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Número de lojas *
(dez/2002)
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Barateiro - 148

Distrito Federal
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Extra/Eletro - 54

+ CompreBem - 50

Total - 500
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* Até dezembro de 2002, treze lojas da rede Sé
já haviam sido convertidas em Pão de Açúcar,
três lojas em Barateiro e uma loja em Extra.
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Perfil Corporativo
Com um faturamento bruto anual de R$ 11,2 bilhões, em 2002,
a Companhia Brasileira de Distribuição/Grupo Pão de Açúcar continua
sendo a maior empresa de varejo no Brasil: encerrou o ano com cerca
de 58 mil funcionários e 500 lojas, distribuídas em 12 estados
brasileiros, totalizando uma área de vendas de aproximadamente
980 mil metros quadrados.
A diversidade de formato das lojas é uma das principais vantagens
competitivas do Grupo, que opera quatro bandeiras - Pão de Açúcar
e Barateiro (supermercados), Extra (hipermercado) e Extra Eletro
(eletroeletrônicos) - com estratégias de venda e foco de atuação específicos
e direcionados para consumidores de diferentes perfis. Essa habilidade
de administrar diversos formatos tem sido peça fundamental para garantir
a satisfação e a fidelidade dos clientes.
Sustentado por três pilares - tecnologia/logística, recursos humanos e sólida
estrutura de capital -, o posicionamento estratégico da Companhia é outro
diferencial que garante a liderança de mercado.
A meta de crescimento orgânico da área de vendas é de cerca de 10%
ao ano e tem como foco as regiões onde a Empresa já atua e a busca pelo
equilíbrio de participação entre os formatos supermercados e hipermercados.
A CBD procura reforçar os diferenciais de cada bandeira, aperfeiçoando o
conhecimento específico de cada mercado e buscando as melhores oportunidades.
O Grupo é pioneiro em aplicações tecnológicas no setor varejista e aposta
nos benefícios de uma estrutura de distribuição centralizada. Também investe
continuamente na profissionalização e no desenvolvimento
de seus colaboradores, tendo como missão buscar internamente qualidade
de vida para vender qualidade de vida.
A parceria estratégica com o Grupo Casino - uma das maiores empresas
do setor de varejo na França - possibilita o intercâmbio de informações
e know-how, além de permitir sinergias entre áreas importantes, como
compras globais e marcas próprias.
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Principais Indicadores

2002

2001

2000

1999

1998

1997

11.154

9.533

9.052

6.943

5.133

3.638

Receita líquida de vendas (*)

9.455

8.055

7.630

5.830

4.429

3.114

Lucro bruto

2.645

2.247

2.101

1.567

1.189

830

Margem bruta

28,0%

27,9%

27,5%

27,0%

27,1%

26,7%

(Legislação Societária – R$ milhões )
Receita bruta de vendas

EBITDA
Margem EBITDA
N° de Ações (1.000)
Margem líquida

781

634

604

423

272

159

8,3%

7,9%

7,9%

7,3%

6,2%

5,1%

113.186.139

113.061.139

107.372.033

97.261.274

78.116.125

78.116.125

2,6%

3,1%

4,3%

1,1%

3,6%

4,6%

Lucro líquido

245

251

332

62

159

144

Lucro líquido por lote de 1.000 ações (R$)

2,17

2,22

3,09

0,64

2,04

1,84

Total de ativos

9.188

7.281

6.691

5.154

3.024

2.079

Total do patrimônio líquido

3.592

3.404

2.962

2.315

972

858

EBITDA: Lucro Operacional antes da Depreciação, Impostos e Taxas e Receitas (Despesas) Financeiras.
(*) 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).
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Vendas Líquidas

Área de Vendas

R$ milhões

mil m2

EBITDA e
Margem EBITDA
980

9.455

R$

781

EBITDA – R$ milhões
Margem EBITDA

866

8.055
7.630

Ticket Médio

25,5
22,5

815
604

22,8 23,0 22,8

23,8

634
8,3%

663
5.830
423
471

4.429

7,9%
7,9%

7,3%

350

3.114

272
159

6,2%

5,1%

97 98 99 00 01 02

97 98 99 00 01 02

97 98 99 00 01 02

97 98 99 00 01 02

Vendas por divisão

Vendas por forma de pagamento

2002

2002
46,8% – Extra

53,7% – À vista

3,5% – Extra Eletro

31,9% – Cartão de crédito

4,0% – Sé + CompreBem

6,5% – Ticket Alimentação

29,6% – Pão de Açucar

4,8% – Cheque pré-datado

16,1% – Barateiro

3,1% – Crediário

Vendas por departamento

Vendas por região

2002

2002
79% – Alimentos

67,6% – São Paulo

4,9% – Ceará

21% – Não Alimentos

11,3% – Rio de Janeiro

5,4% – Brasília

0,6% – Mato Grosso do Sul

1,3% – Pernambuco

2,7% – Paraná

1,0% – Paraíba

1,6% – Minas Gerais

0,4% – Goiás

0,3% – Piauí

2,9% – Bahia
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Abilio Diniz, de pé
Augusto Marques da Cruz, sentado

Mensagem do Presidente

As conjunturas econômica, política e social do país refletiram, em 2002, um difícil cenário para muitos mercados,
inclusive o varejista. Tivemos um início de ano mais tranqüilo, porém o segundo semestre foi marcado por forte
agitação, em razão da proximidade das eleições e da instabilidade da economia. Dessa insegurança resultou uma
grande desvalorização do real diante do dólar, o que nos fez reviver um processo infl acionário que estava, já há algum
tempo, controlado.
Evidentemente, a Companhia Brasileira de Distribuição sentiu os impactos desse clima adverso. No entanto, comprovando a crença de que uma equipe profissional e eficiente se destaca ainda mais em tempos de crise, promovemos
importantes realizações. Alcançamos uma receita bruta ou anualizada de R$ 11,7 bilhões, 18,4% superior à do ano
anterior, o que consolida nossa liderança no varejo brasileiro. Acumulamos lucro líquido de R$ 245,1 milhões e atingimos uma margem EBITDA de 8,3%.
Apresentamos também importantes avanços operacionais, fruto da reestruturação organizacional ocorrida em 2001,
que transformou as bandeiras Pão de Açúcar, Barateiro, Extra e Extra Eletro em unidades de negócio responsáveis
pela gestão de categorias e aumentou o foco da área comercial nas negociações com fornecedores. Como as compras
continuaram centralizadas, mantivemos nossa força de negociação, reduzindo o custo das mercadorias vendidas e
ampliando os prazos de pagamento com os fornecedores. Além disso, inauguramos 16 novas lojas e concluímos a aquisição das 60 lojas da rede Sé Supermercados – uma iniciativa importante e estratégica, pois garantiu complementaridade às nossas lojas de supermercado localizadas no Estado de São Paulo. O relacionamento com os nossos sócios do
4
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Grupo Casino também foi consolidado, por meio do diálogo contínuo, que tem contribuído, de maneira cada vez mais
relevante, para o crescimento da nossa Companhia.
Entretanto, o fator mais importante de 2002, para a CBD, foi a restruturação da diretoria, promovida no final do ano.
A partir do trabalho iniciado no primeiro semestre, formulamos um modelo de administração que respeita as mais
sólidas práticas de governança corporativa, com um Conselho de Administração mais forte e estruturado, que conta
com o apoio de comitês específicos para determinadas áreas de controle. Nessa nova estrutura, o Conselho será responsável pela liderança do processo de governança corporativa da Companhia. A gestão diária dos negócios caberá
à Diretoria Executiva, composta por profissionais renomados, que passará a ser presidida pelo então vice-presidente
Administrativo-Financeiro, Augusto Marques da Cruz Filho. Como presidente do Conselho, passarei a acompanhar o
trabalho da Companhia, dando minha contribuição com o conhecimento e a experiência sobre o mercado, acumulados
durante todos esses anos.
Sempre acreditamos que, após alcançar determinada dimensão, uma companhia deve se profissionalizar. E, para que isso
aconteça, ela não pode depender de uma pessoa ou de uma família. Por isso, esse movimento em busca da profissionalização mais intensa da CBD deve ser considerado uma estratégia ousada, porém equilibrada, já que acontece num período de
crescimento e de certa tranqüilidade para a Companhia, e não impulsionada por uma crise. Por isso, podemos afirmar que
estamos mudando com segurança. Todos os colaboradores envolvidos nessas transformações estão conscientes do trabalho
que foi feito e entusiasmados com a expectativa de um crescimento individual. Não temos dúvidas de que esse processo vai
garantir eficiência, além de proporcionar um melhor relacionamento entre os dirigentes e acionistas.

Formulamos um modelo de administração que respeita as mais sólidas
práticas de governança corporativa, com um Conselho de Administração
mais forte e estruturado, que conta com o apoio de comitês específicos
para determinadas áreas de controle

Continuamos empenhados em manter os três pilares básicos da CBD: deter uma sólida estrutura de capital; dominar
toda a tecnologia e o conhecimento existentes no nosso mercado; e investir constantemente em gente – tanto que o
conceito Nossa Gente já se transformou em um diferencial em relação à concorrência.
Em 2003, vamos continuar crescendo organicamente nas quatro bandeiras – Pão de Açúcar, CompreBem Barateiro,
Extra e Extra Eletro –, com crescimento esperado em área de vendas de cerca de 8%. Além disso, daremos continuidade às atualizações de nossas lojas, mantendo-as sempre no patamar mais avançado da tecnologia do mercado para
atender cada vez melhor a nossos clientes.
Diante desse cenário de maior estabilidade, otimismo e grandes perspectivas para o país e para a Companhia, agradeço
aos acionistas, clientes, fornecedores e funcionários pelo apoio e confiança que vêm depositando na empresa – valores
que nos fortalecem e nos estimulam a enfrentar novos desafios.

Abilio Diniz
Presidente
5
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Posicionamento da CBD
O conceito de multiformato consolida o posicionamento da Companhia
Brasileira de Distribuição – CBD no mercado. O Grupo administra quatro
divisões – Pão de Açúcar e Barateiro (supermercados), Extra (hipermercados)
e Extra Eletro (eletroeletrônicos) –, que permitem atender às necessidades
específicas de diferentes tipos de consumidores e garantem a capilaridade da
Companhia em 12 estados brasileiros. Além disso, o equilíbrio de participação
entre os formatos supermercado e hipermercado transformou-se em um forte
diferencial competitivo.
Para reforçar sua presença no mercado, a CBD mantém uma estratégia de
crescimento concentrada principalmente em regiões onde já atua, o que
permite aproveitar os benefícios de sinergia com as estruturas existentes.

6
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Caracterizadas como supermercados de vizinhança, as
lojas Pão de Açúcar primam por oferecer uma grande
variedade de produtos com qualidade, em razão dos
contínuos investimentos em tecnologia de ponta e dos
inúmeros serviços desenvolvidos especialmente para
atender às necessidades dos consumidores com características cosmopolitas.

Os hipermercados Extra aliam qualidade, preço competitivo e grande variedade de produtos alimentícios e
não-alimentícios, em um ambiente amplo e agradável.
A rede também oferece serviços diversificados, visando
aumentar a conveniência dos clientes durante as compras.

