58;59
Aspecto : Saúde e Segurança no Trabalho

LA8 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para 
dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves 58;59

Aspecto : Treinamento e Educação
LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional 29;58;59

LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apóiam a continuidade da 
empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira 58;59

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira 7;58;59
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Indicadores de Desempenho Referentes a Direitos Humanos
Aspectos : Práticas de Investimento e de Processos de Compra

HR1 Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a 
direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos 55;51;52

HR2 Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações referentes 
a direitos humanos e as medidas tomadas 1;51;52;55

HR3 Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos 
humanos relevantes para as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento 51;52;55

Aspecto : Trabalho Infantil

HR6 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas 
tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil 51;52;55

Aspecto : Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

HR7 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo 
e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo 51;52;55

HR8 Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da 
organização relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às operações 51;52;55

Indicadores de Desempenho Social Referente à Sociedade
Aspecto : Comunidade

SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das 
operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída

38;39;40;41;42;43;
44;45;54;55;56

Aspecto : Corrupção
SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização 1
Aspecto : Conformidade

SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias resultantes de  
não-conformidades com leis e regulamentos 34

Indicadores de Desempenho Referentes à Responsabilidade pelo Produto
Aspecto : Saúde e Segurança do Cliente
Aspecto : Rotulagem de Produtos e Serviços
PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisa que medem essa satisfação 28;29;33;53
Aspecto : Comunicações de Marketing

PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio 50;53
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As informações presentes neste Relatório 
estão apresentadas de maneira objetiva e direta 
e garantem ao leitor uma visão completa dos 
principais resultados e projetos desenvolvidos 
pelo Grupo Pão de Açúcar durante o exercício 
de 2006. Mais detalhes e informações adicionais 
podem ser consultados na versão on-line do 
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