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“ Ao firmar os olhos no horizonte, divisou a 
precisa silhueta de um maciço de pedra que se 

desenhava para além das águas calmas da baía. 
Alguém disse: É o Pão de Açúcar ...”

Valentim dos Santos Diniz

O R G U L H O  D E  S E R  B R A S I L E I R O





“Em 500 anos o Brasil passou por grandes mudanças. 
Em 51 anos o Grupo Pão de Açúcar soube se reinventar.

Bem-vindo ao Grupo Pão de Açúcar.”
Ana Maria Diniz

5 0 0 A N O S  D E  B R A S I L
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D E T E R M I N A Ç Ã O

"Tem gente que sonha com o
sucesso, nós acordamos cedo 

e trabalhamos duramente
para conseguí-lo."

Abilio Diniz

MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 1999 foi especial para a CBD – Grupo Pão de
Açúcar, pois tivemos a oportunidade de consolidar a gestão por
Unidades de Negócios, cujos resultados se apresentam sob a
forma da maior oferta de produtos e de ações direcionadas, que
visam aumentar nossa competitividade e o nível de satisfação
de nossos clientes. 

Em um cenário econômico marcado pela desvalorização do
Real frente ao Dólar e por taxas de juros elevadas, a CBD se
manteve na direção programada, investindo fortemente na
expansão, gerando novos empregos, sempre em busca de maior
eficiência, pois queremos ser sempre os melhores no que faze-
mos. O ano de 1999 foi ainda marcado por intensas  negoci-
ações com nossos fornecedores, pela rejeição de aumentos abu-
sivos de preços de alguns desses fornecedores e pelo exercício de
um importante papel no controle inflacionário do País. 

Desde a abertura de capital em 1995, investimos R$2,5 bi-
lhões, marcando uma trajetória de crescimento acompanhada por
ganhos de eficiência e rentabilidade crescentes. Como resultado,
nossa área de vendas cresceu 145% e praticamente dobramos
nossa margem operacional, refletindo positivamente os ganhos de
escala e os investimentos realizados em treinamento, tecnologia,
logística e distribuição. Adquirimos as redes Peralta e
Shibata/Mogiano, arrendamos 25 lojas da rede Paes Mendonça e
2 lojas da rede Mappin, além de darmos continuidade ao proces-
so de construção, conversão e reforma de lojas.

Demos um importante passo visando nosso fortalecimento, ao
admitirmos como parceiro estratégico, o Grupo Casino. Esta asso-
ciação vem proporcionando não somente recursos necessários para
a expansão de nossas operações, mas também a possibilidade de
uma troca constante de melhores práticas, além de sinergias entre
áreas importantes como as de compras globais e marcas próprias.

Outro aspecto importante a ressaltar, são os investimentos
que temos realizado no campo social. É através de atividades
sociais que assumimos o nosso compromisso de empresa-cidadã,
voltada para a preservação, o desenvolvimento e a defesa da
cidadania no País. Acreditamos que a cidadania é o caminho
mais direto e justo para a prosperidade do Brasil e para todos
aqueles que têm orgulho de ser brasileiro como nós.

Em 2000, planejamos investir R$ 700 milhões na continuação
do processo de expansão e na conquista de patamares ainda mais
elevados de qualidade em nossas operações. A Companhia está cer-
ta de que, com o apoio e confiança de nossa gente, dos nossos clien-
tes, fornecedores e acionistas, que acreditam e investem em nosso
trabalho, teremos mais um ano marcado por conquistas e rea-
lizações, com a superação constante de nossas metas e com ações
que nos credenciam como a mais eficiente rede de varejo do Brasil. 

Abilio Diniz - Presidente
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E LETRO

Lojas de produtos eletroeletrônicos, voltadas para o segmento
popular. Além de oferecerem produtos eletrodomésticos básicos,
comercializam produtos eletrônicos, móveis e itens de bazar,
apresentando o diferencial de excelência no atendimento.

Supermercados de vizinhança que oferecem a melhor varieda-
de de produtos com qualidade, atuando predominantemente com
produtos perecíveis. As compras são estimuladas e facilitadas em
ambiente agradável e inovador, com preços justos e atendimento
personalizado. 

P A N O R A M A

BARATE I RO

Companhia Brasileira de Distribuição

A CBD – Companhia Brasileira de Distribuição – Grupo
Pão de Açúcar, é a maior empresa de varejo brasileira em
número de lojas no país e a segunda maior em termos de
vendas. Atualmente opera 349 lojas, em 11 estados brasileiros,
sob 3 diferentes modalidades: supermercados, hipermercados e
lojas de eletroeletrônicos. 

A CBD tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de
São Paulo (BOVESPA) com o símbolo PCAR4 e na New York
Stock Exchange (NYSE) com o símbolo CBD.

“Maior empresa de varejo brasileira 
em número de lojas.”

Em 31/12/1999
146 lojas, 174.183m2 de área de vendas, 
1.914 ckeck-outs e 12.983 funcionários.

Em 31/12/1999
83 lojas, 99.391m2 de área de vendas,
828 ckeck-outs e 4.412 funcionários.

Em 31/12/1999
74 lojas, 38.869m2 de área de vendas, 
187 ckeck-outs e 1.576 funcionários.

Supermercados populares que oferecem uma linha de produ-
tos a preços muito vantajosos e com foco em marcas próprias. As
opções de preços são sempre competitivas e o ambiente é simples,
prático e familiar.

PÃO DE AÇÚC AR

O GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

E XTRA

Em 31/12/1999
46 lojas, 350.794m2 de área de vendas,
2.410 ckeck-outs e 15.653 funcionários.

Hipermercados que oferecem qualidade e variedade de pro-
dutos, destacando-se em produtos alimentícios e em categorias
específicas de produtos não-alimentícios. Contam com atendi-
mento extra-diferenciado e preços extra-competitivos.
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VE N DA S LÍQU I DA S E M 
LEG ISL AÇÃO SOCI ETÁR IA 

95 96 97 98 99 95 96 97 98 99

2.382

2.937

3.114

4.384

5.803

(em Legislação Societária)

Receita líquida de vendas

Lucro bruto

EBITDA

Lucro líquido

Lucro líquido por lote de 1.000 ações

(% de vendas líquidas)

Lucro bruto

EBITDA

Lucro líquido

Total de ativos

Total patrimônio líquido

Número de lojas

Número de funcionários

Área de vendas (metros quadrados)

Número de transações

$   4.383.513

$    1.189.140

$       271.715

$      159.004

$          2,035

27,1%

6,2%

3,6%

$  3.024.479

$      971.731

284

31.343

470.591

173 .446.473

32,4%

31,8%

55,9%

-61,0%

-68,6%

70,4%

138,3%

22,9%

26,5%

40,9%

47,8% 

ÁR E A S DE VE N DA S 

471

350

295

271

(em milhares de R$) 1998 Variação %1999

663

$ 5.803.209

$ 1.564.416

$     423.476

$       62.032

$         0,640

27,0%

7,3%

1,1%

$  5.154.220

$  2.315.436  

349

39.642

663.237

256.348.658

HIGHLIGHTS

(em mi lhares  de  R$) (em mi lhares  de  m2)
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G A R R A

“ ... defendendo as cores 
do Brasil no esporte.”

Mariana Ohata, triatleta patrocinada 
pelo Grupo Pão de Açúcar participando 

do triathlon de Holambra.

Apesar das incertezas no horizonte macroeconômico,
devido à desvalorização do Real no início do ano passado, a
CBD – Grupo Pão de Açúcar manteve sua estratégia
agressiva de crescimento e investiu R$785 milhões na busca
de maiores ganhos de eficiência e de competitividade.

Além disso, em agosto de 1999, a CBD anunciou a
aliança estratégica com o Grupo Casino, rede francesa de
supermercados, que prevê o ingresso de recursos que
beneficiarão o crescimento da Companhia de várias formas:
pelo intercâmbio de melhores práticas, pelo desenvolvimento
de produtos com marcas próprias e por compras globais e
coordenadas, entre outras.

Os investimentos realizados em 1999 foram destinados
para aquisições, aberturas e reformas de lojas e para a
construção de novas Centrais de Distribuição, em apoio ao
crescimento da CBD. Além disso, a Companhia está sempre
atenta para a aquisição de terrenos estratégicos, para a melho-
ria nos sistemas internos de gerenciamento e para o intenso
treinamento técnico dos funcionários. 

Como resultado, a Companhia apresentou redução de
custos operacionais, aumento de produtividade e, conse-
quentemente, ganhos significativos de market-share. Em de-
zembro de 1999, atingiu 663 mil m2 de área de vendas,
40,9% superior à do ano anterior, reforçando assim, seu posi-
cionamento no varejo brasileiro. 

O crescimento da área total de vendas significou também
a contratação e treinamento de novos funcionários. Nos últi-
mos 2 anos, a CBD incorporou 20 mil novos postos de
trabalho, refletindo o compromisso que a Companhia tem de
acreditar no Brasil e de desempenhar um papel fundamental
na economia nacional.

INVESTIMENTOS
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Com a filosofia de oferecer sempre as melhores soluções de
compras para os clientes em um ambiente agradável e conve-
niente, a CBD reformou 22 lojas em 1999, adaptando o
layout, ampliando a área destinada à exposição de produtos e
efetuando mudanças nas fachadas e nos pisos, entre outras. 

Em relação ao formato dos supermercados Pão de Açúcar, a
Companhia inovou ao desenvolver um novo conceito de super-
mercados denominado "Pão de Açúcar Segunda Geração",
adotando os mais modernos modelos de disposição de produtos
e serviços, baseado no hábito e perfil de consumo dos clientes. A
primeira loja piloto "Pão de Açúcar Segunda Geração" foi
implantada em Piracicaba, no interior do Estado de São Paulo,
resultando no aumento de 79% nas vendas da loja. 

No segundo semestre de 1999, a Divisão Eletro reformou e
lançou um novo conceito de venda de produtos eletrodomésti-
cos e eletrônicos, em 2 lojas na Grande São Paulo. O novo con-
ceito "Eletro do Futuro" estimula o consumidor a circular pelas
áreas de vendas, proporcionando total interação com a
exposição de produtos em funcionamento. 

Além disso, dando continuidade à estratégia de adequar as
lojas às necessidades e aos hábitos de seus clientes, bem como
em relação à zona primária em que estão localizadas, a CBD
converteu 1 loja Extra em loja Pão de Açúcar e 26 lojas Pão de
Açúcar em lojas Barateiro.

Em fevereiro de 1999, a CBD adquiriu a rede Peralta de
Supermercados, composta por 37 supermercados e 1 hipermerca-
do. Esta foi a grande aquisição do ano para a Companhia, já que
a integração da rede Peralta se traduziu no imediato aumento da
participação de mercado e da receita no Estado de São Paulo. 

Com isso, a Companhia aumentou em 61 mil m2 a área total
de vendas e incorporou 4.800 novos funcionários. Atualmente,
23 das lojas incorporadas operam sob a bandeira Barateiro e
outras 14, sob a bandeira Pão de Açúcar. O hipermercado Safra,
que pertencia à rede Peralta, foi transformado em 1 hipermerca-
do Extra. Além disso, a CBD comprou a loja Guassu, localizada
no litoral de São Paulo, convertida para o formato Barateiro.

Três meses após a aquisição da rede Peralta, foram arrendadas
25 lojas da rede de hipermercados Paes Mendonça S.A., sétima
empresa do setor em vendas em 1998, reforçando a participação
da bandeira Extra hipermercados em praças como São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte. Atualmente, das 20 lojas em
operação, 9 funcionam sob a bandeira Extra hipermercados e 11
no formato supermercados, sendo 2 lojas Barateiro e 9 lojas Pão

de Açúcar. Com o arrendamento do Paes Mendonça foram adi-
cionados mais de 98 mil m2 de área de vendas. 

Também foi adquirido um imóvel para o hipermercado loca-
lizado em Belo Horizonte. Com área de 12.480 m2, este imóvel
estava anteriormente locado para a rede Paes Mendonça e
pertencia à Caixa dos Empregados da Usiminas. 

Em setembro, a CBD anunciou o arrendamento por um
período de 20 anos, de 2 lojas da rede Mappin Lojas de
Departamento S.A., em São Paulo. Entre elas, a tradicional loja
da Praça Ramos de Azevedo, no centro da cidade, que foi com-
pletamente remodelada e convertida para a bandeira Extra
Mappin, forte em produtos não-alimentícios. Além disso, a
Companhia preservou 800 postos de trabalho dessas lojas.

No final do ano, foram adquiridas 6 lojas da Rede
Shibata/Mogiano, com operações na zona leste da Grande São
Paulo, com área de vendas de aproximadamente 19 mil m2 e
1.100 funcionários. Das 6 lojas, 2 foram convertidas para o for-
mato Extra Hipermercados e 4 transformadas em lojas Barateiro. 

AQUISIÇÕES

REFORMAS E CONVERSÕES DE LOJAS
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Em agosto de 1999, a CBD deu um importante passo em
sua estratégia de crescimento, ao firmar sua associação com o
Grupo Casino, uma grande rede francesa, com faturamento de
US$15,1 bilhões em 1999 e presença em 8 países. Na América
Latina, o Grupo Casino está associado a companhias de varejo
da Argentina, Colômbia, Uruguai e Venezuela.

Pelo acordo, a participação do Grupo Casino no capital
social da Companhia poderá atingir 40% das ações com
direito a voto e aproximadamente 35,5% do capital total pre-
visto, no prazo máximo de 5 anos. Para viabilizar o processo de
associação, a CBD realizou uma emissão pública de debêntures
conversíveis em ações preferenciais e aumentou o capital por
subscrição privada de ações ordinárias e preferenciais.  

