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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 2007. Mais detalhes e informações

adicionais podem ser consultados na versão

on-line do Relatório Anual 2007, disponível no site

www.gpari.com.br/relatorioanual2007.



R e l a t ó r i o A n u a l 2 0 0 7

Apresentação 

•	 Perfil	Corporativo	

•	 Estrutura	Multiformato	

•	 Missão,	Visão	e	Pilares	

•	 Destaques	Operacionais		

	 e	Financeiros 

Compromisso

•	 Mensagem	da	Administração	

Estratégia	

•	 Planejamento	Estratégico	

•	 Estratégia	das	Marcas

•	 Investimentos	

•	 Principais	Diretrizes	2008

Resultados

•	 Desempenho	das	Vendas

	 •	 Alimentos

	 •	 Não-Alimentos

•	 Desempenho	Operacional

	 •	 Pão	de	Açúcar

	 •	 CompreBem	

	 •	 Sendas

	 •	 Extra	

	 •	 ExtraEletro

	 •	 Extra	Perto	

	 •	 Extra	Fácil	

	 •	 Extra.com.br

	 •	 Assai

	 •	 Central	de	Negócios

•	 Desempenho	Financeiro

	 (MD&A)

Índice

Diferenciais

•	 Nossas	Marcas		

•	 Cadeia	de	Suprimentos	

•	 Financeira	Itaú	CBD	(FIC)

•	 Tecnologia	da	Informação	

•	 Ferramentas	de	Gestão

•	 Conhecimento	do	Consumidor

•	 Relacionamento	com	o	Cliente

•	 Reconhecimento

•	 Gestão	de	Pessoas	

Transparência

•	 Governança	Corporativa

•	 Nossas	Ações	como	Investimento

•	 Gestão	de	Riscos

Responsabilidade  
Socioambiental

•	 Introdução	

•	 Somar	Qualidade	de	Vida

•	 Dividir	com	a	Comunidade

•	 Multiplicar	a	Consciência	no	Consumo	

•	 Indicadores	Socioeconômicos	

Informações 
Corporativas



R e l a t ó r i o A n u a l 2 0 0 7

     
4

5

Apresentação

Perfil Corporativo 

Fundado	em	1948,	o	Grupo	Pão	de	Açúcar	é	um	dos	principais		

varejistas	de	alimentos	do	Brasil,	com	vendas	totais	de	R$	17,6	bilhões		

e	market	share	de	13,8%.	Possui	575	lojas,	distribuídas	em	14	estados	

das	regiões	Sul,	Sudeste,	Centro-Oeste	e	Nordeste	e	no	Distrito	Federal,	

que	totalizam	1,34	milhão	de	metros	quadrados	de	área	de	vendas.	

Sua	atuação	no	mercado	é	sustentada	por	uma	estrutura	multiformato,	

com	o	equilíbrio	de	participação	entre	os	modelos	supermercado		

e	hipermercado,	e	por	uma	diversificada	infra-estrutura	logística,	com	

centrais	de	distribuição	estrategicamente	localizadas	em	sete	Estados.	

Em	2007,	o	Grupo	deu	um	importante	passo	para	complementar		

e	ampliar	seu	posicionamento	no	mercado	com	a	consolidação		

no	segmento	de	Conveniência	e	entrada	em	novos	segmentos:			

Cash & Carry, também	conhecido	como	Atacarejo	(atacado	+	varejo)	

por	meio	de	uma	associação	com	a	rede	Assai	e	Central	de	Negócios	

(graças	à	parceria	fechada	com	a	União	Brasil).	Em	linha	com	esse	

posicionamento,	a	estratégia	adotada	pelo	Grupo	Pão	de	Açúcar		

é	direcionada	para	a	busca	por	ganhos	de	eficiência,	que	permitam	

operar	com	despesas	menores	e	maior	competitividade.	

As	ações	do	Grupo	estão	listadas,	desde	1995,	na	Bolsa	de	Valores		

de	São	Paulo	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	do	Ibovespa,		

o	mais	importante	indicador	do	desempenho	médio	das	cotações		

do	mercado	brasileiro	de	ações.	

Sua atuação no mercado 
é sustentada por uma 
estrutura multiformato,  
com o equilíbrio de 
participação entre os 
modelos supermercado  
e hipermercado, e por  
uma diversificada  
infra-estrutura logística, 
com centrais de distribuição 
estrategicamente localizadas 
em sete Estados. 
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Estrutura Multiformato

Para garantir sua atuação no mercado e atender às diferentes necessidades e expectativas  
dos consumidores, o Grupo Pão de Açúcar mantém uma estrutura multiformato formada pelos 
modelos supermercados (Pão de Açúcar, ExtraPerto, CompreBem e Sendas), hipermercados (Extra), 
lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos (ExtraEletro), lojas de conveniência (Extra Fácil),  
lojas no segmento cash & carry (Assai) e operações de comércio eletrônico (Extra.com.br e  
Pão de Açúcar Delivery). 

Participação nas 
vendas totais

O Pão de Açúcar é um supermercado de vizinhança, que 
oferece soluções eficientes e inovadoras, cuidando sempre 
dos pequenos detalhes, de modo a deixar sua compra mais 
fácil e gostosa. Tem tudo o que você precisa com qualidade, 
lhe atende do jeito que você gosta. Tudo isso num ambiente 
bonito, prático, aconchegante e com preços justos e 
competitivos.

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

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.

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

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.

Hipermercado compacto que oferece soluções e novidades 
dirigidas às famílias brasileiras que buscam um mix completo 
de alimentos e sortimento adequado de não-alimentos, para 
uma compra ágil, prática e completa, num espaço acolhedor.

Loja de gêneros alimentícios com foco no atendimento aos 
transformadores e ao público varejista, que oferece preços 
altamente competitivos e produtos de qualidade.

21,2%

16,5% / 7,4%

51,7%

1,9%

1,3%

*

*

Conceito 

* As participações das vendas das lojas Extra Perto e Extra Fácil estão dentro da bandeira Extra.
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Dezembro 2007 Pão de Açúcar Extra ExtraEletro CompreBem Sendas Extra Perto Extra Fácil Assai CBD

São Paulo 95 46 42 164  14 19 15 395

Rio de Janeiro 9 17  14 62    102

Ceará 17 3    1   21

Brasília 11 6       17

Pernambuco 8 1       9

Paraná 4 2       6

Paraíba 3 1       4

Piauí 4        4

Bahia  3       3

Minas Gerais  5       5

Goiás 2 1       3

Mato Grosso do Sul  1       1

Rio Grande do Norte  2       2

Sergipe  1       1

Alagoas  2       2

Total de Lojas 153 91 42 178 62 15 19 15 575

Área de Vendas (m²)  202.458   689.887   27.611   226.289   105.805   40.663   4.783   40.833   1.338.329 

24 6
Paraná

164424695 14 19 15 395
São Paulo

14179 62 102
Rio de Janeiro

1 1
Mato Grosso do Sul

5 5
Minas Gerais

12 3 Goiás

611 17 Brasília

3 3
Bahia

1 1
Sergipe

2 2
Alagoas

18 9
Pernambuco

13 4
Paraíba

2 2
Rio Grande do Norte

4 4
Piauí

317 1 21
Ceará

Localização 
das lojas
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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 gostem de servir, que valorizem

o respeito em suas relações internas com o cliente,

fornecedores e parceiros, e que se posicionem 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. 
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•  Estratégia de adequação de preços traz reflexos na  
recuperação da margem bruta e EBITDA. 

•  Quebras (perdas) foram reduzidas significativamente  
durante o ano atingindo 1,8% da venda.

•  Grupo entra no segmento de atacarejo com a aquisição  
do Assai. 

•  Parceria com a União Brasil marca estréia do Grupo  
na Central de Negócios. 

•  Pão de Açúcar registra 15 meses consecutivos de crescimento  
em vendas. 

•  Extra bate recorde de inaugurações, com oito novas lojas  
abertas no ano.

• Extra Fácil encerra o ano com 19 lojas.
•  Extra Perto é lançado como modelo compacto, com foco  

em não-alimentos.
• Receita do Extra.com.br apresenta crescimento de 90%. 
•  Após mudanças na gestão e operação, Sendas apresenta 

recuperação significativa a partir do 3o Trimestre de 2007.

Destaques Operacionais e Financeiros
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Resultados (R$ milhões) 2003 2004 2005 2006* 2007

Receita Bruta 12.788 15.297 16.121 16.460 17.643

Receita Líquida 10.806 12.565 13.413 13.880 14.903

Custo das Mercadorias Vendidas (7.764) (8.891) (9.438) (9.908) (10.724)

Lucro Bruto 3.042 3.673 3.975 3.972 4.178

EBITDA (1) 902 1.044 1.170 1.083 1.026

Lucro Líquido 226 370 257 220 211

Margens (%)	 	 	 	 	

Margem Bruta 28,2 29,2 29,6 28,6 28,0

Margem EBITDA 8,3 8,3 8,7 7,8 6,9

Margem Líquida 2,1 2,9 1,9 1,6 1,4

Índices de produtividade 	 	 	 	 	

Venda bruta por m2/mês (R$) 1.105 1.143 1.142 1.147 1.135

Venda bruta por funcionário/mês (R$) 22.874 25.057 25.379 26.587 27.003

Venda bruta por checkout/mês (R$) 138.013 146.801 150.532 151.186 156.935

Ticket Médio (R$)  29,0 30,5 31,1 32,1 32,6

Indicadores financeiros	(R$ milhões)		 	 	 	 	

Ativo total 8.940 10.423 10.923 11.672 12.746

Patrimônio líquido 3.768 4.050 4.252 4.842 5.012

Investimentos 571 561 889 857 981

Dívida Bruta 2.480 2.721 2.056 1.978 2.358

Dívida Líquida (2) 1.498 1.420 370 697 1.278

Dívida Líquida/EBITDA (x) 1,74 1,44 0,33 0,72 1,25

Nº de empregados 55.557 63.484 62.803 63.607 66.165

Indicadores de mercado	 	 	 	 	

Nº de ações (mil) (4) 113.442.239 113.522.239 113.667.915 113.771.378 227.919

Lucro líquido por ação (R$/mil ações) (4) 1,99 3,26 2,26 1,93 0,93

Valor de mercado (R$ mil) (3) 7.986.334 7.798.978 8.741.063    8.529.440 7.774.317

Montante de dividendos (R$ mil) 54.792 84.059 62.053 20.312 50.084

*	Resultados	Pro-forma

(1)		Lucro	antes	de	Juros,	Impostos,	Depreciação	e	Amortização.

(2)		Dívida	Bruta	–	Caixa.

(3)		Preço	de	Ação	Preferencial	no	final	de	cada	período	multiplicado	pelo	número	total	de	ações.

(4)		A	partir	de	01/set/07	as	ações	deixaram	de	ser	negociadas	por	lote	e	passaram	a	ser	negociadas	por	ação.
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Distribuição da Receita por Unidade de Negócios (2007)

1,3%1,9%
7,4%

16,5%

21,2%

51,7%

	 Extra
	 Pão	de	Açúcar
	 CompreBem
	 Sendas
	 ExtraEletro
	 Assai

Venda Bruta (R$ milhões)

03

12.788 15.297 16.121 16.460 17.643

04 05 06 07

Venda Líquida (R$ milhões)

03

10.806 12.565 13.413 13.880 14.903

04 05 06 07

EBITDA e Margem EBITDA 
(R$ milhões)

03

902 1.044 1.170 1.083 1.026

04 05 06 07

8,3% 8,3% 8,7% 7,8% 6,9%
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Venda Bruta por m2/mês (R$)

03

1.105 1.143 1.142 1.147 1.135

04 05 06 07

Valor de Mercado (R$ bilhões)

03

8,0 7,8 8,7 8,5 7,8

04 05 06 07

Demonstrativo de Valor 
Adicionado (R$ milhões)

03

3.209 3.068 3.286 3.065 3.135

04 05 06 07

Venda Bruta por Funcionários (R$)

03

22.874 25.057 25.379 26.587 27.003

04 05 06 07

Lucro Líquido e Margem Líquida
(R$ milhões)

03

226 370 257 220 211

04 05 06 07

2,1%
2,9%

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

Número de Funcionários

03

55.557 63.484 62.803 63.607 66.165

04 05 06 07
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Compromisso

Mensagem da Administração

Para o Grupo Pão de Açúcar, 2007 foi um ano de construção  
de uma plataforma sustentável que nos permitirá atingir 
resultados mais expressivos nos próximos anos. Nossa atuação 
estratégica continuou focada no desenvolvimento de ações em 
busca de maior eficiência e produtividade. 

Avançamos na implementação de formatos inovadores que 
marcam a entrada do Grupo em importantes segmentos 
de mercado. Consolidamos o Extra Fácil no segmento de 
Conveniência; lançamos o Extra Perto como um modelo 
compacto; nos associamos à rede Assai, o que nos permitiu 
ingressar em um dos segmentos que mais cresce no país, o 
chamado ‘atacarejo’; e fechamos uma parceria com a União Brasil, 
para atuação na Central de Negócios. Promovemos também 
uma reestruturação da arquitetura de marcas da Companhia, 
com a revitalização da marca corporativa Grupo Pão de Açúcar, 
que passa a ser a nossa assinatura oficial e servirá como base 
para as comemorações dos 60 anos de atividades, em 2008. 
Esses movimentos estratégicos foram decisivos para garantir 
a complementaridade com os formatos já existentes e nos 
permitirão não somente atingir clientes distintos, como também 
conhecer melhor suas necessidades e demandas. 

Também demos continuidade à adoção de iniciativas que 
contribuirão para cumprir nossa estratégia de competitividade 
e busca por maior rentabilidade. Os destaques do período foram 
os programas de produtividade em lojas, que contribuíram para 
a redução de despesas; a Campanha de Redução de Quebras, 
que visa à redução das perdas nas lojas; e o processo de revisão 
do sortimento, que permitirá melhores negociações com 
fornecedores e melhor gerenciamento das rupturas.  
Durante o ano, após um minucioso processo de adequação,  
fomos certificados pelo cumprimento às exigências da Lei 
Sarbanes-Oxley. 

Essas iniciativas já repercutiram no desempenho apresentado 
pela Companhia no ano, cujas vendas brutas totalizaram R$ 17,6 
bilhões, com crescimento de 7,2% em comparação a 2006. Durante 
o ano, recuperamos a performance da margem EBITDA, que 
encerrou 2007 em 6,9%, ante um percentual de 6,4% registrado 
no início do exercício. Em dezembro de 2007, o Conselho de 
Administração decidiu pela troca no comando da Companhia e, 
para preparar essa transição, escolhemos Cláudio Galeazzi, que 
já vinha desenvolvendo um trabalho com resultados positivos, 
com a reestruturação de nossas operações no Rio de Janeiro. Ele 
foi contratado por dois anos e, nesse período, terá algumas metas 

Durante esse período de 
transformação, conseguimos 
construir uma base sólida 
para sustentar o crescimento 
futuro. Consolidamos nosso 
desempenho em alimentos  
e fortalecemos o desempenho  
da bandeira Pão de Açúcar,  
que registrou performance  
acima  da média da Companhia.
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a cumprir, sendo a principal delas aumentar o valor de mercado 
de nossas ações. Os principais desafios do novo  diretor-presidente 
são aumentar as vendas no conceito ‘mesmas lojas’, evoluir 
e aprofundar o projeto de redução de despesas, apresentar 
retorno adequado para os investimentos e preparar o seu 
sucessor. Durante esse período de transformação, conseguimos 
construir uma base sólida para sustentar o crescimento futuro. 
Consolidamos nosso desempenho em alimentos e fortalecemos 
o desempenho da bandeira Pão de Açúcar, que registrou 
performance acima da média da Companhia. 

