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Fundada em 1948, a Companhia Brasileira de Distribuição – CBD 
mantém a liderança no comércio varejista de alimentos do Brasil com 
uma participação de cerca de 15% e vendas brutas de R$ 16,1 bilhões 
registradas em 2005. 

PERFIL

A rede está presente em 15 estados 
das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste com 556 lojas, que totalizam 1,2 
milhão de metros quadrados de área de vendas. 
O abastecimento desses pontos-de-venda é 
garantido por uma ampla rede logística, composta 
por 13 centrais de distribuição estrategicamente 
localizadas em oito estados, com capacidade total 
de armazenamento de 380 mil metros quadrados. 

Uma das características da CBD é a 
sua estrutura multiformato – equilibrada pela 
participação dos modelos supermercado e 
hipermercado – que possibilita atender às 

expectativas e necessidades de diferentes 
consumidores: supermercados de vizinhança 
para as classes de maior poder aquisitivo 
(Pão de Açúcar), supermercados direcionados 
aos consumidores de menor poder aquisitivo 
(CompreBem e Sendas), hipermercados (Extra) e 
lojas de produtos eletroeletrônicos (Extra-Eletro). 

A busca pela lucratividade com foco na 
produtividade, redução de custos, aperfeiçoamento 
tecnológico e a satisfação e fi delidade dos clientes 
são os princípios que norteiam a estratégia da 
Companhia e estão disseminados entre todos os 
62,8 mil empregados. 

As ações da CBD estão listadas na Bolsa 
de Valores de São Paulo (Bovespa), desde 1995 
e na Bolsa de Nova York (ADR Nível III), desde 
1997. Em 2003, a Empresa passou a integrar o 
Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa.

Dezembro de 2005
Pão de

 Açúcar Extra
Extra-
Eletro CompreBem Sendas CBD

1    São Paulo 110 42 50 164 - 366

2    Rio de Janeiro 11 18 - 12 66 107

3    Ceará 20 2 - - - 22

4    Paraná 8 2 - - - 10

5    Brasília 15 4 - - - 19

6    Pernambuco 10 - - - - 10

7    Paraíba 6 - - - - 6

8    Piauí 3 - - - - 3

9    Bahia - 3 - - - 3

10  Minas Gerais - 3 - - - 3

11  Goiás 2 1 - - - 3

12  Mato Grosso do Sul - 1 - - - 1

13  Rio Grande do Norte - 1 - - - 1

14  Sergipe - 1 - - - 1

15  Alagoas - 1 - - - 1

Total de lojas 185 79 50 176 66 556

Área de vendas (m2) 247.164 590.890 33.713 214.500 119.987 1.206.254
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Vendas brutas (R$ milhões)

2001

9.533

2002

11.154

2003

12.788

2004

15.297 16.121

2005

INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

Resultados (R$ milhões) 2001 2002 2003 2004 2005

Receita Bruta de Vendas 9.533 11.154 12.788 15.297 16.121

Receita Líquida de Vendas 8.055 9.455 10.806 12.565 13.413

Custo das Mercadorias Vendidas (5.807) (6.809) (7.764) (8.891) (9.438)

Lucro Bruto 2.247 2.645 3.042 3.673 3.975

EBITDA (1) 634 781 902 1.044 1.170

Lucro Líquido 251 245 226 370 257

Margens (%) 2001 2002 2003 2004 2005

Margem Bruta 27,9 28,0 28,2 29,2 29,6

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

Margem Líquida 3,1 2,6 2,1 2,9 2,9

Índices de Produtividade 2001 2002 2003 2004 2005

Venda Bruta por m2/mês (R$) 945 1.007 1.105 1.127 1.142

Venda Bruta por Funcionário/mês (R$) 15.551 16.907 22.874 25.057 25.379

Venda Bruta por Check-out/mês (R$) 116.752 125.677 138.013 146.801 150.532

Ticket Médio (R$) 27,8 29,4 29,0 30,5 31,1

Indicadores Financeiros (R$ mil) 2001 2002 2003 2004 2005

Ativo Total 7.281 9.188 8.940 10.423 10.923

Patrimônio Líquido 3.404 3.592 3.768 4.050 4.252

Investimentos 508 1.062 539 532 842

Liquidez Corrente (ativo/passivo circulante) 1,21 1,16 1,13 1,07 1,91

Dívida Bruta 2.175 2.925 2.480 2.721 2.056

Dívida Líquida (2) 152 702 894 926 -26

Dívida Líquida/Patrimônio Líquido (%) 33,1 49,8 39,8 35,0 8,7

Nº de Empregados 52.060 57.898 55.557 63.484 62.803

Indicadores de Mercado 2001 2002 2003 2004 2005

Nº de Ações (mil) 113.061.139 113.186.139 113.442.239 113.522.239 113.667.916

Lucro Líquido por Ação (R$/mil ações) 2,22 2,17 1,99 3,26 2,26

Valor de Mercado (R$ mil) (3) 5.596.526 6.168.645 7.986.334 7.798.978 8.741.063

Montante de Dividendos (R$ mil) 60.774 59.441 54.792 84.059 62.053
(1) Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.
(2) Dívida Bruta – Caixa – Recebíveis.
(3) Preço de Ação Preferencial no fi nal de cada período multiplicado pelo número total de ações.

Vendas líquidas (R$ milhões)

2001

8.055

2002

9.455

2003

10.806

2004

12.565
13.413

2005
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 49%   Extra

 24%   Pão de Açúcar

 16%   CompreBem

 9%   Sendas

 2%   Extra-Eletro 

Distribuição da receita bruta por 

unidade de negócio (%)

EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%)

2001

634

2002

781

2003

902

2004

1.044
1.170

2005

7,9%

8,3% 8,3% 8,3%

8,7%

Lucro líquido (R$ milhões) e Margem líquida (%)

2001

251

2002

245

2003

226

2004

370

257

2005

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

2,9% 2,9%

Número de funcionários

2001

52.060

2002

57.898

2003

55.557

2004

63.484 62.803

2005

Venda bruta por funcionário (R$)

2001

15.551

2002

16.907

2003

22.874

2004

25.057 25.379

2005

Venda bruta por m2/mês (R$ milhões)

2001

945

2002

1.007

2003

1.105

2004

1.143 1.142

2005

Valor de mercado (R$ milhões)

2001

5.596

2002

6.168

2003

7.986

2004

7.798
8.741

2005

Demonstrativo do valor adicionado (R$ milhões)

2001

2.083

2002

2.535

2003

3.209

2004

3.068
3.286

2005
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MISSÃO: GARANTIR A MELHOR EXPERIÊNCIA DE COMPRA PARA TODOS OS NOSSOS CLIENTES, EM CADA UMA DE NOSSAS LOJAS. 

VISÃO: A CBD ALMEJA AMPLIAR A LIDERANÇA NO MERCADO BRASILEIRO DE VAREJO E TORNAR-SE A EMPRESA MAIS 

ADMIRADA POR SUA RENTABILIDADE, INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA, RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL.

PILARES CBD: CLIENTE: NOSSA RAZÃO DE SER – A CBD ESTÁ VOLTADA PARA OS SEUS CLIENTES, CUIDANDO 

PARA QUE TODO CONTATO QUE ELE TENHA COM AS SUAS MARCAS SE TRADUZA NA MELHOR EXPERIÊNCIA E ALIMENTE UMA LONGA RELAÇÃO DE 

FIDELIDADE. NOSSA GENTE – PESSOAS TECNICAMENTE MELHORES QUE O MERCADO, BEM-PREPARADAS E MOTIVADAS PARA ASSUMIR 

DESAFIOS, RISCOS E ATITUDES INOVADORAS. PESSOAS QUE GOSTEM DE SERVIR, QUE VALORIZEM O RESPEITO EM SUAS RELAÇÕES INTERNAS COM O 

CLIENTE, FORNECEDORES E PARCEIROS, E QUE SE POSICIONEM COM GARRA, INDEPENDENTEMENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOMÍNIO DA 
TECNOLOGIA – ATENÇÃO A TUDO O QUE ACONTECE NO MUNDO, AVALIANDO SUA UTILIDADE E SEU RETORNO PARA O NOSSO NEGÓCIO, PARA 

EXTRAIR DESSAS TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS O MÁXIMO APROVEITAMENTO. SÓLIDA ESTRUTURA DE CAPITAL – UMA 

ESTRUTURA DE CAPITAL QUE PERMITA INVESTIMENTOS EM NOSSA EMPRESA, EM NOSSA GENTE E EM NOSSO PAÍS, OPERANDO COM EFICIÊNCIA PARA 

PROPORCIONAR RETORNO AOS ACIONISTAS E UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL EM LONGO PRAZO.
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Em 2005, vivenciamos um ambiente de consumo retraído para o varejo alimentício e 
de forte defl ação em algumas categorias, especialmente perecíveis e commodities. 
Adicionalmente, verifi camos uma menor renda disponível para a compra de alimentos, ante 
os compromissos assumidos pelos consumidores na aquisição de bens duráveis (compras 
parceladas e empréstimos consignados). Mesmo diante desse cenário adverso, registramos 
um desempenho positivo com crescimento de 5,4% na receita bruta, que encerrou o ano em 
R$ 16,1 bilhões, e de 12,0% no EBITDA, que alcançou, neste ano, a marca de R$ 1,2 bilhão, 
com margem de 8,7% – a maior desde a abertura de capital da Companhia, em 1995. 

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Após um longo período marcado por 
diversas aquisições, que muito contribuíram para o 
crescimento da CBD, decidimos revisar os nossos 
processos e sistemas, com o objetivo de maximizar 
a nossa principal alavanca estratégica: aumento de 
lucratividade com competitividade. Um objetivo 
que é traduzido na prática pela busca por ganhos 
de efi ciência e redução de despesas operacionais 
e que abre espaço para a prática de preços cada 
vez mais competitivos, além de criar as condições 
necessárias para o aumento das nossas vendas no 
conceito mesmas lojas – que é o caminho mais 
efi caz para alcançarmos níveis mais elevados de 
retorno sobre o capital investido. 

Durante o ano, trabalhamos no 
desenvolvimento de um planejamento estratégico 
estruturado com metas plurianuais e diretrizes 
desdobradas entre as Unidades de Negócio e as 
áreas corporativas, que possibilitou o alinhamento 
de objetivos e também serviu como base para 
orientar nossos planos e projetos. Esse trabalho 
é composto por diversas iniciativas que foram 
elaboradas e desenvolvidas durante o ano 
de 2005, com implantação iniciada ainda no 
quarto trimestre, e que deverão trazer resultados 
concretos a partir de 2006. 

Compartilhados (CSC) e de uma área de 
suprimentos e serviços para centralizar a compra 
de produtos e serviços não destinados à venda, 
que proporcionarão ganhos expressivos de 
produtividade e efi ciência. 

Ainda com o objetivo de buscar uma 
maior efi ciência em supermercados, defi nimos 
benchmarks internos, identifi cando para cada 
conjunto de lojas comparáveis os indicadores 
de efi ciência operacional e melhores práticas 
que serão disseminadas e aplicadas em todas as 
nossas lojas durante 2006. 