A totalidade das debêntures conversíveis emitidas (297
mil, equivalente a 6 milhões de ações preferenciais) foram
adquiridas pelo Grupo Casino, representando um ingresso de
recursos para a Companhia da ordem de R$302,9 milhões.
Adicionalmente, o Grupo Casino subscreveu 12,57 bilhões
de ações ordinárias e 12,57 milhões de bônus de subscrição
em ações ordinárias, proporcionando recursos para a
Companhia de R$1.031,7 milhões. Também adquiriu 4,8
bilhões de ações preferenciais, de um total de 4,9 bilhões de
ações subscritas na emissão, proporcionando recursos de
R$214,6 milhões à CBD.

A parceria estratégica com o Grupo Casino, viabilizou
diversos projetos da Companhia ao fornecer recursos para o
crescimento e reduzir o passivo de curto prazo da empresa, que
fora penalizada com a desvalorização do Real no início de
1999. Também permitiu o intercâmbio de know-how, o desen-
volvimento de produtos com marcas próprias, principalmente
na bandeira Barateiro e a adoção de nova tecnologia. 

Além disso, a CBD e o Grupo Casino ganharam maior
poder de negociação com fornecedores de todo o mundo,
contribuindo para a realização de transações de compras
globais cada vez mais competitivas e resultando, consequente-
mente, em benefícios para os consumidores.

Companhia Brasileira de Distribuição

Em 1999, mantendo sua política agressiva de expansão, 
a CBD continuou a investir no crescimento orgânico, inau-
gurando 5 novas lojas, sendo 2 lojas Pão de Açúcar e 3
Hipermercados Extra (2 lojas na cidade de São Paulo e o
primeiro hipermercado na cidade de Fortaleza), adicionando
26 mil m2 de área total de vendas da Companhia.

ABERTURA DE NOVAS LOJAS

PARCERIA
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E N E R G I A

“...trabalhando dia e noite 
para levar o melhor a você.”
Ronildo Gerônimo de Souza, funcionário 

do Grupo Pão de Açúcar abastecendo 

a loja Pão de Açúcar.

Em 1999, a CBD – Grupo Pão de Açúcar consolidou a
implantação da gestão por Unidades de Negócios. Esta iniciativa
modificou os processos nas Áreas Comercial, Marketing, Cadeia
de Suprimentos, Operações e Recursos Humanos, proporcionan-
do à Companhia maior agilidade, além de permitir ganhos de efi-
ciência e melhores condições para mensurar os resultados.

Com o objetivo de aprimorar o conceito de Unidades de 
Negócios, a CBD criou em 1999, grupos de trabalho (Sub-Comi-
tês), com a responsabilidade de desenvolver os processos de 
Gerenciamento, Ofertas, Linhas de Produtos, Planejamento, 
Planograma, Clusterização e Negociação.

Como resultado desta reestruturação, a Companhia fez com
que todos os seus processos internos fossem alinhados à filosofia
"Pão de Açúcar Way", para estar sempre à frente do mercado,
assegurando um crescimento contínuo e mantendo o foco nas
necessidades dos clientes. 

Cada Unidade de Negócios é administrada com base no
objetivo de alcançar suas próprias metas, ao mesmo tempo em
que contribui para o resultado da Companhia como um todo. O
amadurecimento da gestão por Unidades de Negócios resultou
ainda em ganhos de produtividade, em uma visão clara das
responsabilidades de cada Unidade e, sobretudo, no desenvolvi-
mento do espírito de se trabalhar em equipe. 

UNIDADES DE NEGÓCIOS
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Com o objetivo de zelar pelo posicionamento e pela imagem
de cada uma das bandeiras da CBD, a Área de Marketing possui
um papel fundamental no conceito de Unidades de Negócios.
Em 1999, a Companhia investiu aproximadamente R$60 mi-
lhões em ações de marketing, envolvendo publicidade, ofertas,
campanhas e pesquisas. 

Baseado na premissa de que todas as ações devem se  dire-
cionadas aos clientes, foi criado o Departamento de Conhe-
cimento do Consumidor, com a responsabilidade de identifi-
car, analisar e difundir hábitos do consumidor, subsidiando
desta forma, ações estratégicas orientadas à tomada de decisão
em todas as áreas da Companhia. Um exemplo é o novo  mo-
delo de clusterização de produtos adotado nas lojas, fundamen-
tado nos diferentes hábitos de consumo, no perfil de atitudes e
em aspectos geográficos de cada loja.

Com esta iniciativa, o Marketing passou a participar da
esclha do mix e da disposição dos produtos oferecidos em cada
loja, permitindo o planejamento estratégico e a análise da efeti-
vidade de ofertas, de promoções, campanhas, eventos, do mer-
chandising e da execução de uma comunicação mais efetiva
com consumidores de hábitos diferentes.

Consciente de que o sucesso das operações depende funda-
mentalmente de um conjunto de processos integrados e bem
planejados na Cadeia de Suprimentos, a CBD em 1999 inves-
tiu R$160 milhões em logística e tecnologia, um montante
457% superior ao do ano anterior, visando adequar os recursos
de distribuição ao crescimento da Companhia e manter a busca
costante por ganhos de eficiência operacional. 

COMERCIAL

Com o amadurecimento da gestão por Unidades de Ne-
gócios, a Área Comercial passou a ter novas responsabilida-
des e a  trabalhar de forma cada vez mais integrada com as
demais Unidades de Negócios da CBD. 

Além de exercer o controle sobre os processos de nego-
ciação, analisando o desempenho de vendas e a margem de
gestão comercial por Sub-Unidades de Negócios, a Área
Comercial tem as seguintes responsabilidades: definir e
escolher a linha de produtos de acordo com a estratégia de
cada divisão, com base no conhecimento do consumidor;
adotar políticas de competitividade de preços e elaborar o
planograma; administrar estoques, além de realizar outras
ações que influenciam positivamente o desempenho opera-
cional e estratégico da Companhia.

Um dos ganhos operacionais obtidos pela Área Co-
mercial, graças à tecnologia, foi a expansão significativa de
suas operações com o EDI – Electronic Data Interchange,
permitindo que 49% de todas as transações de compras fos-
sem processadas através deste sistema, um volume bem
superior aos 32% registrados em  dezembro de 1998. Mais
de 135 fornecedores já estão conectados a esse sistema. Isto
resulta na redução do tempo de processamento de pedidos,
na otimização de processos internos com a respectiva re-
dução de custos operacionais, no aumento do giro de esto-
ques e, sobretudo, no estreitamento de parcerias com os
fornecedores.

Outra iniciativa da CBD foi a criação da primeira re-
gional comercial no Rio de Janeiro, que permitirá negocia-
ções de produtos regionalizados e a adequação da linha de
produtos nas lojas desta região.

MARKETING

CADEIA DE SUPRIMENTOS
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Outro papel fundamental desempenhado pela Área de Ope-
rações é o de estreitar o relacionamento das lojas com as comu-
nidades em que elas estão localizadas, permitindo o melhor co-
nhecimento do nível de satisfação dos clientes e assegurando um
crescimento contínuo do número de transações de vendas, bus-
cando a maximização de retorno para a CBD, através do aumen-
to da freqüência de compras.

Acreditando que o Capital Intelectual é o grande diferencial
da CBD, a Área de Recursos Humanos implantou o Modelo de
Competências na gestão de seus recursos humanos, para permitir
o desenvolvimento de estratégias e de habilidades que resultem
em um diferencial para a Companhia.

Além disso, a Área de Recursos Humanos manteve o foco
na valorização dos funcionários e na busca do crescimento pro-
fissional, estreitando desta forma, a parceria entre o ser humano
e a organização, através de ações que visam a melhoria da qua-
lidade de vida, por meio do investimento nas áreas da educação,
saúde, lazer, esporte e cultura. 

Com a incorporação de grandes redes de supermercados nos
últimos anos, a Companhia atingiu a marca de 39 mil funcionários
ao final de 1999, gerando 8 mil postos de trabalho somente no últi-
mo ano, marcado por incertezas na economia brasileira. A maior
conquista da Área de Recursos Humanos foi o rápido processo de
integração dos novos funcionários à cultura Pão de Açúcar, através
da consolidação dos programas de Padrão Operacional e de Aten-
dimento, com a transmissão da filosofia da CBD, garantindo assim
a qualidade dos serviços prestados aos clientes nas lojas. 

Foram desenvolvidos e implantados intensos programas de
treinamento e de incentivo ao aumento da produtividade, em
parceria com as Unidades de Negócios. Um exemplo é o Progra-
ma de Incentivo à Redução de Quebras, que em 1999 distribuiu
mais de 130 mil cestas básicas aos funcionários que promoveram
a redução de perdas e quebras nas lojas. 

A integração entre as Unidades de Negócios e os fornece-
dores, garantirá um excelente desempenho da Cadeia de Supri-
mentos, resultando em maior índice de presença de produtos nas
lojas, com o menor nível de estoques possível.

Dando continuidade aos investimentos em logística e distri-
buição, foi inaugurada uma nova Central de Distribuição com
área de 31 mil m2, para concentrar as operações de produtos para
bazar e têxtil. Esta área se localiza na região metropolitana de São
Paulo, em terreno próximo à já existente Central de Distribuição
para produtos de mercearia e frutas, legumes e verduras (FLV). 

Além disso, uma nova Central de Distribuição Regional lo-
calizada na região metropolitana do Rio de Janeiro iniciou suas
atividades nos mesmos padrões de operação das Centrais locali-
zadas em São Paulo. Esta nova Central possui área de armazena-
gem de 27 mil m2 para concentrar as operações de mercearia
(fast movers), FLV refrigerados e cross-docking para produtos ele-
trodomésticos e eletrônicos. 

Como resultado destes investimentos, a área de movimenta-
ção centralizada foi ampliada em 15% e a área dedicada ao cross-
docking em 150%, resultando significativa melhoria do giro de
produtos e melhor aproveitamento da rede de distribuição da CBD.

Destaca-se ainda, o constante aprimoramento tecnológico com
amplo uso do EDI – Electronic Data Interchange, utilizando equipa-
mento de rádio-freqüência, o CAO – Computer Assisted Ordering e
o DataWarehouse, que permitiram à CBD otimizar o gerenciamen-
to de seus estoques, consolidar a parceria com seus fornecedores,
aumentar a área de vendas nas lojas ao reduzir o espaço dedicado à
estocagem e melhorar o índice de presença de produtos nas lojas.

Sendo responsável pelo controle de todos os pontos-de-venda,
a Área de Operações fornece feedback do que acontece nas lojas
para as demais Unidades de Negócios, exercendo, portanto, um
importante papel na definição do mix de produtos, na melhoria de
exposição dos produtos nas gôndolas, no atendimento ao cliente e
no layout das lojas. 

De acordo com este modelo de gestão, a Área de Operações
implantou indicadores para otimizar tarefas e mensurar resultados
de cada uma de suas ações, como por exemplo: pesquisar o nível
de satisfação do consumidor, prevenir a quebra de produtos,  man-
ter a competitividade de preços e administrar a gestão de estoques,
em conjunto com a Área Comercial. 

Como resultado, o número de tickets emitidos nas lojas au-
mentou em 48%, comparativamente ao ano de 1998. Houve re-
dução do índice de quebra de mercadorias nas lojas: passou de
2,0% em 1998, para 1,8% ao final de 1999.

OPERAÇÕES

RECURSOS HUMANOS
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V I S Ã O

“...vivendo o futuro.”
João Pedro Pereira, 1 ano, vivenciando 

o mundo da tecnologia.

Sempre em busca de maior agilidade, eficiência e segurança
no fluxo de informações entre lojas, centrais de distribuição,
fornecedores e a Central Administrativa, a CBD – Grupo Pão
de Açúcar investiu mais de R$32 milhões em 1999, na centra-
lização de todos os seus sistemas.

Além de agilizar a integração e a absorção de novas redes de
supermercados adquiridas, a centralização de sistemas  permitiu a
criação de um banco de dados único, que fornece informações
para subsidiar a gestão e a tomada de decisão em cada uma das
atividades de negócios que compõem a Companhia. 

Desde a colocação de pedidos de compra pela Área Co-
mercial junto aos fornecedores, até a venda das mercadorias nas
lojas, a rapidez e a eficiência do processamento das operações
são indispensáveis para o sucesso da CBD. Diariamente, são
realizadas transações com instituições financeiras, agilizando o
processamento de compras com cartão de crédito ou mediante
débito automático em conta, além de consultas de cheques, o
que contribui para a redução de filas de espera nos check-outs
das lojas. 

Consciente da importância da comunicação, a CBD vem
investindo em tecnologia de ponta para ampliar sua rede de co-
municação e permitir o tráfego diário de 4,8 milhões de tran-
sações e 150 mil mensagens de correio eletrônico, pelo Centro
Corporativo de Sistemas.

Em São Paulo está sendo utilizado o sistema frame relay,
tecnologia oferecida por empresas de telecomunicações, que
além de melhorar o desempenho, reduz em até 20% os custos
operacionais. Já para localidades fora do estado de São Paulo, a
transmissão e a recepção de dados são realizadas através do
satélite Brasilsat III. Com estes avanços conseguidos pela Área
de Tecnologia, a CBD está preparada para suportar o ritmo de
crescimento.

TECNOLOGIA



Confirmando sua visão do futuro e reconhecendo sem-
pre a importância de oferecer comodidade e conveniência
aos seus clientes, a CBD tem investido fortemente no seg-
mento de comércio eletrônico (E-Commerce) através do
Pão de Açúcar Delivery e da mais recente forma de com-
prar eletroeletrônicos: o Eletro Online. 