Para 2008, a expectativa da Administração é de um ano de 
grandes desafios que se traduz pelas seguintes iniciativas: 
consolidação e expansão dos formatos Extra, Extra Perto e 
Extra Fácil; expansão do Assai, principalmente através de 
conversões de lojas do Grupo; ganhos de eficiência através 
da simplificação do modelo de gestão, processos e estrutura; 
aceleração de novas parcerias para expansão da Central de 
Negócios; e rentabilizar e expandir a categoria de não-alimentos, 
com investimentos em várias frentes: Extra.com.br, ExtraEletro, 
global sourcing, consolidação das subcategorias (Mundo Casa, 
Mundo Entretenimento, Mundo TEC - Têxtil, Esporte e Criança) 
entre outras. Com essas mudanças, estamos confiantes de que 
nos próximos anos retomaremos o ciclo virtuoso do negócio e 
seremos capazes de apresentar resultados ainda mais expressivos. 
Acreditamos que o Grupo Pão de Açúcar é uma empresa sólida, 
que conta com uma equipe competente, resultado de um trabalho 
iniciado há cinco anos com a profissionalização da Companhia. 

Simplicidade será a tônica para os próximos anos. Temos 
consciência de nosso potencial e estamos preparados para 
maximizar esse conhecimento que existe dentro da Empresa. 
Continuaremos nossa busca por produtividade e ganhos de 
escala, o que certamente aumentará nossa competitividade e 
nos possibilitará cumprir nossa missão, de garantir a melhor 
experiência de compra para todos os nossos clientes, em cada 
uma de nossas lojas.

A	ADMINISTRAÇÃO

Continuaremos nossa  
busca por produtividade 
e ganhos de escala, o que 
certamente aumentará  
nossa competitividade  
e nos possibilitará cumprir 
nossa missão, de garantir 
a melhor experiência de 
compra para todos os  
nossos clientes, em cada  
uma de nossas lojas.

A	ADMINISTRAÇÃO
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Estratégia 

Planejamento Estratégico
 
Para garantir a lucratividade do negócio 
e o retorno aos acionistas, o foco estratégico 
do Grupo Pão de Açúcar é direcionado para a busca 
de resultados em quatro frentes: crescimento de vendas; 
crescimento sustentado da lucratividade; utilização 
eficiente do capital empregado; e redução das despesas 
totais. A materialização dessa estratégia é viabilizada pelo 
desenvolvimento de diversas iniciativas em dois âmbitos:  
eficiência e desenvolvimento.
Na busca por maior eficiência, o Grupo investe na redução de quebras  
e rupturas, no aperfeiçoamento do processo de compras, na melhoria  
do índice de produtividade nas lojas e no fortalecimento do modelo  
de gestão corporativo. 
O desenvolvimento, em âmbito estratégico, acontece a partir de 
cinco grandes temas: 

• Busca por maior competitividade e diferenciação, com a adoção
 de políticas que resultem no incremento do fluxo de clientes 
 e no aumento de sua lealdade;

• Expansão da área de vendas; 

• Consolidação da estrutura multiformato, com a expansão 
 do comércio eletrônico, lojas de conveniência, hipermercados 
 compactos e o formato atacarejo;

• Melhor distribuição na composição de receitas, a partir 
 do crescimento de alimentos, do incremento da participação 
 de não-alimentos, do aumento da participação e de rentabilidade
 das marcas próprias e do estímulo à oferta de serviços financeiros
 da FIC;

• Desenvolvimento do portfólio de negócios e serviços, com especial
 atenção às drogarias, postos de combustível e ao ExtraEletro. 

Na busca por maior 
eficiência, o Grupo  
investe na redução  
de quebras e rupturas,  
no aperfeiçoamento  
do processo de compras,  
na melhoria do índice  
de produtividade nas lojas  
e no fortalecimento 
do modelo de gestão 
corporativo.
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Em linha com esse posicionamento, as ações promovidas durante 
o ano contribuíram para a construção de uma plataforma sustentável 
que permitirá alcançar resultados mais expressivos nos próximos anos. 
Para o Grupo Pão de Açúcar, 2007 foi um ano de: 

• Consolidação da arquitetura de marcas, com a revitalização 
 da marca corporativa e o reforço no posicionamento das
 bandeiras; 

• Expansão e fortalecimento do portfólio de negócios, 
 com a implementação de novos formatos (Extra	Perto,	Extra	Fácil,	
	 Assai	e	Central	de	Negócios);

• Revisão do sortimento e da precificação em alimentos 
 e não-alimentos; 

• Ganhos de eficiência operacional, principalmente na redução 
 de quebras.

Estratégia das Marcas
 
O Grupo Pão de Açúcar avançou no processo de consolidação 
de sua estrutura multiformato, com o lançamento e consolidação
de novas bandeiras, arrendamentos e associações. Esses
movimentos estratégicos foram decisivos para marcar a entrada 
da Companhia em importantes segmentos de mercado – 
Cash & Carry (atacarejo), Conveniência e Central de Negócios – 
que garantem a complementaridade com os formatos 
já existentes e permitirão ao Grupo atingir clientes distintos. 

 • Extra Perto – novo modelo de hipermercado compacto destinado 
  aos clientes das classes B e C, caracterizado por lojas menores
  (2.000 a 3.000 m2) com um mix completo de alimentos
  e um sortimento compacto de não-alimentos. 

 • Extra Fácil – lojas pequenas (250 m2) com ênfase em produtos
  de conveniência, essencialmente alimentos, que correspondem
  aos itens mais relevantes de cada categoria (em um universo 
  de 4 mil itens). 

 • Assai – com a criação de uma joint-venture, o Grupo 
  ingressou em um dos segmentos que mais cresce no país, 
  o ‘atacarejo’. 

 • Central de Negócios – por meio de uma parceria com 
  a União Brasil,  o Grupo passou a atuar no segmento de 
  Central de Negócios, atendendo à rede Multishow no 
  Espírito Santo, central de compras com 52 lojas associadas.  
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Formas de Pagamento
(% sobre vendas líquidas)

2,0%
4,1%

6,9%

33,8%

53,2%

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

36,5%

52,0%

2,0%
3,0%

7,5%

37,1%

50,4%

1,9%
2,0%
8,0%

38,6%

49,5%

0,8%
1,5%
7,8%

39,8%

50,1%

	 À	Vista
	 Cartão	de	Crédito
	 Ticket	Alimentação
	 Cheques	Pré-datados
	 Crediário

Vendas por Região
(% sobre vendas totais)

	 São	Paulo		62,2%

	 Rio	de	Janeiro		18,2%

	 Brasília		6,5%

	 Ceará		3,4%

	 Bahia		1,7%

	 Minas	Gerais		1,8%

	 Paraná		1,3%

	 Pernambuco		1,1%

	 Goiás		0,8%

	 Outros		2,8%

Vendas por Departamento
(% sobre vendas totais)

2,8%

12,0%

10,3%

30,1%

44,8%

	 Mercearia
	 Perecíveis
	 Eletrônicos
	 Bazar
	 Têxtil

03 04 05 06 07
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     Lojas Novas

 7 1 5 10 13 1 37

Total

Investimentos
 
Os investimentos promovidos pelo Grupo Pão de Açúcar  
em 2007 totalizaram R$ 980,6 milhões, um crescimento de 14,4% 
em comparação ao montante investido no ano anterior  
(R$ 857,2 milhões). 
Desse total, grande parte foi direcionada para a abertura  
de 37 novas lojas, cujas inaugurações ficaram concentradas  
no 4º trimestre. No final do ano, também foram arrendadas cinco 
unidades da rede Rossi Monza, quatro delas convertidas para  
Extra Perto. Com isso, ao final do período, o crescimento da área  
de vendas do Grupo em relação a 2006 foi de 9,9%.
A Companhia também avançou em relação aos postos de 
combustíveis, que se consolidaram como uma importante estratégia 
de lucratividade e atração de fluxo de clientes para as lojas. Em 2007, 
foram inauguradas 12 unidades, sendo quatro na bandeira Extra, 
cinco no CompreBem e três no Pão de Açúcar, totalizando 67 postos 
com as bandeiras do Grupo. Em drogarias, o crescimento foi de  
24 unidades, nas bandeiras Extra, Pão de Açúcar, CompreBem  
e Sendas. 
Os principais destaques do ano foram: 
• R$  471,1 milhões na abertura e na construção de novas lojas;
• R$ 181,1 milhões na aquisição de terrenos estratégicos;
• R$ 215,6 milhões na reforma de lojas;
•  R$ 112,8 milhões em infra-estrutura (tecnologia, logística  

e outros).

Expansão por Bandeira

Para 2008, os investimentos previstos somam R$ 733 milhões, sendo: 
• 21,8% (R$ 160 milhões) para a abertura de novas lojas e conversões;
• 35,5% (R$ 260 milhões) para a reforma e atualização de lojas;
• 8,7% (R$ 64 milhões) para a consolidação e ampliação das lojas com a bandeira Assai.
• 34,0% (R$ 249 milhões) para aquisição de terrenos estratégicos.

A Companhia também 
avançou em relação  
aos postos de combustíveis,  
que se consolidaram como 
uma importante estratégia 
de lucratividade e atração  
de fluxo de clientes para  
as lojas.
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Principais Diretrizes 2008 

Em busca de um crescimento sustentável, o foco em 2008 estará 
voltado para ações que visem:
• Aumentar o fluxo de clientes;
• Aumentar as vendas com rentabilidade;
• Aumentar o market-share;
• Reduzir despesas e aumentar produtividade;
• Consolidar os resultados dos novos formatos de lojas e negócios;
• Fortalecer a gestão e disciplina financeira;
• Atrair e reter os melhores funcionários.

A expectativa para 2008 é aumentar o valor da Companhia  
e o retorno aos acionistas, preparando o Grupo para uma expansão 
ainda mais vigorosa para os próximos anos, com lucratividade.

A expectativa para 2008  
é aumentar o valor da 
Companhia e o retorno  
aos acionistas, preparando  
o Grupo para uma expansão 
ainda mais vigorosa para  
os próximos anos, com 
lucratividade.

Investimentos em 2007

	 	Abertura	de	Novas	Lojas	
e	Aquisições	de	Terrenos

	 Reformas	de	Lojas
	 	Tecnologia,	Logística		

e	Outros

11,5%

66,5%

22,0%
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Resultados
Desempenho das Vendas

Em 2007, as vendas brutas do Grupo Pão de Açúcar atingiram  
R$ 17,6 bilhões, um crescimento de 7,2% com relação a 2006.  
As vendas líquidas totalizaram R$ 14,9 bilhões, um incremento 
de 7,4% em relação ao ano anterior. No conceito ‘mesmas lojas’,  
as vendas brutas registraram um incremento de 2,8%, enquanto
nas vendas líquidas o crescimento foi de 3,4%.
A categoria de alimentos respondeu por 74,8% das vendas brutas  
do Grupo, tendo como destaque a performance da subcategoria  
de perecíveis, que contribuiu para o crescimento ‘mesmas lojas’  
de 3,1% registrado pelos produtos alimentícios em 2007 ante 2006. 
Já a categoria de não-alimentos apresentou um ligeiro crescimento 
‘mesmas lojas’ de 1,8%, sendo responsável por 25,2% das vendas do 
Grupo. Sua performance foi impactada pelas subcategorias áudio  
e vídeo (Mundo Entretenimento), que passaram o ano sob o impacto 
de deflação de preço e uma forte base de comparação de 2006  
(Copa do Mundo).
Dentre os formatos, o destaque do ano foi a bandeira Pão de Açúcar, 
que desde o 4° trimestre de 2006 tem apresentado sólido crescimento 
das vendas no conceito ‘mesmas lojas’, acima da média do Grupo.  
As bandeiras Sendas e CompreBem registraram desempenhos em 
linha com a média da Companhia e os hipermercados Extra e o 
ExtraEletro foram impactados pelo desempenho da subcategoria  
de eletroeletrônicos, com crescimentos inferiores à média do Grupo.

Dentre os formatos,  
o destaque do ano foi  
a bandeira Pão de Açúcar, 
que desde o 4º trimestre  
de 2006 tem apresentado 
sólido crescimento das 
vendas no conceito  
‘mesmas lojas’, acima  
da média do Grupo.

Vendas Brutas (R$ milhões)

1T

3.925 4.168

5,7%

2T

3.977 4.205

10,9%

3T

3.915 4.132

6,9%

4T

4.644 5.137

13,6%

Ano

16.460
17.642

7,2%

	 2006
	 2007
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Alimentos 

A área de alimentos deu continuidade ao trabalho de consolidação 
de pricing com uma ampla revisão do sortimento, o que culminou 
com a redução de 1,6 mil fornecedores e 10 mil produtos. Com um 
mix mais enxuto, o foco ficou para os itens de alto giro e maior 
rentabilidade. Esse movimento permitiu ao Grupo alcançar, no 
decorrer do ano,  aumento de rentabilidade e redução do nível de 
estoques. Como conseqüência, a produtividade foi aperfeiçoada,  
a margem bruta apresentou uma melhora importante e os níveis  
de ruptura caíram. Durante o ano, também foram promovidas 
diversas iniciativas estratégicas:
•  Melhor exposição e visualização dos produtos e marcas, de acordo 

com as estratégias de cada categoria;
•  Redução dos custos operacionais, a partir de ganhos de escala 

obtidos com os itens que foram mantidos no mix;
•  Fortalecimento da relação com os fornecedores, com o 

desenvolvimento de planos de negócios e ações conjuntas;
•  Adequação dos estoques das categorias às estratégias das UNs, 

garantindo o posicionamento de cada categoria em cada bandeira; 
•  Diferenciação ante a concorrência por meio de preço, com  

a redução das discrepâncias; 
•  Aumento da participação dos produtos regionais, marca própria  

e Casino, que, além de garantir diferenciação, também 
proporcionam melhor rentabilidade;

•  Reestruturação do modelo de gestão da área Comercial de 
alimentos, que passa a ser responsável por todo o processo  
de planejamento, compra e gestão da venda;

•  Maior simplificação e agilidade nos processos, com a definição  
de um gerente para cada categoria ou subcategoria;

•  Criação da área de Desenvolvimento e Formação Técnica em 
Perecíveis, em busca de excelência na execução e padronização  
em todas as lojas; 

•  Criação da área de Inteligência Comercial, responsável por 
viabilizar o desenvolvimento dos planos estratégicos das 
bandeiras e dos fornecedores e cuidar da gestão orçamentária e da 
competitividade de preços; 

•  Implantação do DemandTec, um sistema que gerencia a demanda 
do consumidor e mede a elasticidade de venda dos produtos  
em função da precificação, que auxiliará na gestão de preços  
e fortalecerá a competitividade do Grupo;

•  Fortalecimento das estruturas regionais, com a criação de 
escritórios no Nordeste e Centro-Oeste, para garantir maior 
diferenciação e competitividade.

Esse movimento permitiu  
ao Grupo alcançar, no 
decorrer do ano, aumento  
de rentabilidade e redução 
do nível de estoques. 
Como conseqüência, 
a produtividade foi 
aperfeiçoada, a margem 
bruta apresentou uma  
melhora importante  
e os níveis de ruptura  
caíram.
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Não-Alimentos 

Para a área de não-alimentos, 2007 foi um ano de reestruturação. 
Para recuperar o desempenho de vendas da categoria, foram 
desenvolvidas ações estratégicas, em busca da consolidação do 
processo de gerenciamento de categorias e da adequação do 
sortimento, com ênfase para o conceito de ‘mundos’ e global 
sourcing. O ponto de partida foi o piloto realizado em uma loja Extra 
(Carapicuíba), que teve como principal desafio agregar valor para 
um mercado de forte concorrência: o consumidor das classes C e D. 
Paralelamente, foram desenvolvidas as seguintes ações: 
• Disseminação do conceito de ‘mundos’ para as lojas Extra;
•  Implantação do auto-serviço assistido e disseminação do  

conceito de visual merchandising, que cria um ambiente onde  
as informações sobre os produtos estão visualmente disponíveis 
para o consumidor;

• Implantação de um processo mais efetivo de gestão de estoques;
•  Contratação de uma equipe de profissionais especializados em 

cada categoria;
•  Adoção de um novo modelo de gestão, que responsabiliza  

o Comercial por todo o ciclo do negócio (da compra à venda)  
e, por conseqüência, promove maior integração entre as equipes 
de Marketing, Operações e Comercial, garantindo mais dinâmica  
e agilidade ao processo;

•  Revisão do sortimento, que permitiu adequar o mix às lojas, 
reduzindo em 50% o número de fornecedores e SKUs; 

•  Ajustes e saneamento dos estoques, com a eliminação de  
produtos fora de linha;

•  Adequação do processo de abastecimento automático, que 
contribuirá para reduzir o índice de ruptura, garantir o visual 
merchandising das lojas e aumentar as vendas; 

•  Fortalecimento na relação com os fornecedores, passando para  
um modelo que visa à construção de um relacionamento forte  
e mútuo;

•  Ampliação do global sourcing, com a realização do segundo ciclo de 
compras feitas diretamente nos mercados asiático e oriental,  
o que fortalecerá a diferenciação de produtos.