Acreditamos que o conceito de 
competitividade vai além de preços baixos. 
Nossa missão é oferecer a melhor experiência 
de compras a todos os nossos clientes em cada 
uma de nossas lojas. Em um setor com elevada 
competitividade como o nosso, precisamos, 
permanentemente, reforçar e criar diferenciais 
em relação a outros varejistas. Nesse sentido, 
outros pontos importantes da nossa estratégia 
também incluem buscar maior ênfase em 
determinadas categorias de não-alimentos, 
acelerar o desenvolvimento de produtos de marca 
própria e de primeiro preço, ampliar as atividades 
de comércio exterior, revitalizar os nossos canais 

Na área comercial, realizamos o 
desenvolvimento do projeto Dinâmica Comercial, 
que resultou no aperfeiçoamento dos nossos 
processos, sistemas e modelos de gestão nas 
atividades de Compras e Gerenciamento de 
Categorias. Com essa ação, cuja implementação 
estará concluída no primeiro trimestre de 2006, 
a expectativa é aumentar nossa efi ciência nas 
negociações com fornecedores, na defi nição do 
sortimento e exposição dos produtos nas lojas, 
no planejamento e defi nição de promoções e nas 
estratégias de pricing.

Outra iniciativa importante foi a construção 
do orçamento de 2006 a partir da metodologia 
OBZ – Orçamento Base Zero, que nos permitiu a 
defi nição de orçamentos mais racionais e alinhados 
às metas anuais da Companhia. Em sintonia com 
tudo isso e para garantir o acompanhamento dos 
resultados e das despesas de forma mais efi ciente, 
adotamos o modelo de gestão matricial, que delega 
aos diretores-executivos a responsabilidade pelo 
acompanhamento e monitoramento de um pacote 
de despesas específi co, suas defi nições, normas e 
políticas.

Também identifi camos a necessidade 
de implementação de uma Central de Serviços 
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COMPETITIVIDADE”

de comércio eletrônico, sermos cada vez mais 
fortes em produtos e serviços fi nanceiros, além da 
continuidade na oferta alternativa e adicional de 
serviços e produtos complementares em nossas 
lojas, como drogarias e postos de combustíveis. 

Em 2005, demos mais um passo 
importante no sentido da perpetuação da Companhia 
e alinhamento de interesses entre acionistas 
majoritários, minoritários e executivos. Com a 
criação de uma nova holding, o controle da CBD 
passou a ser compartilhado de forma igualitária 
(50% para cada) entre Abilio Diniz e o Grupo Casino. 

Na nova estrutura, Abilio Diniz continua 
como presidente do Conselho de Administração 
e responsável pela supervisão geral da 
administração da Companhia. Esse novo formato 
societário reforça ainda mais a colaboração e a 
troca de experiências entre as duas empresas, 

de Finanças, Comitê de Desenvolvimento e 
Inovação e Comitê de Marketing Institucional e 
Responsabilidade Social, que são compostos 
por membros do Conselho de Administração e 
contribuirão na orientação e acompanhamento 
dos trabalhos da Diretoria Executiva. Essas 
mudanças reforçam mais um capítulo na 
transparência e profi ssionalização do Grupo. 

A Responsabilidade Social é outro 
objetivo permanente em nosso planejamento 
estratégico e permeia todas as ações da 
Companhia – desde a relação de confi ança 
estabelecida com nossos colaboradores e 
clientes até a oferta de produtos desenvolvidos 
por fornecedores de pequeno porte. Por esse 
motivo, publicamos neste Relatório Anual, 
pelo oitavo ano consecutivo, o nosso Balanço 
Social, que apresenta os compromissos com os 

diversos públicos de interesse da Companhia: 
colaboradores, clientes, fornecedores, comu-
nidades, meio ambiente, governo e sociedade. 

Em sintonia com esse posicionamento, 
formamos também o Comitê de Marketing 
Institucional e Responsabilidade Social que visa 
a reforçar e integrar todas as nossas práticas 
nessa área. Esse é mais um passo em direção à 
sustentabilidade do negócio, objetivo apresentado 
no Balanço Social 2004. 

Outro evento marcante de 2005 foi a 
contratação de Cássio Casseb Lima (eleito em 9 de 
janeiro de 2006) para o cargo de diretor-presidente. 
Como primeiro executivo recrutado no mercado 
para esse posto, Cássio certamente irá, com sua 
ampla experiência profi ssional, reforçar a atuação 
de nossa diretoria executiva na busca dos objetivos 
e metas traçados para os próximos anos. 

Nossa expectativa para 2006 é alcançar 
margens operacionais semelhantes às registradas 
em 2005, porém com patamares mais elevados de 
vendas no conceito mesmas lojas. No biênio 2006-
2007, continuaremos fi rmes em nosso objetivo 
de expandir organicamente, com a previsão de 
inaugurar de 16 a 20 hipermercados e de 40 a 60 
supermercados, o que representará um aumento 
médio anual entre 6% e 8% da área de vendas e 
possibilitará a criação de mais de 15 mil empregos 
diretos. Para isso, planejamos investir cerca de 
R$ 1,5 bilhão, montante que deverá ser fi nanciado 
principalmente por nossa geração de caixa. 

Se, em 2005, o foco foi detectar 
oportunidades para o aumento de nossa 
efi ciência, em 2006 será concluir e consolidar 
todas as iniciativas e garantir um ciclo virtuoso de 
aumento de lucratividade com competitividade. 

Queremos ser hoje melhores que ontem e, 
amanhã, melhores que hoje, sempre. Para isso, a 
participação e o engajamento de todos os nossos 
colaboradores têm sido fundamentais. Sabemos 
que o sucesso de uma organização pode ser 
mensurado pelo grau de comprometimento 
de sua equipe. E, na CBD, temos certeza de 
contar com pessoas qualifi cadas e com garra 
para superar os desafi os que ainda estão por 
vir. Por isso, além de agradecer sua dedicação, 
queremos registrar o profundo orgulho pela 
Nossa Gente. Aos nossos acionistas, clientes 
e fornecedores, agradecemos o apoio e a 
credibilidade reiterados diariamente e reforçamos 
nosso compromisso de buscar estar sempre à 
altura de suas expectativas.

A Administração 

possibilitando o fortalecimento de nossa operação 
no Brasil. Outro ponto importante resultante da 
operação foi o aumento signifi cativo da posição 
de Abilio Diniz em ações preferenciais, o que 
proporcionou maior alinhamento de interesses 
entre acionistas majoritários e minoritários.

Além disso, a transação permitiu maior 
liquidez à Companhia, a partir da venda de 60 lojas 
ao Grupo Diniz e, com a entrada de novos recursos, o 
endividamento líquido foi reduzido signifi cativamente.
Os imóveis vendidos serão alugados à CBD pelo 
prazo de vinte anos, renováveis por mais dois 
períodos consecutivos de dez anos cada.

Em Governança Corporativa, 
também promovemos importantes mudanças, 
como o fortalecimento do papel do Conselho de 
Administração e a constituição e instalação de 
novos comitês: Comitê de Auditoria, Comitê 
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Os principais objetivos nas quatro 
dimensões são:

Sólida Estrutura de Capital 
Para garantir a lucratividade e o retorno 

aos acionistas, a Companhia aposta em dois 
caminhos: aumento das vendas totais – a partir da 
aquisição de outras redes, abertura de nova lojas 
e do crescimento real das vendas no conceito 
mesmas lojas – e efi cácia fi nanceira, alcançada 
por meio da redução de custos e despesas e da 
otimização do capital empregado. 

Domínio da Tecnologia 
Em busca do crescimento, um dos 

objetivos da Companhia é contar com formatos 
e negócios adequados ao mercado. Para isso, 
serão desenvolvidos estudos de viabilidade e 
tendências mercadológicas, que permitirão à CBD 
preparar-se para o desenvolvimento do negócio. 
Na parte de inovação e diferenciação, o foco 
está na evolução da relação com o consumidor 
por meio de programas de relacionamento e da 
expansão de serviços fi nanceiros e no incremento 
das vendas de marcas próprias e primeiro preço. 
Para aumentar a efi ciência, terá prioridade a busca 
por melhorias em processos logísticos, recursos 
humanos, expansão e tecnologia da informação.

Em 2005, um workshop com o Conselho de Administração deu início ao ciclo de 
planejamento estratégico 2006-2009 e resultou na elaboração da Carta ao Presidente, 
que teve como principais objetivos comunicar as aspirações do Conselho, defi nir diretrizes 
e objetivos estratégicos para a Companhia e estabelecer metas plurianuais 
para os próximos quatro anos.

ESTRATÉGIA E OBJETIVOS

No período, foi adotada a metodologia 
do Balanced Score Card – BSC com a defi nição 
do Mapa Estratégico da Companhia e o 
desdobramento para as Unidades de Negócio, 
que também construíram seus próprios mapas e 
visões, o que permitiu que as áreas corporativas 
– Marketing, Diretoria Administrativa, Logística, 
Comercial e Recursos Humanos – apresentassem 
suas contribuições. 

A construção do Mapa Estratégico foi 
concebida pela primeira vez na Companhia 
a partir da utilização do BSC, que permite o 
entendimento dos objetivos estratégicos e suas 
relações de causa e efeito. Outro diferencial é que 
essa metodologia possibilita o acompanhamento 
equilibrado da evolução da estratégia nas quatro 
dimensões que, no caso da CBD, são os seus 
pilares e a sua razão de ser: o cliente. 

Após a implantação do Mapa Estratégico 
em 2005, o foco de atuação para o próximo ano 
será o acompanhamento e controle da estratégia, 
a partir dos indicadores estabelecidos. Além 
desse monitoramento do ambiente interno, 
também será promovido um amplo trabalho de 
comunicação para que os conceitos e projetos 
relacionados à estratégia sejam disseminados 
para toda a Companhia. 

Nossa Gente
A CBD acredita que seus 

colaboradores fazem a diferença, por isso, 
procura atrair os melhores profi ssionais 
do mercado, oferecendo um ambiente que 
permita uma experiência rica e diferenciada, 
que possibilite a auto-realização, incentive a 
alta performance e proporcione a melhoria do 
índice de retenção. Outro ponto importante é o 
desenvolvimento das lideranças para garantir a 
expansão do negócio e promover a educação 
continuada para aperfeiçoar o desempenho atual. 
E, para que os valores da Companhia sejam 
perpetuados, sempre será incentivada, a todos os 
colaboradores, a prática da cultura CBD. 

Esse três pilares sustentam a razão 
de ser da Companhia: o cliente. Em respeito à 
sua missão de “garantir a melhor experiência de 
compra para os nossos clientes, em cada uma 
de nossas lojas”, a CBD investe em importantes 
atributos como preço, qualidade, relacionamento, 
inovação, atendimento e variedade, que têm 
participação equilibrada entre as bandeiras. 
Além disso, para ser percebida como a empresa 
mais admirada do Pais, aposta no fortalecimento 
de sua imagem nas relações mantidas com 
todos os stakeholders. 