O novo conceito CompreBem Barateiro reforça a relação
da rede de supermercados populares com a comunidade.
As lojas oferecem um mix variado de produtos – com incremento na área de não-alimentos –, além de destacar mais
fortemente os serviços e o atendimento ao consumidor.

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

7
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Pão de Açúcar

Pão de Açúcar – Vendas líquidas
R$ milhões

2.800
2.644
2.446
2.058
1.725

Entre os destaques do ano está o lançamento de aproximadamente 100 produtos da linha marca própria
Pão de Açúcar, com ênfase para itens diferenciados e
de alto valor agregado. (Mais detalhes no capítulo sobre
marcas próprias).

1.393

97
8

Os principais diferenciais das lojas Pão de Açúcar são
atendimento personalizado, ambiente agradável, investimento freqüente em tecnologia e amplo mix de
produtos com qualidade. Com 188 lojas e uma área de
vendas total de 239,8 mil metros quadrados, a bandeira
registrou vendas líquidas de R$ 2,8 bilhões em 2002,
um crescimento de 6% em relação ao ano anterior.

98

99

00

01

02

Outros fatores importantes foram as reformas e atualizações de lojas e o investimento na prestação de
serviços inovadores aos consumidores, que já se tornou
um dos diferenciais da bandeira.
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Prestação de serviços especiais, como a orientação
prestada pelos atendentes de vinho, é um dos
diferenciais da bandeira

Serviços
A prestação de serviços tem sido o foco de atuação do
Pão de Açúcar. O objetivo é atender às necessidades de
um consumidor com perfil mais cosmopolita, que busca
praticidade. Para estimular o consumo e levar aos clientes informações sobre o produto, foram introduzidos
serviços de atendimento personalizado em diferentes
seções da loja. Além da pesquisadora – que auxilia o
consumidor em suas compras –, da hostess – que recebe
o cliente – e da nutricionista – responsável pelo fornecimento de dicas de saúde –, as lojas passaram a contar
com o apoio de atendentes em diversas seções, como as
de vinho, frios, frutas e verduras e padaria.
A rotisseria, cujo forte são os pratos prontos, também
ganhou destaque em 2002. Por sua participação significativa na receita, a seção deixou de ter apenas apelo
visual, para consolidar sua presença no layout da loja,
oferecendo uma diversidade maior de itens. Segmentos

específicos, como os produtos orgânicos, light e diet,
são outros diferenciais. A rede possui uma marca própria com conceito de vida saudável, a linha Goodlight,
que, no final de 2002, já reunia cerca de 120 itens.
Introduzir novos hábitos de consumo é outro conceito
aplicado pelo Pão de Açúcar, que vem desenvolvendo
a participação de produtos até então alheios à cultura
de consumo do brasileiro. No caso do vinho, as vendas
vêm crescendo anualmente. A rede é um dos principais canais de comercialização do produto, graças ao
trabalho de uma equipe de 61 atendentes, treinados
especialmente para fornecer informações aos consumidores e auxiliá-los na escolha. Em razão do alto valor
agregado desses itens, é extremamente compensadora
a estratégia de apostar neles. Em situações de retração
de consumo, as lojas do Pão de Açúcar sofrem impacto
menor, pois têm uma amplitude de produtos maior do
9
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que a de lojas que só oferecem o básico. Portanto, atraem também um público menos suscetível às oscilações
da economia.

Modernização e expansão
Em 2002, o Pão de Açúcar manteve o processo de renovação e reforma das lojas, adequando-as ao conceito
de Segunda Geração, com ampla seção de perecíveis,
produtos diferenciados e alta tecnologia. Mais da
metade das unidades foi adaptada ao novo padrão.
As atualizações têm impacto no crescimento diário de
vendas por metro quadrado, já que tecnologia e novos
equipamentos permitem aperfeiçoar o atendimento ao
cliente e, conseqüentemente, assegurar o aumento da
produtividade. A rede também apresentou um crescimento orgânico, com a inauguração de quatro lojas:
três em Curitiba (PR) e uma em Brasília (DF).
Para 2003, a expectativa do Grupo é dar continuidade ao processo de atualização, com foco dirigido ao
interior de São Paulo, onde está localizada a maioria
das lojas do Sé. Também estão previstas inaugurações
e aumento da participação da rede em outros estados
brasileiros.
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Cartão Mais
O relacionamento com o consumidor integra a estratégia
da bandeira Pão de Açúcar, sendo que o cartão Pão de
Açúcar Mais, criado em 2000, é a ferramenta que viabiliza
essa comunicação. Por meio de ações de segmentação do
perfil de consumo dos clientes, o cartão permite que a
rede conheça os seus hábitos e promova ações direcionadas. O número de portadores de cartão vem crescendo
consideravelmente e atingiu, em 2002, mais de 2 milhões
de famílias, ou seja, cerca de 6 milhões de cartões foram
emitidos, o que significou, em 2002, a identificação de
cerca de 54% das vendas.
O foco das ações relacionadas ao cartão Pão
de Açúcar Mais, no ano, foi a segmentação
comportamental, que tem como objetivo entender os hábitos de consumo, para traçar e identificar o perfil dos clientes. Ao descobrir como cada
consumidor se comporta na loja, a rede pode estimular a aquisição de outros produtos, que estejam
em sintonia com as necessidades dele.

Crescimento orgânico:
em 2002 foram inauguradas quatro lojas

11
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CompreBem Barateiro

CompreBem Barateiro – Vendas líquidas
R$ milhões

1.527

1.043

1.107

681

289
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Para garantir mais atratividade às suas lojas, o novo conceito CompreBem
Barateiro promove mudanças de layout, agrega serviços e reforça o
relacionamento com a comunidade.

Dirigida especialmente aos consumidores das classes
C e D, a divisão Barateiro vem passando por transformações profundas nos últimos anos. A bandeira fechou
o ano com 148 lojas e uma área total de 177,5 mil metros quadrados. As vendas totalizaram R$ 1,5 bilhão,
com crescimento de 38,0%, na comparação com 2001,
quando foi colocado em prática o projeto Grande Virada
Barateiro. Com foco em uma mudança de conceito, a
iniciativa promoveu o reposicionamento da bandeira,
com a ampliação do mix de produtos e inovações de
layout e na comunicação visual.
A partir do novo posicionamento, a estratégia, em 2002,
foi de aumentar a rentabilidade e a participação de mercado do Barateiro. Para isso, foram adotadas diversas
medidas, que priorizaram a criação de uma estrutura
mais enxuta de custos, a implantação de uma variedade maior de produtos e serviços aos consumidores e o
estreitamento do relacionamento com a comunidade.

Renovada no final de 2001, a linha de produtos marca
própria Barateiro encerrou 2002 com aproximadamente
500 itens. A estratégia de posicionamento continua sendo a de oferecer produtos com a mesma qualidade das
marcas líderes, com preços de 20% a 25% mais baixos.

CompreBem
A mudança foi baseada na criação de um modelo inovador de loja – o CompreBem Barateiro. O objetivo da
proposta é agregar dois novos conceitos à divisão.
O primeiro está relacionado ao valor da marca, que oferece uma rede de lojas em que o consumidor pode comprar bem, com variedade, serviço e preço. O outro está
dirigido à área social, de ajuda à comunidade. A necessidade de investir nesse relacionamento foi detectada
a partir de uma demanda do próprio consumidor. Assim,
com a adoção do conceito CompreBem, foi desenvolvido
13
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Vendas apresentaram
crescimento de 38,0% em 2002

14
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um trabalho de integração das lojas com a comunidade,
com iniciativas de voluntariado e doações de agasalhos
e alimentos. A bandeira criou, também, o Super Show
Barateiro, uma gincana solidária, no formato de um
programa de tevê, que ajudou entidades assistenciais.
Além disso, no final de 2002, parte do lucro do Barateiro
foi doado às entidades sociais que participaram de programas desenvolvidos durante o ano.
Com o novo modelo, as lojas passam a ter outro layout,
equipamentos mais modernos, ambientes mais agradáveis e serviços diferenciados, sempre com o foco na
economia. O setor de perecíveis ganhou destaque, com
seções de lanchonete, salsicharia, frios e salgados.
Na rotisseria, os pratos prontos são acompanhados
de receitas para o dia-a-dia do consumidor. A padaria também cresceu em importância e oferece uma
variedade maior de pães, doces e bolos. Nas lojas de
maior porte, com mais de 1,4 mil metros quadrados, a
seção de bazar ganhou mais participação, com a oferta
de artigos de cama, mesa, banho e roupas íntimas.
Trata-se de uma evolução no conceito de supermercado de vizinhança, com forte atuação em perecíveis
e não-alimentos – utilidades e têxtil –, uma novidade
no segmento.

Expansão
No último bimestre, o conceito CompreBem
foi estendido para dez lojas, com a inauguração de seis novas unidades (todas no Estado
de São Paulo) e a conversão de uma loja Barateiro e de três lojas adquiridas da rede Sé.
A transformação para o novo formato será
gradual e dará prioridade para as unidades
de médio e grande portes, que têm espaço
para abrigar o novo layout. A expectativa é de consolidar o conceito durante
o primeiro semestre de 2003 e, a partir
do segundo semestre, iniciar sua expansão para o interior de São Paulo – com a
conversão das lojas adquiridas da rede Sé
Supermercados – e nos estados do Rio de
Janeiro e Pernambuco, onde a Companhia
já está presente.
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Extra e Extra Eletro

Extra – Vendas líquidas
R$ milhões
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Perecíveis, produtos não-alimentícios e serviços
são os diferenciais da bandeira

Extra
Representada pela bandeira Extra, a divisão de hipermercados é responsável por uma participação de 46,8%
nas vendas da CBD, a maior entre todas elas. A rede encerrou 2002 com 60 lojas, que totalizam área de vendas
de 456,6 mil metros quadrados. A receita líquida foi de
R$ 4,4 bilhões, um crescimento de 12,7% em comparação com 2001.

Além disso, foram realizados treinamentos visando à
especialização dos profissionais em cada categoria com
o objetivo de atrair um maior número de clientes em
nossas lojas. Um dos diferenciais dessa iniciativa é
o seu efeito multiplicador, que acontece por meio de
determinadas lojas responsáveis por disseminar o conceito definido para as outras unidades.

O foco do ano passado foi um amplo trabalho de consolidação e formatação das lojas, que reforçou as margens
e resultados da bandeira. O layout das unidades foi
redefinido, com a estruturação das categorias de forma
mais produtiva; a linha de produtos foi melhor adaptada, de acordo com a região onde a loja está inserida;
e foram promovidos avanços no desenvolvimento de
planogramas por categorias, para determinar o melhor
posicionamento de cada produto nas gôndolas e alcançar um mix melhor de margens.