Para recuperar o desempenho 
de vendas da categoria, 
foram desenvolvidas ações 
estratégicas, em busca da 
consolidação do processo  
de gerenciamento de 
categorias e da adequação 
do sortimento, com ênfase 
para o conceito de ‘mundos’  
e global sourcing.
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Pão de Açúcar 2003 2004 2005 2006 2007
 Vendas Brutas (R$ milhões)   4.045   4.044   3.930   3.645   3.744 

 Vendas Líquidas (R$ milhões)   3.435   3.315   3.245   3.092   3.149 

 Número de Lojas   208   196   185   164   153 

 Área de Vendas (m2)   273.016   261.262   247.164   221.383   202.458 

 CompreBem  2003 2004 2005 2006 2007
 Vendas Brutas (R$ milhões)   2.248   2.426   2.614   2.692   2.910 

 Vendas Líquidas (R$ milhões)   1.921   2.015   2.194   2.279   2.477 

 Número de Lojas   172   165   176   186   178 

 Área de Vendas (m2)  211.517   197.111   214.500   225.829   226.289 

Sendas  2003 2004 2005 2006 2007
 Vendas Brutas (R$ milhões)   -     1.155   1.387   1.339  1.310

 Vendas Líquidas (R$ milhões)   -     998   1.209   1.174  1.151

 Número de Lojas   -     63   66   62  62

 Área de Vendas (m2)  -     113.165   119.987   107.355  105.805

Extra  2003 2004 2005 2006 2007
 Vendas Brutas (R$ milhões)   6.174   7.354   7.885   8.419  9.115

 Vendas Líquidas (R$ milhões)   5.195   5.997   6.532   7.050  7.665

 Número de Lojas   62   72   79   83  91

 Área de Vendas (m2)  462.195   537.319   590.890   629.091  689.887

 ExtraEletro  2003 2004 2005 2006 2007
 Vendas Brutas (R$ milhões)   321   318   305   365  330

 Vendas Líquidas (R$ milhões)   255   240   233   286  261

 Número de Lojas   55   55   50   50  42

 Área de Vendas (m2)  35.973   35.892   33.713   33.713  27.611

Extra Perto  2003 2004 2005 2006 2007
 Vendas Brutas (R$ milhões)   -     -     -    *     *   

 Vendas Líquidas (R$ milhões)   -     -     -     *     *   

 Número de Lojas   -     -     -     4  15

 Área de Vendas (m2)  -     -     -     613  40.663

Extra Fácil  2003 2004 2005 2006 2007
 Vendas Brutas (R$ milhões)   -     -     -     *     *   

 Vendas Líquidas (R$ milhões)   -     -     -     *     *   

 Número de Lojas   -     -     -     4    19

 Área de Vendas (m2)  -     -     -    613    4.783

 Assai  2003 2004 2005 2006 2007
 Vendas Brutas (R$ milhões)   -     -     -     -    234

 Vendas Líquidas (R$ milhões)   -     -     -     -    201

 Número de Lojas   -     -     -     -    15

 Área de Vendas (m2)  -     -     -     -    40.833

GPA  2003 2004 2005 2006 2007
 Vendas Brutas (R$ milhões)   12.788   15.297   16.121   16.460   17.643 

 Vendas Líquidas (R$ milhões)   10.806   12.565   13.413   13.880   14.903 

 Crescimento Mesmas Lojas (%)  6,3% 5,1% 2,6% -0,1% 2,8%

 Número de Lojas   497   551   556   549   575 

 Área de Vendas (m2)   982.701   1.144.749   1.206.254   1.217.984   1.338.329 

 Número de Funcionários   55.557   63.484   62.803   63.607   66.165 

 Número de Transações (mil)   439.108   517.401   522.734   511.947   516.747 

Desempenho Operacional

* As vendas das lojas Extra Perto e Extra Fácil estão dentro da bandeira Extra.
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Desempenho Operacional 
Em 2007, o destaque operacional ficou para a bandeira Pão 
de Açúcar, que respondeu de forma positiva à estratégia de 
competitividade, apresentando um crescimento significativo 
das vendas no conceito ‘mesmas lojas’, acima da média 
do Grupo.  As bandeiras Sendas e CompreBem registraram 
desempenhos em linha com a média da Companhia. Já os 
hipermercados Extra e o ExtraEletro foram impactados pelo 
desempenho da categoria de não-alimentos, com crescimentos 
inferiores à média do Grupo. 
Dentre as iniciativas adotadas que contribuíram para o  
desempenho operacional apresentado no ano destacam-se:
Campanha	de	Redução	de	Quebras – Implantada após um  
profundo diagnóstico que envolveu os processos de compra, 
abastecimento, transporte e vendas, a iniciativa busca a redução  
das perdas nas lojas a partir do treinamento dos colaboradores  
e da melhoria de processos, contribuindo para os resultados 
operacionais do Grupo, que alcançou uma redução de 27%  
no índice de quebras. 
Reduções	de	despesas – Foram promovidos programas 
de produtividade em lojas, que representarão economias 
significativas para o próximo ano. Além disso, a Central de Serviços 
Compartilhados tem sido responsável pela automação de processos 
em lojas, o que também trará economias relevantes.

Pão de Açúcar

Impulsionada pela retomada das vendas de alimentos,  
a bandeira Pão de Açúcar apresentou o melhor desempenho  
do ano, com vendas brutas de R$ 3.743,4 milhões e um
crescimento de 2,7%. Essa performance é resultado de uma  
série de fatores, entre eles destacam-se a consolidação do 
posicionamento da marca, com a conversão de lojas ajustadas  
a cada micromercado, a continuidade do trabalho de adequação 
de preços e o aperfeiçoamento do mix de produtos. Esses aspectos 
contribuíram ainda para o crescimento do ticket médio. 
Em linha com o seu posicionamento, a bandeira também  
reforçou a atuação em perecíveis (principalmente, Padaria  
e Peixaria), o que lhe permitiu crescimentos expressivos nessas 
categorias durante o ano. Além do aprimoramento das áreas 
produtivas de pães em cerca de 20 lojas, teve destaque a 
disseminação do Padrão Técnico/Operacional em Perecíveis  
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para os 6,5 mil colaboradores que atuam nessa área e  
correspondem a 50% do total de pessoas que trabalham  
na bandeira. Com ênfase na formação de equipes para oferecer  
um atendimento diferenciado nas lojas, o treinamento busca 
consolidar o ‘Jeito de Ser e Atender Pão de Açúcar’. 
Após a realização do piloto em algumas lojas, o Programa Mais 
apresentou resultados significativos em 2007: cresceu  
a participação dos clientes Mais nas vendas das lojas, assim  
como o ticket médio também aumentou. Diante desses  
resultados, já está previsto o roll out do programa para todas  
as lojas em 2008. 
Em 2007, a bandeira avançou ainda em sua operação de vendas  
pela Internet e telefone, o Pão de Açúcar Delivery, que cresceu  
20% e registrou a marca recorde de mil pedidos em um dia, 
garantindo a liderança no comércio eletrônico de alimentos  
no Brasil. Durante o ano foram inauguradas a segunda central  
de distribuição na Grande São Paulo e uma operação no modelo store 
picking (em que o funcionário da loja faz a separação do pedido) em 
Fortaleza. Para 2008, a expectativa é expandir a  
atuação do Pão de Açúcar Delivery para novas regiões. 
Em linha com sua vocação inovadora, outro destaque do ano  
foi a abertura da nova loja do Shopping Iguatemi, que reúne  
as soluções mais avançadas em tecnologia da informação,  
para proporcionar maior praticidade e interatividade com  
o cliente, facilitando sua compra. Tudo isso em uma concepção 
arquitetônica moderna e um ambiente agradável. 

Em 2007, a bandeira  
avançou ainda em sua 
operação de vendas  
pela Internet e telefone,  
o Pão de Açúcar Delivery,  
que cresceu 20% e registrou  
a marca recorde de mil 
pedidos em um dia, 
garantindo a liderança  
no comércio eletrônico  
de alimentos no Brasil.

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

Beneficiada também pelo incremento nas vendas  
de produtos alimentícios, a bandeira CompreBem registrou 
vendas brutas de R$ 2.910,3 milhões, um crescimento  
de 8,1% em relação a 2006. Durante o ano, foram inauguradas 
cinco lojas e reformadas outras 20 unidades, para aumentar a 
exposição e penetração da marca, principalmente nas regiões mais 
populares de São Paulo. 
O bom desempenho apresentado em 2007 é conseqüência ainda  
de um trabalho iniciado há quatro anos, de adequação do modelo  
de precificação e controle de despesas. Além disso, a bandeira foi  
um dos destaques da Campanha de Redução de Quebras adotada 
em todo o Grupo, com resultados expressivos e em níveis mais altos 
que os demais formatos. 
O grande desafio do CompreBem é manter-se competitivo  
diante de um novo posicionamento de precificação, mais estável. 
O foco é dar ao consumidor a certeza do preço baixo todo dia, 
buscando alavancagem das vendas e a conseqüente recuperação  
de resultados. 

Sendas 

Em decorrência de uma série de iniciativas adotadas no 
decorrer do ano, a Sendas Distribuidora registrou resultados 
expressivos em 2007. A receita bruta das operações no  
Rio de Janeiro foi responsável por 18,2% da venda bruta  
total do Grupo, totalizando R$ 3.241,3 milhões no ano. 
Esse desempenho é resultado de um trabalho que teve início  
em janeiro de 2007, em que a Sendas passou a ser tratada como  

Evolução de Vendas Brutas – CompreBem (R$ milhões)
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uma unidade de negócios independente, o que permitiu a 
implementação de iniciativas específicas e adequadas à realidade  
do mercado carioca. Entre elas, destacam-se a adoção de um  
modelo de gestão com autonomia e foco em resultado,  
a implantação de controle de custos e despesas e o aproveitamento 
de oportunidades de negócios.
Em julho, a Companhia contratou a consultoria Galeazzi & Associados 
para reforçar a implementação do projeto acima que reforçou  
e criou algumas iniciativas, como a implementação de programas de 
produtividade em lojas, menores despesas com ofertas e a criação de 
um comitê responsável por controlar as despesas nas lojas.  
Um dos objetivos dessa estratégia, iniciada a partir do terceiro 
trimestre, é a recuperação de resultados e competitividade, com  
foco na busca pelo equilíbrio entre margens e vendas. 
Essas iniciativas trouxeram reflexos principalmente na recuperação 
do resultado operacional, através de uma melhora na margem bruta 
e menores níveis de despesas. Com isso, o desempenho da Sendas 
Distribuidora foi revertido e a empresa registrou lucro nos dois 
últimos trimestres do ano.

Extra

Para a bandeira Extra, 2007 foi um ano recorde em 
inaugurações, com a abertura de sete novas lojas  
e uma conversão (loja totalmente reconstruída): quatro no 
Nordeste, duas em Minas Gerais e outras duas em São Paulo.  
As vendas brutas totalizaram R$ 8.984,3 milhões, um crescimento  
de 5,5% em comparação a 2006. 
Durante o ano, teve continuidade a consolidação do conceito de 
‘soluções de compra’, com foco em não-alimentos. As ambientações 

Evolução de Vendas Brutas – Sendas (R$ milhões)
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dos mundos Têxtil, Entretenimento, Esportes, Casa, etc., ganharam 
reforço a partir de mudanças no layout e na apresentação dos 
produtos, que ficaram mais adequados e atrativos. Aliado a isso,  
o global sourcing foi fortalecido, com incremento nas importações 
de produtos asiáticos, para garantir diferenciação à bandeira e 
surpreender os clientes. 
Em 2007, também foram fortalecidas as ações em parceria com  
a FIC, com resultados significativos. O crediário foi incorporado  
aos cartões de crédito, o que resultou no aumento das transações. 
Além disso, as diversas ações de incentivo promovidas nas lojas  
e o lançamento do CDC Light, que dispensa o carnê e cujo limite  
está na parcela, possibilitou a emissão de 1,5 milhão de novos 
cartões private label. Com foco em clientes de poder aquisitivo  
mais elevado, foi lançado o cartão private label Extra Mastercard.

ExtraEletro
 
As vendas brutas de ExtraEletro totalizaram R$ 330,1 milhões  
em 2007. Esse desempenho representa um recuo em relação  
ao ano anterior e é resultado de três fatores principais: fechamento 
de oito lojas em 2007; forte base de comparação no ano anterior 
(Copa do Mundo); e maior controle na concessão de crédito aos 
clientes pela FIC. Esse cenário começou a ser revertido no último 
quadrimestre de 2007, com a retomada do crescimento das vendas, 
que aumentaram em 3,5% nesse período. 
Essa virada é conseqüência de uma série de iniciativas adotadas. 
Entre elas, destacam-se: 
•  Revisão do sortimento, que ficou mais variado e especializado;
•  Comunicação mais objetiva e alinhada ao público target  

(classes C e D); 
•  Nova dinâmica promocional, com ofertas mais ágeis e agressivas 

perante a concorrência; 

Em 2007, também  
foram fortalecidas  
as ações em parceria  
com a FIC, com resultados 
significativos.

Evolução de Vendas Brutas – Extra (R$ milhões)
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•  Redução do índice de ruptura (falta de produtos) nas lojas e CDs; 
•  Mais facilidade na aprovação do crédito que, até determinada 

faixa, pode ser liberado pelo gerente FIC ou pelo gerente da loja;
•  Investimentos na qualidade, motivação, treinamento e 

profissionalização da equipe.
Com essas mudanças, a bandeira ExtraEletro vive um momento  
de crescimento e retomada de resultados.  A expectativa para 2008  
é iniciar o processo de recuperação de market share, diferenciando-se  
por meio do atendimento e da inovação. Para isso, está em 
desenvolvimento um novo layout para as lojas, com implantação 
de três pilotos no primeiro semestre. A formação e treinamento 
também terá destaque, com a realização de um programa com  
96 horas anuais, focado em técnicas de venda, conhecimento  
de produtos, novas tecnologias e liderança para os gerentes. 

Com essas mudanças,  
a bandeira ExtraEletro  
vive um momento de 
crescimento e retomada  
de resultados.  A expectativa 
para 2008 é iniciar o  
processo de recuperação  
de market share, 
diferenciando-se por meio  
do atendimento e   
da inovação.