Além de ser uma importante ferramenta de geração de
receita, o comércio virtual propicia um aumento da lucra-
tividade através da redução de custos operacionais e do
rápido giro de mercadorias em estoque. Pioneira do super-
mercado virtual brasileiro, a CBD acredita no potencial de
crescimento deste segmento, aliado à avançada tecnologia,
como alternativa às modalidades tradicionais de consumo. 

PÃO DE AÇÚCAR DELIVERY
O Pão de Açúcar Delivery é um supermercado virtual

baseado na conveniência de fazer compras sem sair de casa,
e na variedade de produtos oferecidos. Atualmente, são mais
de 120 mil clientes cadastrados, dos quais aproximadamente
60 mil são clientes ativos. Em 1999, 33% dos pedidos de
compras foram realizados via Internet, 58% por telemarke-
ting e fax, e 9% através de CD-ROM. São oferecidos 8 mil
produtos expostos em prateleiras eletrônicas, 23% a mais
quando comparado ao ano de 1998. 

Apesar da participação pouco significativa no fatura-
mento total da Companhia, o valor médio por ticket apre-
sentado pelo Pão de Açúcar Delivery é 892% superior ao
valor médio por ticket, considerando-se o total da empresa.
No ano de 1999, 67% das compras realizadas foram de pro-
dutos de  mercearia, 28% de produtos perecíveis e 5% de
outros tipos de produtos.

Este serviço está disponível para as cidades de São Paulo
(incluindo o litoral), Campinas, Brasília e Rio de Janeiro. Ofe-
rece diversas formas de pagamento, tais como: cartão de cré-
dito, cheques e vales alimentação. Além disso, os clientes vir-
tuais contam com o Pão de Açúcar Delivery Hora Marcada,
serviço de entrega programada de mercadorias, de acordo com
a disponibilidade do cliente.

ELETRO ONLINE
O Eletro Online foi lançado em dezembro de 1999, com

o objetivo de atender às necessidades de compra de eletrodo-
mésticos, eletroeletrônicos, utensílios domésticos e de produ-
tos de telefonia celular, sem sair de casa. Esse serviço diversifi-
cou a participação da CBD – Grupo Pão de Açúcar na direção
desse segmento emergente. 

Atualmente, oferece mais de 1.000 itens para seus clientes,
sendo possível visualizar estes produtos com suas respectivas
fichas técnicas. Este serviço permite atendimento virtual per-
sonalizado por vendedores online, através de chats e e-mails.
Apresenta também, flexibilidade nas formas de pagamento e
entrega garantida em 24 horas no estado de São Paulo. Está
disponível em todo o Brasil, com exceção da região Norte.

O programa oferece ainda a Garantia Longa Vida Eletro,
um serviço que conta com uma rede de assistência técnica cre-
denciada pela AON Warranty Services para consertar, e até mes-
mo substituir, de forma conveniente e prática, produtos defei-
tuosos adquiridos no Eletro Online.  
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PD@NET
Consciente da importância de se utilizar tecnologia moderna para
garantir sua presença em um cenário competitivo, e seguindo a
tendência global de mudanças com a popularização e o crescente
baixo custo da utilização da Internet nas relações comerciais (E-
Commerce), a CBD tem investido fortemente em tecnologia de
informação e em sistemas de gerenciamento, visando a diminui-
ção de custos operacionais e a obtenção de maior produtividade.   

Pioneira no E-Commerce com o Pão de Açúcar Delivery em
1995, a Companhia investirá aproximadamente R$ 6 milhões no
Business-to-Supplier, com o desenvolvimento e lançamento do
PD@NET (Pão De @çúcar NET), que permitirá a troca eletrô-
nica de informações (mercantis / financeiras) via Internet, entre
fornecedores e a CBD.

Atualmente, 48,7% das compras da Companhia são realizadas
eletronicamente através do EDI – Electronic Data Interchange.
Porém, a tendência do uso da Internet, em substituição ao EDI
no Business-to-Supplier, tem-se mostrado altamente  interessante,
pois os custos de entrada e de manutenção para o fornecedor são
inferiores a aqueles apresentados pelo EDI, além de proporcionar
maior facilidade de interação com esses fornecedores e de permi-
tir uma mudança cultural em relação à segurança no tráfego de
dados e de informações. 

O sistema PD@NET permitirá a eliminação de procedimentos
manuais, a redução de divergências entre pedidos de compras e
notas fiscais, a transmissão de notas fiscais eletrônicas e de avisos
de pagamento, além da troca de informações a respeito de vendas
e de posições de estoque, em tempo real. O sistema também pro-
moverá a otimização de entregas e do recebimento de mercado-
rias, além de aumentar o giro de estoques, resultando assim, em

redução significativa de custos em toda a cadeia de suprimentos.
Para o ano 2000, a CBD tem o objetivo de interligar os 6 mil
fornecedores de mercadorias, serviços e suprimentos ao sistema.

INTRANET PÃO DE AÇÚCAR
Em 1999, a CBD implantou a Intranet Pão de Açúcar, agilizan-
do o processo de difusão de informações para todos os funcio-
nários da Companhia. Através desse portal é possível ter acesso a
sites com boletins informativos a respeito de cada uma das Uni-
dades de Negócios, ao banco de imagens, a aplicações do sistema
de despesas e ao DataWarehouse. Além disso, recentemente en-
trou em operação o site Retail, contendo publicações de analistas
do mercado com comentários a respeito do desempenho da
Companhia e do varejo em geral.

A CBD comemorou a passagem para o ano 2000 sem regis-
trar qualquer tipo de anormalidade em suas operações. Em ju-
nho de 1997, iniciou-se o projeto "Ano 2000" com a alocação
de recursos necessários para a realização de testes, com o objeti-
vo de identificar os potenciais impactos e riscos em relação a ca-
da um dos processos da Companhia.

Foram investidos aproximadamente R$6 milhões na conver-
são e atualização de programas, na substituição de software e de
hardware, além da contratação de serviços de terceiros. Durante o
ano de 1999, foram realizadas simulações em lojas, depósitos e na
Central Administrativa, com resultados animadores e, após a vira-
da do ano, todos os software continuaram sendo monitorados 24
horas por dia até fevereiro de 2000, o que permitiu aos admi-
nistradores estarem seguros quanto à exposição da Companhia ao
Bug do Milênio.

E - BUSINESS

BUG DO MILÊNIO
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C R E S C I M E N T O

“... fazendo parte da vida 
desde cedo.”

Gabriel Júlio, 1 ano e 3 meses, e seu mascote,

garantindo um crescimento saudável

As vendas líquidas no ano de 1999 totalizaram R$5.803,2
milhões, representando um crescimento de 32,4% em relação
ao ano de 1998. Se considerarmos as vendas da rede Peralta no
mês de fevereiro de 1999, período em que estas lojas foram
operadas pela CBD – Grupo Pão de Açúcar ainda sob a ban-
deira Peralta, as vendas líquidas da Companhia totalizaram
R$5.830,2 milhões.

Dentre os fatores que contribuíram para o crescimento das
vendas líquidas no exercício de 1999, destacamos: 

1. Crescimento de 41% em termos de área de vendas, em
relação a 1998, atingindo 663 mil m2 no final do exercício; 
2. Desempenho das lojas adquiridas das redes Peralta e
Mogiano/Shibata, bem como das lojas arrendadas das redes
Paes Mendonça e Mappin; 
3. Efeito positivo do contínuo processo de remodelagem de
lojas nas Divisões Pão de Açúcar e Barateiro, além da ade-
quação de formatos em relação ao perfil dos consumidores
onde as lojas estão localizadas; e
4. Crescimento de 48% no número de clientes, alcançando 
256 milhões de transações. Dentre os fatores que possibili-
taram este aumento, destacamos o processo acima mencio-
nado de renovação de lojas, juntamente com os investimen-
tos realizados pela Companhia em treinamento de funcio-
nários e na melhoria do atendimento ao cliente.

Para efeitos de comparação do desempenho no mercado no
conceito "todas as lojas", conforme publicado pela ABRAS
(Associação Brasileira de Supermercados), a CBD apresentou
um aumento em moeda constante de 18,5%, diante de uma
queda de 2,7% apresentada no setor em 1999, demonstrando
significativo ganho de participação de mercado.

No critério de "mesmas lojas" a CBD registrou  crescimen-
to de 4,5% em relação ao ano anterior, mesmo diante do forte
desempenho apresentado em 1998, quando houve crescimento
de 12,5%. Foi verificado um melhor desempenho dos formatos
de supermercado, especialmente na Divisão Pão de Açúcar que,
além de uma grande participação de alimentos em seu mix de
vendas, teve um público-alvo menos sensível a oscilações nega-
tivas da economia. A Divisão Extra e a Divisão Eletro foram
penalizadas pelo fraco desempenho de vendas de produtos não
alimentícios, especialmente de produtos eletroeletrônicos.

DESEMPENHO DE VENDAS LÍQUIDAS
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Pão de Açúcar
Vendas Líquidas (R$)
Evolução mesmas lojas (%)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)

Barateiro
Vendas Líquidas (R$)
Evolução mesmas lojas (%)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)

Extra
Vendas Líquidas (R$)
Evolução mesmas lojas (%)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)

Eletro
Vendas Líquidas (R$)
Evolução mesmas lojas (%)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)

CBD
Vendas Líquidas  – Consolidadas (R$)(1)

Evolução mesmas lojas (%)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)
Número de Funcionários
Número de Transações (milhares)

(R$)(2)

Lucro Bruto
Margem Bruta (%)
EBITDA
Margem EBITDA (%)
Depreciação/Amortização
EBIT - Lucro Operacional 
Margem EBIT (%)
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras Variação Cambial

Variação Cambial
Lucro/Prejuízo Líquido
Lucro/Prejuízo por lote de mil ações
No. de Ações no final do período (em milhares)

Caixa e Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Estoques
Total de Ativos
Endividamento Financeiro
Endividamento Financeiro Líquido
Patrimônio Líquido

1.724.924
14,1
149

166.052

288.856
3,2
29

49.308

1.821.067
20,1

30
215.682

321.807
-3,3

76
39.549

4.429.230
12,5
284

470.591
31.343

173.446

1.189.140
27,1

271.715
6,2

(102.669)
169.046

3,9
263.193

(215.401)
-

159.004
2,035

78.116.125

370.227
446.996
344.967

3.024.479
1.080.567

710.340
971.731

1.392.846
0,6
147

156.906

-
-
-
-

937.958
-2,3

14
116.348

280.517
-2,5

67
36.850

3.113.800
-2,2
238

350.410
19.653

116.392

829.990
26,7

158.656
5,1

(60.582)
98.074

3,1
212.325

(131.591)
-

143.728
1,840

78.116.125

424.934
360.856
220.798

2.079.419
568.469
143.535
857.740

1.404.002
18,6
155

155.197

-
-
-
-

758.595
19,4

10
75.028

208.925
22,9

47
23.028

2.936.881
17,0
223

294.734
20.737

116.731

739.106
25,2

104.374
3,6

(44.448)
59.926

2,0
148.705

(74.208)
-

120.681
1,737

69.491.125

211.622
326.800
164.354

1.401.319
297.672

86.050
570.359

1999 1998 1997 1996Legislação Societária (em milhares de R$)

(1) incluem as Vendas Líquidas da Rede Peralta no mês de fevereiro/1999 (R$ 27,0 milhões), período em que essas lojas ainda não estavam incorporadas às demais Divisões da CBD. Da mesma forma, em 1998 foram incluídas as Vendas Líquidas
da Rede Millo’s (1º trimestre) e da Divisão Barateiro (em junho). As Vendas Líquidas Totais também incluem as vendas da extinta Divisão Superbox.

2.057.923
11,0
146

174.183

680.514
7,4
83

99.391

2.753.887
1,6
46

350.794

310.885
-16,0

74
38.869

5.830.258
4,5

349
663.237
39.642

256.349

1.567.416
27,0

423.476
7,3

(142.698)
280.778

4,8
378.912

(565.052)
(152.205)

62.032
0,640

97.261.274

1.260.535
506.602
538.197

5.154.220
1.120.978
(156.040)

2.625.823

DADOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS
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518.601
12,2
154

175.272

169.283
4,3
71

87.322

664.533
0,3
41

309.791

77.191
-9,7

74
38.869

1.429.608
4,5

340
611.254
36.762
65.884

401.362
28,1

112.401
7,9

(40.610)
71.791

5,1
123.394

(133.123)
(4.477)
40.700

0,447
91.096.308

1.516.437
391.647
369.768

4.820.547
1.506.417

(17.692)
2.295.431

486.954
11,1
145

164.428

171.140
18,0

69
84.526

588.238
-1,9
32

228.212

69.975
-26,8

74
38.869

1.316.307
4,6
320

516.035
33.119
59.705

356.867
27,1

85.749
6,5

(37.254)
48.495

3,7
74.857

(95.073)
(4.447)
16.860

0,215
78.405.280

220.744
361.356
335.659

3.188.691
1.355.445
1.126.608

914.830

489.425
17,0
146

163.432

125.466
21,2

70
38.869

577.758
5,2
31

224.652

65.179
-18,5

74
87.276

1.284.877
9,3
321

514.229
33.653
56.257

343.202
27,3

83.574

6,6
(34.264)

49.310
3,9

64.756
(233.955)
(138.774)

(78.914)
(1,007)

78.336.757

318.848
369.261
325.725

3.206.622
1.340.899

995.761
895.561

4º Trim. 99 3º Trim. 99 2º Trim. 99 1º Trim. 99

(2) Os valores de 1998 não incluem as Vendas Líquidas da Rede Millo’s (1º trimestre) e da Divisão Barateiro (em junho).
EBITDA = Lucro Operacional antes da Depreciação, Impostos e Taxas e Receitas (Despesas) Financeiras. EBIT = Lucro
Operacional antes de Impostos e Taxas e Receitas (Despesas) Financeiras. Endividamento Financeiro = Financiamentos
+ Debêntures. Endividamento Financeiro Líquido = Endividamento Financeiro – Disponibilidades.