O crescimento orgânico, com a inauguração de cinco
lojas e a redução dos custos de investimento e de
funcionamento, foram outros destaques do ano. Foram
abertas lojas em São Paulo (3), Goiânia (1) e Brasília(1), que agregaram cerca cerca de 47 mil m2 de área
de vendas para a Companhia. Os sistemas de crédito
também foram aperfeiçoados em 2002, principalmente
na fase de análise, que ficou mais criteriosa.
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Para fortalecer o conceito de conveniência, aumentar
o tráfego de pessoas nas lojas e promover a fidelidade
de clientes, o Extra conta com diversos serviços, cujo
destaque são os postos de combustíveis com a marca Extra, presentes em nove lojas, e as drogarias
dentro da área de vendas. A bandeira também
reúne uma ampla linha de produtos de marca
própria, reformulada no final de 2001 e com
mais de 600 itens lançados em 2002; o cartão
de crédito Extra; as galerias comerciais, que
oferecem serviços diversos, como alimentação e bancos; e o site (extra.com.br), que
entra numa fase de crescimento sustentado,
com as vendas de eletrodomésticos e a ampliação
da participação de itens de bazar e têxtil.

Vendas da divisão Extra representam
46,8% da receita total da CBD
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Extra Eletro
A fusão da bandeiras Extra e Eletro, em novembro de
2002, foi fundamental para garantir a sinergia entre
os dois formatos, principalmente em relação ao gerenciamento de categorias e ao processo de compras, que
foram ampliados e passam a ser comum para ambos.
A bandeira apresentou vendas líquidas de R$ 326,9 milhões em 2002, representando 3,5% das vendas totais
da Companhia.

Extra Eletro – Vendas líquidas
R$ milhões

405
379

Para garantir o processo de sinergia, os principais
diferenciais de cada divisão foram adaptados e transformados num conceito único para ambas. No Extra,
os destaques são preços competitivos, cartão co-brand,
modernidade e ambiente agradável. Os diferenciais
do Eletro são especialização no mercado, tradição no
crédito ao consumidor e serviços especializados, como
seguros e garantia estendida.
A iniciativa também proporcionou a redução de despesas com comunicação e marketing, integração da área
de Recursos Humanos, racionalização de trabalho e
ganhos de produtividade e competitividade. Além disso, as lojas Eletro e as seções de eletroeletrônicos dos
hipermercados Extra ganharam novo e único conceito
de identidade visual.
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Cadeia de Suprimentos

Área estratégica para a CBD, a Cadeia de Suprimentos engloba todas as funções logísticas e comerciais das categorias
que envolvam desenvolvimento diferenciado, entre elas, Frutas, Legumes & Verduras, Carnes & Aves e Marcas Próprias, de
todas as Unidades de Negócio do Grupo. A estrutura logística
responde pelo abastecimento de produtos às lojas, desde
a gestão de estoques até o fluxo físico das mercadorias. É
capaz de agregar valor à operação melhorando a receita, reduzindo a ruptura (falta de produtos nas lojas) e diminuindo
custos e investimentos em estoque.
A capacidade logística da CBD pode ser ilustrada pelo exemplo de que, em 2002, cerca de 10 milhões de quilos de cebola,
uva e manga foram comprados diretamente dos produtores
do Vale do São Francisco para a mesa dos consumidores.
A Companhia opera lojas de multiformato com eficiência,
graças a uma estrutura centralizada, que opera por meio
de Centros de Distribuição – CDs. O Grupo encerrou 2002
com um índice de 77% de centralização e a expectativa
20

é ultrapassar o patamar de 80% em 2003, um percentual
próximo às melhores práticas internacionais. Para efeito
de comparação, na rede Sé Supermercados – adquirida em
junho de 2002 – apenas 10% da estrutura de distribuição era
centralizada. Outro benefício da centralização foi a redução
nos investimentos em estoque, por causa do aumento do giro
dos produtos.
A estrutura de logística do Grupo é formada por dez CDs,
que totalizam uma capacidade de armazenagem em 316 mil
metros quadrados de área construída. Em Brasília, Curitiba,
Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife (inaugurado no segundo
semestre de 2002) a Companhia opera CDs multicategoria,
que atendem a determinadas regiões com raio de atuação
de até 600 quilômetros. Em São Paulo, na região da rodovia
Anhangüera, a CBD possui quatro CDs especializados em frutas, legumes e verduras (FLV), não-alimentos, refrigerados e
mercearia. O transporte é feito por 60 empresas terceirizadas,
que mantêm cerca de 800 veículos dedicados às entregas das
lojas do Grupo. A média é de 1,5 mil viagens por dia, tendo
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atingido o recorde de mais de 4 mil viagens num único dia, às
vésperas do último Natal.
Um dos destaques de 2002 foi o investimento em perecíveis.
Os Centros de Distribuição de Brasília e Recife e o CD de FLV
de São Paulo foram equipados com câmaras refrigeradas, para
garantir mais qualidade aos produtos. Em Brasília e São Paulo
foi implantado ainda um processo de aspersão de partículas,
que diminui a temperatura e recupera a umidade, garantindo
frescor às frutas e aos legumes. Também foi inaugurado, no
final do ano, no interior de São Paulo, um CD dedicado exclusivamente a flores.
Outro destaque importante foi a evolução do conceito de
cross-docking, inicialmente nos CDs do Rio de Janeiro e de São
Paulo, seguindo uma tendência internacional. Com o sistema,
o nível de estoque diminui e o abastecimento ganha velocidade. Quando o produto é vendido na loja essa informação
é enviada ao fornecedor, que sabe a quantidade exata, por
loja, a ser enviada ao CD. Assim que a mercadoria chega ao

Centro de Distribuição, é imediatamente direcionada às lojas,
permanecendo pouco tempo em estoque. O cross-docking é
utilizado em produtos de alto giro e com grande freqüência
de reposição, como frutas, legumes e verduras, bem como
produtos industrializados de alto consumo. O diferencial do
sistema é a informação: quanto mais efetiva ela for, menor
terá de ser o investimento em estoque e maior o ganho em
velocidade e vantagem competitiva.
Para 2003, o desafio é manter a qualidade no atendimento
às lojas, com especial ênfase aos perecíveis (garantia de
origem) e à competitividade de custos (com o aumento do
percentual de centralização). Outra intenção é a continuidade do processo de gestão e rastreamento da frota, que
trará produtividade, eficiência e segurança. Hoje, parte dela
– para produtos de maior valor, como eletrodomésticos – já
é rastreada via satélite. A estrutura de logística continuará
recebendo investimentos para que continue a ser uma das
plataformas estratégicas para o crescimento da CBD e um
diferencial competitivo diante da concorrência.

Em 2002, o nível de
centralização foi de 77%
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Tecnologia da Informação

O investimento contínuo em tecnologia sempre foi
um dos diferenciais da CBD. Atento às tendências
mundiais, o Grupo é pioneiro, no Brasil, na aplicação
de ferramentas de padrões internacionais. Ao longo
de 2002, a Companhia deu continuidade a projetos
dirigidos à melhoria de processos internos. Dentre as
diversas iniciativas, destaca-se a adoção de uma plataforma de atendimento a clientes, capaz de atender
a cerca de 60 mil manifestações por mês, o que permitiu melhorar o nível de serviço da Casa do Cliente
(um canal de comunicação rápido e interativo entre o
cliente e a empresa) com aumento de produtividade e
racionalização de custos. A Empresa também iniciou
a implantação de uma nova plataforma integrada de
Recursos Humanos (Peoplesoft), que possibilitará um
gerenciamento mais eficiente das políticas e do desenvolvimento da área.
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O projeto de Data Warehouse – banco de dados que
armazena o conhecimento de diversas áreas da organização – foi expandido e passará a incorporar outros
temas relacionados às áreas de estoque, inventário
e até aos clientes. O pd@net – plataforma de B2B
(business to business) – implantado em 2001, consolidou-se como uma ferramenta determinante e diferenciada no mercado para o relacionamento com mais de 6
mil fornecedores. Dando continuidade ao seu posicionamento no mercado de B2B pela Internet, a CBD passou
a utilizar as ferramentas da World Wide Retail Exchange
(WWRE), para a execução de diversos processos de
e-procurement, como leilões simples, reversos e colaborativos. Com o chamado leilão reverso, a Companhia
pode fazer ofertas de compra de determinados produtos
para fornecedores – previamente cadastrados e analisados – em todo o mundo.
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A CBD também iniciou um projeto piloto de catálogo
eletrônico, que visa padronizar as informações sobre os
produtos dos principais fabricantes. Além disso, iniciou
sua participação como membro do Comitê Executivo na
Global Comerce Initiative, entidade suprapartidária,
que tem como objetivo estabelecer padrões de negócio
e de tecnologia para facilitar a gestão da cadeia de suprimentos e a relação entre varejo e indústria em todo
o mundo. Faz parte das atividades do Grupo fomentar
a inclusão do Brasil em projetos pilotos globais, para o
uso de etiquetas de rádio freqüência, a partir do desenvolvimento de estudos de casos locais.

Loja Conceito
Para a CBD, os investimentos em tecnologia são vistos de forma pragmática e racional e têm por objetivo aumentar as vendas, reduzir ou prevenir custos.

CBD é pioneira na introdução
e aplicação de tecnologias de
padrões mundiais

O rápido desenvolvimento da tecnologia permite
que esses objetivos sejam alcançados, mas também
pode representar, em alguns casos, um desafio
permanente. Daí a constante preocupação do Grupo na busca e na avaliação de novas ferramentas,
seguindo os padrões racionais para uma empresa
de varejo. Para validar as vantagens econômicas do
uso da tecnologia na relação com o consumidor, a
Empresa trabalha com as chamadas Lojas Conceito,
que funcionam como laboratório de checagem da
viabilidade de implantação para determinadas tecnologias e determinados sistemas. O destaque é a
Loja 1, primeira unidade aberta pelo Grupo, em 1959,
que foi reformada e transformada em Loja Conceito.
Entre as diversas inovações tecnológicas, as ênfases são os quiosques multifunção, que fornecem,

além do preço do produto, informações adicionais
sobre produtos, clientes, imagens e vídeos; os
dispositivos sem fio nos caixas, que garantem aos
fiscais de caixa mais agilidade no atendimento aos
clientes; os scanners biópticos, que fazem leituras
mais rápidas; o Compra Fácil, em que o cliente é
abordado na fila do caixa por um funcionário que
registra e embala os produtos, tornando o tempo de
espera na fila, num tempo útil; e o self check-out,
no qual o consumidor efetua todas as operações
do caixa.
A CBD acredita na tecnologia como um diferencial
competitivo e no seu papel de líder no Brasil e na
América Latina, que se traduz no pioneirismo de
determinadas iniciativas que acabam sendo incorporadas pelo mercado.
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Comercial

Para a área comercial da CBD, o ano de 2002 foi marcado por diversas realizações. Uma delas foi a negociação
de contratos com fornecedores, para a manutenção dos
custos das mercadorias em níveis que permitam à Companhia vender pelo menor preço de mercado, assegurando retorno aos seus investimentos. Além de aumentar
significativamente a produtividade da área comercial, a
iniciativa transferiu para os contratos grande parte das
verbas de bonificações ocorrida ao longo do ano. Assim, as negociações com os fornecedores consideraram
o tamanho do Grupo, a qualidade de sua vitrine para os
produtos e marcas, a força da atração e a competência
de suas bandeiras.

ros permitiu a realização de ações planejadas, como a
campanha Marcas Campeãs – primeira grande operação
mundial feita em conjunto com o sócio francês Casino.