PÁG. 4 * COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO RA 2005



FOCO EM GANHOS DE
EFICIÊNCIA, QUE PERMITAM

OPERAR COM MENORES 
CUSTOS E MAIOR 

COMPETITIVIDADE. 
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Ações 2005 e Foco Atual 
A estratégia da CBD é direcionada 

para a busca por ganhos de efi ciência, que 
permitam operar com menores custos e despesas 
e maior competitividade. Com os ganhos 
alcançados a partir desse posicionamento, a 
Companhia pretende ser mais competitiva e, 
assim, aumentar o seu principal indicador: o 
crescimento de vendas no conceito mesmas 
lojas, que proporcionará maior giro de ativos e 
maiores retornos. Em linha com essas diretrizes, 
foram desenvolvidas e implantadas no decorrer 
do ano diversas iniciativas que permitirão à CBD 
alcançar seus objetivos de redução de custos e 
despesas e aumento de efi ciência. 

Projeto Dinâmica Comercial
Resultado do novo modelo de gestão 

comercial, que aproximou as atividades de 
compras e gestão de categorias, é um dos 
pontos-chave da estratégia da CBD. A partir 
da revisão do modelo de gestão, processos e 
sistemas relacionados às áreas de Compras e 
Gestão de Categorias, o projeto busca maior 
efi ciência nas negociações com fornecedores, 
na defi nição do sortimento e de estratégias de 
pricing, nas promoções e na exposição dos 
produtos nas lojas. 

Orçamento Base Zero – OBZ
Com a adoção dessa metodologia, a 

expectativa é que a construção de orçamentos 
na Companhia seja realizada a partir de bases 
racionais, de reais necessidades ou em função do 
que realmente agregue valor à operação. A partir 
daí, foi construída uma torre de despesas que 
busca priorizar o que é mais relevante para atingir 
os objetivos estratégicos da CBD. Além disso, 
grande parte do bônus dos executivos estará 
atrelada ao cumprimento das metas de despesas.

 
Central de Serviços Compartilhados – CSC
Para eliminar a duplicidade de tarefas 

e procedimentos internos decorrentes do 
crescimento registrado nos últimos anos na 
estrutura administrativa, foi criada uma área que  
concentrará os serviços operacionais (em geral 
repetitivos e burocráticos e que não envolvem 
estratégia, tomada de decisão e criação) utilizados 
por toda a Corporação. Numa primeira fase, a 
central vai mapear as demandas e necessidades 
dos departamentos em relação a essas áreas para 
identifi car como os processos são realizados. 
Com a centralização, essas atividades e processos 
serão realizados de forma mais racional, 
organizados por demanda. Na segunda fase, a 
Companhia planeja detectar oportunidades para 
ganhos de produtividade e redução de despesas.

Se em 2005, o foco esteve 
direcionado para detectar 
oportunidades em busca 
do aumento da efi ciência, 
em 2006 o objetivo é 
consolidar essas iniciativas 
e garantir um ciclo virtuoso 
de aumento de lucratividade 
com competitividade.
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Central de Compras de Indiretos
Departamento criado para unifi car 

as compras e contratação de serviços não 
destinados à venda, antes espalhados por 
diversas áreas da Corporação, que representam 
cerca de R$ 2 bilhões/ano em itens necessários 
para o funcionamento do escritório e das lojas 
como material de limpeza, papel, serviços 
de terceiros, eletricidade, água, passagens 
aéreas, etc. O objetivo é reproduzir a mesma 
expertise do Grupo na negociação dos produtos 
comercializados em suas lojas, permitindo 
maior aproveitamento do poder de barganha da 
Companhia, que será traduzido em melhores 
negociações com os fornecedores e técnicas 
mais modernas de negociação.

Efi ciência Máxima em Supermercados
A partir da identifi cação das melhores 

práticas em despesas, foi desenvolvido para 
cada bandeira um ranking de lojas que possuem 
níveis de vendas e áreas de vendas similares, 
mas índices de despesas discrepantes. Esses 
benchmarks internos serão disseminados para 
toda a Companhia, o que resultará no aumento de 
produtividade das lojas. 

Cancelamento dos Contratos de
Agências de Marketing 
A CBD cancelou os contratos que 

mantinha com agências externas de 
marketing e concentrou toda a publicidade 
de suas bandeiras na PA Publicidade, agência 
interna do Grupo.

Durante o ano, também foram 
desenvolvidas outras iniciativas com o 
objetivo de diminuir os custos de operação 
das lojas, como a redução dos aluguéis 
dos pontos-de-venda. Para isso, foram 
renegociados contratos e índices de correção, 
o que implicou na redução ou, em alguns casos, 
no impedimento de aumento. Em busca da 
efi ciência em energia, a Companhia conta com 
um comitê que busca reduzir o consumo desse 
insumo nas lojas, a partir do desenvolvimento 
de novas técnicas ou da implantação de ações 
pontuais como a utilização de geradores em 
horários de pico – medida que permite a 
negociação de descontos com as concessionárias 
nas chamadas tarifas de back-up.

Batalhas 2006 
::  Buscar ganhos de efi ciência, a partir do 

desenvolvimento de ações com foco em 
redução de custos e despesas;

::  Ser mais competitiva em preços e ampliar as 
vendas no conceito mesmas lojas;

::  Reforçar as vantagens do posicionamento das 
marcas, a partir de ações de marketing e relacio-
namento com o consumidor, promovidas em cada 
bandeira com seus respectivos públicos-alvo; 

::  Reestruturar a operação de comércio eletrônico, 
com ênfase para não-alimentos, reforçando a 
participação do Extra nesse importante canal de 
vendas; 

::  Reforçar a operação de não-alimentos, com 
ênfase para as categorias de eletroeletrônicos, 
bazar e têxteis, consolidando a marca Extra com 
referência nacional e ampliando as ações de 
in-and-out promovidas nos supermercados;

::  Aumentar as vendas e as participações dos 
produtos marca própria e primeiro preço em todas 
as bandeiras, o que resultará no incremento da 
rentabilidade das vendas da Companhia; 

::  Intensifi car a participação, com a abertura de 
novas unidades, dos postos de combustíveis e 
drogarias em todas as bandeiras, o que auxilia 
na fi delização de consumidores e no aumento 
do tráfego de pessoas nas lojas; 

::  Reforçar a atuação da FIC – Financeira Itaú 
CBD, com o desenvolvimento de produtos e 
serviços que representem novas formas de 
geração de receita e importantes instrumentos 
para a fi delização e aumento do tráfego de 
clientes nas lojas. 
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O montante investido pela CBD em 2005 – R$ 842,2 milhões – foi direcionado 
principalmente à abertura de novas lojas e à reforma das 60 lojas Sendas, que foram 
totalmente reformuladas e adaptadas ao padrão da Companhia. Outra parcela dos 
investimentos foi destinada à antecipação da compra de terrenos estratégicos que farão 
face ao Plano de Investimentos da Companhia para os próximos anos.

INVESTIMENTOS E PERSPECTIVAS

Os investimentos realizados no ano 
fi caram divididos da seguinte maneira:
::  R$ 369,8 milhões para a reforma e atualização 

das lojas;
::  R$ 389,2 milhões para a abertura de novas 

lojas e aquisição de terrenos estratégicos;
::  R$ 83,2 milhões em infra-estrutura (tecnologia, 

logística e outros).

O crescimento orgânico registrado em 
2005 foi expressivo, com a inauguração de sete 
hipermercados Extra e oito supermercados: 
sete Pão de Açúcar e um CompreBem. Foram 
inaugurados ainda oito postos de combustíveis 
e 42 drogarias. Outro destaque foi a aquisição da 
rede Coopercitrus, localizada no interior centro-
oeste do Estado de São Paulo, com faturamento 
bruto de R$ 154 milhões em 2004. As seis lojas 
e três postos de combustíveis foram convertidos 
para CompreBem. 

Além da reforma e atualização das lojas 
Sendas, a bandeira recebeu ainda mais três lojas 
da rede ABC Barateiro, convertidas durante o 
ano. Também foi feita a virada de 12 lojas Pão 
de Açúcar para a bandeira CompreBem.  Os 
investimentos em tecnologia da informação e 
logística promovidos no período envolveram, 
respectivamente, a troca de equipamentos e 
softwares e atualizações e reformas nos Centros 
de Distribuição.

O desempenho das galerias 
comerciais (lojas terceirizadas localizadas 
fora da área de vendas) em 2005, apresentou 
crescimento tanto em receita como em número 
de lojas. O faturamento com o aluguel desses 
pontos-de-venda apresentou um aumento de 
15% em relação a 2004. 

Perspectivas
No biênio 2006-2007, a CBD continuará 

fi rme em seu objetivo de crescimento orgânico, 
com a previsão de inaugurar entre 16-20 
hipermercados e 40-60 supermercados, o que 
representará um aumento médio anual entre 6% e 
8% da área de vendas.

Objetivos 2006 
::  Foco no crescimento orgânico e criação 

de valor; 
::  Expansão prioritária em regiões onde a 

Companhia já está presente;
::  Crescimento equilibrado entre supermercados 

e hipermercados;
::  Plano de expansão principalmente fi nanciado 

por sua geração de caixa.

Investimentos em 2005

46,2%    Abertura de novas lojas 

e aquisição de novos terrenos

44,0%   Reforma e atualização das lojas

 9,8%   Tecnologia, logística e outros

Evolução dos Investimentos (R$ milhões)

2001

508

2002

1.062

2003

539

2004

532

842

2005
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R$ 842,2 MILHÕES 
INVESTIDOS EM ABERTURA DE NOVAS LOJAS, REFORMAS, AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
ESTRATÉGICOS, INFRA-ESTRUTURA, TECNOLOGIA, LOGÍSTICA E OUTROS.

PÁG. 9 * INVESTIMENTOS E PERSPECTIVAS



Em 2005, a CBD registrou incremento de 5,4% nas vendas brutas, que encerraram o ano em 
R$ 16,1 bilhões, e crescimento nominal de 2,6% nas vendas no conceito mesmas lojas. 

PERFIL E DESEMPENHO DO NEGÓCIO

Visão do Setor
Responsável por um faturamento de 

R$ 106,4 bilhões em 2005, o segmento varejista 
de alimentos representa mais de 72 mil lojas 
no Pais, segundo dados da Abras (Associação 
Brasileira de Supermercados). 

Uma de suas principais características 
é alta fragmentação de mercado: as quatro 
maiores redes representam cerca de 40% do 
setor formal. Outro ponto relevante é a presença 
signifi cante do setor informal que, hoje, responde 
por aproximadamente 50% do total de consumo 
de alimentos no Brasil. 