Dados Consolidados
O lucro bruto no ano de 1999 aumentou para  R$1.567,4 mi-
lhões comparado com R$1.189,1 milhões do ano anterior, evo-
luindo 31,8%. Mesmo diante da maior participação de hipermer-
cados no mix de lojas da Companhia, da crescente  competição
no setor, além da intensa negociação com fornecedores, em fun-
ção da desvalorização cambial verificada em janeiro de 1999, a
CBD registrou uma margem bruta de 27%,praticamente estável
em relação a 1998. 

Os principais fatores que beneficiaram a margem bruta duran-
te o período, foram: 

1) intenso trabalho realizado no controle e prevenção de que-
bras, possibilitando a redução deste índice para 1,8%; 

2) melhores negociações com fornecedores, em função, princi-
palmente, do aumento no volume de compras, bonificações por
inaugurações de novas lojas e da maior centralização de  compras
nas Centrais de Distribuição; e 

3) desenvolvimento de produtos com elevada margem de
contribuição.

O lucro antes dos impostos, da amortização e da depreciação
e  do resultado financeiro (EBITDA) cresceu 50,7% no ano de
1999, atingindo R$ 409,9 milhões, o equivalente a 7,1% das ven-
das líquidas, contra 6,2% no ano anterior. Já a margem do EBIT-
DA superou a meta inicialmente estabelecida pela empresa, devi-
do basicamente à manutenção da margem bruta em um patamar
elevado e aos ganhos de escala em função do maior volume de ven-
das, com diluição de despesas fixas.

562.943
4,7
146

174.183

214.625
3,1
83

99.391

923.358
-0,5

46
350.794

98.540
-12,5

74
38.869

1.799.466
0,8
349

663.237
39.642
74.503

465.985
25,9

141.752
7,9

(30.570)
111.182

6,2
115.905

(102.901)
(4.477)
83.386

0,860
97.261.274

1.260535
506.602
538.197

5.154.220
1.120.978
(156.040)

2.625.823

PERFORMANCE OPERACIONAL



114,5

48,7

13,6

(25,0)

(112,8)

(3,0)

36,0

(198,7)

-

-

-

-

195,3

(23,5)

3,9

175,7

13,0

198,6

211,6
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FLUXO DE CAIXA – LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

Lucro Líquido

Depreciação

Fornecedores

Estoques

Contas a receber

Outros

Superávit/Déficit Comercial (1)

Investimentos (2)

Aumento de Capital

Recursos Capitalizáveis - Debêntures - 3ª emissão

Debêntures - 1ª e 2ª emissão

Financiamento BNDES

Financ. Bancário Capital de Giro

Dividendos

Outros (Provisão I.R./Contingências)

Superávit/Déficit Financeiro (3)

Superávit (Déficit) Total (4)=(1+2+3)

Caixa, Bancos e Aplic. Financ. no começo do ano (5)

Caixa, Bancos e Aplic. Financ. no final do per. (6)=(4+5)

62,0

142,7

179,4

(193,2)

(152,4)

9,4

47,9

(785,0)

1.281,7

310,4

8,9

50,3

(34,7)

(39,0)

49,9

1.627,5

890,4

370,1

1.260,5

159,0

102,7

224,8

(124,2)

(67,9)

4,8

299,2

(930,4)

-

-

224,8

105,7

194,7

(39,0)

90,3

576,5

(54,7)

424,9

370,2

143,7

60,6

54,3

(56,4)

(40,0)

(5,0)

157,2

(422,1)

185,4

-

105,8

224,0

(56,3)

(36,0)

55,3

478,2

213,3

211,6

424,9

PARTICIPAÇÃO NAS VENDAS LÍQUIDAS 

A Vista
Cartão de crédito
Vales Alimentação e Outros
A Prazo
Cheques com encargos
Prestações

56,3%
22,7%
6,4%

14,6%
10,2%
4,4%

51,6%
21,7%

7,5%
19,2%
13,5%
5,7%

48,5%
13,9%
5,8%

31,8%
22,7%

9,1%

60,4%
7,4%
3,1%

29,1%
20,2%

8,9%

1999 1998 1997 1996Por  Forma de Pagamento

Bazar  7,8%

Têxtil 2,8%

Móveis 0,8%

Eletro  10, 3%

Merceria 43, 8%

Perecíveis  34,5%

Nordeste  5,9%

Sul/Sudeste 85,6%

Centro Oeste  8, 5%

Por  Região Por  Departamento

(em milhões de R$) 1999 1998 1997 1996

Alimentício  78,3%

Não Alimentício 21,7%

DADOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS
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INVESTIMENTOS (EM MILHÕES DE R$/ANO)

Novas lojas + Terrenos
Aquisições
Reformas
Tecnologia + Logística
Outros
Total

320
340
223

35
12

930

234
34
64
86
12

430

149
-

44
23
10

226

1999 1998 1997 1996

1ª emissão
2ª emissão
Total 2º Trimestre

1ª emissão
2ª emissão
Total 3º Trimestre

1ª emissão
2ª emissão
Total 4º Trimestre

Total Ano

100.000
175.000

99.950
173.000

99.950
169.150

(50)
(2.000)
(2.050)

-
(3.850)
(3.850)

(14.704)
(17.525)
(32.229)

(38.129)

99.950
173.000

99.950
169.150

85.246
151.625

1.857.067
66.666.000
68.523.067

-
128.332.050
128.332.050

542.639.036
584.160.825

1.126.799.861

1.323.654.978

60
2.153

-
4.246

18.998
20.722

46.179

Quantidade de Ações
PN convertidas

Valor do
Aumento de Capital*

Debêntures 
emitidas (saldo)

Debêntures
Convertidas

Saldo 
Final

* (em milhares de R$)

PAIC
Península Participações
Valentim dos Santos Diniz
Abilio dos Santos Diniz
Lucília Maria Diniz Gallo
Grupo Casino (Segisor)
Outros
Total

37.960
6.396
2.259

251
885

15.072
36

62.859

7.143
500

-
-
-

6.286
20.190
34.113

POSIÇÃO ACIONÁRIA EM 15 DE DEZEMBRO DE 1999

Ordinárias Preferenciais Total %Principais Acionistas (em milhões de ações)

Lucratividade
O resultado financeiro, de R$62,0 milhões em 1999, inferior ao
resultado de R$159 milhões apurado em 1998, foi afetado ne-
gativamente pela desvalorização do Real frente ao Dólar. A Com-
panhia apurou uma perda cambial de R$210,3 milhões, tendo
reconhecido R$152,2 milhões ao longo de 1999, o que, no entan-
to, não permitiu que fossem devidamente destacados no resultado
final, os reais ganhos decorrentes do crescimento de vendas e da
melhoria da margem operacional obtidos. 

HISTÓRICO DE CONVERSÃO DE DEBÊNTURES EM AÇÕES PREFERENCIAIS

45.103
6.896
2.259

251
885

21.358
20.226
96.978

46,5
7,1
2,3
0,3
0,9

22,0
20,9

100,0

254
226
145
160

-
785

(em milhares de R$/ano)

• Não inclui conversões de debentures a partir de 16/12/99
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Comercial: Ampliar a gestão e comercialização de aproxima-
damente 1.000 produtos com marca própria e implantar as
regionais comerciais em Brasília e Rio de Janeiro.

Marketing: Implantar indicadores para mensurar a eficiên-
cia das ações de Marketing (imagem das marcas, análise da 
efetividade de ofertas e atualização de clusters nas lojas) e apri-
morar técnicas e ferramentas direcionadas ao conhecimento de
hábitos de consumo.  

Cadeia de Suprimentos: Disponibilizar recursos e
metodologias para acompanhar a estratégia de expansão da
CBD, preservando e aprimorando a eficiência operacional.

Operações: Continuar a promover o Programa de Prevenção
de Perdas e Quebras de produtos nas lojas, através da premiação

de funcionários com cestas básicas e do aprimoramento de técni-
cas de comunicação ativa de input entre clientes e as Unidades de
Negócios.  

Tecnologia: : Integrar mais de 6 mil fornecedores ao Centro
Corporativo de Sistemas via PD@NET, dobrar a velocidade de
processamento das informações para 620 MIPS e implantar o
Projeto "Pão de Açúcar Mais", com o objetivo de conhecer o perfil
de compra e de freqüência de visitas de clientes, em cada loja Pão
de Açúcar. 

Recursos Humanos: Incorporar e disseminar o Modelo de
Competências, privilegiando o desenvolvimento de competências
diferenciadas para a CBD e consolidar o papel da Área de
Recursos Humanos, como consultoria interna nos projetos
estratégicos de gestão da mudança e do conhecimento. 

CBD - Grupo Pão de Açúcar - R$ 700 milhões

Crescimento orgânico: de 46 a 50 lojas.

Reformas: 140 lojas. 

Crescimento da área de vendas: de 15 a 20%. 

Geração de empregos diretos: aproximadamente 8.000.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 2000

Pão de Açúcar - R$ 153 milhões
Crescimento orgânico: de 2 a 4 lojas.
Reformas: 59 lojas.
Fortalecimento do posicionamento em regiões em 
que a bandeira já está presente.

Barateiro - R$ 97 milhões
Crescimento orgânico: 30 lojas (Grande São Paulo).
Reformas: 30 lojas.
Marca própria Barateiro: 1.000 produtos.

Extra - R$ 275 milhões
Crescimento orgânico: 6 a 8 lojas.
Reformas: 3 lojas.
Aquisição de terrenos estratégicos.

Eletro - R$ 26 milhões
Crescimento orgânico: 8 lojas.
Reformas: 48 lojas.
Concentrar esforços na adequação de lojas 
no conceito "Eletro do Futuro".

METAS PARA O ANO 2000

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
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Presidente
Valentim dos Santos Diniz

Vice-Presidentes
Abilio dos Santos Diniz

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz

Membros
Augusto Marques da Cruz Filho

Christian Pierre Couvreux

Fernão Carlos Botelho Bracher

José Roberto Mendonça de Barros

Gerald Dinu Reiss

Luiz Antonio Correa Nunes Viana de Oliveira

Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira

Luiz Felipe Chaves D’Avila

Luiz Marcelo Dias Sales

Maílson Ferreira da Nóbrega

Pierre Bruno Charles Bouchut

Roberto Teixeira da Costa

Conselho Consultivo
José Luiz Bulhões Pedreira Neto

José Simão Filho

Manuel Carlos Teixeira de Abreu

Membros Suplentes
Ana Maria Diniz

Etienne Snollaerts

Candido Bracher

José Roberto Coimbra Tambasco

Caio Racy Mattar

Luiz Antonio Fazzio

Guido Amadeu

Valdemar Machado Junior

Maria da Conceição da Cunha Filha

Antonio Moscarelli

Vicent Debels

Ricardo Florence dos Santos

(em 31 de dezembro de 1999)

(em 31 de dezembro de 1999)

Abilio dos Santos Diniz
Presidente

Ana Maria F. dos Santos Diniz D’Avila
Vice Presidente de Operações

Augusto Marques da Cruz Filho
Vice Presidente Administrativo e Financeiro

Alexandre Bossolani
Diretor Comercial Não-Alimentício

Antonio Moscarelli
Diretor de Tesouraria

Caio Racy Mattar
Diretor de Investimentos e Obras

Carlo Ernst
Diretor de Logística

George Washington Mauro
Diretor da Divisão Eletro

Guido Amadeu
Diretor de Controladoria

João Paulo F. dos Santos Diniz
Diretor de Desenv. e Novos Negócios

José Roberto Coimbra Tambasco
Diretor da Divisão Supermercados

José Simão Filho
Diretor de Relações Institucionais

Luiz Antônio Fazzio
Diretor da Divisão Hipermercados

Maria Conceição P. da Cunha Filha
Diretora de Marketing

Pedro Carlos da Silva
Diretor de Segurança

Ricardo Florence dos Santos
Diretor de Relações com Investidores

Valdemar Machado Junior
Diretor Comercial

Vera Giangrande
Ombudsman

DIRETORES EXECUTIVOS E ESTATUTÁRIOS

CONSELHO DA  ADMINISTRAÇÃO
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BOLSA DE VALORES

Máxima (17/12/99)

Mínima (14/01/99)

Fechamento (31/12/99)

Média diária do volume 

negociado (ações)

1999R$ por lote de 1.000 ações

1999

1998

14,00

18,00

28,00

27,15

24,60

24,00

35,00

30,80

30,00

9,52

41,99

30,50

37,50

15,00

64,00

24,60

1º Trimestre
Máx .               Min.

2º Trimestre
Máx .               Min.

3º Trimestre
Máx .               Min.

4º Trimestre
Máx .               Min.

Nos Estados Unidos
As ADRs - American Depositary Receipts da Companhia são negociadas na NYSE – New York Stock Exchange, com o símbolo CBD.

1999

1998

9 3/4

16

17 1/2

24 1/4

14 1/2

20 1/2

20 15/16

27

16 1/2

8

21

26 3/4

18 3/4

12 11/16

35

20 3/4

1º Trimestre
Máx .               Min.

2º Trimestre
Máx .               Min.

3º Trimestre
Máx .               Min.

4º Trimestre
Máx .               Min.