Como resultado, mais de 70% das bonificações em 2002
passaram a ser contratuais e realizadas uma vez ao ano
e, somente 30%, pontuais. Em 2001, esses índices eram
de 38% e 62%, respectivamente. Além de aumentar a
produtividade da área comercial, a reversão nos núme-

Desenvolver parcerias com o mercado internacional
para a realização de compras globais também faz parte
da estratégia comercial do Grupo. A primeira experiência nessa direção ocorreu em 2002, em parceria com o
Grupo Casino. Foi realizada, em São Paulo, uma feira de
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Outra ação fundamental foi a consolidação do Índice
de Desempenho Comercial – IDC, criado em 2001, como
ferramenta para medir a competência da área comercial. Esse índice é baseado em uma cesta de produtos
e é calculado a partir dos valores de venda praticados
pela concorrência e do custo líquido dos produtos comercializados pelo Grupo. O IDC encerrou 2002 com um percentual de 30,2%, contra 27,7% em 2001, o que comprova a eficiência das negociações diante da concorrência.
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ExportaPão
produtos chineses não-alimentícios, que teve a participação de representantes do Casino da Argentina, da
Colômbia, do Uruguai e da Venezuela, além do próprio
Pão de Açúcar. Também foram oferecidos produtos brasileiros para esses países e o resultado foi positivo: eles
revelaram-se extremamente competitivos.
A capacitação técnica da equipe comercial, em todo o
Brasil, também teve destaque com a implantação do
Projeto Águia, um dos maiores cursos de formação já
realizados no varejo, em âmbito mundial. O objetivo
foi desenvolver o padrão CBD de negociar, com enfoque na definição de que a companhia não abre mão
do reconhecimento de seu tamanho nas negociações,
porém mantém-se absolutamente ética e transparente
nas relações com seus fornecedores. Exemplo disso foi
a campanha “Diga não a este produto”, que alertou o
consumidor sobre a falta de mercadorias nas gôndolas,
em decorrência de aumentos excessivos de preço pelo
fabricante.

Com vistas a estimular as exportações de produtos brasileiros, o projeto ExportaPão transforma a CBD em parceira de fornecedores nacionais, de pequeno e médio
portes, efetivando a comercialização de seus produtos,
por meio de seu sócio internacional, o Grupo Casino. O
projeto está alinhado com um dos principais objetivos
econômicos do país: aumentar o superávit da balança
comercial e promover o desenvolvimento da indústria
nacional. A base é apoiar e estimular o produtor nacional a capacitar-se, para atuar no competitivo mercado
global. Para estruturar o ExportaPão, o Grupo Pão de
Açúcar reativou a Pão de Açúcar Trading, que terá o
papel de gerenciar e executar as operações, bem como
coordenar todas as exportações de produtos que têm
origem na América para o Grupo Casino no mundo.

Parcerias internacionais, treinamento técnico
e lançamento de programas com fornecedores
foram as principais realizações da área

Caras do Brasil
O programa Caras do Brasil, lançado no final de 2002,
visa identificar produtos brasileiros diferenciados,
de manejo sustentável, ou seja, ecologicamente
corretos, e que podem ser comercializados pelas
três bandeiras do grupo. Além de contribuir para
a produção de riquezas, o programa abre um canal de vendas para as pequenas comunidades
brasileiras, estimulando a preservação de
atividades tradicionais de diversas regiões.
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Marcas Próprias

Alinhado com as tendências mundiais do mercado varejista, o Grupo Pão de Açúcar aposta no conceito de
marcas próprias, como parte da estratégia de rentabilizar suas bandeiras. Além de ser uma oportunidade adicional de lucratividade para a Companhia, o segmento é
uma importante ferramenta de conquista da fidelidade
dos consumidores.

Açúcar fechou o ano com 100 itens e a Goodlight, com
120 produtos e um crescimento médio em vendas de
20% ao mês. Já a marca Extra cresceu cerca de 65%,
em comparação a 2001, com a incorporação de mais de
600 lançamentos. No Barateiro, que possui cerca de 450
itens, o crescimento foi da ordem de 24% nas vendas.

A fase de reestruturação foi iniciada em 2001, com o
relançamento das marcas Extra e Barateiro. Elas sofreram uma grande mudança conceitual, que culminou com
a migração de produtos que tinham enfoque no preço,
para itens de qualidade similar às melhores marcas do
mercado e com preços, em média, de 20% a 25% menores do que as marcas líderes.

O processo de reestruturação teve continuidade em
2002, com o lançamento de um mix de alto valor agregado com a marca Pão de Açúcar. O foco do projeto foi
a apresentação de uma linha de produtos diferenciados,
até mesmo da indústria nacional, com uma gama de
itens inéditos, como massas frescas com recheio, quiches, sorvetes com tecnologia italiana, carnes nobres,
azeites e frutas secas importadas.

A meta, agora, é fortalecer a participação do segmento,
que encerrou 2002 com mais de 1,4 mil itens e apresentou um crescimento de vendas de 53%. A marca Pão de

Ao adotar o conceito de indústria, com o desenvolvimento de produtos, o Grupo passou a realizar análises
laboratoriais, testes com consumidores e auditorias
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nos fornecedores. Na área de embalagens, cada projeto
mantém uma agência especializada, que desenvolve o
design dos produtos, criando uma identidade visual
unificada. Os lançamentos seguem uma estratégia
quantitativa, com o foco em itens de maior importância
em volume, vendas e lucratividade. Além disso, cada
marca possui um suporte mercadológico, que inclui a

divulgação dos produtos em ações promocionais, nos
tablóides e degustação nas lojas, aumentando sua visibilidade no ponto-de-venda. Para 2003, a expectativa
é ampliar a base de produtos, com lançamentos nas três
bandeiras, e continuar o trabalho de inovação e valor
agregado para as marcas.

As vendas das marcas próprias apresentaram
crescimento de 53% em relação ao ano anterior
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Produtos e Serviços Financeiros

Com quase dois anos de existência, a área de Produtos e
Serviços Financeiros vem desenvolvendo instrumentos
para aumentar a competitividade, criando diferenciais
financeiros para cada uma das bandeiras do Grupo Pão
de Açúcar. Um dos desafios é oferecer produtos e serviços financeiros que proporcionem comodidade aos
clientes, além de produzir receita e diminuir o custo
operacional da Companhia.
O destaque do ano foi a complementação da carteira de
cartões próprios, os chamados private label, com uma
base de mais de 1,3 milhão de unidades. Lançados em
2001, os private label são cartões de uso restrito nas
lojas do Grupo. A divisão entre as três bandeiras é de
380 mil cartões Barateiro, 110 mil com a marca Pão
de Açúcar Mais (crédito) e 860 mil cartões Extra. Um
dos principais benefícios dos private label é o menor
custo de administração em relação aos cartões de uso
irrestrito. Isso permite o barateamento dos custos dos
meios de pagamento – fundamental para a rentabilidade
28

da operação. Outra vantagem é que os cartões dispõem
de todas as informações sobre os itens adquiridos pelos
consumidores, funcionando como um componente de fidelidade e relacionamento. Por essas razões, o foco de
atuação da área, para 2003, serão os private label, com
o relançamento do cartão Grupo Pão de Açúcar como
Pão de Açúcar Mais (crédito). O objetivo é estimular a
ativação, por meio de promoções no ponto-de-venda e de
ações de marketing direto, para aumentar o percentual
de participação da utilização dentro das bandeiras.
O Grupo também possui três cartões co-brand, de uso
irrestrito, em parceria com a administradora de cartões
Credicard: Grupo Pão de Açúcar (140 mil unidades),
Extra (390 mil cartões) e Eletro (36 mil unidades). Eles
são emitidos com as bandeiras MasterCard e Visa. Assim
como ocorrerá nos private label, o Cartão Grupo Pão de
Açúcar também será relançado em 2003, com a marca
Pão de Açúcar Mais Credicard.
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Serviços
Na parte de serviços, o fato marcante foi o crescimento das vendas dos contratos de Garantia Estendida e
de Seguros de Proteção Financeira, reformulados em
2002. Com mais de 250 mil contratos fechados no ano,
o Garantia Estendida permite ao consumidor estender
a garantia do eletroeletrônico adquirido, além da já
oferecida pelo fabricante. Já os de Seguros de Proteção
Financeira – que possibilitam a quitação das prestações
ao consumidor que ficar desempregado (assalariados)
ou que sofrer alguma perda de renda (autônomos) –
tiveram sua participação sobre as vendas ampliada, com
mais de 340 mil contratos vendidos.
Criado pela Tesouraria e gerenciado pela área de Produtos e Serviços Financeiros, o Correspondente Bancário
também apresentou resultados positivos em 2002, ano
de seu lançamento. Ele permite ao consumidor pagar
suas contas de luz, água, etc. nos check-outs dos su-

permercados. Implantado inicialmente pelo Barateiro,
o serviço já está disponível em todas as lojas do Grupo.
Somente nos primeiros seis meses de operação, no Barateiro, foram recebidas 1,1 milhão de contas. A meta é
chegar a 1,5 milhão de contas/mês em 2003. A iniciativa agrega serviço ao cliente e atrai fluxo para as lojas,
além de proporcionar receita para a Companhia, que
recebe um percentual sobre as transações efetivadas.

Crediário
Em relação às operações de crediário, mais adotadas
nas lojas Extra e Extra Eletro, foram aprovados mais

Em 2002, foram lançados
mais de 1,3 milhão
de cartões private label

de 1 milhão de contratos de financiamentos em 2002,
que representam cerca de 81% dos pedidos de crédito. Durante o ano, essa política de concessão foi
reavaliada, além da consolidação da central de cobrança, que antes era terceirizada, o que aperfeiçoou
o desempenho da área. A Companhia encerrou 2002
com 150 posições de atendimento e mais de 300
funcionários em operação. Também foi implantada a
política de Credit Score – um processo de concessão
de crédito que garante segurança e controle –, sem
causar impacto nas vendas. O sistema auxilia a análise e a decisão de crédito, que deixa de ser subjetiva
e torna-se científica, amparada por estatísticas.