Estrutura de Negócios 
Para garantir sua atuação no mercado e 

atender às diferentes necessidades e expectativas 
dos consumidores, a CBD mantém uma estrutura 
multiformato, que é sustentada pelo equilíbrio 
entre os modelos supermercado e hipermercado. 
Esse modelo é formado por três Unidades de 
Negócios (UN), que abrigam as bandeiras do 
Grupo, cada uma com seu posicionamento 
defi nido a partir de constantes pesquisas e de um 
trabalho minucioso de construção do DNA das 
marcas, desenvolvido em 2004.

Supermercado de vizinhança, com foco 
nos consumidores de perfi l cosmopolita das 
classes A/B e na variedade e qualidade em 
produtos e serviços personalizados. 

Supermercado direcionado à mulher 
batalhadora, que encontra a melhor feira e 
açougue do bairro, além de preço baixo, ofertas e 
facilidade na hora de pagar, com um atendimento 
simpático e efi ciente para que ela se sinta à 
vontade e tenha desejo de voltar. 

Hipermercado da família brasileira, que 
oferece atendimento e serviços diferenciados, 
ambiente moderno e agradável, grande variedade 
de produtos alimentícios e não-alimentos a 
preços competitivos. 
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Serviços Complementares 
Para fi delizar os consumidores e aumentar 

o tráfego de pessoas nas lojas, a CBD aposta na 
oferta de serviços e atividades complementares 
como postos de combustíveis, drogarias e, mais 
recentemente, revelação digital. Em 2005, a 
Companhia reforçou a participação dos postos 
de combustíveis nas lojas Extra, CompreBem 
e Sendas, com a inauguração de oito novas 
unidades. O número de drogarias também 
cresceu, passando de 68 em 2004 para 110 em 
2005. A Companhia também procura oferecer 
outros serviços diferenciados e inovadores para 

SINERGIA”

Dessa forma, as atividades de compras 
e gestão de categorias passam a funcionar de 
forma integrada na área Comercial, permitindo 
que as UNs direcionem ainda mais o foco no 
atendimento ao cliente. 

Para atender à visão da Companhia, 
esse novo modelo de gestão está focado em 
três objetivos: efi ciência; diferenciação entre as 
Unidades de Negócio; e fortalecimento do não-
alimentos. Além disso, é sustentado por uma base 
sólida, construída no decorrer de 2005 a partir 
do desenvolvimento de princípios comerciais 
concebidos nos seguintes projetos: 

::  Gestão de Categoria: envolve novas práticas 
de promoção, sortimento, pricing e exposição, 
que prevê a implantação de processos mais 
modernos de precifi cação, de defi nição de 
sortimento e de promoção;

::  Bonifi cação: a partir da simplifi cação no 
processo de bonifi cações e a implantação de 
um novo modelo de pricing;

::  Dinâmica Comercial: busca simplifi cação, 
transparência e sinergia entre as áreas, que 
serão revertidas em ganhos de efi ciência nas 
negociações com fornecedores.

Com a adoção desses conceitos, a 
CBD quer estabelecer uma relação de negócios 
baseada em custo e no preço real, com a 
simplifi cação do relacionamento com os 
fornecedores e o desenvolvimento de ações de 
mútuo interesse, que serão alcançadas a partir da 
aplicação das seguintes iniciativas:

Com a criação de um 
novo modelo  de Gestão 
Comercial, que une as 
atividades de Compras e 
Gestão de Categorias, a 
CBD quer aumentar sua 
efi ciência nas negociações 
com fornecedores, na 
defi nição do sortimento, no 
planejamento de promoções 
e nas estratégias de pricing.

::  1. Integração comercial entre as áreas 
de Compras e Gestão de Categorias das 
três Unidades de Negócio: Além de permitir 
uma visão integrada de prestação de serviços 
às UNs, essa iniciativa vai confi gurar a função 
comercial como a somatória das funções de 
compras e gestão de categoria. 

::  2. Nacionalização, em busca da velocidade 
de reação local, por meio de estruturas 
comerciais regionais: Ao centralizar e 
nacionalizar os processos de compra e gestão 
de categoria, a Companhia espera obter 
uma gestão mais integrada, com volumes 
fortalecidos e maior poder de negociação com 
os fornecedores. Além disso, os escritórios 
regionais serão liberados para se dedicar 
ao desenvolvimento de fornecedores locais, 
ampliando o conhecimento regional. 

seus clientes, com a garantia e a marca de suas 
bandeiras, como a linha de produtos marca 
própria e os serviços fi nanceiros oferecidos pela 
Financeira Itaú CBD. 

Reestruturação Comercial 
Em linha com sua estratégia que 

visa à busca por efi ciência, produtividade e 
competitividade, foi iniciada a construção de 
um processo inovador de gestão para a área 
Comercial, que passou a vigorar em janeiro de 
2006. Esse trabalho culminou com a criação 
de um novo modelo organizacional, que é uma 
evolução do anterior e reúne sob uma mesma 
diretoria a Gestão de Categorias, antes dividida 
entre as Unidades de Negócio. 
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::  3. Fortalecimento da marca própria e 
primeiro preço, com o desenvolvimento 
de produtos e fornecedores: Nessa nova 
estrutura, a área Comercial passa a responder 
também pelas negociações (compra e venda) 
dos produtos marca própria e primeiro preço. 
Com isso, a diretoria de Desenvolvimento de 
Marcas Próprias e Primeiro Preço fi cará focada 
na concepção de novos produtos, embalagens, 
tecnologias, inovação e receitas. O dia-a-dia 
operacional fi cará sob responsabilidade da 
equipe Comercial, o que permitirá fortalecer 
ambas as linhas em relação a custos e ofertas. 

::  4. Centralização da prestação de 
serviços na área Comercial: Em busca 
de uma maior sinergia, da adoção de padrões 
e da especialização do suporte, foi promovida 
a centralização de serviços internos como 
central de precifi cação, gestão e controle, 
desenvolvimento comercial e comércio 
internacional. 

::  5. Nova estrutura mercadológica, com 
foco no cliente e lógica na defi nição 
do mix, promoção e precifi cação: Nesse 
novo modelo organizacional, as atividades 
de compras e de gestão de categoria serão 
mantidas com suas respectivas especializações. 
Isso signifi ca que sob a diretoria Comercial 
serão mantidas equipes distintas, com expertise 
em compras e em gestão de categoria, o que 
permitirá manter as individualidades das áreas 
em função do seu posicionamento. Além disso, 
essa estrutura vai garantir a manutenção da 
identidade e do posicionamento das bandeiras, 
que poderão atuar com foco maior no cliente, 
e da área de Marketing, que passa a atuar de 
forma mais estratégica. 

Esses cinco pontos-chave sustentarão 
a nova estrutura organizacional da CBD, que 
passa a ter uma Diretoria Executiva Comercial, 
dividida em seis diretorias especializadas: 
Perecíveis, Mercearia, Serviços Comerciais, 
Desenvolvimento de MP e PP, Cadeia de 
Suprimentos e Administração e Serviços 
Logísticos. A intenção desse novo modelo de 
gestão é trabalhar pessoas e processos para criar 
uma nova cultura na Organização, em que as 
principais atitudes esperadas dos colaboradores 
são a responsabilização pelo lucro bruto, a busca 
permanente pela excelência e a humildade aliada 
ao prazer em servir. 

No conceito mesmas 
lojas, o crescimento 
nominal acumulado no ano 
foi de 2,6%, impulsionado 
pela boa performance 
registrada pelos produtos 
não-alimentícios, que 
cresceram 12,5% no período.

Vendas por Departamento

 42%   Mercearia

 35%   Perecíveis

 8%   Eletrônicos

 13%   Bazar

 2%   Têxtil 

Formas de Pagamento

2001 2002 2003 2004 2005

À vista 53,6% 53,7% 53,2% 52,0% 50,4%

Cartão de crédito 29,1% 31,9% 33,8% 36,5% 37,1%

Ticket alimentação 6,3% 6,5% 6,9% 7,1% 7,5%

Cheques pré-datados 6,2% 4,8% 4,1% 3,2% 3,0%

Crediário 4,8% 3,1% 2,0% 1,2% 2,0%

2001 2002 2003 2004 2005

Vendas por Região

 60%   São Paulo

 21%   Rio de Janeiro

 6%   Brasília

 4%   Ceará

 2%   Bahia

 1%   Paraná

 2%   Minas Gerais

 1%   Pernambuco

 1%   Goiás

 2%   Outros
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Performance das Vendas 
O cenário presenciado em 2005 pelo 

varejo de alimentos no Brasil foi marcado pelo 
consumo retraído, resultado do baixo poder 
aquisitivo dos consumidores e da redução do 
nível de confi ança verifi cada principalmente 
a partir do início do segundo semestre. Outro 
fator que afetou diretamente a performance 
das vendas foi a forte queda de preços em 
diversas categorias, especialmente perecíveis e 
commodities, decorrente do excesso de oferta de 
determinados produtos e da apreciação do real 
em relação ao dólar. 

Apesar desse ambiente, a CBD registrou 
crescimento de 5,4% nas vendas brutas, que 
encerraram o ano em R$ 16,1 bilhões ante 
os R$ 15,3 bilhões alcançados em 2004. As 
vendas líquidas somaram R$ 13,4 bilhões, um 
incremento de 6,8% em relação ao ano anterior.

No conceito mesmas lojas, o 
crescimento nominal acumulado no ano foi 
de 2,6%, impulsionado pela boa performance 
registrada pelos produtos não-alimentícios, que 
cresceram 12,5% no período. Já o incremento 
dos itens alimentícios foi de apenas 0,1%, em 
decorrência da forte defl ação de preços citada 
anteriormente e de um menor consumo de 
itens considerados supérfl uos. Os produtos 
alimentícios representaram 76,0% das vendas 
totais da Companhia, enquanto os produtos não-
alimentícios responderam pelos outros 24,0%. 
Em 2005, foi alcançada a marca de 523 milhões 
de transações, o que representou um crescimento 
de 1% em relação a 2004. 

O destaque da análise do desempenho 
apresentado pelas Unidades de Negócio foi a 
forte recuperação verifi cada pela bandeira Sendas 
– que chegou a apresentar crescimento de dois 
dígitos no terceiro trimestre, acima da média da 
Companhia – fruto de uma maior competitividade 
de preços e dos investimentos promovidos na 
reforma das lojas e em publicidade.