R$ 64,00

R$ 14,00

R$ 60,00

44.038.321 

R$ por lote de 1.000 ações 1998

Máxima (30/04/98)

Mínima (10/09/98)

Fechamento (31/12/98)

Média diária do volume 
negociado (ações)

R$ 30,80

R$ 9,52

R$ 19,50

31.503.639

R$
70,00
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INFORMAÇÕES AOS ACIONISTAS

No Brasil
As ações da Companhia Brasileira de Distribuição são negociadas na BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo, com o símbolo
PCAR4. As debêntures também são listadas com símbolo PCAR12.

(em US$ por ADR)

60,00

32 5/16Máxima (17/12/99)

Mínima (27 e 28/01/99)

Fechamento (31/12/99)

Média diária do volume 

negociado (ADRs)

19991 ADR = 1.000 ações preferenciais

US$ 35

US$ 9 3/4

US$ 32 5/16

119.541

1 ADR = 1.000 ações preferenciais 1998

Máxima (29/04/98)

Mínima (10/09/98)

Fechamento (31/12/98)

Média diária do volume 

negociado (ADRs)

US$ 27

US$ 8

US$ 15 1/2

82.795



BANCOS DEPOSITÁRIOS

No Brasil
Banco Itaú S.A.  
Rua Boa Vista, 185 – 6º- Andar
01014-913 – São Paulo – SP  Brasil

Nos Estados Unidos
The Bank of New York
101 Barclay Street
New York, NY 10286 USA
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Aymar Giglio Junior
Fone: (xx11) 3886-0421
Fax:   (xx11) 3884-2677
aymar@paodeacucar.com.br

Fernando Queiroz Tracanella
ftraca@paodeacucar.com.br

FONTES DE INFORMAÇÕES

As publicações contendo informações a respeito de resulta-
dos trimestrais, do desempenho mensal de vendas, dos
relatórios anuais e do formulário 20-F da CBD, estão
disponíveis mediante solicitações à Diretoria de Relações com
Investidores. 

Informações gerais sobre a Companhia, bem como dados
financeiros direcionados aos investidores e acionistas, estão
disponíveis na website da Diretoria de Relações com Investidores
da CBD (http://www.grupopaodeacucar.com.br).

CAO (Computer Assisted Ordering): sistema que tem o obje-
tivo de coordenar a entrada e saída de mercadorias do estoque,
permite que os pedidos sejam feitos automaticamente, proporcio-
nando a redução do índice de falta de produtos, e que haja entre-
gas planejadas nas lojas. 

Clusterização: agrupamentos de lojas que apresentam caracte-
rísticas semelhantes, como a combinação simultânea de seg-
mentação geográfica, necessidades do consumidor e desempe-
nho das lojas.

Crescimento Orgânico: crescimento físico através de abertu-
ra de novas lojas, excluindo as lojas agregadas em função de
aquisições.

Cross-Docking: processo otimizado de movimentação de  mer-
cadorias nas Centrais de Distribuição, em que a entrada e saída de
produtos são pré-programadas para que a mercadoria não perma-
neça por mais de 24 horas nos depósitos, resultando em redução
de estoques.

DataWarehouse: banco de dados corporativo contendo informa-
ções necessárias para dar suporte às decisões estratégicas.

EDI (Electronic Data Interchange): rede de comunicação dire-
ta que tem o objetivo de integrar as operações da CBD com for-
necedores, agilizando as operações de pedidos de mercadorias,de
transmissão de notas fiscais e de pagamentos.

FLV: Frutas, Legumes e Verduras.

MIPS: Milhões de Instruções por Segundo. 

Planograma: forma padronizada de disposição de produtos
nas lojas. 

Rádio-Frequência: equipamento portátil com leitor óptico e
terminal, utilizado para a transmissão de dados nas Centrais
de Distribuição. Empregado na recepção, alocação e expedi-
ção de mercadorias, incluindo a data de validade e o código
de barra do fornecedor. 

DIRETORIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

INFORMAÇÕES AOS ACIONISTAS

GLOSSÁRIO
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo 1999 1998 1999

Circulante

Caixa e bancos 54.965 36.403 61.937

Aplicações financeiras 1.198.598 333.824 1.198.598

Contas a receber 494.527 446.996 506.602

Estoques 475.711 344.967 538.197

Impostos a recuperar 60.875 63.663 64.635

Adiantamentos a 

fornecedores e funcionários 18.078 9.435 18.082

Despesas antecipadas 15.693 5.779 16.979

Outros 11.462 15.740 13.565

2.329.909 1.256.807 2.418.595

Realizável a longo prazo

Contas a receber 2.636 4.951 97.755

Imposto de renda diferido 29.076 18.584 29.448

Contas correntes com controladas 225.755 1.721 5.108

Depósitos para recursos judiciais 50.731 34.089 50.745

Despesas antecipadas 4.055 5.728 4.055

312.253 65.073 187.111

Permanente

Investimentos 228.814 5.622 228.814

Imobilizado 1.780.379 1.389.822 1.889.441

Diferido 393.708 307.155 430.259

2.402.901 1.702.599 2.548.514

5.045.063 3.024.479 5.154.220
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CONTROLADORA CONSOLIDADO CONTROLADORA CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Passivo 1999 1998 1999

Circulante

Fornecedores 747.531 604.323 792.420

Obrigações por compra de ativos 111.148 44.502 111.148

Financiamentos 425.196 347.891 477.991

Debêntures 16.483 15.813 16.483

Salários e contribuições sociais 59.880 57.515 64.409

Impostos sobre vendas 20.973 28.304 25.496

Impostos parcelados 10.684 9.567 10.684

Dividendos propostos 15.957 5.013 15.957

Juros sobre o capital próprio 

e imposto de renda na fonte 40.000

Conta corrente com 

controladora e outros 57.138 24.629 59.559

1.464.990 1.177.557 1.574.147

Exigível  a longo prazo

Financiamentos 341.345 417.816 341.345

Debêntures 285.159 314.860 285.159

Provisão para contingências 264.150 104.912 264.150

Obrigações por compra de ativos 54.127 3.504 54.127

Imposto de renda  e parcelados 9.469 34.099 9.469

954.250 875.191 954.250

Recursos capitalizáveis - debêntures 310.387 310.387

Patrimônio líquido

Capital social 1.491.118 537.730 1.491.118

Reservas de capital 348.292 4.050 348.292

Reservas de lucros 476.026 429.951 476.026

2.315.436 971.731 2.315.436

Total de recursos capitalizáveis 

e patrimônio líquido 2.625.823 971.731 2.625.823

5.045.063 3.024.479 5.154.220

EM MILHARES DE REAIS

– –

–
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

CONTROLADORA CONSOLIDADO

1999 1998 1999

Receita operacional bruta 6.558.743 5.133.462 6.943.176

Impostos sobre vendas (1.009.844) (749.949) (1.139.967)

Receita  llíquida  ddas  vvendas 5.548.899 4.383.513 5.803.209

Custo das mercadorias vendidas (4.059.521) (3.194.373) (4.235.793)

Lucro bruto 1.489.378 1.189.140 1.567.416

Despesas (receitas) operacionais

Despesas com vendas 851.176 726.590 912.292

Gerais e administrativas 230.668 190.835 231.648

Depreciação e amortização 138.365 102.669 142.698

Impostos e taxas 30.496 21.268 31.944

Despesas financeiras

Juros sobre o capital próprio 40.000

Variação cambial (Nota 9(a)) 152.205 152.205

Outras 392.590 215.401 412.847

Receitas financeiras (370.365) (263.193) (378.912)

Perda com investimento em controladas 2.806 1.630

Resultado de equivalência patrimonial 1 420

1.427.942 1.033.990 1.506.352

Lucro operacional 61.436 155.150 61.064

Resultado não operacional 2.210 3.089 2.210

Lucro antes do imposto de renda e 

da reversão dos juros 

sobre o capital próprio 63.646 158.239 63.274

mposto de renda (Nota 13)

Do exercício (13.330) (27.877) (13.330)

Diferido 11.716 (11.358) 12.088

Lucro antes da reversão dos juros 

sobre o capital próprio 62.032 119.004 62.032

Reversão de juros sobre 

o capital próprio 40.000

Lucro líquido do exercício 62.032 159.004 62.032

Lucro líquido do exercício por 

lote de mil ações - R$ 0,64 2,04 0,64

EM MILHARES DE REAIS
1999 1998 1999

Origens de recursos

Das operações sociais

Lucro líquido do exercício 62.032 159.004 62.032

Despesas que não afetam o capital circulante

Depreciação e amortização 138.365 102.669 142.698

Amortização da variação cambial 

diferida 13.431 13.431

Imposto de renda 1.614 39.235 1.242

Valor residual de ativos 

permanentes baixados 4.616 14.970 4.617

Juros e variações monetárias 

de itens a longo prazo 68.906 39.866 68.906

Equivalência patrimonial 1 420

288.965 356.164 292.926

De acionistas

Aumento de capital 1.248.707 1.248.707

De terceiros

Aumento no exigível a longo prazo e recursos capitalizáveis

Financiamentos 103.842 285.081 103.842

Debêntures 297.000 200.000 297.000

Contingências e outros 168.864 17.680 168.864

Obrigações por compra de ativos 88.212 2.780 88.212

Redução do realizável a longo prazo 7.387

Transferências para o ativo circulante 3.987 30.821 3.987

Incorporação dos ativos 

líquidos de controladas/ligada 2.744 70.928 2.744

Total dos recursos 2.202.321 963.454 2.213.669

Aplicações dos recursos

Em dividendos distribuídos e propostos 15.957 5.013 15.957

Juros sobre o capital próprio 40.000

Redução do exigível a longo prazo 52.189 52.189

Por transferência para o passivo circulante 350.170 112.725 350.170

No realizável a longo prazo 213.260 21.173 95.133

No ativo permanente

Investimentos 225.876 346.571 225.876

Imobilizado 512.125 557.252 623.797

Diferido 47.075 26.560 85.349

Total das aplicações 1.416.652 1.109.294 1.448.471

Aumento (redução) no 

capital circulante 785.669 (145.840) 765.198

Variações do capital circulante

Ativo circulante

No fim do exercício 2.329.909 1.256.807 2.418.595

No início do exercício 1.256.807 1.034.082 1.256.807

1.073.102 222.725 1.161.788

Passivo circulante

No fim do exercício 1.464.990 1.177.557 1.574.147

No início do exercício 1.177.557 808.992 1.177.557

287.433 368.565 396.590

Aumento (redução) no 

capital circulante 785.669 (145.840) 765.198

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

EM MILHARES DE REAIS

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

–

–

––

–

CONTROLADORA CONSOLIDADO



A Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia") tem como atividade

preponderante a comercialização, no varejo, de produtos alimentícios, artigos de

vestuário, eletroeletrônicos e outros que completam suas linhas de hipermercados,

supermercados e lojas especializadas  de departamentos, representadas basicamente

pelas denominações comerciais "Pão de Açúcar", "Extra", "Barateiro" e "Eletro". Em

31 de dezembro de 1999, a Companhia dispunha de 349 lojas (284 lojas em 31 de

dezembro de 1998) em funcionamento, sendo 329 lojas próprias e 20 lojas operadas

pela controlada Novasoc Comercial Ltda. ("Novasoc").

Em conformidade com o seu Plano de Expansão, a Companhia assumiu em 1º de

fevereiro de 1999, o controle acionário da empresa Peralta Comercial e Importadora

S.A., ("Peralta") e, a partir de 1º de março de 1999, as operações dessa controlada

passaram a ser geridas em nome da Companhia. 

Em 10 de maio de 1999, a Companhia adquiriu 10% das quotas da empresa Novasoc

que, em 30 de abril de 1999, havia arrendado 25 lojas da rede Paes Mendonça S.A.,

sociedade que continuará existindo e é, contratualmente, a responsável única e

integral pelos débitos daquela organização, contraídos anteriormente à data do

arrendamento (Nota 7 (b)).

Em setembro de 1999, por meio de subscrição privada de ações (Nota 14 (b) (iii)), a

Companhia admitiu novo sócio estratégico, o Grupo Casino Guichard Perrachon, que

passou a deter 23,99% do capital ordinário e 22,24% do capital total da Companhia.

Ainda em 1999, em consonância com o projeto de expansão, foram adquiridas

outras empresas que estão descritas na Nota 7, incrementando as operações da

Companhia.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

999

Companhia Brasileira de Distribuição

35

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCRO

LEGAL LUCROS 

ACUMULADOS

TOTALSUBVENÇÕES PARA

INVESTIMENTOS

CAPITAL

SOCIAL

BÔNUS DE 

SUBSCRIÇÃO

RETENÇÃO DE

LUCROS

A REALIZAREXPANSÃO

Em 31 de dezembro de 1997 537.730 4.050 23.722 142.726 38.458 111.054 857.740

Destinação de reserva 92.164 (92.164)

Realização de reserva (4.997) 4.997

Lucro líquido do exercício 159.004 159.004

Reserva legal 7.950 (7.950)

Dividendos propostos 

(R$ 0,064 por lote de mil ações) (5.013) (5.013)

Juros sobre o capital próprio (40.000) (40.000)

Reserva de retenção de lucros 111.038 (111.038)

Em 31 de dezembro de 1998 537.730 4.050 31.672 234.890 33.461 129.928 971.731

Aumentos de capital

Incorporação de 

empresa (Nota 14 (b)(i)) 2.744 2.744

Conversão de 

debêntures (Nota 11(b)) 46.179 46.179

Integralização 

(Nota 14(b) (iii) e (iv)) 904.465 344.242 1.248.707

Destinação de reserva 99.935 (99.935)

Realização de reserva (4.898) 4.898

Lucro líquido do exercício 62.032 62.032

Reserva legal 3.101 (3.101)

Dividendos propostos (Nota 14(d)) (15.957) (15.957)

Reserva de retenção de lucros 47.872 (47.872)

Em 31 de dezembro de 1999 1.491.118 4.050 344.242 34.773 334.825 28.563 77.865 2.315.436

1 CONTEXTO OPERACIONAL

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998

EM MILHARES DE REAIS



As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com os

princípios contábeis previstos na legislação societária brasileira.