Multibenefícios
Também para conquistar a fidelidade e reduzir custos, os produtos de multibenefícios sofreram modificações expressivas em 2002 e já representam o

segundo maior volume em relação a outras empresas
de ticket alimentação. Seguindo uma tendência de
mercado, o Multi-Alimentação passou de papel para
cartão. Ele é um produto regido pelo Programa de
Alimentação ao Trabalhador – PAT, que exige das empresas o fornecimento de auxílio para alimentação
aos seus funcionários. O diferencial do Multi-Alimentação é que não é cobrada nenhuma taxa das empresas e dos funcionários. O Grupo Pão de Açúcar ganha
na redução de custos de administração e na compra
garantida mês a mês.
O Multi-Cheque permite que a Empresa ofereça um
benefício ao funcionário, com débito na folha de pagamento, e passou por uma reformulação, ganhando
reforço comercial e de marketing. O terceiro produto
é o Multi-Cash, utilizado para premiações específicas
de funcionários.
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Recursos Humanos

Por intermédio da Diretoria de Recursos Humanos, o
Grupo Pão de Açúcar realiza uma série de atividades
de capacitação profissional, afinadas com o conceito
de formar um Time dos Sonhos. Essas iniciativas têm
por objetivo desenvolver competências que agreguem
valor ao negócio, além de melhorar a qualidade de
vida dos funcionários. Em 2002, cerca de R$ 7 milhões
foram aplicados em programas de treinamento, num
total de 660 mil horas de cursos formais, sem contar
as atividades promovidas nas lojas, por intermédio
de agentes multiplicadores. Além disso, mais de 1,2 mil
executivos participaram de eventos de capacitação.
O Modelo de Gestão por Competência, adotado pelo
Grupo desde 1999, é fundamental para construção dos
Programas de Treinamento e Desenvolvimento oferecidos pela Diretoria de Recursos Humanos, permitin-
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do o desenvolvimento de estratégias e habilidades
que resultem em diferencial para a Companhia. Foco
em 2002, a competência Desenvolvimento de Pessoas
originou o Programa Gerente de Gente Feliz, implantado em maio, com o objetivo de transformar todos
os gestores da companhia em “homens” e “mulheres”
de Recursos Humanos.
Outra ação desenvolvida foi o programa de formação
e reciclagem do Padrão Operacional e de Atendimento, que estabelece os referenciais para uma atuação
mais eficiente nas lojas. Esse programa envolveu,
em 2002, 9,5 mil funcionários do Grupo. Na mesma
filosofia, de imprimir excelência aos gestores, o Programa de Formação de Novas Lideranças formou 180
trainees para cargos de liderança nas lojas da CBD.
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Código de ética
O relacionamento do Grupo Pão de Açúcar com todos
os seus públicos – fornecedores, colaboradores, clientes, comunidade, imprensa, acionistas, prestadores de
serviços, órgãos públicos e acadêmicos e concorrência
– é regido por um sólido Código de Ética, que é distribuído a todos os funcionários. Para dar sustentação a
ele, a estrutura organizacional do Grupo mantém um
Comitê de Ética, formado por profissionais das áreas de
Recursos Humanos, Jurídica, de Segurança e Comercial,
encarregados de assessorar os gestores em situações
inusitadas ou de dilemas éticos.

• mais de 2 mil pessoas atendidas nas orientações
nutricionais;

Comunicação interna

Benefícios

A Comunicação Interna é uma importante ferramenta
de gestão na busca dos resultados da Companhia, uma
vez que proporciona ao público interno as informações
e orientações necessárias para que conheçam os objetivos estratégicos da sua área/empresa, dando-lhes
mais condições de realizar o trabalho com melhor performance e alcançar suas metas. Contribui também para
que cada colaborador entenda o seu papel dentro da
companhia como co-responsável pelos resultados.

Além de incentivar o crescimento profissional de seu
público interno, o Grupo Pão de Açúcar concede também um leque de benefícios relevantes para a redução
do custo orçamentário e a expansão dos horizontes
pessoais de seus colaboradores. Uma das novidades de
2002 foi a distribuição de 4,1 mil kits escolares, contendo materiais didáticos, aos filhos de funcionários
matriculados da educação infantil ao ensino médio.
Na área educacional, a Companhia concede bolsas de
estudo – reembolso de 50% do valor da matrícula e
das mensalidades em cursos dos ensinos fundamental,
médio e superior – além de bolsas de estudos especiais,
que garantem reembolso de até 80% das mensalidades
escolares aos funcionários que têm filhos portadores de
deficiência. Em 2002, deu continuidade ao EducaPão,
programa que beneficiou mais de 2,4 mil pessoas, com a
complementação, por meio de aulas na própria Empresa,
dos estudos dos ensinos médio e fundamental.

As informações são divulgadas ao público interno por
meio de diversas ferramentas de comunicação (veículos
impressos, eletrônicos, audiovisuais e campanhas corporativas). Tudo isso, alinhado aos conceitos de Missão
e Cultura do Grupo e Posicionamento de cada Unidade
de Negócios.

Qualidade de vida
O programa de Qualidade de Vida do Grupo Pão de Açúcar, o Viva Melhor, tem como objetivo promover o bemestar físico, social e emocional de seus colaboradores,
além de estimular a adoção, inclusive no âmbito familiar, de hábitos mais saudáveis de vida. Os princípios
do programa estão direcionados, por mais de 20 ações,
para atender às demandas nos campos da Saúde, Educação, Ambiente de Trabalho, Convívio com a Família,
Atividade Física e Lazer. Em 2002, os destaques foram:

• aproximadamente 25 milhões de refeições balanceadas conforme o Cardápio Viva Melhor;
• mais de 40 mil aplicações de Ginástica Laboral;
• mais de 100 colaboradores transferidos pelo programa
o Lugar Onde Você Mora, que busca aproximar o local
de trabalho à sua residência.

A Companhia em 2002, também instituiu o benefício
Crédito Educativo, somente para graduação, que concede 100% do valor da matrícula e mensalidades. O funcionário recebe 50% como bolsa de estudo e os outros
50% como crédito, por meio de verba da Cooperativa de
Crédito. O funcionário após sua formação, deverá quitar
na Cooperativa, o valor principal, com juros, no dobro
do prazo em que o empréstimo lhe foi concedido.

• mais de 2 mil colaboradores participaram do PODE –
Programa de Planejamento do Orçamento Doméstico;
• mais de 7,4 mil massagens realizadas nos colaboradores da sede;
• mais de 40 mil colaboradores vacinados contra a gripe;
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Responsabilidade Social

A crença de que a cidadania é o caminho mais direto e
justo para a prosperidade do país e para todos aqueles
que têm orgulho de ser brasileiros é o norte das ações
do Grupo Pão de Açúcar na área social. Assim como
estão expressos nas práticas comerciais e operacionais
da Empresa, os valores éticos pautam suas intervenções
na política de recursos humanos e nas iniciativas culturais, de defesa do meio ambiente e de promoção da
cidadania. Em 2002, o Grupo destinou cerca de R$ 22,6
milhões, que foram aplicados em diversos programas
desenvolvidos principalmente pelo Instituto Pão de
Açúcar e pela área de Marketing Institucional.
A Companhia adota uma postura socialmente responsável, na medida em que procura ouvir os interesses de
todos os públicos com os quais se relaciona – acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores,
consumidores, comunidade, governo e meio ambiente
– e consegue incorporá-los ao planejamento de suas
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atividades, com o objetivo de atender às demandas
de todos.
Na CBD, muito mais que um conceito, a responsabilidade social é absorvida na estratégia de negócios, o
que a transforma em parceira e co-responsável pelo
desenvolvimento social. Assim, com o objetivo de
disseminar esse conceito como um real valor entre
seus colaboradores, foi criado, em 2002, o Comitê de
Responsabilidade Social, como um fórum de discussão
das questões de responsabilidade social na Empresa.
O objetivo é integrar informações e ações conjuntas entre
as áreas diretamente relacionadas ao tema, envolvendo as unidades de negócio da Companhia e ampliando
sua esfera de atuação, desde a postura de gestão até
as implicações práticas na operação do negócio. Cada
uma das áreas tem a sua missão, os seus princípios e
um plano de atuação, que seguem o conceito global
de responsabilidade social adotado pela Companhia.

Grupo Pão de Açúcar Relatório Anual 2002

O objetivo é aproveitar as oportunidades em cada segmento de atuação, reforçando as práticas já existentes
e partindo para o desenvolvimento e a consolidação de
outras ações.

Marketing Institucional
Mais do que promover ou patrocinar eventos, a Diretoria de Marketing Institucional do Pão de Açúcar abraça
causas. Esse conceito, que vem sendo disseminado há
quatro anos pelo Grupo, por meio do incentivo à cultura
brasileira, aos esportes, à solidariedade, ao consumo
responsável e à reciclagem, foi consolidado em 2002.
Ele é a base da construção de uma linguagem corporativa única, que agrega competência a todas as bandeiras
da Companhia e estimula as 500 lojas abrigadas sob
elas a promover ações localizadas de interação com a
comunidade e suas lideranças. Entre as principais ações
nas áreas social, esporte, cultura e meio ambiente, os
destaques de 2002 foram:
• lançamento do Programa Caras do Brasil, que abre
um canal de vendas para as pequenas comunidades
brasileiras, estimulando a preservação de atividades tradicionais de diversas regiões;
• ampliação do projeto Para Todos, de universalização
das condições de acesso às lojas, para 30 unidades;
• realização de eventos para a comunidade, como a
Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, que reuniu um público recorde de 22 mil participantes, e
o Circuito de Corridas Pão de Açúcar Corpore, com
19,5 mil inscritos;
• comemoração dos dez anos do Pão Music, principal
iniciativa da CBD na área cultural que oferece shows
gratuitos à população;
• extensão do projeto Estações de Reciclagem Pão de
Açúcar Unilever para 20 lojas e que contabilizaram
o recebimento de 1,8 mil toneladas de resíduos recicláveis no ano; consolidação do projeto Jardineiros do Barateiro com duas equipes de jardineiros
formados pelo projeto crer-Ser, que trabalharam
recuperando e mantendo 12 praças e áreas de lazer
em diversos bairros da Grande São Paulo, onde estão localizadas lojas da bandeira Barateiro;
• superação das metas de arrecadação de coleta de
garrafas PET e latas de alumínio previstas no projeto Recicle e Ganhe do Extra: mais de 18 milhões de
embalagens coletadas deixaram de ir para aterros,
lixões, córregos e rios e foram destinadas às indústrias de reciclagem.