Vendas Brutas Consolidadas (R$ milhões)

1T

3.414 3.943 3.747 3.791 3.761 3.864 4.375 4.522

15.297
16.121

2T 3T 4T Ano

 2004

 2005

15,5% 1,2% 2,8% 3,4%

5,4%

Vendas Brutas mesmas lojas em termos nominais

jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05

10,0%

6,0%

17,4%

-1,3%

2,5%

jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05

1,0%
3,0%

0,1%

-0,4% -0,1%

1,4%

-1,7%
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Pão de Açúcar 2001 2002 2003 2004 2005

Vendas Brutas (R$ milhões) 3.101 3.729 4.045 4.044  3.929

Vendas Líquidas (R$ milhões) 2.644 3.037 3.435 3.315 3.242

Número de Lojas 176 188 208 196 185

Área de Vendas (m2) 219.559 239.762 273.016 261.262 247.164

CompreBem 2001 2002 2003 2004 2005

Vendas Brutas (R$ milhões) 1.286 1.767 2.248 2.426 2.614

Vendas Líquidas (R$ milhões) 1.107 1.658 1.921 2.015 2.192

Número de Lojas 150 148 172 165 176

Área de Vendas (m2) 178.074 177.540 211.517 197.111 214.500

Sendas * 2001 2002 2003 2004 2005

Vendas Brutas (R$ milhões) - - - 1.155 1.387

Vendas Líquidas (R$ milhões) - - - 998 1.206

Número de Lojas - - - 63 66

Área de Vendas (m2) - - - 113.165 119.987

Extra 2001 2002 2003 2004 2005

Vendas Brutas (R$ milhões) 4.674 5.249 6.174 7.354 7.884

Vendas Líquidas (R$ milhões) 3.926 4.432 5.195 5.997 6.526

Número de Lojas 55 60 62 72 79

Área de Vendas (m2) 427.418 456.569 462.195 537.319 590.890

Extra-Eletro 2001 2002 2003 2004 2005

Vendas Brutas (R$ milhões) 472 409 321 318 305

Vendas Líquidas (R$ milhões) 379 327 255 240 233

Número de Lojas 62 54 55 55 50

Área de Vendas (m2) 41.229 36.709 35.973 35.892 33.713

CBD 2001 2002 2003 2004 2005

Vendas Brutas (R$ milhões) 9.533 11.154 12.788 15.297 16.120

Vendas Líquidas (consolidado – R$ milhões) 8.055 9.455 10.806 12.565 13.399

Evolução Mesmas Lojas (%) -2,6 4,0 6,3 5,1 2,6

Número de Lojas 443 500 497 551 556

Área de Vendas (m2) 866.280 979.723 982.701 1.144.749 1.206.254

Número de Funcionários 52.060 57.898 55.557 63.484 62.803

Número de Transações (em milhares) 353.849 405.375 439.108 517.401 522.734

* Lojas com a bandeira Sendas que fazem parte da Sendas Distribuidora S/A.
obs: A evolução das vendas totais nas bandeiras Pão de Açúcar e Comprebem em relação a 2004 fi ca distorcida em função da conversão e 
fechamento de lojas.

O destaque entre as 
Unidades de Negócios 
foi a forte recuperação 
verifi cada pela bandeira 
Sendas, que chegou a 
apresentar crescimento de 
dois dígitos a partir do 3º 
trimestre, acima da média 
da Companhia.
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Desenvolver relações com
fornecedores que proporcionem mais
rentabilidade e assegurem uma justa
competitividade no mercado.
A principal ação promovida nesse sentido foi 
a implantação do projeto Dinâmica Comercial, 
que permitirá à CBD estabelecer uma relação de 
negócios com os fornecedores a partir de dois 
fatores-chave: custo e preço real. Para isso, serão 
desenvolvidas ações de mútuo interesse, que 
garantam rentabilidade e competitividade. 

Manter a pró-atividade e liderança
em iniciativas que agreguem valor
ao consumidor.
Para se diferenciar no mercado e, ao mesmo 
tempo, trazer inovações que representem 
vantagens reais e agreguem valor para seus 
consumidores, a Companhia continuou a investir 
em sua linha de produtos marcas próprias, nos 
cartões de relacionamento e Cartão Presente em 
todas as bandeiras, no Cartão Dinheiro Extra, nas 
promoções de 1 centavo, etc. 

Obter crescimento real de vendas entre
2% e 3% no conceito mesmas lojas. 
Em 2005, diante de um cenário retraído e do 
impacto da queda de preços em  produtos 
alimentícios, principalmente a partir do segundo 
semestre do ano, as vendas da Companhia 
apresentaram queda de 3,5% em termos reais 
(defl acionados pelo IPCA). Em termos nominais, 
o crescimento foi de 2,6%, impulsionado 
principalmente pela boa performance registrada 
pelos não-alimentos, que cresceram 12,5%. Nos 
produtos alimentícios, o incremento foi de apenas 
0,1% no mesmo período. 

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no RA 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados.

Continuar investindo em marcas
próprias, como diferencial em busca da
fi delização do consumidor, e em produtos
primeiro preço, como estratégia para
reforçar a competitividade. 
Os produtos marcas próprias continuam sendo 
um dos diferenciais da Companhia, que reforçou 
sua participação no mercado e incluiu o desenvol-
vimento da área entre os pontos principais de sua 
estratégia. Em 2005, também foi lançada a linha 
Escolha Econômica, que atende à demanda de 
reforçar a competitividade a partir da oferta de 
produtos com o menor preço do mercado. 

Objetivos 
2006
::  Promover uma implementação bem-sucedida do novo modelo de gestão comercial;

::  Acelerar o desenvolvimento dos produtos marca própria e primeiro preço;

::  Consolidar o modelo de relacionamento com fornecedores, estendendo-o para os 
principais fornecedores de cada categoria; 

::  Potencializar o comércio internacional, principalmente com a importação de não-
alimentos, para viabilizar a realização de estratégias de in-and-out com foco em três 
frentes: custo, diferenciação e novidade;

::  Desenvolver o e-commerce;

::  Desenvolver e lançar novos produtos e serviços por meio da Financeira Itaú CBD.

Investir cada vez mais no aprimoramento
da gestão de categorias, que permite
desenvolver categorias de acordo com o
modelo de lojas e os anseios do consumidor.
O processo de gestão de categorias foi reforçado 
com a implantação do novo modelo de gestão 
comercial, que prevê uma maior integração com 
a área de Compras. Essa nova confi guração 
possibilitará à CBD obter maior efi ciência na 
defi nição do sortimento, nas promoções e 
na exposição dos produtos nas lojas, o que 
conseqüentemente trará refl exos positivos no 
atendimento aos anseios dos consumidores. 
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As vendas brutas registradas pela bandeira Pão de Açúcar em 2005 somaram 
R$ 3,9 bilhões, ante os R$ 4,0 bilhões de 2004. Esse decréscimo foi infl uenciado, 
principalmente, pela conversão de 12 lojas para CompreBem e pelo consumo retraído 
verifi cado no ano. Mesmo diante desse cenário, a bandeira manteve seu market share 
em linha com 2004, com um comportamento favorável e incremento de vendas nas lojas 
localizadas em regiões mais cosmopolitas, que representam 75% das vendas.  

 Nas lojas responsáveis pelos 25% 
restantes – que estão inseridas em regiões com 
forte concorrência de preço – o impacto 
das variações de mercado foi sentido, embora 
pouco signifi cativo.  

Para ampliar a venda de categorias 
consideradas estratégicas e enfrentar a queda 
de preço de determinados produtos alimentícios, 
foi desenvolvido um trabalho para aprofundar 
a especialização em determinadas categorias 
– café, vinhos, azeites, pães, etc – incentivando 
o consumo de itens de maior valor agregado. 
A idéia é reforçar a atuação da bandeira nessas 
categorias, por meio de ações de diferenciação 
e que agreguem valor para o consumidor, 
levando-o a conhecer mais profundamente o 
produto e, ao mesmo tempo, buscando uma 
relação custo-benefício maior. 

DIFERENCIAÇÃO”

Vendas Brutas (R$ milhões)

2001

3.101

2002

3.729

2003

4.045

2004

4.044 3.929

2005
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O PÃO DE AÇÚCAR QUER SER A MARCA 

MAIS DESEJADA E 

ADMIRADA DO VAREJO BRASILEIRO, 

SENDO REFERÊNCIA DE ALTA 

QUALIDADE EM TUDO O QUE FAZ.
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A bandeira aprofundou
a especialização em 
categorias como café, 
vinhos, azeites e pães, 
incentivando o consumo 
de itens de maior valor 
agregado por meio de 
ações de diferenciação 
que tragam uma relação 
custo-benefício maior. 

As iniciativas desenvolvidas para 
garantir a especialização e diferenciação passam 
não somente pela variedade de produtos mas 
também por serviços que trazem informações 
adicionais oferecidas por especialistas ou 
disponíveis em cartazes, folhetos e lousas, 
buscando proporcionar maior conhecimento e 
segurança na decisão de compra. Nessa direção, 
teve início um projeto-piloto na categoria vinhos, 
com terminais touch screen, que permitem ao 
consumidor navegar e buscar a informação 
desejada sobre o produto. A idéia é que essa 
ação seja expandida para outras categorias. 

Em busca de maior produtividade, foi 
desenvolvido durante o ano um estudo que 
possibilita o acompanhamento contínuo do 
processo de gestão da loja. Para isso, foram 
criadas ferramentas que permitem ao gerente 
aprofundar a análise sobre o comportamento 
das vendas e, a partir daí, adequar o quadro 
de colaboradores ao movimento diário da 
loja. Também teve continuidade a busca 
pelas melhores práticas em diversas áreas 
e a disseminação dos benchmarks internos 
em relação à redução de despesas para toda 
a bandeira, o que resultará no aumento de 
produtividade das lojas.
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Fortalecer o posicionamento da marca
como supermercado de vizinhança, que
oferece soluções efi cientes e inovadoras,
cuida dos detalhes, oferece tudo o que
o consumidor precisa com qualidade e o
atende do jeito que ele gosta. Tudo isso em
um ambiente prático e aconchegante com
preços competitivos.
A bandeira continuou investindo na busca por 
efi ciência, na troca das melhores práticas, na 
especialização e diferenciação de serviços, 
consolidando um padrão único de identidade 
operacional e transformando-se em referência 
como supermercado de vizinhança. 

Aumentar a produtividade por meio da
melhoria de efi ciência. 
A busca por ganhos maiores de produtividade tem 
sido alcançada a partir da melhor racionalização 
dos processos e da distribuição da equipe dentro 
da loja. Além disso, teve continuidade o trabalho 
de redução de custos que proporcionou ganhos de 
produtividade em torno de 3,5%, mesmo diante da 
introdução dos novos serviços criados no ano. 

Continuar investindo na especialização
e diferenciação de serviços.
Entre as iniciativas desenvolvidas para garantir 
a especialização e diferenciação dos serviços 
destaca-se o investimento em categorias 
diferenciadas e de alto valor agregado (vinhos, 
queijos, cafés, azeites), que resultou em 
crescimentos bastante expressivos em vendas. 
E, para transformar a loja em um espaço ainda 
mais agradável, foi desenvolvido também o 
chamado Café Cultural, um espaço diferenciado 
onde é oferecido o serviço de Internet sem fi o 
(wi-fi ) e a venda de livros. 

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no RA 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados.

Consolidar padrão único de identidade
operacional e transformá-lo em referência
de mercado. 
Além da ampliação dos serviços diferenciados 
para um número maior de lojas, outra ação que 
contribuiu para a consolidação de um padrão 
único de identidade operacional da bandeira 
foi o lançamento do programa Jeito de Ser 
Pão de Açúcar. A iniciativa busca aprofundar a 
diferenciação do atendimento oferecido nas lojas 
por meio de um programa focado na contínua 
formação dos colaboradores da bandeira, com o 
objetivo de criar um perfi l único do profi ssional 
Pão de Açúcar, que deve ser proativo para 
surpreender o cliente sempre. 