(a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência.

(b) Ativos circulante e realizável a longo prazo

Os estoques adquiridos pelos centros de distribuição são demonstrados ao custo

médio e os adquiridos diretamente pelas lojas, ao preço da última aquisição, que

se aproxima ao critério "Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair - PEPS", acrescido dos

custos de estocagem e manuseio, inferiores aos valores de realização.

Os demais itens são apresentados ao valor de custo, acrescido dos rendimentos

e das variações monetárias auferidas, e deduzidos da provisão necessária, quando

aplicável, para refletir o valor de realização.

O imposto de renda diferido sobre diferenças temporárias é constituído à

alíquota de 25%.

(c) Permanente

Demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995,

combinado com os seguintes aspectos:

• Participação nos investimentos em controladas avaliada pelo custo de 

aquisição ou, quando aplicável,pelo método de equivalência patrimonial (Nota 7).

• Depreciação de bens do imobilizado pelo método linear, às taxas mencionadas

na Nota 8, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.

• Amortização de parcelas de ágios decorrentes de expectativa de rentabilidade   

futura, de fundos de comércio, da variação cambial diferida e de gastos pré-

operacionais, nos prazos descritos nas Notas 7 e 9.

(d) Passivos circulante, exigível a longo prazo e recursos capitalizáveis

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,

dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos.

(e) Demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 1999 foram

preparadas de acordo com os princípios de consolidação previstos na legislação

societária brasileira e Instrução no. 247 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM,

abrangendo as demonstrações financeiras da Companhia e de sua sociedade

controlada Novasoc.

Das demonstrações financeiras consolidadas, foram eliminados os investimentos

na proporção da participação da investidora no resultado da investida, os saldos

ativos e passivos, as receitas e despesas e os lucros não realizados decorrentes de

operações entre as empresas consolidadas. As controladas da Companhia são:

(i) Novasoc

Conforme contrato social da Novasoc, a distribuição dos resultados da empresa

poderá ser feita de forma desproporcional à participação dos quotistas no capital

social, sendo que em reunião de quotistas realizada em 30 de dezembro de 1999,

foi acordado que a Companhia participará em 99,98% dos resultados de 1999.

Estão sendo apresentadas as demonstrações financeiras consolidadas dos saldos

da controlada Novasoc, considerando-se as eliminações que se fazem necessárias.

(ii) Demais controladas

De conformidade com a Instrução no. 247 da CVM, as demonstrações financeiras

das empresas controladas integrais Peralta, Nirpec Alimentos S.A.("Nirpec"),

Supermercados Mogi S.A.("Mogi") e Stratosfera Administradora S/C

Ltda.("Stratosfera"), não foram consolidadas às demonstrações financeiras da

Companhia, tendo em vista o objetivo da Administração de descontinuar essas

empresas. Suas operações já vêm sendo administradas pela Companhia.

As aplicações financeiras são, basicamente, objeto de operações de "swap" de

taxa de juros. Em 31 de dezembro de 1999, o volume dessas operações era de R$

1.029.842 (1998 - R$ 259.093).

As demais aplicações, no montante de R$ 168.756 (1998 - R$ 74.731), estão

concentradas em fundos de investimento, cuja carteira é composta principalmente

por CDBs, "Export Notes", LFTs e LTNs.

As operações com crediário são pactuadas com encargos financeiros prefixados

e com prazos de vencimento de até 24 meses.

As vendas financiadas representam cheques pré-datados com taxa prefixada de

juros de 6,0% ao mês (1998 - 5,4% a.m.) e prazos não superiores a 90 dias.

As operações com cartões de crédito referem-se às vendas de mercadorias por

meio de cartões de crédito administrados por terceiros.

As contas a receber da Novasoc referem-se à venda de mercadorias para

abastecimento de lojas por parte da Companhia.

Companhia Brasileira de Distribuição
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2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E CRITÉRIOS DE CONSOLIDAÇÃO

3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4 CONTAS A RECEBER

CONTROLADORA CONSOLIDADO

1999 1998 1999

Circulante

Crediário 156.364 150.575 162.384

Vendas financiadas 

(cheques pré-datados) 102.955 134.039 109.638

Cartão de crédito 181.701 150.642 214.345

"Tickets" de venda e outros 30.137 32.262 37.080

Contas a receber - Novasoc 39.503

Provisão para devedores duvidosos (16.133) (20.522) (16.845)

494.527 446.996 506.602

Longo prazo

Crediário 2.636 4.951 2.640

Contas a receber - Paes Mendonça 95.115

2.636 4.951 97.755

EM MILHARES DE REAIS

––

––

CONTROLADORA CONSOLIDADO



As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Contas a receber - Paes Mendonça - refere-se, basicamente, ao crédito pelo

pagamento de obrigações assumidas (principalmente fornecedores) pela Novasoc,

por conta do arrendamento efetuado junto à Paes Mendonça, as quais serão

reembolsadas até o término da vigência do contrato de arrendamento, corrigidas

monetariamente. Conforme disposições contratuais, foram recebidas garantias

representadas por fundos de comércio de lojas operadas atualmente pela 

controlada Novasoc.

A provisão para devedores duvidosos é constituída considerando a média de

perdas efetivas em exercícios anteriores, complementada pela análise da

administração sobre as prováveis perdas com os créditos em aberto: 

Diretrizes básicas para constituição da provisão:

• Crediário

Constituição: Com base no índice histórico de perdas apurado nos últimos 

12 meses.

Baixa: Créditos vencidos a mais de 180 dias, são baixados das contas a receber

contra a provisão.

• Vendas financiadas (cheques pré-datados)

Constituição: Com base no índice médio histórico de devolução e recuperação

desses cheques, apurado nos últimos 12 meses.

Baixa: Os cheques são depositados nos seus respectivos vencimentos. A baixa 

dos cheques sem suficiência de fundos dá-se após todos os procedimentos legais,

sendo então debitados contra a provisão.

• Cartão de crédito e "tickets" de vendas

Não é constituída provisão para devedores duvidosos sobre os saldos de cartões

de crédito e "tickets", pois os riscos de crédito são assumidos substancialmente

por terceiros.

(i) Registra, principalmente, créditos de imposto de renda e contribuição social

advindos da incorporação da Rede Barateiro de Supermercados S.A., atualizados

monetariamente.

CONTROLADORA CONSOLIDADO

1999 1998 1999

Crediário (14.180) (18.143) (14.892)

Vendas financiadas (1.953) (2.379) (1.953)
(cheques pré-datados)

(16.133) (20.522) (16.845)

5 ESTOQUES

CONTROLADORA CONSOLIDADO

1999 1998 1999

Nas lojas 341.305 231.813 396.621

Nos centros de distribuição 134.406 113.154 141.576

475.711 344.967 538.197

6 IMPOSTOS A RECUPERAR

CONTROLADORA CONSOLIDADO

1999 1998 1999

Impostos a recuperar (i) 29.602 25.730 33.362

Imposto de renda antecipado 14.525 14.525

PIS e FINSOCIAL a recuperar 10.702 31.087 10.702

Imposto de renda sobre 

aplicações financeiras 6.046 6.846 6.046

60.875 63.663 64.635

7 INVESTIMENTOS

NOVASOC PERALTA NIRPEC MOGI STRATOSFERA

Ações/quotas possuídas 1.000 477.233 5.925.844 1.900.291 122.999

Participação no capital social - % 10 99,99 99,99 99,99 99,99

Capital social - R$ 10 1.335 5.926 7.400 123

Patrimônio líquido (passivo a descoberto) - R$ (1.167) (6.696) 20.320 7.256 123

Lucro líquido (prejuízo) do exercício - R$ (1.177) (1.630) (144)

(a) Informações sobre os investimentos em 31 dezembro de 1999

EM MILHARES DE REAIS

EM MILHARES DE REAIS

EM MILHARES DE REAIS

EM MILHARES DE REAIS
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Em 31 de dezembro de 1997 10.842                          8823 11.665

Adições

Custo 123 58.355 1.651 13.536 549 74.214

Ágio 4.127 222.517 34.217 11.496 272.357

Equivalência patrimonial (480) 60 (420)

Amortização de ágio (2.386) (124) (1.098) (3.608)

Transferências por 

incorporação para:

Imobilizado (292) (13.275) (13.567)

Diferido (222.517) (31.830) (9.744) (264.091)

Outros ativos líquidos (57.583) (1.625) (11.693) (70.901)

Resultado (27) (27)

Em 31 de dezembro de 1998 4.250 1.372 5.622

Adições

Custo 1 20.320 6.938 27.259

Ágio 148.559 24.680 25.378 198.617

Equivalência patrimonial (1) (1)

Amortização de ágio (1.729) (150) (160) (52) (2.091)

Baixa (592) (592)

Em 31 de dezembro de 1999 146.830 44.850 32.156 4.198 780 228.814

(b) Movimentação de investimentos

NOVASOC PERALTA NIRPEC MOGI

MILLO’S

COMERCIAL

CARAJÁS S.A.

(‘MILLO’S’)

MCP

S/C LTDA.

(‘MCP’)

PAT COMERCIAL

LTDA. (‘PAT’) OUTROS TOTALSTRATOSFERA BARATEIRO

Peralta: Em 1º de fevereiro de 1999, a Companhia assumiu o controle acionário

da empresa, mediante subscrição de ações ordinárias. A partir de 1º de março de

1999, a Companhia passou a administrar as operações da Peralta.

A diferença entre passivos e ativos da empresa na data da aquisição (R$ 5.066),

bem como o prejuízo do exercício (R$ 1.630), foram registrados no passivo 

da Companhia.

Novasoc: Em 10 de maio de 1999, a Companhia adquiriu 10% das quotas da

empresa Novasoc que, em 30 de abril de 1999, havia arrendado 25 lojas da rede Paes

Mendonça S.A., que continuará existindo e é, contratualmente, o responsável único e

integral por todas e quaisquer obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias,

comerciais e de qualquer outra natureza, cujo fato gerador seja anterior à data do

contrato de arrendamento. A vigência do contrato é de 5 anos, podendo ser

prorrogado por igual período duas vezes consecutivas. As lojas arrendadas foram

reestruturadas e reformadas, sendo que até 31 de dezembro de 1999, 20 lojas já

haviam sido reabertas.

Durante a vigência do referido contrato, os acionistas da Paes Mendonça S.A. não

poderão alienar suas ações sem a prévia e expressa concordância da 

Novasoc.

Conforme previsto no contrato social, a distribuição dos resultados da Novasoc

poderá ser feita de forma desproporcional à participação no capital social da empresa,

sendo que em reunião de quotistas realizada em 30 de dezembro de 1999, foi

acordado que a Companhia participará em 99,98% dos resultados de 1999.

Nirpec: Em 15 de outubro de 1999, a Companhia adquiriu 100% das ações dessa

empresa, cujo acervo está representado por imóvel operacional localizado no

município de São Paulo.

Mogi: Em novembro de 1999, a Companhia adquiriu a rede Mogi, representada por

três supermercados e um hipermercado localizados na região de Mogi das Cruzes no

Estado de São Paulo.

Foram também adquiridos os ativos operacionais e os fundos de comércio da Super-

mercados Mogiano Ltda., representados por um hipermercado e um supermercado,

localizada na mesma região. O montante pago foi de R$ 8.640, dos quais R$ 6.743,

relativos a fundos de comércio, estão registrados no ativo diferido (Nota 9).

Barateiro,  MMillo's  ee  MMCP: A Companhia adquiriu as ações/quotas das empresas no

primeiro semestre de 1998 e incorporou-as ao seu patrimônio líquido em 28 de

setembro de 1998.

Stratosfera: O controle acionário dessa empresa foi adquirido em 3 de dezembro

de 1998.

Os ágios apurados nas aquisições dessas empresas, estão fundamentados em

laudos emitidos por peritos independentes, com sustentação, principalmente, na

expectativa de rentabilidade futura e na mais-valia dos ativos imobilizados, e estão

sendo amortizados de acordo com a rentabilidade das lojas adquiridas, em prazo de

até 10 anos. Nas incorporações, as parcelas dos ágios relativas à expectativa de

rentabilidade futura foram transferidas para o ativo diferido (Nota 9).

EM MILHARES DE REAIS
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1999 1998

Saldos

Dividendos propostos e/ou juros

sobre o capital próprio (líquido) (8.485) (1.202) (9.687) (27.936)

Contas a receber 39.503 39.503

Conta corrente a receber (a pagar) (24.183) 220.647 5.108 201.572 1.721

Outras contas a receber (a pagar) 11 11 (977)

Transações

Serviços prestados e aluguéis 11.604 11.604 (13.503)

Vendas líquidas 180.112 10.408 190.520 39.199

Propaganda 1.108

Receitas financeiras, líquidas 1.037 16.713 5.275 23.025 909

Compra (venda) de ativo imobilizado (16.893) (16.893)

(c) Saldos e transações com partes relacionadas

PÃO DE AÇÚCAR S.A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PENÍNSULA

PARTICIPAÇÕES S.A. NOVASOC

PERALTA, MOGI 

E OUTROS TOTAL TOTAL

As operações realizadas com partes relacionadas são efetuadas a preços e condições normais de mercado. Os contratos de conta corrente com a empresa controladora e

com as suas controladas estão sujeitos a encargos financeiros equivalentes a juros de mercado. As vendas de mercadorias referem-se ao abastecimento das lojas,

principalmente da Novasoc, pelo centro de distribuição da Companhia e foram efetuadas a preço de custo. 