Evolução de Vendas Brutas – ExtraEletro (R$ milhões)

03

321 318 305 365 330

04 05 06 07



R e l a t ó r i o A n u a l 2 0 0 7

32
33

Extra Perto

O modelo Extra Perto foi lançado, em julho de 2007, como novo  
modelo de supermercado, também conhecido por hipercompacto, 
que se caracteriza por lojas de vizinhança, com um mix completo  
de alimentos e um sortimento compacto de não-alimentos em  
um espaço acolhedor, para propiciar uma compra ágil, prática  
e completa ao consumidor. 
O novo formato é resultado de uma série de pesquisas que 
detectaram um novo nicho de mercado decorrente de uma  
mudança no comportamento de compra do consumidor.  
Com um tamanho compacto – com lojas entre 2 mil  
a 3 mil metros quadrados –, um de seus diferenciais  
está na oferta de serviços oferecidos pelo hipermercado  
Extra, como cartão presente, recarga de celular, cartão Extra,  
entrega em domicílio, etc., bem como a sinergia total de 
comunicação de grande massa com o hiper. 

Extra Fácil 

Lançado em novembro de 2006 para responder ao segmento  
de varejo que mais crescia, ou seja, pequeno varejo até 4 checkouts, 
o modelo, inspirado na expertise de mais de 6.000 lojas do Casino 
neste formato e totalmente adaptado à realidade brasileira,  
permite a consolidação do Extra Fácil e marca definitivamente  
a entrada do Grupo no segmento de lojas de conveniência,  
no qual a Companhia havia estreado com o nome de Extra Perto.  
Em função dos bons resultados apresentados após alguns  
meses de operação, o modelo de lojas de conveniência confirmou 
sua viabilidade. Em julho de 2007, as lojas passaram a assinar  
a marca Extra Fácil, mais alinhada à percepção dos consumidores  
que procuram atributos como conveniência, facilidade e 
proximidade. Durante o ano foram inauguradas 15 novas lojas, 
totalizando 19 unidades Extra Fácil em 2007. 
Os modelos de loja também foram revistos para atender  
às reais necessidades e dinâmicas desse mercado. A partir  
do desempenho verificado, as unidades de bairro e passagem  
foram mantidas.  
A novidade é o modelo de posto de combustível, com uma unidade 
inaugurada em 2007, cuja expansão acontecerá no mesmo ritmo  
de crescimento dos postos de combustíveis do Grupo. 
A estratégia para a bandeira é promover a ocupação por  
saturação, o que contribuirá para inibir a entrada e o crescimento  
da concorrência. 

O novo formato é resultado 
de uma série de pesquisas 
que detectaram um novo 
nicho de mercado decorrente  
de uma mudança no 
comportamento de  
compra do consumidor.  

Em função dos bons 
resultados apresentados  
após alguns meses  
de operação, o modelo 
de lojas de conveniência 
confirmou sua viabilidade. 
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Extra.com.br

Em 2007, o Grupo Pão de Açúcar consolidou de vez  
sua atuação no comércio eletrônico com o Extra.com.br,  
com um crescimento de 90% em relação a 2006 e atingiu  
o equivalente a 1,2% das vendas totais do Grupo.
Para reforçar a atuação da bandeira como um importante  
player no mercado on-line, foram promovidas diversas ações 
estratégicas. Dentre elas, destacam-se: 
No início do ano foi implantado um novo sistema de  
retaguarda e front end, capaz de suportar o crescimento  
para os próximos anos. Em outubro, entrou em operação o novo 
layout do site, totalmente remodelado, com mais agilidade  
e melhor navegabilidade, para atender às necessidades  
específicas dos clientes que compram pela Internet.
Outras iniciativas promovidas em busca da fidelidade dos 
consumidores foram a readequação do sortimento, que passou  
a contar com uma nova estratégia comercial e subiu de 5 mil  
para 16 mil itens. Isto se deve à estruturação de uma equipe 
comercial dedicada ao negócio que contribuiu para o aumento 
significativo do sortimento. O plano de mídia foi reforçado, 
fortalecendo nossa imagem nos principais portais da Internet 
brasileira e o lançamento do primeiro catálogo de produtos  
impresso do Extra.com.br. Além da adoção de novos meios de 
pagamentos (boleto bancário e débito em conta corrente)  
e a implantação da entrega em 24 horas para a Grande São Paulo,  
garantindo diferenciação em relação à concorrência.
Para que a bandeira continue apresentando crescimento  
significativo em vendas, o Grupo intensificará as ações de  
marketing específicas para comércio eletrônico, com foco em 
produtos de tecnologia, e continuará investindo na busca por  
maior sinergia com as lojas físicas. A expectativa para 2008  
é apresentar um crescimento acima do que foi em 2007.

Assai

Para ingressar em um dos segmentos que mais cresce no país –  
o chamado Cash & Carry, conhecido também como ‘Atacarejo’ 
(atacado + varejo) – o Grupo Pão de Açúcar uniu-se a um dos 
principais players desse mercado, a rede Assai. O resultado foi  
a criação de uma joint-venture, controlada pelo Grupo Pão de Açúcar 
(com 60% de participação), que investiu R$ 208,0 milhões  
no negócio. 
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A operação está sob a responsabilidade dos executivos do Assai,  
que possuem larga experiência no ramo, e as lojas continuam 
operando com a bandeira Assai, mantendo seus principais 
diferenciais, como baixo custo operacional, preços competitivos,  
mix de mercadorias e comunicação.
Realizada em novembro, a operação já trouxe resultados positivos, 
com vendas brutas de R$ 234,2 milhões registradas no ano.  
Em dezembro, foi inaugurada uma nova loja Assai e, para 2008,  
a expectativa é aumentar a base de lojas, com foco em conversões. 

Central de Negócios 

Outro movimento estratégico promovido para reforçar  
seu posicionamento multiformato foi a parceria fechada  
com a União Brasil, que deu início ao projeto piloto  
de atuação no segmento de Central de Negócios.  
Sem a necessidade de investimento em ativos, o Grupo dispôs  
de seu conhecimento comercial e logístico com o objetivo de 
aumentar sua lucratividade por meio de um segmento de varejo  
que mais cresce no Brasil: lojas menores, com até dez checkouts  
e que são abastecidas pelas Centrais de Compras. 
Com o acordo, o Grupo poderá conhecer um novo segmento  
de negócio e novos mercados onde ainda não está presente:  
o projeto está sendo realizado no Espírito Santo. A parceria  
atenderá inicialmente a Multishow, central de compras filiada  
à União Brasil, que possui 52 lojas associadas e faturamento  
anual de R$ 200 milhões.

Realizada em  
novembro, a operação  
já trouxe resultados  
positivos, com vendas  
brutas de R$ 234,2 milhões 
registradas no ano. 
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Desempenho 
Financeiro (MD&A)

Lucro Bruto 

Em 2007, o lucro bruto do Grupo Pão de Açúcar cresceu 6,7%, 
totalizando R$ 4.178,4 milhões versus R$ 3.917,4 milhões  
de 2006. A margem bruta atingiu 28,0%, uma redução de 0,2 ponto 
percentual  em comparação à margem bruta de 2006. 
Essa redução ocorreu porque a política de revisão de preços e melhoria 
da competitividade foi iniciada a partir do segundo semestre de 2006, 
enquanto em 2007 a estratégia de competitividade é refletida em 
todos os trimestres do ano. Além disso, a redução de margem bruta  
foi compensada pelo crescimento no volume de vendas e também 
pela redução dos níveis de quebras.

Lucro Bruto Consolidado

*Pro-Forma

	 Lucro	Bruto	(R$	milhões)
	 Margem	Bruta	(%)

28,0%28,2% 28,6%
29,2% 29,6%

3.042

 3.674

3.975 3.972
4.178

03 04 05 06* 07
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Despesas Operacionais 

Em 2007, as despesas operacionais (antes de impostos e taxas) 
totalizaram R$ 3.052,8 milhões, um crescimento de 3,6% em relação 
às despesas reportadas em 2006. Esse montante é equivalente  
a 20,5% das vendas líquidas, patamar inferior (0,7 ponto percentual) 
em relação ao ano anterior.
Essa redução das despesas como percentual das vendas líquidas foi 
obtida por meio de programas implantados em 2006 e consolidados 
em 2007, como: revisão da estrutura administrativa, consolidação da 
Central de Serviços Compartilhados (CSC), que possibilitou ganhos de 
escala e de produtividade em vários processos administrativos,  
e os programas de produtividade em lojas. Exemplo disso é a despesa 
de pessoal no conceito ‘mesmas lojas’, que cresceu 1,6% no ano, 
desempenho inferior à inflação ou ao dissídio coletivo de 6%.
As despesas com vendas atingiram R$ 2.552,5 milhões, um 
crescimento de 5,5% versus 2006, o que representou 17,1% das 
vendas líquidas, uma redução de 0,3 ponto percentual em relação  
ao ano anterior. Da mesma forma, as despesas gerais e 
administrativas também apresentaram redução de 0,4 ponto 
percentual, uma queda de 5,1%, equivalente a R$ 26,8 milhões, 
refletindo melhorias importantes alcançadas no ano. 
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EBITDA 

O EBITDA totalizou R$ 1.026,0 milhão no ano, um 
crescimento de 15,7% em relação ao EBITDA reportado de 
2006, mesmo diante da queda da margem bruta (0,2 ponto 
percentual). Esse crescimento é resultado principalmente de um 
maior controle das despesas no período. 

*Pro-Forma

EBITDA Consolidado

	 EBITDA	(R$	milhões)
	 Margem	EBITDA	(%)

8,3%8,3%

6,9%
7,8%

8,7%

902

1.044

1.170

1.083
1.026

03 04 05 06* 07
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Resultado Financeiro

Em 2007, as receitas financeiras totalizaram R$ 344,4 milhões, 
representando uma regressão de 20,5% em comparação aos  
R$ 433,4 milhões em 2006. Os principais fatores que contribuíram 
para esse resultado foram: menor caixa médio (redução de 32,3%)  
e taxas de juros inferiores no período em relação ao ano anterior.
As despesas financeiras de R$ 555,6 milhões em 2007 apresentam 
uma redução de 15,1%, quando comparadas com as despesas de 
R$ 654,0 milhões, que se explicam por uma menor taxa de juros no 
período (Selic média de 15,1% a.a. em 2006 para 12,0% a.a. em 2007). 
O resultado financeiro líquido em 2007 foi de R$ 211,2 milhões 
negativos, um resultado pior em 4,5% em relação a 2006. No ano, 
o endividamento financeiro bruto da Companhia aumentou em 
R$ 407,9  milhões em comparação a 2006. Como resultado, a 
dívida financeira líquida teve aumento de R$ 625,3  milhões em 
relação a 2006. A relação dívida líquida/EBITDA dos últimos 12 
meses ficou em 1,25x.

Lucro Líquido

Em 2007, o lucro líquido totalizou R$ 210,9 milhões, um 
crescimento de 146,6%, em comparação a 2006. Esse 
desempenho foi impactado por R$ 152,9 milhões em despesas com 
amortização de ágio (intangível). Excluindo esse efeito, o lucro líquido 
da Companhia atingiria R$ 363,8 milhões em 2007. Essa é uma 
despesa não-caixa, que tem efeito positivo para o Grupo do ponto de 
vista de benefício fiscal.
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DIFERENCIAIS
O Grupo Pão de Açúcar conta com diferenciais competitivos  
em diferentes áreas de atuação, que capacitam a Companhia 
para uma gestão dirigida à obtenção de resultados 
sustentáveis e contribuem para agregar valor aos negócios.  

Nossas Marcas  

Em 2007, foi promovida uma ampla reestruturação das marcas da 
Companhia, iniciada pela revitalização da marca corporativa Grupo 
Pão de Açúcar, que passa a ser a assinatura oficial em todas as 
esferas de comunicação com colaboradores e demais stakeholders. 
Além de servir como base para 2008, quando o Grupo comemora 60 
anos de atividades, esse processo busca a simplificação das diversas 
marcas que compõem o portfólio e que também passaram por uma 
revisão estratégica. 
O principal objetivo do projeto de arquitetura de marcas é identificar 
a importância do real posicionamento e da aderência das propostas 
de valor de cada marca vertical – com foco em Pão de Açúcar, Extra 
e CompreBem –, buscando sempre a simplificação do portfólio das 
bandeiras. 
Nas marcas próprias, o projeto de arquitetura culminará com a 
redução de marcas até o final de 2008. E, para criar um diferencial 
competitivo em relação à concorrência, incrementar a lucratividade e 
aumentar o poder de negociação, o Grupo atuará a partir do conceito 
de Marcas Exclusivas Transversais, que estarão presentes em todas as 
bandeiras. 
A arquitetura de não-alimentos também foi revista, com redução de 
marcas, o que contribuirá para o processo de gerenciamento. 

O principal objetivo  
do projeto de arquitetura 
de marcas é identificar 
a importância do real 
posicionamento e da 
aderência das propostas  
de valor de cada marca 
vertical – com foco em  
Pão de Açúcar, Extra  
e CompreBem –, buscando 
sempre a simplificação  
do portfólio das bandeiras.
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Marcas Próprias 

O processo de revisão da arquitetura das marcas e a transição 
estratégica para o conceito de Marcas Exclusivas Transversais foram 
algumas das iniciativas promovidas em 2007 para atender a um dos 
objetivos estratégicos do Grupo, que pretende dobrar a participação 
desses itens de 5% para 10% das vendas até 2010. Durante o ano, 
também foram desenvolvidas as seguintes ações:  construção de 
uma metodologia para lançamento de produtos que respeite os 
limites de cada marca; renegociação com fornecedores; e definição 
do posicionamento e estratégia das marcas. 
O Grupo encerrou o ano com cerca de 3,5 mil itens marcas próprias, 
que respondem por uma participação de 5,7% das vendas de 
alimentos. As vendas desses produtos registraram um crescimento 
de 10,3% em relação ao ano anterior, com destaque para o 
fortalecimento da participação da mercearia básica em categorias-
chave como leite, feijão, açúcar, massas, óleo e achocolatados.  
Ao todo, foram lançados 863 novos itens e introduzidas  
10 novas categorias. 
Com um faturamento de R$ 50,8 milhões, a marca Taeq reforçou  
sua participação no Grupo Pão de Açúcar e vem apresentando 
crescimento de 10% a 15% ao mês.  Também foram lançados  
170 itens, que totalizam 700 produtos distribuídos em quatro  
linhas distintas: nutrição (63%), orgânico (24%), esporte (9%)  
e casa (4%). 

Cadeia de Suprimentos 

Em 2007, o foco de atuação da área esteve direcionado para  
quatro pontos principais: garantir a plena disponibilidade de 
produtos e serviços e, dessa forma, contribuir para a expansão  
da Companhia; melhorar o nível de serviço para as lojas;  
aperfeiçoar a gestão de estoques; e reduzir os custos na cadeia  
de suprimentos. As principais ações desenvolvidas de acordo  
com esses objetivos foram:
•  Inauguração de um novo centro de distribuição de não-alimentos 

em Recife;
•  Adequações nas centrais de distribuição de São Paulo  

para suportar o crescimento do Extra Fácil; 
•  Melhoria na gestão de quebras;
•  Aperfeiçoamento da gestão no abastecimento das lojas,  

com impactos na redução de ruptura, e adoção de uma 
metodologia para medição de ruptura em gôndola; 

 O Grupo encerrou  
o ano com cerca  
de 3,5 mil itens marcas 
próprias, que respondem  
por uma participação  
de 5,7% das vendas  
de alimentos.
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•  Implantação de sinergias em frete com fornecedores  
e automatização na composição de cargas, com redução  
de custo do frete; 

•  Criação da área de Gestão de Estoque em Loja (GEL), cujo  
objetivo é parametrizar e garantir um alto nível de automação  
do sistema de abastecimento; 

•  Consolidação da certificação Top Log, que encerrou o ano  
com 108 fornecedores, sendo 22 certificados;

•  Reavaliação da malha logística do Grupo a fim de definir 
investimentos em infra-estrutura e tecnologia de gestão   
e movimentação de estoques, sustentando a expansão  
da Companhia.