Objetivos 
2006
::  Investir no crescimento orgânico da bandeira, com a inauguração de lojas principalmente 

no Estado de São Paulo e em regiões onde já está presente;

::  Aumentar a produtividade da bandeira por meio de iniciativas como o programa de 
Efi ciência Máxima em Supermercados, que busca reproduzir as melhores práticas em 
despesas;

::  Continuar investindo na diferenciação da bandeira, consolidando um modelo de 
supermercado de alta qualidade em produtos e serviços, ligado à arte de comer, beber e 
bem viver, e aprofundar o atendimento como diferencial; 

::  Promover a reestruturação do Programa de Relacionamento Mais, em busca de um 
conceito que seja auto-sustentável e diferenciado para o consumidor; 

::  Ampliar a participação do comércio eletrônico (www.paodeacucar.com.br) como solução 
de praticidade e qualidade. 

Reposicionar o Programa Mais (cartão Pão
de Açúcar Mais), com o desenvolvimento de
novas ações, reforçando os benefícios ao
consumidor.
A partir de um estudo desenvolvido durante o 
ano, o Programa Mais será reestruturado com a 
realização de um piloto em 2006, em seis lojas. 
A expectativa é que ele seja relançado como um 
programa auto-sustentável e diferenciado para o 
consumidor, que percebe as vantagens oferecidas 
em três âmbitos: relacionamento, recompensa e 
reconhecimento.

Investir na expansão orgânica da bandeira,
em reformas e na introdução de novos
serviços nas lojas.  
Em 2005, foram inauguradas sete lojas, sendo 
duas em São Paulo, duas em Goiás, uma em 
Pernambuco e duas no Ceará. Os investimentos das 
novas lojas estiveram direcionados à ampliação 
dos serviços lançados em 2004 e à expansão 
do conceito Terceira Geração para outras lojas, 
buscando um padrão único e agregando valor. 
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O ano de 2005 foi especialmente representativo para a Unidade de Negócio 
CompreBem/Sendas, principalmente em função do desempenho alcançado pela bandeira 
Sendas, que registrou crescimento recorde de 20% nas vendas brutas sobre 2004. 
A bandeira CompreBem também apresentou resultado signifi cativo, com vendas brutas de 
R$ 2,61 bilhões, um incremento de 7,7% em relação ao ano anterior. 

Um dos fatores que contribuiu para 
esses resultados foi a virada de 60 lojas Sendas 
no Rio de Janeiro, com foco no novo modelo 
de posicionamento direcionado à classe 
média popular – desenvolvido em 2004 na 
bandeira CompreBem. Realizado de fevereiro 
a junho, esse trabalho consumiu um montante 
de aproximadamente R$ 100 milhões para a 
adequação das lojas e recuperação de imagem 
da marca. O retorno desse investimento foi 
conquistado pelo desempenho das vendas que, 
a partir de julho, iniciaram uma curva ascendente 
de crescimento até encerrar o ano como o melhor 
resultado de todas as bandeiras da CBD. 

A integração maior com a Unidade de 
Negócio também permitiu o resgate de imagem 
da marca Sendas no mercado carioca que, 
segundo dados Nielsen, apresentou crescimento 
de market share em 2005. 

Apesar das conquistas, os desafi os para 
a bandeira continuam devido às características 
do mercado carioca, que é mais competitivo em 
relação a outras regiões e também apresenta 
maiores despesas. Uma iniciativa que certamente 
contribuirá para a redução de despesas é 
a mudança promovida em função da nova 
estrutura comercial, que transferiu grande parte 
da gestão do negócio para São Paulo: no Rio 
de Janeiro, fi cam apenas a parte de operações, 
desenvolvimento de fornecedores regionais e 
marketing. Outra ação desenvolvida no ano foi 
a virada de mais 3 lojas (cinco no total) com a 
bandeira ABC localizadas na capital fl uminense 
para Sendas.

SUPERAÇÃO”

Vendas Brutas (R$ milhões)

CompreBem

2001

1.286

2002

1.767

2003

2.248

2004

2.426
2.614

2005

Vendas Brutas (R$ milhões)

Sendas 

2004

1.155

1.387

2005
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O COMPREBEM/SENDAS QUER SER 

RECONHECIDO 

COMO O MELHOR 
SUPERMERCADO 

DA CLASSE MÉDIA POPULAR DO BRASIL.
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Na bandeira CompreBem, foram 
incorporadas ainda 12 lojas Pão de Açúcar, que 
não estavam de acordo com seu posicionamento, 
localizadas em sua maioria no interior de São 
Paulo, e seis da rede Coopercitrus, adquirida em 
maio pela CBD. Para essas seis unidades, foi 
desenvolvido um novo modelo de loja, chamado 
de Supermercado da Cidade, que atua como 
um hipermercado pequeno em praças que não 
contam com esse tipo de estabelecimento. Um 
exemplo é a loja de Barretos, que possui 3,5 mil 
metros quadrados e cujos diferenciais são as 
linhas de não-alimentos com um eletroeletrônico 
mais completo, um bazar maior e têxtil justo. 
Nesse formato, o objetivo é buscar uma venda de 
não-alimentos complementar a de alimentos já 
existente, com um pólo de atratividade maior. 

Ao longo de 2005, também foram 
promovidas parcerias com a FIC para a realização 
de ações de encantamento com clientes que 
possuem os cartões CompreBem e Sendas. O 
destaque, entretanto, fi cou para as iniciativas de 
in-and-out, batizadas de Agora ou Nunca nas 
duas bandeiras, que visam a criar diferenciais e 
reforçar a imagem de preço baixo. Para oferecer 

aos consumidores produtos desejados – com 
foco em não-alimentos e que não fazem parte do 
mix da loja – cujo valor absoluto ou da prestação 
é baixo, a parceria com a FIC foi fundamental para 
viabilizar prestações de até 1 centavo. 

Uma das características da UN é buscar 
uma aproximação com os consumidores, 
participando do cotidiano da comunidade. Para 
isso, foram desenvolvidas ações com resultados 
expressivos de imagem para as marcas. Na 
Sendas, após 16 anos, foi realizada a tradicional 
festa de chegada do Papai Noel, que reuniu mais 
de 50 mil clientes na Apoteose (RJ). Já a bandeira 
CompreBem foi patrocinadora master da Festa do 
Peão de Barretos (SP), que completou 50 anos 
em 2005. 

Em linha com a diretriz corporativa, 
que busca incentivar a prática de esporte, 
tiveram continuidade os programas SuperCopa 
CompreBem (SP) e SuperCopa Sendas (RJ), que 
contaram com a participação de 144 garotos. A 
novidade do ano foi o lançamento do patrocínio 
de times de base como o Juventus, em São Paulo 
e o Guarani, no Rio de Janeiro.

A integração maior com 
a Unidade de Negócio 
permitiu o resgate de 
imagem da marca Sendas 
no mercado carioca, 
que registrou crescimento 
expressivo de market 
share em 2005. 
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Retomar o crescimento da Sendas, com incre-
mento no patamar de vendas mesmas lojas.
A bandeira alcançou desempenho expressivo 
no ano, com crescimento recorde de 20% nas 
vendas brutas sobre 2004, que somaram 
R$ 1,4 bilhão no ano. As vendas no conceito 
mesmas lojas cresceram dois dígitos a partir 
do segundo semestre. 

Alcançar ganhos adicionais de produtividade
nas lojas Sendas.
As vendas por funcionário cresceram 12% em 
2005. A UN continuará a buscar ganhos adicionais 
para que os índices de produtividade estejam mais 
próximos aos níveis do CompreBem. 

Reduzir o índice de quebras e
rupturas das lojas.
Os índices de ruptura apresentaram redução 
expressiva em relação a 2004, chegando à marca 
de 2,5% em 2005, o menor da Companhia. A meta 
é continuar reduzindo esse percentual. Para isso, 
serão desenvolvidas ações específi cas, relacionadas 
à busca de sortimentos mais enxutos, focados no 
alto giro e na necessidade do cliente; estoques mais 
compactos, com menor possibilidade de quebras; e 
maior automação na reposição. 

Consolidar o novo posicionamento. 
Embora seja efetivamente consolidado em 
2006, com a adaptação das 47 lojas CompreBem 
Geração I, o novo posicionamento da UN evoluiu em 
2005, com a conversão das lojas Sendas e a criação 
do novo formato de Supermercado da Cidade. 

Crescimento de vendas mesmas
lojas CompreBem e ganhos adicionais
de produtividade.
As vendas mesmas lojas cresceram acima da 
média da Companhia e a bandeira alcançou 
ganhos signifi cativos em indicadores de 
produtividade com destaque para as vendas por 
funcionário, que cresceram 10% em relação 
ao ano anterior, e para as vendas por m2, cujo 
incremento foi de 5%. 

Finalizar o processo de adaptação das
47 lojas restantes (CompreBem geração I)
ao novo conceito da marca (CompreBem
geração II).
O foco do ano foi a conversão das lojas Sendas, o 
que postergou para 2006 a reestruturação das 47 
lojas CompreBem para o novo conceito da marca.

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no RA 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados.

Objetivos 
2006
::  Buscar maior rentabilidade para o modelo, por meio do aumento da produtividade e 

redução de despesas por meio da utilização dos conceitos de benchmarking, que podem 
ser multiplicados para outras lojas; 

::  Reduzir ainda mais o índice de quebra das bandeiras e as rupturas, a partir de um 
sortimento mais adequado; 

::  Promover a ampliação do não-alimentos e reforçar a participação com ações de in-and-out; 

::  Promover a reforma de todas as lojas ABC, convertendo-as para o formato ABC CompreBem;

::  Finalizar a conversão das lojas CompreBem Geração I para o novo modelo (Geração II) até 
o fi nal de 2006.

Atingir, na Sendas, padrões de rentabilidade
próximos aos da CBD, com margem EBITDA
de no mínimo 6,5% em 2005.
As mudanças promovidas nas lojas trouxeram 
resultados positivos de rentabilidade para a 
Sendas, que encerrou o ano com margem EBTIDA 
de 5,4%. Para alcançar níveis mais próximos à 
margem EBITDA da Companhia, a bandeira buscará 
ações de ganhos de produtividade e redução de 
despesas, que permitam alcançar maiores níveis 
de rentabilidade e enfrentar a forte competitividade 
do mercado carioca. O foco em 2006 será a 
busca incansável pela redução das despesas de 
operações, o que permitirá ao modelo ser mais 
competitivo em seus mercados de atuação. 
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Com vendas brutas de R$ 7,88 bilhões, a bandeira Extra encerrou 2005 com crescimento 
de 7,2% em comparação a 2004. O destaque foi a performance apresentada no primeiro 
trimestre do ano, quando as vendas registraram taxas de crescimento de dois dígitos, 
infl uenciadas pela melhora do ambiente de consumo no País e pelo incremento da venda 
de não-alimentos. 