8 IMOBILIZADO

1999 1998 1999 %

Terrenos 489.416 489.416 369.616 489.416 489.416

Edifícios 737.466 95.001 642.465 537.064 737.466 95.001 642.465 4

Benfeitorias e melhoramentos 430.808 169.257 261.551 192.433 471.459 170.073 301.386 10 a 33

Equipamentos 360.120 181.643 178.477 131.020 373.551 182.305 191.246 10 a 20

Instalações 166.634 62.244 104.390 60.640 182.564 63.257 119.307 20

Móveis e utensílios 56.252 38.962 17.290 12.322 60.439 39.051 21.388 10

Veículos 18.639 6.300 12.339 10.515 19.079 6.330 12.749 20

Imobilizações em andamento 65.850 65.850 69.693 102.880 102.880

Outros 10.888 2.287 8.601 6.519 10.891 2.287 8.604

2.336.073 555.694 1.780.379 1.389.822 2.447.745 558.304 1.889.441

CONTROLADORA CONSOLIDADO

CUSTO

DEPRECIAÇÃO

ACUMULADA LÍQUIDO LÍQUIDO CUSTO

DEPRECIAÇÃO

ACUMULADA LÍQUIDO

TAXAS ANUAIS DE

DEPRECIAÇÃO

As inversões diretas no ativo imobilizado da Companhia, totalizaram R$ 512.125 

(1998 - R$ 557.252) e no consolidado R$ 623.797. Estas inversões referem-se, basica-

mente, às compras de terrenos e edifícios para expansão das atividades, obras de cons-

trução de novas lojas, ampliação do centro de distribuição, reformas de diversas lojas,

investimentos em equipamentos, aquisição de ativos das empresas adquiridas e capi-

talização de juros. As referidas inversões  foram em parte financiadas e estão apresenta-

das na rubrica "Obrigações por compra de ativos", no montante de R$ 165.275 (1998 -

R$ 48.006). Ainda nesta rubrica, estão registrados os saldos a pagar da compra das

Redes Peralta e Mogi. A maioria destas obrigações está sujeita a encargos financeiros

com base no Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, acrescido de juros de mercado.

Em 1999, foram capitalizados juros e encargos financeiros decorrentes de

financiamentos obtidos junto a terceiros, no montante de R$ 43.418 (1998 - 

R$ 13.492), durante o processo de construção ou reforma de lojas. A alocação dos

juros e encargos financeiros ao resultado é feita em consonância com os prazos de

depreciação dos ativos financiados.

As imobilizações em andamento referem-se às reformas em diversas lojas da

Companhia e sua controlada e à construção de novas lojas.

EM MILHARES DE REAIS

EM MILHARES DE REAIS
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9 DIFERIDO

Em 31 de dezembro de 1997 32.007 32.007 32.007

Adições 26.560 26.560 26.560

Transferido de investimentos 264.091 264.091 264.091

Amortização (15.503) (15.503) (15.503)

Em 31 de dezembro de 1998 307.155 307.155 307.155

Adições 7.243 71.639 39.832 118.714 38.274 156.988

Amortização (17.882) (13.431) (848) (32.161) (1.723) (33.884)

Em 31 de dezembro de 1999 296.516 58.208 38.984 393.708 36.551 430.259

CONTROLADORA CONTROLADA CONSOLIDADO

ÁGIOS

(NOTA 7 (b))

VARIAÇÃO

CAMBIAL SUB-TOTAL

GASTOS  PRÉ -

OPERACIONAIS 

E OUTROS

GASTOS  PRÉ -

OPERACIONAIS 

E OUTROS TOTAL

10 FINANCIAMENTOS

Curto  PPrazo

Local

BNDES  (i) Variação Cambial + 3,5 % 17.424 11.358 17.424

(i) TJLP + 3,5 % 63.110 39.708 63.110

(ii) TJLP + 3,5 % 1.284 1.284
81.818 54.066 81.818

Capital de giro 20,8 % (1998 -23,4 %) 1.611 1.609 1.611

Do exterior

Capital de giro

Terceiros 8,1 % a 36,6 % (1998 - Variação Cambial e 5,7 % a 15,1 %) 308.829 276.744 361.624

Importações LIBOR + 0,5 % a 3,0 % (1998 - LIBOR + 0,7 % a 2,9 %) 32.938 18.472 32.938

425.196 347.891 477.991

Longo  PPrazo

Local

BNDES  (i) Variação Cambial + 3,5 % 47.179 44.699 47.179

(i) TJLP + 3,5 % 184.775 232.692 184.775

(ii) TJLP + 3,5 % 102.972 102.972

334.926 277.391 334.926

Do exterior

Expansão

Terceiros 9,8 % a 12,1 % (1998 - Variação cambial 5,7 % a 13,0 %) 6.419 139.845 6.419

Importações LIBOR + 0,7 % a 2,9 % 580

341.345 417.816 341.345

CONTROLADORA CONSOLIDADO

JUROS E

ENCARGOS ANUAIS 1999 1998 1999

EM MILHARES DE REAIS

EM MILHARES DE REAIS

(a) Variação cambial

Conforme autorizado pela Medida Provisória no. 1.818 de 25 de março de 1999

(convertida em Lei Federal no. 9.816/99 em 23 de agosto de 1999) e a Deliberação

CVM no. 294 de 26 de março de 1999, a Companhia optou por registrar no ativo

diferido, parcela do resultado líquido negativo decorrente das variações das taxas de

câmbio ocorridas no 1º. trimestre de 1999. O resultado líquido negativo apurado no

encerramento do 1º. trimestre de 1999, decorrente da variação cambial, foi de R$

210.413 (registrado na rubrica de despesas financeiras - variação cambial), sendo que

parcela no montante de R$ 71.639 foi diferida e está sendo amortizada no prazo

máximo de até 4 anos.

(b) Gastos pré-operacionais e outros

Os gastos pré-operacionais, que incluem R$ 38.274 referente a Novasoc, são

diferidos até a abertura/reabertura das lojas (inclusive os gastos com pessoal,

treinamento e aluguel), iniciando-se, então, a amortização por prazo de cinco anos.

Estão registrados também, gastos com arrendamento de ativos diversos

localizados em pontos comerciais de propriedade de terceiros, incluindo os ativos

das antigas lojas Mappin da Praça Ramos de Azevedo e do Itaim no município de

São Paulo, a serem amortizados no prazo máximo de dez anos.



BNDES

(i)Contrato firmado em 23 de outubro de 1997

Foram captados recursos no montante de R$ 317.397. Os juros incidentes sobre

os recursos captados são de 3,5% ao ano acima da TJLP - Taxa de Juros de Longo

Prazo (83% da linha) ou acima da cesta de moedas estrangeiras do BNDES (17% da

linha) e estão sendo apropriados mensalmente. Os pagamentos estão sendo

efetuados em 60 parcelas mensais após o período de carência de 12 meses.

(ii) Contrato firmado em 16 de novembro de 1999

A Companhia firmou novo contrato de abertura de linha de crédito com o BNDES,

no montante principal de R$ 130.000, tendo sido liberados até 31 de dezembro de

1999 recursos da ordem de  R$ 103.130. Os juros incidentes sobre os recursos

captados são de 3,5% ao ano acima da TJLP e estão sendo apropriados

mensalmente. Os pagamentos serão efetuados em 60 parcelas mensais após o

período de carência de 12 meses.

Os contratos exigem a manutenção, por parte da Companhia, de certos níveis de

capitalização e liquidez corrente e a integralização do crédito no programa de

investimentos da Companhia, com a implantação de lojas e compra de

equipamentos. A empresa controladora ofereceu fiança, responsabilizando-se

solidariamente até a liquidação dos contratos.

Outros financiamentos

Os financiamentos de capital de giro estão representados substancialmente por

captações com encargos financeiros prefixados e utilizados em operações de

crédito direto ao consumidor, principalmente crediário e cheques pré-datados.

Como forma de proteger-se de variações cambiais dos financiamentos de moeda

estrangeira, a partir de outubro de 1999, a Companhia efetuou contratos de "swap"

à taxas prefixadas (Nota 15). Em garantia dos financiamentos, foram oferecidas

notas promissórias e avais dos acionistas.

(a) 3a. emissão

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 9 de agosto de 1999, foi

aprovada a proposta do Conselho de Administração para a 3a. emissão de

debêntures até o limite de R$ 600.000.000,00, representadas por um número

indeterminado de séries, e colocação pública de debêntures, contendo as

seguintes principais características:

(i) data de início da emissão e distribuição: 1º de setembro de 1999;

(ii) forma e espécie: debêntures nominativas, escriturais e com garantia

subordinada;

(iii) valor nominal: as debêntures terão valor nominal unitário, na data de emissão

de R$ 1.000,00;

(iv) quantidade: 1a. série de 297.000 debêntures conversíveis em ações

preferenciais;

(v) ágio: as debêntures foram emitidas com ágio de 54,69%;

(vi) preço de subscrição: valor nominal atualizado pelo Índice Geral de Preços

Mercado (IGP-M), acrescido de juros de 13% ao ano;

(vii) remuneração: IGP-M acrescido de juros de 13% ao ano. Os juros serão pagos

no vencimento;

(viii) vencimento das debêntures: 1º de setembro de 2000;

(ix) conversibilidade da 1a. série da 3a. emissão: poderão ser convertidas em

ações preferenciais da Companhia pelo seu valor nominal acrescido da

remuneração descrita anteriormente, a qualquer momento, a partir da data 

de subscrição, à opção dos debenturistas. A quantidade de ações 

preferenciais nominativas de emissão da Companhia decorrentes da 

conversão de cada debênture será de 20.202 ações.

Os controladores da Companhia cederam o direito de subscrever as Debêntures

da 3a. emissão, 1a. série, ao Grupo Casino Guichard Perrachon. Esses recursos

estão vinculados e destinados a futuro aumento de capital, por força de

disposições contratuais contidas em acordo de acionistas e, por esse motivo, estão

sendo apresentados na rubrica Recursos Capitalizáveis - Debêntures.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2000 203.828

2001 103.280 71.250

2002 96.791 67.326

2003 84.235 58.240

2004 em diante 57.039 17.172

341.345 417.816

11 DEBÊNTURES

1999 1998

Curto prazo

1a. emissão - 1a. série TJLP + 8% 2.921 3.021

2a. emissão - 1a. série IGP-M + 13% 11.642 11.193

2a.série IGP-M + 13% 1.920 1.599

16.483 15.813

Longo prazo

1a. emissão - 1a. série TJLP + 8% 89.937 115.292

2a. emissão - 1a. série IGP-M + 13% 165.274 174.622

2a. série IGP-M + 13% 29.948 24.946

285.159 314.860

Recursos Capitalizáveis - Debêntures

3a. emissão - 1a. série IGP-M + 13% 310.387

1999 1998

FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO POR ANO DE VENCIMENTO:

EM MILHARES DE REAIS EM MILHARES DE REAIS
JUROS E

ENCARGOS ANUAIS

–
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(b) Debêntures convertidas em ações

1a. emissão 100.000

30.06.99 (50) 1.857.067 32,48368 60

23.11.99 (9.754) 360.730.714 34,92365 12.598

26.11.99 (4.950) 181.908.322 35,18024 6.400

Total  dda  11a.emissão 100.000 (14.754) 85.246 544.496.103 19.058

2a. emissão 175.000

30.06.99 (2.000) 66.666.000 32,29152 2.153

05.08.99 (50) 1.666.650 32,98505 55

10.08.99 (3.210) 106.998.930 33,06698 3.538

17.08.99 (590) 19.666.470 33,18202 653

15.10.99 (100) 3.333.300 34,13921 114

09.11.99 (30) 999.990 34,64999 35

08.12.99 (50) 1.666.650 35,50787 59

14.12.99 (346) 11.533.218 35,67056 411

15.12.99 (3.000) 99.999.000 34,94327 3.494

15.12.99 (2.888) 96.265.704 35,31900 3.400

15.12.99 (3.000) 99.999.000 35,45381 3.545

15.12.99 (4.146) 138.198.618 35,69775 4.934

17.12.99 (3.030) 100.998.990 35,75219 3.611

22.12.99 (935) 31.166.355 35,88865 1.119

Total  dda  22a.emissão 175.000 (23.375) 151.625 779.158.875 27.121

Total das conversões em 1999 1.323.654.978 46.179

EMISSÃO

DATA DA

CONVERSÃO EMITIDAS CONVERTIDAS

31 DE DEZEMBRO

DE 1999

QUANTIDADE DE AÇÕES

PREFERENCIAIS CONVERTIDAS

PREÇO DA AÇÃO POR

LOTE DE MIL (R$)

AUMENTO DE 

CAPITAL

A Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 9 de agosto de 1999, deliberou

pela não utilização do saldo remanescente relativo à  2a. emissão de debêntures.

As despesas de colocação das debêntures, representadas principalmente por

comissão, foram lançadas em despesas antecipadas e estão sendo apropriadas de

acordo com o prazo de vencimento das debêntures.