FIC - Financeira Itaú CBD

Com participação de 12,5% nas vendas do Grupo, a FIC  
– Financeira Itaú CBD alcançou, em dezembro de 2007,  
o break even point da operação, e mantém uma perspectiva 
de resultados positivos a partir de 2008. Com isso, o resultado 
da equivalência patrimonial no trimestre foi negativo em apenas  
R$ 2,3 milhões ante um resultado negativo de R$ 11,3 milhões  
no 4T06 ou cerca de R$ 10 milhões negativos no trimestre anterior.
A carteira de clientes encerrou o ano em 5,7 milhões, um aumento 
de 12,6% em comparação a 2006. Na carteira de recebíveis,  
o crescimento foi de 50,5%, totalizando R$ 1.344,9 milhões no ano. 
As principais iniciativas promovidas que contribuíram para  
o desempenho apresentado durante o ano foram: 
•  Absorção da carteira de cartões co-branded anteriormente 

pertencentes à Credicard;
• Continuidade do crescimento dos níveis de ativação;
•  Crescimento da carteira de cartões private label, por meio  

de maior utilização, novos clientes e da migração para cartões  
com bandeira Mastercard;

• Reinício das vendas de cartões co-branded, inclusive  
 com possibilidade de primeira compra no ato da concessão;
•  Iniciativas de cadastramento de clientes e concessão de  

crédito em novas praças, com limites e planos de pagamentos  
superiores aos da concorrência;

•  Criação do CDC para os cartões private label, com expansão 
significativa da capacidade de compras parceladas dos clientes,  
e uma carteira de crédito pré-aprovado superior a R$ 5,0 bilhões;

• Participação na campanha de incentivo Varejo na Alma   
 (funcionários das lojas incentivam o uso dos cartões pelos clientes),  
 com mais de 250 lojas premiadas.
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A FIC mudou seu conceito de operação e agora está  presente 
fisicamente com suas lojas e quiosques em todos os hipermercados 
do Grupo e nas lojas de supermercados com vendas de eletrônicos 
(Comprebem da Cidade, por exemplo); e com presença eletrônica, 
por meio de Terminais de Atendimento Eletrônico, em todas as 
outras lojas; estando, portanto, presente e operando nas 545 lojas  
em dezembro de 2007.

Tecnologia da Informação 

Durante o ano, foram promovidas diversas iniciativas na área de 
tecnologia da informação com o objetivo de auxiliar na consolidação 
das ações estratégicas do Grupo. Entre elas, destacam-se:
• 	Inovações	tecnológicas – reinauguração da loja Pão de Açúcar 

Iguatemi, com a adoção de tecnologias inovadoras, que 
proporcionam ao cliente uma experiência única dentro da 
loja: mídia digital, carrinho inteligente, quiosques interativos, 
identificação por rádio-freqüência na adega de vinhos,  
etiquetas eletrônicas em todos os produtos, etc.

•  Comércio	eletrônico – implantação de novas tecnologias  
e sistemas que permitirão a flexibilidade e rapidez necessária  
para acompanhar o crescimento planejado das vendas  
do Extra.com.br, tanto no site como nos sistemas de retaguarda 
(Central de Distribuição, televendas e módulos de pagamentos).

•  Pricing – adoção de um novo sistema de precificação  
(DemandTec), que permitirá mais inteligência no processo  
de precificação dos produtos regulares.

•  Atualização	tecnológica – substituição de equipamentos  
nas lojas, num total de 2.238 microcomputadores, 297 balanças, 
1.095 scanners, 1.521 impressoras fiscais e 377 servidores  
de loja. 

• 	CSC – criação da CSC Estendida, com ganhos de R$ 25 milhões  
em redução de despesas, com a revisão e automação de processos 
administrativos existentes em lojas.

Número de Clientes (mil) 2007 

Cartões Marcas Próprias  3.997 

Cartões Co-branded  595 

CDC 246

Garantia Extendida  640 

Empréstimo Pessoal  216 

Total	 	5.694
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Durante o ano também foi iniciado o processo de implantação  
do ERP Financeiro – SAP R/3, que deve entrar em operação  
no primeiro semestre de 2008 com implantação dos módulos  
de contabilidade fiscal e gerencial, contas a pagar, contas a receber, 
gestão contábil do ativo fixo, operações financeiras e consolidação  
de balanço. Em continuidade a esse projeto, serão adotados os 
módulos orçamentário, cockpit gerencial, Balanced Score Card (BSC)  
e compras de indiretos. 

Ferramentas de Gestão 

No Grupo Pão de Açúcar, as ferramentas de gestão da qualidade  
que contribuem para a obtenção de resultados sustentáveis,  
redução de custos e despesas, bem como o retorno dos 
investimentos são: OBZ (Orçamento Base Zero), que auxilia  
na construção de orçamentos a partir de bases mais racionais  
e reais; BSC (Balanced Score Card), que permite o monitoramento  
da gestão e a avaliação contínua dos indicadores de performance  
do planejamento estratégico; e EVA (Economic Value Added),  
utilizado como ferramenta para análise de investimentos do 
processo de construção de lojas e aquisição de terrenos. 

Conhecimento do Consumidor 

Para entender e atender da melhor maneira às diferentes  
necessidades dos consumidores, o Grupo Pão de Açúcar  
promove diversos tipos de pesquisas periodicamente. Durante  
o ano, foram realizadas 575,8 mil entrevistas no ponto-de-venda,  
49,7 mil entrevistas domiciliares e 147 grupos de discussão  
com a participação de 1.176 pessoas. 
Além disso, em 2007 foram implementados novos estudos  
para aperfeiçoar ainda mais o conhecimento sobre o mercado  
e o consumidor com enfoque para os seguintes temas: percepção  
de preços (21,7 mil entrevistas por trimestre); satisfação geral  
e por atributos (2,8 mil entrevistas entre outubro e novembro);  
painel de consumidores, para monitorar o comportamento de 
compras do consumidor (8,2 mil lares auditados); e brand dynamics, 
para avaliar a imagem das marcas (4 mil entrevistas entre setembro  
e outubro). 

Relacionamento com o Cliente

Pioneiro na implantação de um espaço aberto de  
relacionamento com os clientes, ao implantar em 1993  
o conceito de ombudsman no varejo brasileiro, o  

Durante o ano, foram 
realizadas 575,8 mil 
entrevistas no  
ponto-de-venda,  
49,7 mil entrevistas 
domiciliares e  
147 grupos de discussão  
com a participação  
de 1.176 pessoas. 
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Reconhecimento 

•  Prêmio Excelência em Qualidade de Comércio  
Eletrônico B2C – Extra.com.br

•  As Empresas Mais Admiradas no Brasil – Edição 2007  
Revista Carta Capital – Varejo Supermercados 

•  Prêmio Intangíveis Brasil (PIB) – Excelência na gestão  
de seus ativos intangíveis – Categoria Varejo 

•  Festival Internacional de Publicidade do Rio de Janeiro –  
Categoria Rádio – PA Publicidade/ Pão de Açúcar  
‘O que faz você Feliz’. 

•  Prêmio Info Corporate 2007 – CIO do Ano – Ney Santos 
•  23º Congresso de Gestão e Feira Internacional de Negócios  

em Supermercados – Apas – Layout e Inovação – Extra Perto 
•  Prêmio Embanews 2007 Design – Programação Visual  

da Embalagem – Linha Completa Taeq – Tradução de Bem-Estar 
•  Prêmio Embanews Tecnologia – Técnica para processo  

inter-relacionada com a embalagem – Caixa para microondas 
do sanduíche Taeq – Parceria Trade Marker Grupo Pão de Açúcar, 
Málaga e Man Roland

•  7º Prêmio ABRE de Embalagem Design – Categoria Embalagem 
Design Industrial – Embalagem Achocolatado Light Taeq

•  16º Prêmio Excelência Gráfica Fernando Pini ABIGRAF –  
Categoria Produtos Impressos em Rotativa Offset Heatset/ 
Catálogos Promocionais – Gráfica Posigraf e CBD 

•  Prêmio Parceiros do Desenvolvimento – Correio Braziliense – 
Destaque Setor Varejista 

•  Prêmio RH Cidadão – Revista Gestão & RH – Case:  
Dez Melhores Empresas em Cidadania Corporativa

•  Top Of Mind Santos – jornal A Tribuna de Santos –  
Extra Hipermercados 

•  Top Of Mind Mogi – jornal MogiNews – Extra Hipermercados 

Grupo Pão de Açúcar mantém, desde 2002, a Casa do Cliente,  
na qual 32 profissionais se dedicam ao atendimento dos 
consumidores. Em 2007, foram recebidas mais de 700 mil 
solicitações, por telefone e Internet.
Mais do que receber os pedidos dos clientes, a filosofia  
da Casa do Cliente é ser um espaço proativo para identificação  
de oportunidades de melhorias nos serviços e produtos, a partir  
da percepção do seu público-alvo. Além do atendimento a cada  
uma das bandeiras do Grupo, em 2007, a Casa do Cliente passou  
a acolher todas as sugestões, idéias e solicitações para as marcas 
próprias e para a linha Taeq, que sozinha recebeu mais de 2 mil  
sugestões durante o ano. 
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Gestão de Pessoas

O Grupo Pão de Açúcar encerrou o ano com 66.165 colaboradores,  
sendo 4.053 novas contratações. Desse total de contratações, 
3.394 estão alocados em funções nas lojas e outros 659 nas áreas 
 administrativas e de distribuição, o que representa um grande  
desafio para a formação de um time coeso que realmente faça  
a diferença para o negócio. 
Sintonizada com os planos de expansão da Companhia,  
a gestão de pessoas está estruturada para garantir a atração,  
seleção e preparo do número de colaboradores necessários para 
fazer face ao plano de crescimento do negócio. Uma das medidas 
adotadas em 2007 nesse sentido foi a criação de núcleos de 
atratividade e seleção por região, em lugar do sistema centralizado 
que vigorou até 2006. 

Treinamento 

Em linha com a missão do Grupo, de proporcionar a melhor 
experiência de compra para todos os clientes, a filosofia  
que norteia as ações de gerenciamento e desenvolvimento  
dos colaboradores tem como objetivo proporcionar a melhor 
experiência profissional para cada um deles, em qualquer  
momento de suas carreiras.
Perseguindo esse objetivo, o Grupo investe permanentemente 
na formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus 
colaboradores, do topo à base da pirâmide. Esse compromisso  
vem expresso no número de horas e no volume financeiro  
investido em treinamento. Em 2007, foram 560.000 horas  
dedicadas aos colaboradores de loja, 13.480 horas para cargos 
técnicos corporação e outras 124.300 horas na formação de 
lideranças, o que exigiu recursos da ordem de R$ 5,1 milhões.
Para os trabalhadores de loja, o foco em 2007 se manteve nos 
programas de Formação Técnica em Perecíveis, Frente de Caixa  
e Mercearia, focados no desenvolvimento de padrões operacionais  
de excelência, que englobam, sobretudo, o preparo e a qualidade  
na exposição de produtos. O número de horas de treinamento  
por pessoa para esse público no ano foi de  16 horas.

Sintonizada com os planos  
de expansão da Companhia,  
a gestão de pessoas está 
estruturada para garantir  
a atração, seleção e preparo 
do número de colaboradores 
necessários para fazer face 
ao plano de crescimento  
do negócio.
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Desenvolvimento Integral

Mais do que treinamento técnico, o Grupo se empenha também  
em criar condições para que seus colaboradores cresçam como 
cidadãos autônomos, críticos e capazes de autogerir suas habilidades 
e competências. Entre as ações colocadas em prática nesse sentido, 
destacam-se a conscientização e o engajamento  
das equipes nas Causas que a Empresa defende, ampliando  
as percepções do papel individual e social de cada indivíduo. 
Outro pilar que sustenta o compromisso do Grupo com  
a formação integral de seus colaboradores é a criação  
de oportunidades para que eles possam ampliar suas áreas  
de atuação dentro do Grupo, à medida que suas competências  
lhes permitam essa movimentação. Para tanto, além dos 
treinamentos voltados especificamente às necessidades  
do negócio, a Empresa manteve seu apoio à formação acadêmica  
dos colaboradores. Em 2007, foram concedidas 1.500 bolsas de 
graduação e 35 pessoas estão em curso no MBA que a Empresa 
mantém em parceria com a FGV – Fundação Getúlio Vargas. 

Remuneração
 
Com o objetivo de alavancar vendas, reduzir quebras e melhorar  
o desempenho dos produtos financeiros, foi implementado  
o programa Varejo na Alma. Ao dividir os resultados alcançados  
com os próprios colaboradores, a iniciativa incentivou um 
engajamento maior das equipes com as metas e objetivos  
da Companhia. Ao longo do ano, foram distribuídos R$ 9 milhões  
em prêmios, num total de 55 mil premiações.
Em 2007, o Grupo distribuiu R$ 13,4 milhões a 45,8 mil 
colaboradores a título de Participação nos Lucros e Resultados.  
Além disso, outro destaque do ano foi a criação do Plano de 
Previdência Privada para todos os colaboradores, cujas regras  
serão divulgadas em 2008. 

Programa de Carreira

Em 2007, foram definidas as políticas do Programa de Carreira,  
que apresenta as trajetórias de carreiras, papéis, responsabilidades  
e perfil dos cargos para todo o Grupo. Um dos diferenciais  
dessa iniciativa é um portal interno que permite aos colaboradores 
visualizar sua posição atual e estabelecer metas pessoais, sabendo 
todos os requisitos necessários para alcançar novas posições  
no futuro. 

Em 2007, o Grupo distribuiu 
R$ 13,4 milhões a 45,8 mil 
colaboradores a título  
de Participação nos Lucros  
e Resultados. Além disso, 
outro destaque do ano foi  
a criação do Plano  
de Previdência Privada  
para todos os colaboradores, 
cujas regras serão divulgadas 
em 2008. 
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Complementando os esforços para promover o desenvolvimento  
de seus colaboradores, em 2007, o Grupo implementou um  
processo estruturado de reconhecimento e promoção, cujas  
bases são os Comitês de Carreira, responsáveis por analisar e  
decidir sobre a viabilidade das movimentações requeridas e seus 
impactos, tanto para o colaborador como para o negócio. Em 2007, 
os comitês aprovaram 7 mil novas promoções. 
Partidária do conceito de carreira amparado não só no crescimento 
vertical, mas na experiência horizontal, a Empresa autorizou outras 
20 mil movimentações ao longo do ano.

Retenção de Talentos

Para atender aos requisitos previstos no planejamento estratégico 
2010, a Companhia deu atenção especial às ações de atratividade  
e retenção de talentos. No módulo executivo, a prioridade foi  
a estruturação do Programa de Preparação para Sucessão, no qual 
estão participando 20 diretores da Companhia. Outro ponto  
de destaque foi a ampliação do programa de trainees, que em  
2007 contemplou 21 jovens.

Diversidade

O Grupo abre espaço e oferece oportunidades de trabalho  
sem qualquer discriminação em termos de idade, sexo, classe  
social ou etnia. Essa postura se traduz no percentual de mulheres 
que trabalham na Companhia (45,69%), 540 idosos que atuam como 
colaboradores nas lojas e na sede, nos 573 jovens contratados na 
categoria de primeiro emprego e nos 403 portadores de deficiência 
que atuam nas unidades da Empresa.
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TRANSPARÊNCIA

Governança Corporativa
 
A atuação do Grupo Pão de Açúcar é pautada por critérios  
de transparência, eficiência e segurança na divulgação  
de informações. Em busca da criação de valor aos acionistas  
e do aumento da liquidez de suas ações, a Companhia  
investe no aprimoramento contínuo de suas práticas  
de Governança Corporativa. 
Além de adotar normas contábeis e de manutenção de registro de 
empresa aberta na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), também 
cumpre todas as determinações da SEC (Security and Exchange 
Commision) para empresas estrangeiras listadas nos Estados Unidos. 
Participa ainda 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 do 
Ibovespa, o mais importante indicador de desempenho das ações 
do mercado brasileiro.
Em 2007, após um minucioso processo de adequação, o Grupo foi 
certificado pelo cumprimento às exigências da Lei Sarbanes-Oxley. 