O ano de 2005 foi um período de 
consolidação das iniciativas e processos 
desenvolvidos em anos anteriores e cujos 
resultados poderão ser mensurados em 2006. 
Além de trabalhar no fortalecimento de serviços 
básicos como tempo de espera no PDV, qualidade 
do abastecimento de perecíveis, a bandeira 
também dedicou-se a temas mais estratégicos 
relacionados à marca própria e primeiro preço; 
aos meios de pagamento, por meio do reforço 
dos cartões Extra; ao desenvolvimento de 
novos formatos de serviços, como a revelação 
de fotografi a digital; ao processo de expansão 
dos postos de combustíveis e drogarias, com a 
multiplicação do conceito para 68 postos e 110 
drogarias; e ao reforço operacional do Cartão 
Presente, que foi reestruturado e será relançado 
em 2006 com novo conteúdo. 

Um dos destaques do ano fi cou para 
o desenvolvimento de uma nova experiência, 
chamada de Mundo da Casa, que reuniu num 
mesmo espaço dentro da loja os produtos de três 
categorias: eletroeletrônicos, bazar e têxtil. Para 
oferecer ao consumidor todas as informações 
necessárias, os vendedores foram treinados para 
atuar na venda de todos esses itens. 

Outro trabalho pioneiro concebido em 
2005 foi a realização de uma pesquisa detalhada 
que traçou o perfi l completo dos clientes, com 
dados sobre a quantidade de consumidores por 
loja e a freqüência de visitas, o que permite à 
loja adaptar-se às mudanças do dia-a-dia e à 
bandeira, promover ações estratégicas por bairro 
para, dessa forma, aumentar a rentabilidade dos 
pontos-de-venda.

CONSOLIDAÇÃO”

Vendas Brutas (R$ milhões)

Extra

2001

4.674

2002

5.249

2003

6.174

2004

7.354
7.884

2005
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O EXTRA QUER SER O 

HIPERMERCADO MAIS 

BEM-SUCEDIDO DO BRASIL.
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O foco em perecíveis, que transformou-
se em um dos principais diferenciais do Extra, 
também teve continuidade em 2005 com a 
criação do terceiro módulo de formação dos 
colaboradores. Em busca da padronização 
do trabalho desenvolvido nas lojas, foram 
disseminadas novas técnicas que contribuem para 
a formação qualitativa dos colaboradores e trazem 
mais competitividade para a bandeira. 

E, para reforçar a presença da marca entre 
seus consumidores, a bandeira Extra promoveu 
a 3ª edição do Circuito Extra Bike Brasil que, 
composto por dez etapas, consolidou-se como 
o maior evento de ciclismo realizado atualmente 
no País, com a participação total de nove mil 
pessoas em 2005. 

A bandeira Extra-Eletro encerrou 2005 
com vendas brutas de R$ 305 milhões e 50 
lojas. O foco de atuação do ano foi evolução 
do conceito da marca nas lojas de rua, que 
passaram por mudanças de mix de produtos e 
layout, com o objetivo de aumentar as vendas 
e a rentabilidade nesse formato. O piloto, 
desenvolvido inicialmente em uma loja, segue o 
mesmo conceito de Mundo da Casa implantado 
no hipermercado, com a introdução de categorias 
que até então não eram comercializadas nas lojas 
como bazar (linha de decoração) e têxtil (cama, 
mesa e banho). Com esse posicionamento, 
direcionado aos consumidores das classes B 
e C, a expectativa é que os eletroeletrônicos 
respondam por 70% das vendas e os novos 
produtos, pelos 30% restantes. 

Vendas Brutas (R$ milhões)

Extra-Eletro

2001

471

2002

409

2003

321

2004

318 305

2005
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Extra: Buscar maior competitividade,
com ganhos em gestão de categorias.
Durante o ano, foram promovidas diversas ações 
em busca de maior competitividade como o 
desenvolvimento de novos formatos de serviços 
(revelação de fotografi a digital); foco na qualidade 
do abastecimento de perecíveis; fortalecimento 
da marca própria e primeiro preço; expansão 
dos postos de combustíveis e drogarias; e o 
desenvolvimento do conceito Mundo da Casa, 
que reúne num mesmo espaço produtos de bazar, 
têxtil e eletroeletrônico. 

Extra: Consolidar o market share, em busca
de crescimento contínuo.
Mesmo diante de um cenário de vendas retraídas, 
a bandeira mantém, pelo quarto ano consecutivo, 
sua participação de mercado. Além disso, o 
hipermercado Extra consolidou-se como o maior 
vendedor de informática do País. 

Extra: Dar continuidade ao
desenvolvimento de ações em busca da
redução das despesas totais.
Além de investir na formação dos colaboradores 
– que contribui para reduzir as quebras e, 
conseqüentemente, os custos – a bandeira 
também desenvolve outras ações que contribuem 
para redução de despesas. Uma delas é a 
adaptação constante das necessidades diárias 
das lojas, pelo quarto ano consecutivo, 
com a defi nição das equipes em função do 
movimento das vendas. A outra envolve o uso de 
benchmarks, pelo terceiro ano consecutivo, para 
que as melhores práticas desenvolvidas nas lojas 
sejam disseminadas para as demais. 

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no RA 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados.

Extra: Consolidar a liderança da área de
bazar, com o incremento de categorias-
chave que oferecem maior rentabilidade e
funcionam como elemento de diferenciação. 
Uma iniciativa desenvolvida nesse sentido foi a 
criação do chamado Mundo da Casa, que reuniu 
num mesmo espaço dentro da loja os produtos das 
categorias de bazar, eletroeletrônico e têxtil, com o 
objetivo de alavancar as vendas desses itens. 

Extra: Consolidar o conceito da marca
Extra (brand equity). 
Todas as ações operacionais e campanhas 
de marketing desenvolvidas pela bandeira 
têm o objetivo fundamental de fazer do Extra 
o hipermercado da família brasileira, com a 
preocupação de oferecer uma resposta positiva 
aos clientes. O objetivo é mostrar que para ser 
o mais barato, o Extra também agrega outros 
atributos como competitividade, produtividade 
e efi ciência – diferenciais reconhecidos pelo 
mercado nos diversos prêmios recebidos pela 
bandeira durante o ano. 

Extra-Eletro: Fechamento de lojas
não-rentáveis.
Em 2005, foram fechadas lojas não-rentáveis, a 
maioria localizada em grandes centros comerciais.

Objetivos 
2006
::  Consolidar as categorias de eletroeletrônico e perecíveis e desenvolver têxtil e bazar; 

::  Promover a reestruturação do comércio eletrônico, com foco em não-alimentos;

::  Expandir as experiências de Mundo da Casa nos hipermercados Extra e nas lojas Extra-Eletro; 

::  Desenvolver os meios de pagamento, com ações comerciais de conquista de novos 
clientes e de incentivo ao uso do cartão Extra.

Extra-Eletro: Foco do crescimento em loja
de rua (regiões mais populares).
Em função da experiência piloto com o 
conceito Mundo da Casa, que traz mudanças 
no mix de produtos e no layout da loja, esse 
posicionamento foi postergado. 

Extra-Eletro: Registrar incremento
de vendas em decorrência da criação da
FIC – Financeira Itaú CBD.
Com a entrada em operação da FIC, novos 
produtos e serviços passaram a ser oferecidos 
aos clientes, contribuindo para um maior fl uxo 
de clientes nas lojas. 

Extra-Eletro: Dar continuidade ao trabalho
de redução das despesas.
As despesas da bandeira foram reduzidas 
sensivelmente com a reorganização de 
processos e fechamento de lojas não-rentáveis. 

Extra-Eletro: Buscar aumento da lucratividade
com mudanças no mix de produtos.
Para aumentar as vendas e a rentabilidade, as 
lojas de rua passaram por mudanças de mix 
de produtos e layout, com o desenvolvimento 
do conceito Mundo da Casa, que prevê a 
introdução de categorias que até então não eram 
comercializadas nas lojas como bazar (linha de 
decoração) e têxtil (cama, mesa e banho). 
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Para destacar-se no segmento varejista de alimentos nacional – caracterizado por ser 
um ambiente de forte concorrência e dominado pelo imediatismo –, a CBD conta com 
importantes vantagens competitivas que contribuem para o cumprimento de sua estratégia 
de crescimento sustentável, com foco em produtividade e efi ciência. 

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Marcas Próprias
Os produtos marca própria e primeiro 

preço são um dos temas estratégicos da CBD 
para os próximos quatro anos. O objetivo é 
dobrar as vendas e as participações dessas duas 
linhas em todas as bandeiras, o que resultará no 
incremento dos diferenciais competitivos diante 
da concorrência e maior fi delização dos clientes. 

Em linha com esse direcionamento foi 
criada, no quarto trimestre de 2005, uma nova 
marca própria, transversal a todas as Unidades de 
Negócio da CBD: a marca Escolha Econômica, 
cujo foco é oferecer produtos com o menor 

preço de mercado. Com essa iniciativa, a CBD 
quer aumentar a competitividade a partir de uma 
forte imagem de preço baixo em suas bandeiras; 
gerar tráfego, atraindo consumidores orientados 
por preço; ampliar o leque de alternativas de 
produtos com preços baixos; aumentar o poder de 
negociação com a indústria; manter o consumo 
entre clientes que perderam poder aquisitivo; e 
promover a experimentação entre aqueles que 
não tinham o hábito de comprar determinadas 
categorias. A idéia é trabalhar nos produtos de 
volume mais signifi cativos em todas as categorias 
(aproximadamente 400 itens). 
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INOVAÇÃO”

Em 2005, foram lançados 60 itens com 
a marca Escolha Econômica, além dos 318 
novos produtos com as marcas próprias Pão de 
Açúcar (86), Good Light (10), Mister Valley (14), 
CompreBem (40), Sendas (113) e Extra (55). 
Os resultados alcançados no ano também foram 
signifi cativos. Tanto marca própria como primeiro 
preço apresentaram ganhos signifi cativos de lucro 
bruto, com incremento signifi cativo em relação a 
2004 e crescimento médio de vendas de 70% ao 
ano, entre 2001 e 2005. 

O desempenho alcançado nos períodos 
sazonais também foi expressivo. Na Páscoa, foi 
registrado crescimento de 48% (2004X2005) nas 
vendas de ovos de Páscoa marca própria, que 
receberam inovações com personagens e brindes 
como Sítio do Pica Pau Amarelo, Bob Esponja, 
Robots e Disney Pixar. E, com o lançamento de 
sete itens sazonais para o Natal como carnes 
(Tender, Pernil e Ave Natalina) e novos panetones 
diferenciados (com sabores de Pão de Mel no 
Extra e Pão de Açúcar e a introdução do sucesso 

Nos próximos quatro 
anos, a CBD pretende 
dobrar as vendas e 
participações dos 
produtos marca própria 
e primeiro preço em 
todas as bandeiras, o 
que proporcionará maior 
fi delização de clientes. 
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de 2004, o sabor Doce de Leite no CompreBem e 
Sendas), as vendas cresceram 56% em volume de 
2004 para 2005. 