Instituto Pão de Açúcar
Criado em novembro de 1998 para ser o agente de
responsabilidade social da Empresa, o Instituto Pão
de Açúcar de Desenvolvimento Humano recebeu, em
2002, investimentos de R$ 8,5 milhões – para 2003
estão previstos outros R$ 11,8 milhões –, destinados
aos programas desenvolvidos nas áreas de Qualificação
Educacional e Relações Comunitárias. As atividades do
Instituto são norteadas pela Missão da Companhia, que
é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
brasileiros.
Promover o desenvolvimento humano por meio da
educação é a grande causa do Instituto Pão de Açúcar,
que mantém programas educacionais criativos e inovadores, voltados a crianças e jovens de 7 a 18 anos,
combinando aprendizagem de conhecimentos e habilidades técnicas que privilegiam o desenvolvimento de
competências para aprender, ser, conviver e fazer. Os
programas aproximam os alunos, a família e a própria
comunidade, sendo eficazes agentes transformadores.
O objetivo é intensificar e complementar os conhecimentos da escola formal, contribuindo para uma sólida
formação e preparo para a vida. As competências são
trabalhadas em todos os programas que atendem às necessidades específicas de cada faixa etária e temática:
educação infantil, complemento escolar para ensino
fundamental, informática, esporte, cultura, música e
preparação para o ingresso no mercado de trabalho.
O Instituto Pão de Açúcar implantou em 2002 o
Grupo Voluntário – programa de voluntariado empresarial – que orienta o espírito solidário dos funcionários
a realizarem campanhas que atendam às necessidades
identificadas nas comunidades e, ao mesmo tempo,
mostrem à população como encontrar soluções para
seus problemas. Nas 87 lojas envolvidas, mais de 3 mil
colaboradores são voluntários. O programa será implantado gradativamente em todas as lojas e também na
sede administrativa.
Sob a orientação do Instituto Pão de Açúcar, a
Companhia mantém o programa Parcerias contra o
Desperdício, no qual todos os supermercados e hipermercados contribuem no combate às desigualdades
e no apoio às organizações sociais à sua volta. Conhecendo de perto a realidade de cada uma delas, as
lojas cadastram instituições para receber produtos
que, embora fora dos padrões ideais de exposição
na gôndola, estão em boas condições de consumo.
Além de alimentos, as instituições recebem material
de limpeza, produtos de mercearia, bazar, artigos e
utensílios domésticos. Hoje, há cerca de 1,2 mil organizações sociais cadastradas nos 12 estados onde
o Grupo Pão de Açúcar atua.
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Análises dos Aspectos
Econômicos e Financeiros
O ano de 2002 foi marcado por uma forte crise de confiança, fruto das turbulências
no cenário político e econômico. A instabilidade provocada pela eleição presidencial
e a disparada do dólar – valorização de mais de 50% no ano –, aliadas à desaceleração
da economia dos Estados Unidos e ao agravamento da crise da Argentina refletiram-se
na alta das taxas de juros, na inflação e no risco país. Como conseqüência, o índice de
confiança do consumidor foi afetado negativamente.
Mesmo diante desse ambiente desfavorável, a CBD registrou vendas brutas de
R$ 11,2 bilhões e vendas líquidas de R$ 9,5 bilhões, apresentando taxas
de crescimento de 17% e 17,4%, respectivamente. Com a incorporação das vendas das
redes adquiridas, as vendas brutas atingiram R$ 11,7 bilhões no ano, o que representa
um crescimento de 18,4% sobre 2001. No acumulado de 2002, a Companhia registrou
um crescimento de vendas "mesmas lojas" de 4%. As vendas de produtos alimentícios
no conceito “mesmas lojas” apresentaram crescimento de 5%. Os itens não-alimentícios
registraram um aumento de 0,1%, o que reflete a cautela do consumidor.
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Desempenho de Vendas
Pão de Açúcar

Barateiro

A divisão deu continuidade ao processo de renovação e
reforma das lojas, adequando-se ao conceito de Segunda Geração, com ampla seção de perecíveis, produtos e
serviços diferenciados e alta tecnologia. A maior parte
das unidades já foi convertida a esse novo padrão de
loja. Outro destaque foi o lançamento da linha de produtos marca própria Pão de Açúcar, com ênfase para
itens diferenciados e de alto valor agregado. O cartão
Pão de Açúcar Mais atingiu cerca de 2 milhões de famílias e identificou aproximadamente 54% das vendas
desse formato.

Em 2002, o Barateiro apresentou a melhor performance
de vendas entre os formatos da Companhia, demonstrando a sustentabilidade das mudanças implementadas
em 2001. Os progressos alcançados durante o ano foram
frutos do maior sortimento de produtos e serviços prestados aos consumidores, da reformulação das marcas
próprias, da ambientação e layout de loja, do estreitamento do relacionamento com a comunidade (incluindo
a introdução do conceito CompreBem Barateiro), das
melhorias no atendimento ao consumidor e das ações
de fidelidade, por meio do cartão Clube Barateiro.

Vendas brutas anualizadas atingem
R$ 11,7 bilhões em 2002, com crescimento
de 18,4% em relação a 2001
Extra
Com o objetivo de fortalecer o conceito de conveniência dos hipermercados e aumentar o tráfego de clientes
nas lojas, a Divisão Extra continuou investindo na
eficiência e na qualidade da operação de perecíveis,
na ampliação da linha de produtos marca própria e
na oferta de serviços, como postos de combustíveis e
farmácias com a marca Extra. O ano de 2002 também
foi marcado pela incorporação do formato Eletro, pela
Divisão Extra. As sinergias na estratégia de gerenciamento de categorias e compras, diluição de despesas
de marketing e recursos humanos foram os principais
benefícios dessa fusão.
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Desempenho dos Resultados
Índices de produtividade
Em 2002, a CBD apresentou uma melhora em todos os indicadores de produtividade. O índice de vendas por metro
quadrado/mês cresceu 6,4% em relação ao ano anterior.
Quanto às vendas por funcionário/mês, esse crescimento
foi de 3,7%. O ticket médio da Companhia cresceu 4,4%,
atingindo R$ 23,8.

Lucro bruto e margem bruta
Em 2002, a CBD registrou um lucro bruto de R$ 2.645,1
milhões, com um crescimento de 17,7% sobre o ano anterior. A margem bruta do período foi de 28%, ligeiramente

superior à margem de 27,9%, apurada em 2001. Além dos
ganhos em negociações com fornecedores, gestão de categorias e prevenção de perdas – as quebras foram reduzidas
de 1,6% para 1,3% –, o Grupo investiu na competitividade
de preços, com reflexo positivo em vendas, market share
e diluição de despesas operacionais. Essa estratégia teve
um efeito positivo na diluição de despesas operacionais,
que, no ano, representaram 19,7% das vendas líquidas
(20,0% em 2001).

EBITDA
O EBITDA da Companhia atingiu, em 2002, R$ 781,2 milhões, com um crescimento de 23,1% ou 24,5%, excluídas
as despesas extraordinárias de R$ 8,7 milhões com a
aquisição da rede Sé, registradas no terceiro trimestre.
A margem EBITDA apurada no ano, excluindo-se as despesas extraordinárias, foi de 8,4%, o que significou uma
melhora sobre a margem de 7,9% obtida em 2001. Esse
fator tem reflexo positivo nos ganhos de escala obtidos
pela Companhia nos últimos anos, o que permite uma
elevada competitividade de preços, sem deterioração da
margem operacional.
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Resultado financeiro

Lucro líquido

O resultado financeiro do ano foi negativo em R$ 162,9
milhões. Em 2001, a Companhia apresentou receitas financeiras líquidas de R$ 3,1 milhões. Esse resultado é resultante de três fatores principais: aumento dos custos
de captação para financiamentos de curto prazo (funding
para os recebíveis), despesas financeiras extraordinárias
de R$ 18,8 milhões, provenientes da aquisição da rede Sé
(multas e juros em atraso) e continuidade de um mercado
retraído para o segmento não-alimentício e conseqüentes receitas reduzidas com crédito. A CBD não apresenta exposição aos efeitos das variações cambiais, pois,
desde 1999, tem como regra a contratação de mecanismos de swap para os Certificados de Depósitos Interbancários - CDI nas dívidas em moeda estrangeira.

O lucro líquido do exercício foi de R$ 245,1 milhões, 2,2%
inferior ao resultado de 2001, quando atingiu R$ 250,7 milhões.
Excluídas as despesas extraordinárias com a rede Sé, o lucro
líquido foi de R$ 272,6 milhões, 8,7% superior ao de 2001.

Capital de giro
O ano de 2002 foi importante para a CBD, no que diz
respeito à administração do capital de giro, que atingiu
7,4 dias, com ganho de 9,4 dias sobre 2001. Esse resultado foi obtido graças a um giro de estoques mais rápido,
combinado com prazos mais longos com os fornecedores.
Essas ações refletem o esforço da Companhia na busca
pela eficiência da operação, bem como a reestruturação
da área comercial, ocorrida em 2001, e a maturação de
todos os investimentos realizados em distribuição (77%
de centralização em 2002) e tecnologia da informação
(98% dos fornecedores operando via sistema pd@net).

Divisão Barateiro apresenta
a melhor performance do ano
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Principais Indicadores Operacionais e Financeiros
Legislação Societária

2002

2001

2000

1999

1998

1997

2.800
188
239.762

2.644
176
219.559

2.446
186
228.873

2.058
146
174.183

1.725
149
166.052

1.393
147
156.906

1.527
148
177.540

1.107
150
178.074

1.043
111
130.312

681
83
99.391

289
29
49.308

-

4.422
60
456.569

3.926
55
427.418

3.736
53
415.142

2.754
46
350.794

1.821
30
215.682

938
14
116.348

326.883
54
36.709

379
62
41.229

405
66
40.964

311
74
38.869

322
76
39.549

281
67
36.850

9.455
4,0
500
979.723
57.898
405.375

8.055
-2,6
443
866.280
52.060
353.849

7.630
5,5
416
815.291
50.160
332.232

5.830
4,5
349
663.237
39.642
256.349

4.429
12,5
284
470.591
31.343
173.446

3.114
-2,2
238
350.410
19.653
116.392

2002

2001

2000

1999

1998

1997

880
18.124
23,8
2.645
28,0
781
8,3
245
2,6
2,17
113.186.139
1.135
1.088
981
9.188
2.916
1.781
3.592

827
17.485
22,8
2.247
27,9
634
7,9
251
3,1
2,22
113.061.139
1.048
976
686
7.281
2.175
1.127
3.404

858
17.142
23,0
2.101
27,5
604
7,9
332
4,3
3,09
107.372.033
892
888
795
6.691
1.848
956
2.962

878
13.756
22,8
1.567
27,0
423
7,3
62
1,1
0,64
97.261.274
1.261
507
538
5.154
1.286
26
2.315

815
14.824
25,5
1.189
27,1
272
6,2
159
3,6
2,04
78.116.125
370
447
345
3.024
1.144
774
972

837
13.493
26,8
830
26,7
159
5,1
144
4,6
1,84
78.116.125
425
361
221
2.079
620
195
858

Pão de Açúcar
Vendas Líquidas (R$ milhões)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)
Barateiro
Vendas Líquidas (R$ milhões)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)
Extra
Vendas Líquidas (R$ milhões)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)
Eletro
Vendas Líquidas (R$ milhões)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)
CBD
Vendas Líquidas* (Consolidado - R$ milhões)
Evolução mesmas lojas (%)
Número de Lojas
Área de Vendas (m2)
Número de Funcionários
Número de Transações (em milhares)
Legislação Societária - (R$ milhões)
Vendas por m2/mês (R$) **
Vendas por funcionário/mês (R$) **
Ticket Médio (R$) **
Lucro Bruto
Margem Bruta (%)
EBITDA
Margem EBITDA (%)
Lucro/Prejuízo Líquido
Margem Líquida (%)
Lucro/Prejuízo por lote de mil ações (R$)
Nº de Ações (em milhares)
Caixa e Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Estoques
Total de Ativos
Endividamento Financeiro
Endividamento Financeiro Líquido
Patrimônio Líquido

Total CBD Consolidado em 2002 inclui 50 lojas da rede Sé e CompreBem, que serão convertidas aos formatos da Companhia e representam 69.143m2 de área de vendas.
* 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 totais também incluem as
vendas da extinta divisão Superbox.
** Os índices de produtividade foram calculados com base em valores médios proporcionais ao período em que as lojas estiveram abertas.
EBITDA = Lucro Operacional antes da Depreciação, Impostos e Taxas e Receitas (Despesas) Financeiras.
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Investimentos em 2002

Os investimentos realizados pela CBD em 2002, excluindo as aquisições, totalizaram R$ 683,0 milhões. O montante foi direcionado principalmente para abertura de
novas lojas, reforma de pontos já existentes, conversão
de redes adquiridas, além de investimentos em tecnologia, logística e aquisição de terrenos.