Em 2007, após um minucioso 
processo de adequação,  
o Grupo foi certificado pelo 
cumprimento às exigências 
da Lei Sarbanes-Oxley. 
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Entre as práticas adotadas, destacam-se a criação do Comitê Sox,  
de caráter permanente, a instituição do Agente Sox, que atua  
como um multiplicador dos controles internos; e a definição  
do Grupo 404, formado por profissionais com perfil mais técnico.  
O atendimento ao investidor é coordenado pela área de Relações 
com Investidores, que promove reuniões, conferências e encontros 
nacionais e internacionais. 

Conselho de Administração
 
Formado por 15 membros, sendo um presidente honorário  
e quatro conselheiros independentes, é responsável por conduzir  
o processo de Governança Corporativa, eleger os diretores- 
executivos e supervisionar a alta administração. 

Diretoria Executiva 

Composta por oito profissionais do mercado, sendo um diretor-
presidente, três vice-presidentes e quatro diretores-executivos, tem 
como atribuição seguir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de 
Administração relativas à gestão do negócio. 

Conselho Consultivo
 
Formado por nove membros, todos independentes, que se reúnem  
a cada quatro meses para recomendar ao Conselho de 
Administração medidas que auxiliem no desenvolvimento  
dos negócios e atividades da Companhia. 

Comitês 

O Grupo Pão de Açúcar mantém ainda quatro comitês especiais:  
de Auditoria, de Finanças, de Recursos Humanos e Remuneração,  
e de Inovação e Desenvolvimento. 

Nossas Ações como Investimento 

As ações preferenciais do Grupo Pão de Açúcar estão listadas  
na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) desde outubro  
de 1995. Desde maio de 1997, o Grupo passou a ser listado  
também na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), com o início  
do seu programa de ADRs (American Depositary Receipts) Nível III.
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Devido ao crescente volume de negociações envolvendo  
suas ações, a Companhia passou a integrar, em 2006, o índice 
Ibovespa, indicador de desempenho de uma carteira teórica  
que reúne as empresas cujo volume de negociações representa  
80% do volume total negociado na Bovespa. Desde 2003,  
o Grupo já integrava o IBX-50, índice que reúne as 50 empresas  
com maiores volumes de negociação da Bovespa.
Em julho de 2007, foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária 
o grupamento da totalidade das ações da Companhia, na proporção 
de 500 ações existentes para uma ação da mesma espécie. 
Simultaneamente, a relação de ações por ADR passou a ser de  
duas ações de emissão da Companhia para uma ADR. O objetivo  
da operação foi o de proporcionar melhores condições de liquidez  
às ações do Grupo e cumprir exigências legais da Bovespa para 
padronização dos lotes de negociação das ações.

Mercado de Capitais

As ações preferenciais do Grupo fecharam o ano de 2007  
cotadas a R$ 34,11 por ação, queda de 9,0% em relação ao 
desempenho do ano anterior, valor já ajustado pelo  
grupamento de ações da Companhia aprovado em julho.  
O volume de negociações com ações preferenciais foi de  
R$ 4,7 bilhões em 2007, volume 71,9% superior ao negociado  
em 2006.
Os ADRs de emissão da Companhia apresentaram valorização  
de 8,2% em 2007, performance superior à do índice Dow Jones,  
que fechou o ano valorizado em 6,4%. O volume negociado  
em 2007 ultrapassou US$ 3,0 bilhões.
As médias diárias de negociação em 2007 para PCAR4  
(preferenciais) e CBD (ADRs) totalizaram R$ 19,3 milhões  
e US$ 12,2 milhões, respectivamente.
O ano de 2007 foi marcado por uma profunda reestruturação  
interna na Companhia em busca de maior eficiência e rentabilidade, 
o que, aliado a um cenário desfavorável de vendas (principalmente 
para a categoria de produtos não alimentícios), penalizou a 
performance das ações durante boa parte do ano. Entretanto,  
a partir de setembro, as iniciativas adotadas começaram a se  
fazer visíveis nos resultados da Companhia, e, nesse período,  
as ações do Grupo registraram valorização de 21,8%, contra  
5,7% do Ibovespa.

Os ADRs de emissão da 
Companhia apresentaram 
valorização de 8,2% em 2007, 
performance superior à do 
índice Dow Jones, que fechou 
o ano valorizado em 6,4%. 
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Distribuição de Dividendos
 
O lucro líquido de R$ 210,9 milhões reportado no exercício  
de 2007 resultou em proposta do Conselho de Administração  
para distribuição de Dividendo Mínimo Obrigatório (25%),  
no montante de R$ 50,1 milhões, equivalente a R$ 0,20804  
por ação ordinária em 31 de dezembro de 2007 e R$ 0,22884  
por ação preferencial em 31 de dezembro de 2007.
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Estrutura Acionária 

O capital social do Grupo Pão de Açúcar, de R$ 4,1 bilhões, é 
representado por 227,9 milhões de ações: 99,7 milhões ON 
(ordinárias) e 128,2 milhões 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. O free float da Companhia é representado por 
32,2% do total de ações emitidas.

 Acionistas ON % PN % Total %

 Wilkes* 65,4 65,6% 0,0 0,0% 65,4 28,7%

 Grupo Casino 28,6 28,69% 3,8 2,95% 32,4 14,2%

 Abilio dos Santos Diniz 2,8 2,82% 32,0 25,0% 34,8 15,3%

 Família Diniz 2,8 2,81% 19,2 15,0% 22,0 9,7%

 Outros 0,1 0,10% 73,3 57,05% 73,3 32,2%

	 Total	 99,7	 100,0%	 128,2	 100,0%	 227,9	 100,0%

 
* Co-controle: 50% Abilio Diniz e 50% Grupo Casino.

Posição acionária em dezembro de 2007 (em milhões de ações)

  CBD PCAR4
  US$ mil R$ mil

 2003 2.375 2.563

 2004 3.287  3.349

 2005 5.426  5.841

 2006 9.457 11.196

 2007 12.248  19.272

Volume médio diário negociado

Desempenho das ações 2003 2004 2005 2006 2007

  Preço % ao ano Preço % ao ano Preço % ao ano Preço % ao ano Preço % ao ano

 PCAR4 (R$)  33,69  29,2 34,35  2,0 38,45  11,9 37,49 -2,5 34,11 -9,0

 CBD (US$) 25,15  64,4 25,60  1,8 32,90  28,5 34,17 3,9 36,96 8,2

 Ibovespa 22.236  97,3 26.196  17,8 33.455  27,7 44.473 32,9 63.886 43,7

Dow Jones 10.454  25,3 10.783  3,2 10.718  -0,6 12.463 16,3 13.265 6,4

US$ (R$) 2,8892  -18,2 2,6544  -8,1 2,3407  -11,8 2,1380 -8,7 1,7713 -17,2
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Gestão de Riscos

O Grupo Pão de Açúcar adota práticas de gerenciamento 
de risco para minimizar ou reduzir a incidência de fatores 
que representem riscos para suas operações e, dessa forma, 
possam interferir no desempenho do negócio. Desde 2003, 
a Companhia conta com um grupo de trabalho que analisa
os procedimentos e controles internos com o objetivo de avaliar 
eventuais riscos ou situações de não-conformidade, que são  
tratados com planos de ação específicos em busca de melhorias  
nos processos internos. 

Riscos Operacionais
 
•	 Mercado
Para se proteger da concorrência e manter sua competitividade,  
o Grupo conta com importantes diferenciais: estrutura  
multiformato, processos de compra e de gestão de categoria 
nacionalizados, serviços e produtos adaptados às necessidades 
de cada público, linha diversificada de produtos marcas próprias, 
serviços e atendimento diferenciado ao cliente, economia de  
escala e ampla rede de distribuição.

•	 Produto	 
A Companhia investe na segurança alimentar dos produtos 
comercializados em suas lojas, principalmente perecíveis,  
com a certificação dos fornecedores e a armazenagem  
em câmaras frias que controlam temperatura e umidade.  
Para assegurar a qualidade também da sua linha de produtos  
marca própria, são realizadas análises microbiológicas, físico-
químicas, metrológicas (pesos e medidas) e sensoriais. Além  
disso, o Grupo Pão de Açúcar é o único varejista a manter  
convênio com o Instituto Biológico da Universidade de São Paulo,  
que atesta a qualidade e a origem dos produtos de sua  
principal base de fornecedores.  

•	 Tecnológicos 
Para garantir o pleno funcionamento de suas operações,  
a Companhia mantém uma infra-estrutura de backup capaz  
de suportar eventuais problemas e também  investe  
continuamente em atualização e modernização, buscando  
o máximo de retorno e controle das diversas operações que 
envolvem o negócio. 

Desde 2003, a Companhia 
conta com um grupo  
de trabalho que analisa os 
procedimentos e controles 
internos com o objetivo  
de avaliar eventuais riscos  
ou situações de não-
conformidade, que são 
tratados com planos de  
ação específicos em busca  
de melhorias nos processos 
internos. 
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•	 Estruturais	
Para assegurar a integridade física dos clientes e colaboradores  
que circulam pelas lojas, o Grupo conta com uma área de  
Engenharia de Riscos, que é responsável por identificar possíveis 
situações de risco e gerenciar a prioridade de execução das ações 
de mitigação. Todas as instalações e equipamentos são cobertos 
por apólices de seguro e a Companhia promove o monitoramento 
constante da situação de cada unidade, com rígido controle de  
todas as operações. 

Financeiros
  
•	 Crédito	e	inadimplência
Com a FIC – Financeira Itaú CBD, os riscos de crédito passaram  
a ser geridos pela nova empresa, que desenvolveu um modelo 
específico de análise e concessão. O Grupo mantém ainda 
procedimentos de controles que monitoram a capacidade de 
pagamento dos consumidores e, para minimizar o risco de crédito 
dos investimentos, adota políticas que restringem os investimentos, 
que podem ser alocados a uma única instituição financeira e  
que levam em consideração limites monetários e avaliações de 
crédito da instituição financeira.

•	 Liquidez
Parte dos recebíveis originados nas operações de vendas a prazo  
aos consumidores são cedidos para recompor um capital de giro  
que sustente para o Pão de Açúcar Fundo de Investimentos em 
Direitos Creditórios (FIDC). O saldo do FIDC em 31 de dezembro  
de 2007 era de R$ 1.346,0 milhões em direitos creditórios. 

•	 Câmbio
As captações de recursos em dólares são protegidas por contratos  
de swap para reais/CDI em 100% dessas operações, que  
são realizadas nos mesmos prazos dos fluxos das operações.
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RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

Introdução

Desde o início de sua história, o Grupo Pão de Açúcar  
mantém um olhar cuidadoso para as questões socioambientais 
relacionadas ao seu negócio, muitas vezes se antecipando  
às demandas da sociedade na elaboração e adoção de práticas  
de sustentabilidade que só mais tarde seriam assim nomeadas  
no mundo corporativo. 
Com a mesma postura de vanguarda que cultivou durante  
todos esses anos, em 2007, o Grupo decidiu repensar criticamente  
o sentido e o alcance de todas as ações que desenvolvia, avaliando  
a sinergia de cada uma delas com sua missão, visão e pilares. 
Esse processo permitiu identificar, nas pequenas e grandes  
iniciativas que vinham sendo desenvolvidas, os pontos fortes que 
realmente traduzem as aspirações do Grupo no que se refere  
ao cumprimento do seu papel social e ambiental, potencializando  
o impacto gerado pelos R$ 18 milhões investidos em 2007.  
A partir dessa radiografia, foi possível estruturar novas diretrizes 
que passaram a ser a base das ações em 2007. As ações, antes 
pulverizadas, ganharam corpo e foco ao serem agrupadas  
e elevadas em três grandes Causas – Somar Qualidade de Vida, 
Dividir com a Comunidade e Multiplicar a Consciência no Consumo.
O lançamento oficial das Causas ocorreu em agosto, quando 
também foi anunciada a criação da área de Responsabilidade Social, 
que cuidará da gestão das ações e do processo de comunicação  
dos resultados alcançados para os públicos estratégicos.
Com essas medidas, a Companhia deu mais um passo importante  
na prática do conceito de Triple Bottom Line, buscando lucratividade e 
competitividade,  contribuindo para a construção de uma sociedade 
mais justa e sustentável, e fazendo sua parte, em  
especial, nas esferas relacionadas ao seu negócio.

O lançamento oficial 
das Causas ocorreu em 
agosto, quando também 
foi anunciada a criação da 
área de Responsabilidade 
Social, que cuidará da gestão 
das ações e do processo de 
comunicação dos resultados 
alcançados para os públicos 
estratégicos.
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NOSSAS	CAUSAS

Somar Qualidade de Vida
A preocupação com a qualidade de vida e o bem-estar  
físico e mental é um valor que está no DNA do  
Grupo Pão de Açúcar. Baseado nessa premissa cultivada  
ao longo de toda sua história, o Grupo pretende Somar  
Qualidade de Vida, promovendo o equilíbrio das pessoas  
que de alguma forma se relacionam com a Empresa.
Dentro dessa perspectiva, estimular a prática de atividades  
físicas e esportivas e contribuir para uma alimentação saudável  
foram os pilares estabelecidos para sustentar essa Causa.
Na prática, o Grupo já vinha desenvolvendo uma série de ações  
nesse sentido, que foram reforçadas ou reformuladas, estimulando 
ainda mais os colaboradores e clientes a adotarem práticas 
cotidianas que gerem bem-estar, energia e saúde. São elas:

Maratona Pão de Açúcar de Revezamento
 
Realizada desde 1993, em São Paulo (SP), a Maratona  
Pão de Açúcar de Revezamento chegou em 2007 à sua  
15ª edição em São Paulo com mais de 25 mil participantes e se 
consolida como o maior evento do gênero da América Latina.  
A versão realizada em Fortaleza (CE) também teve recorde de  
participantes em 2007, com 5 mil corredores na sua 6ª edição. 
Também já faz parte do calendário oficial de eventos esportivos da 
cidade e levou o título de maior corrida do Norte/Nordeste.
Direcionados ao público adulto – target da bandeira Pão de Açúcar – 
esses eventos atingem os objetivos de somar qualidade de vida e, ao 
mesmo tempo, funcionam como efetivo reforço de prestígio à marca, 
conforme pesquisa realizada pelo Ibope após o evento. Em 2008, 
uma nova cidade será incorporada ao calendário: Brasília. 

Corrida Pão de Açúcar Kids

Com o objetivo de estimular a prática esportiva desde  
a infância e complementando a ação direcionada ao público  
adulto, o Grupo Pão de Açúcar, através da bandeira Pão de Açúcar, 
realiza anualmente duas edições da Corrida Pão de Açúcar Kids, para 
crianças de 4 a 12 anos. Em 2007, os dois eventos reuniram 5 mil 
participantes. Além disso, a corrida foi eleita o maior evento  
do gênero no Brasil, segundo a Federação Brasileira de Atletismo. 
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Passeio Ciclístico Extra Em Família 

Alinhado à principal característica da bandeira Extra, o Passeio 
Ciclístico Extra Em Família é uma atividade com perfil familiar,  
que reuniu 35 mil participantes em 2007. O evento foi realizado  
em oito cidades brasileiras: Salvador (BA), Fortaleza (CE),  
Brasília (DF), Natal (RN), Mogi das Cruzes (SP), São Paulo (SP),  
Niterói (RJ) e Curitiba (PR). Em São Paulo, foram distribuídas  
10 mil camisetas, 2 mil bonés e 10 bicicletas para os ciclistas. 