A Companhia obteve tutela antecipada autorizando a compensação de valores

que considera indevidamente recolhidos, a título de contribuição ao Seguro

Acidente de Trabalho (SAT) e Salário Educação, com créditos vincendos das

mesmas contribuições devidas ao INSS patronal. Portanto, os valores apurados

não vêm sendo recolhidos, mantidos na provisão para contingências - INSS, até o

desfecho da questão. Cumprindo determinação judicial, a Companhia vem

caucionando, por meio de depósitos judiciais, Títulos da Dívida Pública para ter o

direito à compensação dos valores que considera indevidamente recolhidos a título

de Salário Educação.

Com base em liminar judicial, a Companhia considera, na definição dos

montantes a pagar do imposto de renda, os efeitos da depreciação dos bens do

ativo permanente decorrente da diferença de correção monetária do denominado

"Plano Verão". O montante total da referida depreciação é de aproximadamente 

R$ 134.034, integralmente utilizado para o cálculo da base do imposto de renda.

Conservadoramente, a Companhia não reconhece nos registros contábeis a

redução da obrigação do encargo que decorreria dessa compensação.

A Companhia obteve sentença favorável em 1a. instância, concedendo-lhe o direito

de não aplicar o disposto na Lei no. 9718/98, permitindo que a Companhia recolha a

COFINS nos termos da Lei Complementar no. 70/91 (2% sobre o faturamento) e o PIS

nos moldes da Lei no. 9715/98 (0,65% sobre o faturamento), a partir de 1º de fevereiro

de 1999. Entretanto, a diferença dos montantes apurados, pelo disposto na Lei no.

9718/98, conservadoramente, está sendo provisionada. 

CONTROLADORA CONSOLIDADO12 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

1999 1998

INSS 78.898

Imposto de renda 83.937 58.075

COFINS e PIS 78.628 14.835

FINSOCIAL 9.035 8.267

Trabalhistas e outros 13.652 23.735

264.150 104.912

EM MILHARES DE REAIS

QUANTIDADE DE DEBÊNTURES



(a) Capital social e direitos das ações

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por

97.261.273.693  (1998 - 78.116.125.080) ações nominativas sem valor nominal,

sendo 62.858.754.615 (1998 - 50.066.371.760) ações ordinárias com direito a voto

e 34.402.519.078 (1998 - 28.049.753.320) ações preferenciais.

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 9 de agosto de 1999, foi

aprovada a proposta da Diretoria para alteração do artigo 6o. do Estatuto Social da

Companhia, aumentando o limite de Capital Autorizado de 100.000.000.000 de

ações para 150.000.000.000 de ações, bem como incluiindo a possibilidade de

emissão de ações ordinárias por deliberação do Conselho de Administração,

independente de reforma estatutária, dentro do limite do Capital Autorizado.

As ações preferenciais não possuem direito a voto, mas conferem todos os

direitos e vantagens das ações ordinárias, além da prioridade assegurada pelo

estatuto social no reembolso do capital e no recebimento de um dividendo mínimo

anual de R$ 0,15 por lote de mil ações, não cumulativo.

Aos titulares de ações de qualquer espécie serão atribuídos, em cada exercício,

dividendos e/ou juros sobre o capital próprio não inferiores a 25% do lucro líquido

do exercício, calculados nos termos da legislação societária brasileira.

(b) Aumentos de capital

(i) Incorporação de empresa

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 26 de fevereiro de 1999, foi

aprovada a incorporação do patrimônio da empresa Pão de Açúcar Publicidade

Ltda.. As novas ações emitidas (220.632 mil ações ordinárias) farão jus ao

dividendo integral no exercício social de 1999. A situação patrimonial da

incorporada, refletida no balanço encerrado em 31 de janeiro de 1999 (base para

incorporação), discriminada no laudo de avaliação emitido por peritos

independentes, demonstra:

(ii) Conversão de debêntures

Foi aprovado aumento de capital no montante de R$ 46.179 (1.323.655 mil ações

preferenciais) referente à conversão de debêntures (Nota 11(b)) em ações

preferenciais, escriturais, sem valor nominal. 

(iii) Subscrição privada de ações

O Conselho de Administração aprovou em reuniões realizadas em 9 de agosto e

em 17 de setembro de 1999, a emissão para subscrição privada de 12.571.750.933

ações ordinárias e 7.029.569.097 ações preferenciais, todas escriturais e sem valor

nominal, sendo que foram homologadas 12.571.750.884 ações ordinárias e

4.890.160.780 ações preferenciais.

As ações conferirão aos subscritores os mesmos direitos e terão as mesmas

características das ações já existentes da mesma espécie e farão jus aos

dividendos do exercício em que foram emitidas, calculados "pro rata temporis" a

partir da data da integralização. O preço de emissão foi fixado em R$ 54,75 por lote

de mil ações ordinárias e R$ 43,80 por lote de mil ações preferenciais.
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13 IMPOSTO DE RENDA

Em 31 de dezembro de 1997 31.191 5.737 9.590

Baixas/reversões líquidas (12.607)

Pagamento/realização (5.737) (1.249)

Imposto de renda na fonte - 

juros sobre o capital próprio 6.000

Em 31 de dezembro de 1998 18.584 6.000 8.341

Adições líquidas 10.492

Pagamento/realização (6.000) (1.224)

Em 31 de dezembro de 1999 - 

Controladora 29.076 7.117

Adições - Controlada 372

Em 31 de dezembro de 1999 - 

Consolidado 29.448 7.117

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE LONGO PRAZO

14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante 598 Circulante 1.305

Realizável a longo prazo 2.691 Exigível a longo prazo 161

Permanente 921 Patrimônio líquido 2.744

4.210 4.210

ATIVO PASSIVO

Em 31 de dezembro de 1998 537.730 28.049.753 50.066.372

Aumento de capital por  incorporação de empresa 2.744 220.632

Conversão de debêntures

1a. emissão, 1a. série 19.058 544.496

2a. emissão, 1a. série 27.121 779.159

Integralização

Subscrição privada

Ações ordinárias 688.303 12.571.751

Ações preferencias 214.189 4.890.161

Opção de compra de ações (Nota 14(e)) 1.973 138.950

Em 31 de dezembro de 1999 1.491.118 34.402.519 62.858.755

MOVIMENTAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUANTIDADES DE AÇÕES

CAPITAL SOCIAL PREFERENCIAIS ORDINÁRIAS

QUANTIDADE DE AÇÕES - MIL

EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(iv) Subscrição privada de bônus

Em reuniões realizadas em 9 de agosto e 17 de setembro de 1999, foi deliberado

pelo Conselho de Administração, subscrição privada de bônus, através da emissão

de 12.571.751 bônus de ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 27,375 e

7.029.569 bônus de ações preferenciais ao preço de emissão de R$ 21,90, sendo

homologadas 12.571.751 bônus de ações ordinárias e 4.127 bônus de ações

preferenciais. Cada bônus dará direito à subscrição de 1.000 ações, que poderá ser

exercida a partir de 31 de agosto de 2001, por um período de dois a três anos. Os

bônus de subscrição de ações ordinárias foram integralizados na mesma proporção

de integralização das ações.

(c) Reservas de lucros

(i) Reserva legal: Montante equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, antes

de qualquer destinação, até o limite de 20% do capital social.

(ii) Reserva para expansão: Montante aprovado pelos acionistas visando manter

recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e o capital

circulante.

(iii) Reserva de lucros a realizar: Essa reserva está sendo realizada na proporção

de realização do ativo permanente que gerou o referido saldo credor.

(iv) Retenção de lucros: O montante, em 31 de dezembro de 1999, está à

disposição da Assembléia Geral dos Acionistas para destinação.

(d) Dividendos propostos

A administração propôs, para deliberação da Assembléia Geral Ordinária,

dividendos a serem distribuídos, calculados como segue:

As ações que têm direito ao dividendo integral receberão R$ 0,188 por lote de mil

ações, totalizando R$ 15.002 e as ações que tem direito ao dividendo "pro rata

temporis", conforme Nota 14 (b) (iii), receberão R$ 0,05469 por lote de mil ações,

no montante de R$ 955.

Os dividendos a serem distribuídos serão destinados do lucro líquido auferido no

exercício de 1999.

(e) Plano de opção de compra de ações preferenciais

A Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 28 de abril de 1997,

aprovou o plano de opção de outorga de compra de ações preferenciais para

administradores e empregados da Companhia, sendo a primeira outorga

correspondente ao ano de 1996.

O preço de cada lote é de, no mínimo, 60% da média ponderada das operações

com as ações preferenciais na semana da outorga da opção. O percentual poderá

variar para cada beneficiário ou série.

A aquisição do direito ao exercício da opção dar-se-á da seguinte forma e nos

seguintes prazos: (i) 50% no último mês do terceiro ano subseqüente à data da

opção e (ii) 50% no último mês do quinto ano subseqüente à data da opção,

ficando condicionada uma quantidade de ações com vínculo de inalienabilidade

até a aposentadoria definitiva do beneficiário.

O exercício das opções garante aos beneficiários os mesmos direitos concedidos

aos demais acionistas da Companhia. A administração desse plano foi atribuída a

um comitê designado pelo Conselho de Administração.

As informações relativas ao plano de opções de compra de ações estão

resumidas a seguir:

(i) Em reunião realizada em 7 de dezembro de 1999, o Conselho de Administração

aprovou a emissão de mais 3,4 bilhões de ações para o Plano de Compra de

Ações. Ainda não foram concedidas as opções relativas às novas séries.

(ii) Em reunião realizada em 15 dezembro de 1999, foi deliberado pelo Conselho

de Administração, aumento de capital no montante de R$ 1.973 (138.950 mil

ações preferenciais) referente ao exercício de compra de ações do referido

plano.

Subscrição privada

Bônus de ações ordinárias 344.152 12.571.751

Bônus de ações preferenciais 90 4.127

Em 31 de dezembro de 1999 344.242 4.127 12.571.751

CAPITAL SOCIAL PREFERENCIAIS ORDINÁRIAS

QUANTIDADE DE AÇÕES - MIL

Lucro líquido do exercício 62.032

Reserva de lucros a realizar 4.898

Reserva legal (3.101)

Base de cálculo dos dividendos 63.829

Dividendo mínimo obrigatório (25%) 15.957

DIVIDENDOS

Série I - 9 de maio de 1997 278.600

Série II - 22 de dezembro de 1997 373.200

Série III - 18 de dezembro de 1998 1.007.074

Opções concedidas 1.658.874

Opções não concedidas (i) 3.400.000

Volume global objeto do plano 5.058.874

Opções exercidas

Série I - 15 de dezembro de 1999 (ii) (138.950)

Volume atual do plano 4.919.924

AÇÕES PREFERENCIAIS  (EM MILHARES)



(a) Gestão de risco

A Companhia e sua controlada participam de operações envolvendo instrumentos

financeiros registrados em contas patrimoniais que se destinam a atender

necessidades próprias, bem como reduzir a exposição a riscos de mercado, de

moeda e de taxas de juros. A administração desses riscos é efetuada por meio da

definição de estratégias de operação, estabelecimento de sistemas de controles e

determinação de limites de posições.

(b) Valor de mercado

Os valores estimados dos instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 1999 e

de 1998, mencionados nas Notas 3 e 10, registrados em contas patrimoniais, não

apresentam montantes de mercado significativamente diferentes dos reconhecidos

nas demonstrações contábeis.

Em 31 de dezembro de 1999, a cobertura de seguros, considerada suficiente pela

Administração para cobrir eventuais sinistros, é resumida como segue:

Adicionalmente, a Companhia mantém apólice específica para responsabilidade civil.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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15 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

16 SEGUROS CONTRATADOS

Imobilizado e estoques Incêndio e riscos diversos 2.175.956

Numerário Roubo 40.591 

BENS SEGURADOS RISCOS COBERTOS MONTANTE DE COBERTURA
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7 de fevereiro de 2000

Aos Administradores e Acionistas

Companhia Brasileira de Distribuição

1 Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia Brasileira de Distribuição

em 31 de dezembro de 1999 e de 1998 e as correspondentes demonstrações do

resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos

dos exercícios findos nessas datas e os balanços patrimoniais consolidados da

Companhia Brasileira de Distribuição e sua controlada em 31 de dezembro de 1999 e

as correspondentes demonstrações consolidadas do resultado e das origens e

aplicações de recursos do exercício findo nessa data. Essas demonstrações

financeiras foram elaboradas sob a responsabilidade da administração das

companhias. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas

demonstrações financeiras.

2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria

aplicáveis no Brasil, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo

de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos

os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre

outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a

relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles

internos das companhias, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e

dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c)

a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas

pela administração das companhias, bem como da apresentação das

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3 Conforme mencionado na Nota 9(a), a Companhia, com base na Lei no.

9.816/99 e na Deliberação CVM no. 294 de 26 de março de 1999, registrou no ativo

diferido parcela do resultado líquido proveniente do ajuste dos valores em reais de

obrigações e créditos em moeda estrangeira, decorrente da variação nas taxas de

câmbio ocorrida no primeiro trimestre de 1999. Os princípios contábeis requerem

que as variações cambiais sejam registradas no resultado do período em que elas

ocorrem. Dessa forma, o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 1999 e o lucro

líquido do exercício findo nesta data encontram-se apresentados a maior pelo

montante de R$ 58.208 mil.

4 Somos de parecer que, exceto pelos efeitos do diferimento da variação

cambial como descrito no parágrafo 3, as referidas demonstrações financeiras

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição

patrimonial e financeira da Companhia Brasileira de Distribuição em 31 de

dezembro de 1999 e de 1998 e o resultado das operações, as mutações do

patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos

nessas datas e a posição patrimonial e financeira da Companhia Brasileira de

Distribuição e sua controlada em 31 de dezembro de 1999, bem como o resultado

consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos consolidadas

desse exercício, de acordo com os princípios contábeis previstos na legislação

societária brasileira.
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