Aquisições
A aquisição da rede Sé Supermercados foi o destaque do
ano. O preço de compra foi R$ 375 milhões, incluindo a
absorção de passivos financeiros, no valor de R$ 124,4
milhões. Com 60 lojas em operação, em 16 municípios
do Estado de São Paulo, incluindo a capital, a rede Sé
atingiu um faturamento bruto de R$ 1 bilhão em 2001.
Uma inovação em relação às outras aquisições feitas
pelo Grupo foi a inclusão, no preço de compra, de 12
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propriedades imobiliárias, cujo valor de mercado está
estimado em R$ 70 milhões.
Das 60 unidades adquiridas, quatro foram fechadas,
uma foi convertida para o formato Extra Hipermercados, 13 para a bandeira Pão de Açúcar e três lojas para
a bandeira CompreBem Barateiro. O processo de conversão das demais unidades acontecerá efetivamente no
primeiro semestre de 2003: serão 23 conversões para
Pão de Açúcar e 16 para CompreBem Barateiro.
Outro fato importante do ano foi a reintegração, em
junho, de 12 lojas, em Recife (PE), da rede Comprebem,
que possui uma área total de vendas de 11.840 metros
quadrados e apresentou faturamento bruto de R$ 122,2
milhões em 2001.
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Destaques

Reformas

• Aquisição da rede Sé Supermercados

O constante investimento nas lojas é um dos diferencias
da CBD. De um total de 500 unidades, 52 foram reformadas em 2002. As atualizações incluem mudanças de
layout e aperfeiçoamento de tecnologia e equipamentos.
Esse é um processo contínuo e estratégico para o Grupo,
já que as mudanças provocam um aumento de produtividade e de vendas por metro quadrado. Outro benefício é a redução dos custos operacionais. Na parte
de iluminação, por exemplo, têm sido utilizadas telhas
translúcidas, que permitem a entrada da luz durante o
dia, o que reduziu o consumo de energia elétrica entre
15% e 20%.

• Integração de todas as lojas Sé e conversão de 17 lojas
adquiridas da rede
• Reintegração de 12 lojas da rede Comprebem
• Finalização da conversão das lojas adquiridas da rede
ABC no Rio de Janeiro para o formato Barateiro

Inaugurações
Um dos focos da CBD em 2002 foi o crescimento orgânico, com a inauguração de 16 lojas: quatro Pão de Açúcar, sete Barateiro e cinco Extra. A Companhia ampliou
sua presença para 12 estados, com a inauguração de um
hipermercado Extra em Goiânia (GO). Além disso, reforçou sua presença, com a bandeira Extra, em mercados
importantes, como a capital paulista (nos bairros do
Jaguaré e Freguesia do Ó) e nas cidades de Mauá (SP)
e Brasília (DF). Na área de logística, o destaque foi a
inauguração de um Centro de Distribuição em Recife
(PE). A redução do custo de construção das lojas foi
outro fator marcante de 2002. A concepção de determinadas áreas foi aprimorada e adaptada ao tamanho
adequado da operação, o que assegura uma rentabilidade maior, com a redução do custo do investimento e o
aumento do retorno.

Destaques
• 22 lojas Pão de Açúcar
• 24 supermercados Barateiro
• 6 hipermercados Extra

Destaques
• 4 lojas Pão de Açúcar
• 7 supermercados Barateiro
• 5 hipermercados Extra
• 1 Centro de Distribuição em Recife
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Governança Corporativa

Aperfeiçoar o relacionamento com acionistas e investidores, visando atender, de maneira mais satisfatória,
aos princípios de governança corporativa. Foi com esse
objetivo que a CBD promoveu a alteração estatutária
de sua estrutura administrativa. As mudanças foram
comunicadas e aprovadas em Assembléia Geral, no dia
9 de dezembro de 2002, e entraram em vigor em 1º de
março de 2003.
Com a reestruturação, os atuais acionistas controladores da Companhia deixam de compor a Diretoria
Executiva, para participar do Conselho de Administração. O acionista fundador, Valentim dos Santos Diniz,
assume o cargo de Presidente Honorário do Conselho
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de Administração. Abilio Diniz deixa o cargo de Diretor
Presidente do Grupo, para assumir a presidência do
Conselho de Administração. A Presidência do Grupo
passa a ser ocupada por Augusto Marques da Cruz Filho,
atual Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro.
Nesse novo modelo, o cargo de Diretor Vice-Presidente
está extinto.
O Conselho de Administração é responsável por liderar o processo de governança corporativa, cabendo
à Diretoria Executiva a gestão diária dos negócios.
A partir de 2003, o Conselho, composto por 14 membros, será formado por quatro acionistas controladores, sete conselheiros externos e independentes, dois
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Objetivos da mudança
• Implementar um Conselho de Administração mais atuante, criando

condições para que acionistas e executivos possam exercer o seu real
papel.
• Dar autonomia à Presidência e à Diretoria Executiva, que ficam menos
dependentes de uma só pessoa e passam a responder ao Conselho de
Administração.
• Fortalecer as lideranças na CBD, dando-lhes mais autonomia e
responsabilidades.
• Criar mecanismos de transição para aproveitar a capacidade de
liderança e experiência do atual presidente e controlador.
• Criar as estruturas adequadas para introduzir processos de
planejamento e controle entre o Conselho e seus Comitês e a Diretoria
Executiva.

Comitês
representantes do sócio francês Casino e pelo Presidente do Grupo. Eleito para um mandato de três anos,
o colegiado se reúne seis vezes por ano, para avaliar o
desenvolvimento das operações e definir as diretrizes
da Companhia. Para facilitar a interação entre as duas
áreas foram criados os Comitês Executivo, de Finanças,
de Desenvolvimento e Marketing e de Auditoria.

O papel fundamental dos Comitês é o de interagir com
a Diretoria Executiva, preparando antecipadamente os
temas a serem debatidos e aprovados pelo Conselho de
Administração. Cada Comitê deverá propor desafios à
Diretoria Executiva, visando à melhoria de índices de
produtividade, controle, qualidade e responsabilidade.
Também avaliarão a performance da empresa em relação
ao planejado e às práticas de mercado.

43

Grupo Pão de Açúcar Relatório Anual 2002

Comitê Executivo
reuniões mensais
•

Estabelecer metas e aprovar orçamentos e planos de
investimentos.

•

Monitorar a performance da Companhia em múltiplas
dimensões.

•

Cobrar resultados dos executivos.

•

Acompanhar os planos de carreira dos principais
executivos e aprovar os planos de remuneração.

•

Definir diretrizes e revisar o planejamento estratégico.

•

Discutir assuntos estratégicos a serem abordados pelo
Conselho, como, por exemplo, mudanças na estrutura
de capital e aquisições.
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Comitê de Desenvolvimento e Marketing

•

Convidar executivos da área financeira para esclarecer
dúvidas ou solicitar novos formatos de relatórios.

•

Lançar desafios inovadores para a Companhia.

•

Utilizar o Comitê Executivo para discutir assuntos
financeiros de maior relevância.

•

Supervisionar as atividades de marketing institucional
da CBD, como ações culturais e eventos esportivos.

•

Identificar oportunidades e riscos de negócios
financeiros.

reuniões bimestrais

•

Decidir sobre a distribuição de investimentos em
marketing.

Comitê de Auditoria
reuniões trimestrais

Comitê de Finanças
reuniões quinzenais

•

Receber e avaliar os relatórios da auditoria externa.

•

Acompanhar o desenvolvimento de indicadores
financeiros, principalmente fluxo e posição de caixa.

•

Sugerir ao Conselho uma eventual troca de auditoria
externa.

•

Monitorar a estrutura de capital, endividamento e
custo.

•

Receber e avaliar relatórios da auditoria interna sobre
os procedimentos e controles na área financeira.

•

Identificar assuntos a serem discutidos no Comitê
Executivo.

Comitê de
Desenvolvimento
e Marketing

Comitê
Executivo

Conselho de
Administração

Comitê de
Auditoria

Comitê de
Finanças

Diretoria
Executiva
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Gestão de Risco

Para assegurar a liderança no mercado varejista brasileiro – um dos mais competitivos da economia – o
Grupo Pão de Açúcar procura adotar ações pontuais
que visam minimizar ou eliminar riscos decorrentes
de situações internas ou conjunturais, com efeitos
negativos à sua operação.
Para reduzir ao mínimo sua exposição às obrigações
em moeda estrangeira, a Companhia efetua contratos de swap de moedas e de taxa de juros, que têm
por objetivo proteger a dívida contra as variações
cambiais. Esses contratos são firmados, normalmente, com as mesmas instituições que fornecem
os financiamentos em dólares norte-americanos.
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O prazo do contrato de swap é igual aos dos financiamentos e a CBD tem a postura de não rescindir
nenhum desses contratos antes de seu vencimento.
Outra medida adotada pela Companhia para gerenciar os riscos causados por um possível cenário de
alta taxa de juros, que acaba afetando a expansão
do crédito, é a realização de uma criteriosa análise
de crédito dos clientes, que permite um baixo índice
de inadimplência. A Companhia administra o risco de
crédito por meio de um rigoroso programa de qualificação e concessão de crédito. Em 2002, o crediário
representou 3,1% do total das vendas.

Grupo Pão de Açúcar Relatório Anual 2002

Além disso, para aperfeiçoar o desempenho da área,
absorveu, em 2002, a central de cobrança que antes
era terceirizada – iniciativa que ajudou a melhorar
a performance de crédito. Também foi implantada a
política de Credit Score – uma análise estatística do
perfil do cliente, que garante segurança e controle ao
processo de concessão de crédito, sem causar impacto nas vendas. O sistema auxilia a análise e a decisão
de crédito, que deixa de ser subjetiva e torna-se
científica, amparada por estatísticas.
O Grupo também possui cobertura de seguros para se
proteger de eventuais ocorrências que possam afetar
seus estoques e bens imobilizados, como incêndios,
roubos e riscos diversos.