Patrocínio a Atletas Profissionais

Desde o ano 2000, o Grupo Pão de Açúcar incentiva a carreira  
de atletas profissionais por acreditar no poder de mobilização  
e incentivo a uma vida saudável que eles representam. Pioneiro  
no apoio ao triathlon, o Grupo investe nas equipes masculina  
e feminina dessa modalidade, além de patrocinar o atletismo  
e o squash. 
Em 2007, o Grupo também apostou nos atletas brasileiros  
que participaram dos Jogos Panamericanos, os quais deram  
ao Brasil um total de 12 medalhas (5 de ouro, 3 de prata e  
4 de bronze nas modalidades de atletismo e squash). Para 2008, a 
Empresa continuará destinando investimentos para todos os 21 
atletas, visando sua participação nas Olimpíadas de Pequim. 

Pão de Açúcar Club

Referência em modelo de clube-empresa no país, o Pão de Açúcar 
Club é um espaço especialmente pensado para proporcionar aos 
colaboradores todas as condições para a prática de uma atividade 
esportiva. Especializado em treinamento de corrida e caminhada,  
o Pão de Açúcar Club registrou em 2007 a participação de  
2.720 colaboradores.

Academia Pão de Açúcar

A Academia Pão de Açúcar é mais um elemento que compõe o 
trabalho de combate ao sedentarismo e incentivo de hábitos de vida 
saudáveis na Empresa. Inaugurado em 1998, o espaço dedicado 
exclusivamente aos colaboradores tem capacidade para atender  
420 pessoas por dia em três turnos, possibilitando a todos 
escolherem o melhor horário para incluir a atividade física  
no seu dia-a-dia. 
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Programa Alimenta Bem

Além do compromisso rigoroso com a qualidade  
dos itens alimentícios comercializados em suas lojas,  
o Grupo Pão de Açúcar se empenha em disseminar  
informações que tornem a alimentação dos seus clientes  
ainda mais saudável. Esse é o ponto central do Programa  
Alimenta Bem, criado em 2006 em parceria com a Secretaria 
Municipal de Abastecimento da Prefeitura de São Paulo. 
Em 2007, o programa foi totalmente remodelado, passando  
a ser uma iniciativa exclusiva do Grupo. E, a partir de 2008,  
a cozinha itinerante, que oferece cursos nos estacionamentos  
das lojas CompreBem, passará por 44 lojas. A expectativa  
é atender 26,4 mil pessoas. 

Dividir com a Comunidade

O desenvolvimento comunitário é mais uma das causas  
nas quais o Grupo acredita e investe ao longo de toda  
a sua história. Reafirmando o compromisso de utilizar  
a capilaridade do seu negócio para contribuir com  
a melhoria da qualidade de vida individual, comunitária  
e social, o Grupo Pão de Açúcar atua de forma a fazer  
a diferença nas comunidades em que está instalado  
e contribuir para o fortalecimento da vida comunitária  
ao redor de suas lojas. 
Para tanto, busca incentivar a ação participativa das  
comunidades, transformando seus membros em agentes  
do processo de mudança e de melhoria da qualidade de vida  
dos lugares onde moram. Paralelamente, a Empresa aposta  
na mobilização de seus colaboradores, clientes e da sociedade  
como um todo para a ação solidária como meio para a construção  
de relações mais humanas e justas em todas as esferas.
Um dos pontos principais do exercício desses valores  
é estimular a participação dos indivíduos como agentes 
transformadores, valorizando e utilizando criativamente  
os recursos de que eles dispõem nas diferentes localidades  
em que estão inseridos. Com esses objetivos em foco, as ações 
direcionadas à comunidade ganharam novos formatos  
e direcionamentos em 2007. 

Reafirmando o compromisso 
de utilizar a capilaridade 
do seu negócio para 
contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida individual, 
comunitária e social, o  
Grupo Pão de Açúcar atua  
de forma a fazer a diferença 
nas comunidades em que 
está instalado e contribuir 
para o fortalecimento  
da vida comunitária ao  
redor de suas lojas. 
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Instituto Grupo Pão de Açúcar
 
O Grupo Pão de Açúcar realiza, desde 1998, um permanente 
investimento social em educação por meio do seu Instituto.  
Para crianças e jovens de 7 a 18 anos, o Instituto do  
Grupo Pão de Açúcar oferece programas nas áreas de Música, 
Esporte e Linguagens, todos guiados pelo lema Educação para  
a ética, o protagonismo e a autonomia e atuando diretamente  
nas quatro dimensões da vida do jovem: pessoal, social, cultural  
e ambiental. Tudo está agrupado por área de atuação e adequado  
a cada faixa etária. Já participaram dos programas cerca  
de 61 mil crianças. 
Os programas do Instituto são desenvolvidos em núcleos 
educacionais, chamados de Casas, que reúnem salas de aula, 
laboratórios de informática e área de convivência, e estão localizadas 
sempre dentro de lojas do Grupo. Dessa forma, evidencia-se a relação 
dos participantes com o negócio e estreitam-se os vínculos das lojas 
com as comunidades de seu entorno. Atualmente, o Instituto é 
formado por cinco Casas: Osasco (SP), Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Fortaleza (CE) e Brasília (DF).

•	 Música
Alunos de 10 a 18 anos aprendem a tocar diversos instrumentos  
de cordas, sopro, metais ou percussão. Mais do que descobrir 
talentos, a proposta do Programa de Música é formar cidadãos 
conscientes com o presente e preparados para o futuro. 
Em São Paulo, nas Casas da Comunidade de Osasco e Santos,  
o programa adota a aprendizagem coletiva de instrumentos  
de cordas — violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Além de teoria, 
prática e história da música, a técnica utiliza um repertório variado, 
passando por clássicos de Wolfgang Amadeus Mozart, populares 
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como The Beatles e cantigas de roda de Heitor Villa-Lobos.
Em Fortaleza, o programa incorpora a cultura regional,  
com ladainhas, maracatus, xotes, cirandas e outros ritmos.  
Os alunos aprendem a tocar alfaias (tambores), xilofones, flautas 
doces, flautas transversais e instrumentos de percussão e saúdam 
grandes compositores como Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal, Chico 
Buarque, entre outros.
No Rio de Janeiro, a ênfase é dada à música popular brasileira.  
Os alunos aprendem a tocar instrumentos como violão, bandolim 
e cavaquinho, desenvolvendo um repertório que inclui samba, 
chorinho e outros ritmos nacionais.
Já em Brasília, a aprendizagem musical é realizada a partir  
de instrumentos de metais e percussão tendo como repertório 
grandes clássicos da música erudita e contemporânea, temas  
de filmes e jóias da música popular brasileira.
Em 2007, 800 jovens foram atendidos pelo Programa de Música.

•	 Orquestras
Nas cinco regiões, os alunos que se destacam nas aulas têm  
a chance de participar de uma das Orquestras do Grupo Pão de Açúcar, 
permanecendo nela até os 21 anos. Principal fruto do Instituto 
Grupo Pão de Açúcar, já com oito anos de existência, a Orquestra  
de Cordas é composta por 40 jovens, com idades entre 12 e 21 anos, 
que realizaram o curso na Casa de Osasco.
Depois de importantes apresentações nos principais festivais  
de música do Brasil, em 2007, a Orquestra fez suas primeiras  
turnês internacionais, ao participar do 7º Encontro Internacional  
de Orquestras Jovens, realizado na Argentina; sendo a única  
a realizar duas apresentações no festival para um público de mais 
de 5 mil pessoas; e se apresentar em Pensacola (EUA), no Fine 
Arts Series, com lotação esgotada do Crowne Center de 6 mil 
espectadores; e no Hugh Hodgson Concert Hall, na Geórgia (EUA), 
para um público de cerca de 1,2 mil pessoas.

•	 Esporte
Dirigido a crianças e jovens com idade entre 7 e 14 anos,  
o Esporte tem como foco a formação de cidadãos críticos  
e atuantes. A atividade física se torna um forte aliado na 
formação integral dos participantes, que, combinada com práticas 
pedagógicas, favorecem a reflexão sobre valores como autonomia, 
cooperação, limite e participação social.  Em 2007, mil jovens foram 
atendidos pelo Programa de Esporte.
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•	 Linguagens
Na área de Linguagens, estudantes do Ensino Fundamental II  
e do Ensino Médio complementam sua formação escolar  
em leitura e escrita por meio de variados recursos, como  
a inclusão digital. Dentre as várias competências trabalhadas,  
estão o uso das linguagens verbais e digitais para expressão  
e comunicação das idéias e a capacidade de analisar as funções  
e variações de natureza sociocultural, regional ou de estilo.  
O resultado é um maior conhecimento da língua portuguesa,  
a construção de argumentação consistente e maior facilidade  
para explorar as relações entre a comunicação coloquial e formal.  
Em 2007, 1.191 jovens foram atendidos pelo Programa Linguagens. 

Parceria Contra o Desperdício

Criteriosamente avaliados, os produtos em condições de  
consumo, mas que não estejam dentro do padrão adequado  
para venda, são doados a entidades parceiras do  
Grupo Pão de Açúcar. Em 2007, o volume total de alimentos  
doados foi de aproximadamente 3 mil toneladas, destinadas  
a 651 instituições de todo o país. 

Campanhas de Arrecadação

Proporcionar aos clientes e às comunidades a oportunidade  
e a infra-estrutura necessárias para se mobilizarem em prol  
das comunidades mais carentes é uma das estratégias  
que norteiam as campanhas de arrecadação do Grupo. 
Agasalhos, livros e brinquedos são arrecadados, em períodos 
estabelecidos ao longo de todo o ano nas lojas e direcionados  
a entidades parceiras, todas situadas nas próprias regiões em  
que as lojas estão instaladas. Em 2007, foram arrecadados  
141,9 mil agasalhos, 30,5 mil brinquedos e 218 mil livros.

Campanhas de Vacinação

Em 2007, 12 lojas Extra cederam espaço para abrigar  
a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite  
(primeira dose) e, em 25 lojas, acontecem a aplicação da segunda  
dose, contribuindo para a vacinação de um total de 4.395 crianças.
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Feira da Compra Solidária

Cumprindo rigorosamente o dispositivo do seu Código de Ética, 
pelo qual todos os brindes e amostras de produtos recebidos pelos 
colaboradores devem ser direcionados para instituições beneficentes 
parceiras, o Grupo Pão de Açúcar realizou em 2007 duas edições 
da Feira da Compra Solidária, na sede da Companhia. Todos os 
itens recebidos ao longo do ano foram colocados à venda para os 
colaboradores e a arrecadação dos bazares totalmente revertida para 
as instituições Felicidade e Transpática. Ao todo, foram comercializados 
14 mil itens, que geraram uma renda de mais de R$ 12 mil. 

Multiplicar a Consciência no Consumo

O Grupo Pão de Açúcar se empenha na busca pela  
melhoria contínua de processos e procedimentos que  
possam gerar algum impacto no meio ambiente e nas 
comunidades instaladas nas regiões em que atua. 
Essa postura ambientalmente responsável permeia todas as ações 
de implantação e funcionamento das lojas, desde as decisões 
de escolha da localização, passando pela seleção dos materiais 
empregados na construção, até programas de utilização responsável 
de recursos naturais como água e energia elétrica.
O mesmo cuidado é dedicado à inclusão e ao desenvolvimento de 
produtores locais de baixa escala e à conscientização, mobilização 
e engajamento de toda a sua cadeia produtiva na sustentabilidade 
do consumo e na gestão de resíduos. Multiplicar oportunidades, 
soluções e os cuidados com o planeta são as bases dessa causa. 

Gestão Ambiental

Antes de aprovar a construção de qualquer unidade, o Grupo 
promove um amplo estudo onde são avaliadas todas as 
possibilidades de redução do impacto da operação sobre o meio 
ambiente. Em 2007, por exemplo, foi intensificada a instalação  
de luminárias com eficiência energética nas lojas, que atingem  
o mesmo nível de luminosidade com menor consumo de energia. 
Entre as ações promovidas nessa área, destacam-se: 
•  Instalação de ar condicionado modelo roof top, que funciona 

somente quando necessário e, por isso, consome menos energia; 
•  Substituição do ar condicionado, nas lojas CompreBem,   

por sistema tecnoflash com menor consumo energético;
• Uso de iluminação zenital em todas as Unidades de Negócio;
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•  Desenvolvimento de trabalhos estruturados de gestão do uso 
racional de energia;

•  Monitoramento de impacto ambiental no processo de instalação 
dos postos de combustível para prevenir vazamentos de 
combustível e utilização de tanques ecológicos, construídos  
em aço e com paredes duplas;

•  Instalação de sistemas de captação e infiltração de águas  
pluviais de alto rendimento, que contribuem para a redução  
de alagamentos e danos provocados pelas chuvas;

•  Revitalização e reformas de praças públicas, plantio de árvores  
e adequação do sistema viário local e da rede subterrânea de 
águas pluviais. 

Estações de Reciclagem

Além de investir em práticas para minimizar o impacto do  
negócio ao meio ambiente, a Empresa direciona esforços para  
a conscientização do tema a todos os seus públicos. Um dos pilares 
dessa abordagem ecologicamente correta é a reciclagem do  
lixo. Consideradas como referência nacional por sua eficiência  
e sustentabilidade, as Estações de Reciclagem Pão de Açúcar Unilever 
refletem um projeto bem-sucedido e consistente no que diz respeito 
à integração entre indústria, varejo e comunidade. 
Criadas em parceria com a Unilever no conceito de responsabilidade 
compartilhada, mantêm um histórico de crescimento e 
aprimoramento: desde o seu lançamento, em 2001, já foram 
recebidas 22 mil toneladas de material, incluindo plásticos, papéis, 
metais, alumínios, vidros e óleo. Depois de atingir cerca de 100 lojas 
com estações instaladas na bandeira Pão de Açúcar, as quais coletam 
mais de 500 toneladas de materiais por mês, o Grupo deu início  
à implantação das Estações de Reciclagem nas lojas Extra, desta vez 
assumindo sozinho a responsabilidade de financiamento e gestão 
da iniciativa. As duas primeiras estações nesse conceito foram 
implantadas em Uberlândia (MG) e Maceió (AL).
Além do impacto positivo no meio ambiente, o Programa de 
Estações de Reciclagem tem forte caráter social, gerando mais  
de 404 posições de trabalho para atendentes, coletores e triadores  
de material reciclável, que atuam em 20 cooperativas de catadores.
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Coleta de Óleo

Em outra iniciativa pioneira no Brasil, as Estações de Reciclagem do 
Grupo Pão de Açúcar passaram a coletar em 2007 o óleo de cozinha 
utilizado de seus clientes. Implantado inicialmente em 9 lojas e 
presente hoje em 54 lojas em São Paulo, Piracicaba e Taubaté, o 
projeto alcançou a marca de 17 mil litros de óleo em sete meses. Até 
o final de 2008, essa opção de descarte estará disponível em todas as 
lojas Pão de Açúcar. Destinado a cooperativas especializadas, o óleo 
será utilizado na produção de biocombustível.

A Escola vai ao Extra

O programa A Escola vai ao Extra foi reformulado e implantado  
em 10 lojas – localizadas em São Paulo (capital e interior), Fortaleza, 
Brasília e Belo Horizonte – ao longo de 2007, reafirmando  
a preocupação do Grupo com a educação das futuras gerações  
para o consumo consciente. O novo formato dá mais ênfase às 
questões relacionadas ao descarte das embalagens dos produtos  
e ao impacto no meio ambiente. Já passaram por esse programa 
mais de 72 mil estudantes de várias regiões do Brasil. 