Novos Projetos

A CBD está preparada para enfrentar os desafios de
2003. Na liderança do mercado, a Empresa vai investir
R$ 540 milhões – montante que integra um plano de 12
meses, com início previsto para o segundo semestre de
2003 – sendo R$ 240 milhões destinados à abertura de
novas lojas, R$ 200 milhões para reformas de unidades já
existentes e R$ 100 milhões em logística e tecnologia.
A Companhia continuará mantendo sua estratégia de
crescimento orgânico, com acréscimo na área de vendas
de 8% no ano, e foco nas regiões onde já atua. A busca
pelo equilíbrio de participação entre os multiformatos
– supermercados e hipermercados – também integra
a estratégia do Grupo. Em 2003, a CBD vai inaugurar

cinco lojas Pão de Açúcar, quatro hipermercados Extra
e dez unidades Barateiro. Para consolidar o crescimento
orgânico da bandeira Extra, estão previstas inaugurações em estados em que o Grupo ainda não atua, principalmente no Nordeste. No primeiro semestre, o foco
de atuação será a conversão das lojas da rede Sé Supermercados. A expectativa é que, até o final do ano,
todas as lojas Barateiro também estejam sob a nova
formatação CompreBem Barateiro.
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Ações como Investimento

Com a adoção de um novo modelo de governança corporativa, a CBD quer assegurar maior transparência
das informações ao mercado e aos diversos públicos
de interesse e consolidar os avanços conquistados nos
últimos anos, beneficiando a avaliação da Companhia e
contribuindo para aumentar o seu valor de mercado.

– SEC, dos Estados Unidos, para empresas estrangeiras
listadas em bolsa de valores nesse país. Foram realizadas, em 2002, mais de 300 reuniões com investidores,
além da participação em conferências e road shows no
Brasil e no exterior.

Desde a abertura de capital, em 1995, o Grupo tem
como uma de suas prioridades oferecer um atendimento
diferenciado ao investidor, por meio da área de Relações com os Investidores, cuja filosofia é pautada pela
transparência, agilidade e segurança na divulgação de
informações.

Mercado de capitais

A CBD segue as determinações da Lei das S. A. e adota
normas nacionais de registros contábeis e de manutenção de registro de empresa aberta na Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, cumprindo também as
determinações da Securities and Exchange Comission
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Afetado principalmente pela retração econômica, no
primeiro semestre de 2002, e por indefinições políticas, na segunda metade do ano, o mercado de capitais
apresentou um comportamento desfavorável, que teve
como resultados uma expressiva valorização do dólar e
a drástica redução na oferta de crédito.
A insegurança dos investidores teve reflexos na queda
do volume negociado na Bolsa de Valores de São Paulo e
na variação negativa do Ibovespa, que acumulou perda
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Dividendos
de 17% no ano. Apesar desse cenário, as ações da CBD
apresentaram uma valorização de 10,1%, encerrando
o ano cotadas a R$ 54,5/mil ações. Em Nova Iorque,
o índice Dow Jones apresentou retração de 16,8% e,
mesmo diante de uma desvalorização cambial de 52,3%,
os ADRs transacionados na NYSE recuaram 30,5% e fecharam o ano cotados a US$ 15,3.
Os papéis da Empresa foram negociados em 100% dos
pregões da Bovespa e da NYSE. Além disso, a partir de
janeiro de 2003, a Companhia passa a integrar o novo
índice IBX-50, criado pela Bolsa de Valores de São
Paulo e que concentrará as 50 empresas mais líquidas,
ponderadas pelo seu valor de mercado.

O lucro líquido registrado no exercício de 2002 foi de
R$ 245,1 milhões e a base de cálculo para distribuição de
dividendos ficou em R$ 237,7 milhões. Assim, em 2002,
foram pagos dividendos no valor de R$ 59,4 milhões, o
equivalente a R$ 0,52516 por lote de mil ações.

Composição acionária
O capital social da CBD é constituído por 113,2 bilhões
de ações, sendo 63,5 bilhões ordinárias (ON) e 49,7 bilhões preferenciais (PN).

Posição Acionária em 31 de Dezembro de 2002
(em milhões de ações)

Principais Acionistas

ON

%

PN

%

Total

%

38.334

60,4%

7.333

14,7%

45.667

40,3%

Valentim dos Santos Diniz

2.281

3,6%

-

2.281

2,0%

Península Participações

6.458

10,2%

8

6.466

5,7%

Abilio dos Santos Diniz

254

0,4%

-

254

0,2%

Lucília Maria Diniz Gallo

894

1,4%

1

895

0,8%

0

0,0%

-

0

48.221

76,0%

7.342

14,8%

55.563

49,1%

15.219

24,0%

13.623

27,4%

28.841

25,5%

PAIC

Conselho
Total Grupo
Casino
Outros
Total

31

0,0%

28.751

57,8%

28.782

25,4%

63.471

100,0%

49.715

100,0%

113.186

100,0%
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Volume total negociado
CBD (US$ milhões)

1999

2.292

1.645

2000

3.617

2.535

2001

3.602

2.362

2002

1.832

1.789

PCAR4 (R$)
CBD (US$)

97

461,7
445,4

696

576,3

1.449

580,0

1998

399,7

660

366,6

2.245

160,7

1997

334,4

PCAR4
(R$ milhões)

161,1

CBD
(US$ milhões)

626,2

Volume médio diário

893,2

911,5

PCAR4 (R$ milhões)

98

99

00

01

02

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Preço ∆% ano

Preço ∆% ano

Preço ∆% ano

Preço ∆% ano

Preço ∆% ano

Preço ∆% ano

20,4

10,3%

19,5

-4,4%

60,0

207,7%

71,3

18,8%

49,5

-30,6%

54,5

10,1%

15,30 -30,5%

19,37

-

15,50

-20,0%

32,31

108,5%

36,50

13,0%

22,00

-39,7%

10.196

44,8%

6.784

-33,5%

17.091

151,9%

15.259

-10,7%

13.577

-11,0%

11.268

-17,0%

Dow Jones

7.908

22,6%

9.181

16,1%

11.497

25,2%

10.787

-6,2%

10.022

-7,1%

8.342

-16,8%

US$ (R$)

1,1164

7,4%

1,2087

8,3%

1,7890

48,0%

1,9554

9,3%

2,3204

18,7%

3,5333

52,3%

Ibovespa
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CBD x Ibovespa
PCAR4

base 100

Ibovespa

500

300

jan/03

out/02

jul/02

abr/02

jan/02

out/01

jul/01

abr/01

jan/01

out/00

jul/00

abr/00

jan/00

out/99

jul/99

abr/99

jan/99

out/98

jul/98

abr/98

jan/98

out/97

jul/97

abr/97

jan/97

out/96

jul/96

abr/96

jan/96

out/95
jun/97

dez/02

out/02

ago/02

jun/02

abr/02

fev/02

dez/01

out/01

ago/01

jun/01

abr/01

fev/01

dez/00

out/00

ago/00

jun/00

abr/00

fev/00

dez/99

out/99

ago/99

jun/99

abr/99

fev/99

dez/98

out/98

ago/98

jun/98

abr/98

fev/98

dez/97

out/97

ago/97

jun/97

abr/97

fev/97

dez/97

out/97

ago/97
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CBD x Dow Jones
CBD

base 100

Dow Jones

180

160

140

120

100

8.342

80

60

US$ 15,30

40

20

0

800

700

600

R$ 54,50

400

200

11.268

100

0
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Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Abilio dos Santos Diniz
Presidente

Valentim dos Santos Diniz
Presidente

Ana Maria F. dos Santos Diniz D’Ávila
Vice-presidente de Operações

Abilio dos Santos Diniz
João Paulo F. dos Santos Diniz
Vice-presidentes

Augusto Marques da Cruz Filho
Vice-presidente Administrativo-Financeiro
João Paulo F. dos Santos Diniz
Desenvolvimento e Novos Negócios
Jean Henri A. Duboc
Hipermercados
José Roberto Coimbra Tambasco
Supermercados
Hugo A. Jordão Bethlem
Comercial
Cesar Suaki dos Santos
Cadeia de Suprimentos
Caio Racy Mattar
Investimentos e Obras
Maria Aparecida Fonseca
Recursos Humanos

Ana Maria F. dos Santos Diniz D’Ávila
Augusto Marques da Cruz Filho
Christian Pierre Couvreux
Fernão Carlos Botelho Bracher
Gerald Dinu Reiss
José Roberto Mendonça de Barros
Luiz Carlos Bresser G. Pereira
Luiz Felipe D’Ávila
Luiz Marcelo Dias Salles
Mailson Ferreira da Nóbrega
Pierre Bruno Charles Bouchut
Roberto Teixeira da Costa
Membros
Andre Claude Luc Mercier
Antonio Moscarelli
Aymar Giglio Junior
Caio Racy Mattar
Candido Bracher
Etienne Snollaerts
Fernando Queiroz Tracanella
Guido Amadeu
José Roberto Coimbra Tambasco
Pedro Paulo F. dos Santos Diniz
Silvio Abrahão Laban Neto
Suplentes

Conselho Consultivo
Manuel Carlos Teixeira de Abreu
José Luis Bulhões Pedreira
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Equipe de Relações com Investidores
Fernando Queiroz Tracanella
Diretor de Relações com Investidores
Daniela Sabbag
Analista Financeira
Cláudio Kioshi Furuzava
Analista Financeiro
Marcel Rodrigues da Silva
Analista Financeiro
Rita de Cassia Theobald
Suporte
Informações: As publicações contendo informações a respeito dos resultados
trimestrais, do desempenho mensal de vendas, dos relatórios anuais e do formulário 20F
estão disponíveis mediante solicitação à diretoria de Relações com Investidores, bem
como no website de Relações com Investidores do Grupo Pão de Açúcar.
(http://www.grupopaodeacucar.com.br/site_ri)

Departamento de Relações com Investidores
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3.126
Jardim Paulista CEP 01402-901
São Paulo SP Brasil
Tel.: 55 11 3886-0421
Fax: 55 11 3884-2677
e-mail: pa.relmerc@paodeacucar.com.br
Bancos Depositários
No Brasil
Banco Itaú
Rua Boa Vista, 176, 4° andar
CEP 01014-913 São Paulo SP
Bancos Depositários
Nos Estados Unidos
The Bank of New York
101 Barclay Street - 22 West
New York, NY 10286 USA

Consultoria Internacional de Relações com Investidores
Thomson Financial Investor Relations Brasil
Rua Helena, 140, 7° andar
CEP 04552-050 São Paulo SP Brasil
Tel.: 55 11 3848-0887 ramal 208
Fax.: 55 11 3848-0905
e-mail: doris.pompeu@thomsonir.com.br
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Governança Corporativa
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Diretoria Executiva / Conselho de Administração / Conselho Consultivo
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Créditos

Número de lojas *
(dez/2002)

Pão de Açúcar - 188

Barateiro - 148

Distrito Federal

Extra - 60

Pernambuco

Extra/Eletro - 54

+ CompreBem - 50

Total - 500

Pão de Açúcar
Extra

São Paulo

Pão de Açúcar
Barateiro
Extra
Extra Eletro
Sé

Rio de Janeiro
Pão de Açúcar
Barateiro
Extra

Ceará

Pão de Açúcar
Extra

Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Brasileira de Distribuição

* Até dezembro de 2002, treze lojas da rede Sé
já haviam sido convertidas em Pão de Açúcar,
três lojas em Barateiro e uma loja em Extra.

Paraná

Pão de Açúcar
Extra

123
130
38
54
39
11
18
8

Pão de Açúcar
CompreBem

12
3
2
11

Paraíba

Pão de Açúcar

Piauí

Pão de Açúcar

Bahia

Extra

Minas Gerais
Extra

19
2
12
2

Goiás

Extra

Mato Grosso do Sul
Extra

6
3
3
2
1
1