Evolução das Estações de Reciclagem
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Sacolas Retornáveis

Atento à necessidade de pensar soluções alternativas  
para o uso das sacolas plásticas, o Grupo Pão de Açúcar vem 
estudando com afinco a elaboração de um outro tipo de sacola  
que atenda às necessidades do consumidor, que seja uma boa 
solução do ponto de vista de custo e, ao mesmo tempo, tenha  
menor impacto na agressão ao meio ambiente.
O Grupo está envolvido com essa causa desde 2005, quando  
lançou as primeiras sacolas retornáveis estampadas com  
a imagem de animais ameaçados de extinção (tucano, mico-leão 
dourado, onça-pintada, arara azul e lobo-guará), que têm parte  
de sua renda revertida para os projetos ambientais da Fundação  
SOS Mata Atlântica. 
Em 2007, a bandeira Pão de Açúcar lançou mais um modelo de 
sacola com essa finalidade. Com o conceito de consumo consciente, 
as sacolas retornáveis são uma alternativa prática e ecologicamente 
correta para os consumidores embalarem suas compras, além de  
contribuir com a redução do lixo gerado diariamente com as sacolas 
descartáveis e com a diminuição da demanda pela produção de 
materiais plásticos. Em todo o país, foram vendidas mais de 140 
mil unidades de sacolas retornáveis. Em 2008, Extra e CompreBem 
também terão modelos de sacolas retornáveis disponíveis a seus 
clientes, firmando mais uma vez o comprometimento do Grupo com 
a causa de sustentabilidade no consumo.

Caras do Brasil

Primeira iniciativa do Grupo com o conceito de comércio ético  
e solidário, o Caras do Brasil fortalece o desenvolvimento sustentável 
no país ao estimular o consumo consciente. Esse compromisso  
é materializado pelo apoio à comercialização de itens artesanais  
que sejam resultado de manejo sustentável de produtores  
de várias regiões do Brasil. 
Com o Caras do Brasil, o Grupo Pão de Açúcar abre um espaço  
em 37 lojas em São Paulo (capital e interior) e Rio de Janeiro para  
a comercialização de produtos sustentáveis elaborados por cerca  
de 70 organizações distribuídas em 19 unidades federativas,  
em sua maioria formada por microorganizações, ONGs e artesãos. 
Para ser um fornecedor do Caras do Brasil, o produtor passa  
por um controle no que diz respeito a políticas de sustentabilidade 
(inclusão social, geração de renda e respeito ao meio ambiente), 
repúdio ao trabalho infantil e práticas não-discriminatórias  
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(raça, sexo). Somente aqueles que atendem a esses critérios  
são elegíveis para participar do programa. 
Além de contribuir para o desenvolvimento do Brasil, baseado  
na sustentabilidade, os produtos têm se revelado como uma  
fonte considerável de receitas para os produtores. Em 2007,  
a quantidade de itens vendidos aumentou 13,98% em relação  
ao ano anterior. No ano, foi realizada uma pesquisa minuciosa, 
com os produtores que fazem parte do programa, para avaliar 
seu impacto nas comunidades onde está presente. Os resultados 
levantados estimularam a Companhia a ampliar o incentivo  
ao programa.  
Para 2008, estão previstas ações de expansão para o Caras do Brasil, 
entre elas uma ampla renovação visual, incluindo um tratamento 
especial para a exposição em gôndolas. Outra medida para 
aumentar a amplitude e o alcance do programa é a sua expansão 
para a bandeira Extra.

Programa Tear

O programa foi criado há quatro anos, reunindo o Instituto Ethos,  
o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e representantes 
de sete setores da economia. Ao Grupo Pão de Açúcar, coube  
o papel de ‘âncora’ no segmento varejista, tendo como 
responsabilidade implantar medidas de responsabilidade  
socioambiental em pequenos e médios produtores de carne  
bovina, fornecedores do Grupo.
Dessa iniciativa, nasceu o Programa de Produção de Carne 
de Qualidade, que auxilia pequenos e médios pecuaristas no 
desenvolvimento de uma carne mais saudável, de maior valor 
agregado, que gera maior rentabilidade e competitividade para os 
produtores. A carne produzida é resultado da inseminação da raça 
Rúbia Gallega, originária da Espanha, com matrizes raça Nelore.  
Nove pecuaristas de São Paulo, Goiás e Mato Grosso produzem essa 
carne, que é comercializada nas lojas da rede Pão de Açúcar e Extra.
O projeto se sustenta em quatro premissas: desempenho  
zootécnico, gestão ambiental, responsabilidade social e  
viabilidade econômica. Além de dividir com os fazendeiros  
todo o aporte tecnológico necessário para a produção da carne,  
o Grupo Pão de Açúcar compartilhou com os produtores  
sua expertise empresarial, incentivando a adoção de medidas  
de sustentabilidade. Em 2008, outras 22 fazendas serão  
integradas ao programa, agora sob responsabilidade exclusiva  
do Grupo Pão de Açúcar.

Além de contribuir  
para o desenvolvimento  
do Brasil, baseado na 
sustentabilidade,  
os produtos têm se  
revelado como uma fonte 
considerável de receitas  
para os produtores.  
Em 2007, a quantidade  
de itens vendidos aumentou 
13,98% em relação ao  
ano anterior. 
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Participação em Eventos 

O Grupo Pão de Açúcar patrocinou e participou em 2007 da 
Conferência Internacional do Instituto Ethos de Responsabilidade 
Social, cuja temática foi ‘O Compromisso das Empresas para  
uma Sociedade Sustentável e Justa’. Além da presença com  
um estande, o Grupo contribuiu para a elaboração e coordenação  
das oficinas temáticas, ‘Consumo consciente: orientações para  
o desenvolvimento de atitudes sustentáveis’, ‘Como implementar  
a responsabilidade social empresarial na cadeia de valor’  
e ‘Construindo vínculos de negócios sustentáveis’. 

Além de dividir com  
os fazendeiros todo o aporte 
tecnológico necessário  
para a produção da carne, 
o Grupo Pão de Açúcar 
compartilhou com os 
produtores sua expertise 
empresarial, incentivando 
a adoção de medidas de 
sustentabilidade.
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Indicadores Socioeconômicos

Indicadores Ethos e as Metas do Milênio

Metas do Milênio Indicadores Ethos Página

Erradicar a extrema Comportamento nas demissões
pobreza e a fome Envolvimento com a ação social

 Financiamento da ação social

 Participação em projetos sociais governamentais

 Política de remuneração, benefícios e carreira

 Preparação para a aposentadoria

 Relações com trabalhadores terceirizados

 Trabalho forçado na cadeia produtiva

Atingir a universalização Compromisso com o futuro das crianças
do ensino fundamental Envolvimento com a ação social

 Financiamento da ação social

 Participação em projetos sociais governamentais

 Relações com organizações locais

Promover a igualdade entre  Compromisso com a promoção da eqüidade de gênero
os sexos e a autonomia da mulher Compromisso com não-discriminação e promoção da eqüidade racial

 Compromisso com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade

 Política de remuneração, benefícios e carreira

 Valorização da diversidade

Reduzir a mortalidade Compromisso com o desenvolvimento infantil
infantil Compromisso com o futuro das crianças

 Envolvimento com a ação social

 Participação em projetos sociais governamentais

 Trabalho infantil na cadeia produtiva

Melhorar Cuidados com a saúde, segurança e condições de trabalho
a saúde Participação em projetos sociais governamentaismaterna

 Valorização da diversidade

Combater o HIV/Aids, a Conhecimento e gerenciamento dos danos potenciais de produtos e serviços
malária e outras doenças Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno

 Participação em projetos sociais governamentais

 Relações com organizações locais

 Valorização da diversidade

Garantir a sustentabilidade Compromisso com a melhoria da qualidade ambiental
ambiental Educação e conscientização ambiental

 Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno

 Gerenciamento dos impactos sobre o meio ambiente e o ciclo de vida de

 produtos e serviços

Promover uma parceria Apoio ao desenvolvimento de fornecedores
Mundial para o Construção da cidadania pelas empresasDesenvolvimento

 Critérios de seleção e avaliação de fornecedores

 Envolvimento com a ação social

 Finaciamento da ação social

 Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno

 Liderança e influência social

 Relações com organizações locais
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Balanço	Social	Anual	/	2007
(Informações	suplementares	não	auditadas)

1	-	Base	de	Cálculo	 2007	Valor	(Mil	reais)	 2006	Valor	(Mil	reais)

Receita líquida (RL) 14.902.886 13.880.403

Resultado operacional (RO) 235.229 64.674

Folha de pagamento bruta (FPB) 1.124.091 1.121.349

2	-	Indicadores	Sociais	Internos	 Valor	(mil)	 %	sobre	FPB	 %	sobre	RL	 Valor	(mil)	 %	sobre	FPB	 %	sobre	RL

Alimentação 87.967 8% 1% 78.132 7% 1%

Encargos sociais compulsórios 310.701 28% 2% 319.062 28% 2%

Previdência privada 863 0% 0% 0 0% 0%

Saúde 76.026 7% 1% 78.014 7% 1%

Segurança e saúde no trabalho 4.819 0% 0% 4.236 0% 0%

Educação 3.291 0% 0% 6.152 1% 0%

Cultura 0 0% 0% 0 0% 0%

Capacitação e desenvolvimento profissional 13.041 1% 0% 8.518 1% 0%

Creches ou auxílio-creche 535 0% 0% 480 0% 0%

Participação nos lucros ou resultados  13.399 1% 0% 12.342 1% 0%

Outros  101.241 9% 1% 115.916 10% 1%

Total - Indicadores sociais internos 612.956 55% 4% 622.852 56% 4%

3	-	Indicadores	Sociais	Externos						 Valor	(mil)	 %	sobre	RO	 %	sobre	RL	 Valor	(mil)	 %	sobre	RO	 %	sobre	RL

Educação 7.509 3% 0% 9.634 15% 0%

Cultura 1.206 1% 0% 6.270 10% 0%

Saúde e saneamento 214 0% 0% 163 0% 0%

Esporte 6.357 3% 0% 7.644 12% 0%

Combate à fome e segurança alimentar 6.232 3% 0% 6.456 10% 0%

Outros 3.322 1% 0% 2.481 4% 0%

Total das contribuições para a sociedade 24.840 11% 0% 32.648 50% 0%

Tributos (excluídos encargos sociais) 468.431 199% 3% 505.355 781% 4%

Total - Indicadores sociais externos 493.271 210% 3% 538.003 832% 4%

4	-	Indicadores	Ambientais	 Valor	(mil)	 %	sobre	RO	 %	sobre	RL	 Valor	(mil)	 %	sobre	RO	 %	sobre	RL

Investimentos relacionados com a produção/  

operação da empresa 0 0% 0% 0 0% 0%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 2.717 1% 0% 2.550 4% 0%

Total dos investimentos em meio ambiente 2.717 1% 0% 2.550 4% 0%

Quanto ao estabelecimento de ‘metas anuais’ 

para minimizar resíduos. o consumo em geral 

na produção/ operação e aumentar a eficácia (x) não possui metas   (  ) cumpre de 51 a 75%  (x) não possui metas   (  ) cumpre de 51 a 75% 

na utilização de recursos naturais, a empresa: (  ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100% (  ) cumpre de 0 a 50% (  )cumpre de 76 a 100%

5	-	Indicadores	do	Corpo	Funcional	 	 	    

Nº de empregados(as) ao final do período 64.874 64.074

Nº de admissões durante o período 24.430 24.332

Nº de empregados(as) terceirizados(as) ND ND

Nº de estagiários(as) 214 398

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 3.645 3.922

Nº de mulheres que trabalham na empresa 29.086 28.260

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 27,24% 36,08%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 3.736 3.192

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 3,44% 2,43%

Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades  
especiais 403 491
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Balanço	Social	Anual	/	2007
(Informações	suplementares	não	auditadas)

6	-		Informações	relevantes	quanto		

ao	exercício	da	cidadania	empresarial	 2007	 Metas	2008

Relação entre a maior e a menor  

remuneração na empresa 146 vezes 146 vezes

Número total de acidentes de trabalho 503 0

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos (  ) direção ( x ) direção (  ) todos(as) (  ) direção ( x ) direção e (  ) todos(as) 

pela empresa foram definidos por:  e gerências empregados(as)   gerências empregados(as)

Os pradrões de segurança e salubridade ( x ) direção e (  ) todos(as) (  ) todos(as) + (  ) direção e (  ) todos(as) ( x ) todos(as) + 

no ambiente de trabalho foram definidos por:  gerências empregados(as) Cipa gerências empregados(as)  Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito  

de negociação coletiva e à representação: (  ) não se envolve ( x ) segue as (  ) incentiva e (  ) não se envolve (  ) segue as ( x ) incentiva e 

interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:  normas da OIT segue a OIT  normas da OIT segue a OIT

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

A previdência privada contempla:   gerências empregados(as)   gerências empregados(as)

A participação dos lucros ou (  ) direção (  ) direção e ( x ) todos(as) (  ) direção (  ) direção e ( x ) todos(as) 

resultados contempla:  gerências empregados(as)  gerências empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos  

padrões éticos e de responsabilidade social (  ) não são ( x ) são (  ) são exigidos (  ) não são (  ) são ( x ) são exigidos 

e ambiental adotados pela empresa: considerados sugeridos  considerados sugeridos

Quanto à participação de empregados(as)  

em programas de trabalho voluntário, ( x ) não se (  ) apóia (  ) organiza e (  ) não se envolve (  ) apóia ( x ) organiza e 

a empresa: envolve  incentiva   incentiva

Número total de reclamações e críticas na empresa no Procon na Justiça na empresa no Procon na Justiça 

de consumidores(as): 40.381 2.555 8.560 30.285 1.916 7.500

% de reclamações e críticas atendidas na empresa no Procon na Justiça na empresa no Procon na Justiça 

ou solucionadas: 90 % 95 % 15% 95 % 98 % 100%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2007: 3,135,492 Em 2006: 3,065,060

 21,9 % governo 41,6 % colaboradores(as) 23,8 % governo  41,1% colaboradores(as)

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):  1,6 % acionistas 29,8 % terceiros 5,1 % retido  0,6% acionistas 32,3 % terceiros 2,2% retido

7	-	Outras	informações	      

‘O Grupo Pão de Açúcar não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e 

não está envolvido com corrupção.’                                                                                                 

Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.      

Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Paulo	Pompílio	-	Fone:	11	3886-3469	-	E-mail:	paulo.pompilio@grupopaodeacucar.com.br
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Informações Corporativas

Conselho de Administração
 
Presidente Honorário
Valentim dos Santos Diniz

Presidente
Abilio dos Santos Diniz

Conselheiros
Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Avila
Candido Botelho Bracher 
Fábio Schvartsman
Francis André Mauger 
Geyze Marchesi Diniz 
Guilherme Affonso Ferreira
Hakim Laurent Aouani
Jacques-Edouard Marie Charret
Jean-Charles Henri Naouri
João Paulo Falleiros dos Santos Diniz
Maria Silvia Bastos Marques
Michel Alain Maurice Favre
Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Diretoria Executiva
 

Presidente
Claudio Galeazzi 

Vice-Presidente  
Administrativo-financeiro  
Enéas César Pestana Neto 

Vice-Presidente Cadeia  
de Suprimentos e Tecnologia  
da Informação
Hugo A. Jordão Bethlem

Vice-Presidente  
Comercial Operacional
José Roberto Coimbra Tambasco

Investimentos e Obras 
Caio Racy Mattar

Comercial Operacional  
Regionais
Jorge Fernando Herzog

Operacinal Hipermercados
Sylvia de Souza Leão Wanderley 

Comercial Alimentos  
e Não Alimentos
Ramatis Rodrigues 
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Relações com Investidores

Diretora 
Daniela Sabbag 

Analistas 
Marcel Rodrigues da Silva

Suporte 
Samantha Boccia Conde

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

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

Consultoria 
de Relações com 
Investidores 

MZ Consult 
Avenida das Nações Unidas, 
12.995 – 20º andar 
Brooklin - CEP: 04578-000 
São Paulo - SP - Brasil
Tel: 55 11 3186-3777/3799 
Fax: 55 11 3186-3776 
E-mail: mz.gpa@mz-ir.com 

Códigos de negociação 
nas bolsas
Bovespa: PCAR4
NYSE: (ADR nível III): CBD

Auditores independentes
Ernest & Young 

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

Nos Estados Unidos
The Bank of New York
101 Barclay Street - 22 West
New York, NY 10286 USA
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