Outro destaque do ano foi a construção do 
Centro de Inovação, que vai intensifi car o fomento 
de novidades em marcas próprias. O Centro é 
composto por duas áreas: o núcleo de estudos 
de produtos com o consumidor, em que todos os 
produtos são testados em comparação às grandes 
marcas para garantir sua qualidade em relação 
aos melhores do mercado; e o centro culinário, 
responsável pelo desenvolvimento de novos 
produtos em conjunto com os fornecedores e de 
receitas que futuramente serão divulgadas nas 

Durante o ano, foram inaugurados o Centro de Inovação, 
que vai intensifi car o fomento de novidades em marcas 
próprias,e o Supermercado de Marcas Próprias, criado para 
reforçar a cultura e o envolvimento dos colaboradores com 
as marcas próprias da Companhia.  

embalagens. Em menos de um ano de atividade, 
foram realizados 138 testes com consumidores, 
176 testes técnicos e 82 cursos.

E, para reforçar a cultura e o envolvimento 
dos colaboradores com as marcas próprias da 
Companhia, foi criado o Supermercado de Marcas 
Próprias. Instalado em uma área de 120 metros 
quadrados no escritório central, o supermercado 
permitirá que colaboradores e visitantes tenham 
contato com toda a linha de produtos marca 
própria da CBD, em todas as categorias, num 
único local, tanto para suas compras como para 
realizar uma refeição no local.
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Criar o Centro de Inovação de Marcas
Próprias, onde serão desenvolvidos novos
produtos, receitas, cursos de culinária e
pesquisas com os consumidores.
O Centro de Inovação foi lançado em maio de 
2005 para dar continuidade a um dos objetivos 
da CBD, que aposta na inovação como um dos 
grandes diferenciais. A iniciativa vai proporcionar 
a criação e experimentação de novos ingredientes, 
produtos e embalagens; o fortalecimento das 
parcerias com grandes fornecedores de matérias-
primas; a aproximação com o consumidor; e a 
sinergia entre as áreas internas da Companhia 
que também poderão compartilhar desses 
experimentos e desenvolvimentos.

Dar continuidade ao desenvolvimento
de produtos diferenciados e de maior
valor agregado.
A CBD manteve o pioneirismo no lançamento 
de produtos inéditos no mercado como a linha 
de óleos especiais Pão de Açúcar, que levou a 
Companhia a ser considerada – pelo segundo ano 
consecutivo – como a melhor empresa de marcas 
próprias na América Latina, pelo ILACAD. Também 
teve continuidade as inovações desenvolvidas em 
períodos sazonais com o lançamento de ovos de 
Páscoa com personagens e brindes, e de carnes 
sazonais e novos sabores de panetone.  

Complementar a linha com lançamentos
em categorias que ainda não possuem
produtos marca própria.
Em 2005, foram lançados diversos produtos 
em categorias que não possuem marca própria: 
Óleos especiais Pão de Açúcar em lata 500ml; 
Torradas Extra e CompreBem; Salgadinhos Extra e 
CompreBem; Batatas saborizadas Extra, CompreBem 
e Pão de Açúcar; Frutas em calda em embalagens 
individuais Pão de Açúcar; Chocolates natalinos Pão 
de Açúcar; Isotônicos Extra; Protetores solares Extra 
e CompreBem; Panetone Pão de Mel e Goiabada Pão 

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no RA 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados.

de Açúcar e Extra; Tender nas quatro bandeiras; linha 
Escolha Econômica; Vinhos argentinos e chilenos 
com a marca Sommeliers. 

Garantir o desenvolvimento de novos
fornecedores regionais, em busca da
redução de custos logísticos e do aumento
da base de fornecimento local.
O desenvolvimento de fornecedores locais teve 
continuidade em 2005. Das 59 novas empresas 
desenvolvidas e cadastradas no ano, 15 são 
regionais, sendo que várias abastecem a CBD 
em todo o Brasil. Além disso, foram alcançados 
resultados signifi cativos tanto do ponto de vista de 
desenvolvimento como de ganhos logísticos.

Alcançar, em um período de dois anos,
participação de 15% em cada uma das
categorias que possuem produtos com
marca própria. 
A participação das marcas próprias tem evoluído, 
consolidando-se cada vez mais  como a melhor 

Objetivos 
2006
::  Ampliar o desenvolvimento de produtos inovadores e de maior valor agregado, bem como 

de fornecedores de matérias-primas, ingredientes e embalagens;

::  Reforçar a busca por novos fornecedores com a criação de uma área para explorar 
oportunidades fora do Sudeste;

::  Ampliar a linha Escolha Econômica em todas as categorias, com investimentos em 
marketing e ações no ponto-de-venda;

::  Promover a revisão e atualização de alguns produtos e, se necessário, de fornecedores;

::  Incentivar o consumo e a utilização das marcas próprias e primeiro preço nos calendários 
promocionais das bandeiras e em campanhas ao consumidor;

::  Reforçar a participação da marca própria nos segmentos de não-alimentos, bazar e 
eletroeletrônicos, em linha com a estratégia da Companhia.

equação de valor ao cliente CBD: qualidade das 
marcas líderes e preços inferiores. Os produtos com 
a marca Extra já estão presentes em cerca de 100 
categorias do mix do hipermercado. Em 2005, o 
destaque foi o crescimento de vendas apresentado 
pelos seguintes itens: suco pronto para beber (48%), 
óleo comestível (22%) e biscoito (20%). Presente 
em 50 categorias, a marca Pão de Açúcar tem 
posicionamento diferenciado e produtos premium, 
sem similar no mercado. Os destaques do ano foram 
os sucos prontos para beber, com crescimento em 
vendas de 72% e salgadinhos aperitivos, com 32%. 
A marca CompreBem está presente em 93 categorias 
da rede e, em 2005, os maiores crescimentos em 
vendas foram: óleo comestível (26%) e biscoito  
(25%). Na marca Sendas, das 84 categorias de 
produtos, os que apresentaram maior crescimento 
de vendas foram sucos prontos, com 40%, e 
refrigerantes, com 36%. O objetivo da Companhia, 
defi nido em seu Planejamento Estratégico, é que as 
participações de vendas de marca própria e primeiro 
preço dobrem no período 2006-2009. 
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Cadeia de Suprimentos
O foco de atuação da área em 2005 esteve 

direcionado para a redução de despesas, com o 
desenvolvimento de ações em busca da captura 
de valor e da diminuição de custos logísticos. 

Uma das iniciativas promovidas foi a 
revisão da malha de distribuição, que permitiu o 
fortalecimento do processo de regionalização a 
partir de um trabalho mais intenso com alguns 
fornecedores que passaram a distribuir seus 
produtos nas centrais de distribuição regionais, 
diminuindo assim os custos da CBD com frete. 
Também foram desenvolvidas cargas mais 
compactas, que possibilitaram o transporte de 
uma quantidade maior de mercadorias, reduzindo 
a quantidade de viagens. O custo logístico foi 
minimizado ainda com a revisão dos processos 
operacionais das centrais de distribuição, que 
proporcionou o aumento da produtividade e a 
otimização do quadro de funcionários. Os contratos 
com prestadores de serviços também foram 
revistos, com uma redução de até 30% nos valores.

Outro destaque do ano foi a redução 
de rupturas. Para isso, foram criados processos 
de acompanhamento que proporcionaram uma 
diminuição expressiva (de 1,5 ponto percentual) 
do índice de ruptura nas lojas, que é benchmarking 
para o varejo nacional. Além da redução, as 
iniciativas desenvolvidas também estiveram 
focadas na busca por processos que permitam um 

controle mais adequado das rupturas dos produtos 
mais vendidos em todas as lojas. 

O relacionamento com fornecedores foi 
fortalecido com a consolidação do Top Log, que 
trouxe resultados expressivos. Foram realizadas 
reuniões com mais de 60 fornecedores, nas quais 
a CBD pôde  aperfeiçoar o seu conhecimento 
sobre a logística dos fornecedores e estes, por 
sua vez, conheceram um pouco mais do processo 
de abastecimento e da logística da Companhia, 
possibilitando o desenvolvimento de diversas 
iniciativas conjuntas de melhorias de processo. 
Ao fi nal do ano, 13 fornecedores receberam a 
certifi cação por terem alcançado os objetivos 
propostos, a partir de indicadores relacionados ao 
nível de serviço, ruptura e projetos de colaboração. 

Além do fortalecimento da estrutura 
de abastecimento na região Nordeste – com a 
construção de uma nova central de distribuição 
para mercearia e não-alimentos e a reforma da 
antiga estrutura, que se transformou em uma 
central de perecíveis – a Companhia também 
ampliou a central de pescados para uma área 
três vezes maior. Antes restrita ao atendimento 
de 30 lojas Extra localizadas em São Paulo, a 
operação de pecadores é responsável agora pelo 
abastecimento de todas as bandeiras, inclusive 
fora do Estado. A central de fl ores, localizada em 
Holambra (SP), também foi ampliada e passou a 
atender ao Rio de Janeiro.

Para reduzir despesas, 
com foco na captura de 
valor e na diminuição 
de custos, foram 
desenvolvidas ações 
como a revisão da 
malha de distribuição, 
desenvolvimento de 
cargas mais compactas 
e revisão dos processos 
operacionais.

FORTALECIMENTO”
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Garantir a plena capacidade, para dar
suporte ao crescimento regional da CBD.
A partir do desafi o de criar condições para o 
crescimento da Companhia, um dos destaques 
de 2005 foi o fortalecimento da estrutura de 
abastecimento na região Nordeste, em função 
da abertura de hipermercados Extra em quatro 
cidades. Para isso, foi construída uma nova 
central de distribuição para mercearia e não-
alimentos, em Recife. A antiga estrutura foi 
totalmente reformada e ampliada, transformando-
se em uma central de perecíveis.  

Investir cada vez mais na redução
das rupturas com o desenvolvimento de
novos sistemas: gestão das rupturas e
abastecimento de ofertas.
Para reduzir as rupturas nas lojas, foram criados 
processos de acompanhamento e medição, que 
proporcionaram redução expressiva no índice 
médio de ruptura nas lojas durante o ano, que 
passou de 4,5% em 2004 para 3,2% em 2005 
–benchmarking do varejo nacional. 

Consolidar a diferenciação em
perecíveis, em linha com as estratégias
das Unidades de Negócio, a partir de
projetos diferenciados nas áreas de FLV,
carnes, padaria, rotisserie e peixaria.
Apesar de o foco da área estar direcionado 
para a redução de custos, essas estratégias de 
diferenciação – que requerem um aumento de 
custo para serem realizadas – foram suportadas, 
de maneira muito seletiva, pela expansão das 
operações de distribuição de pescados e fl ores. 

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no RA 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados.

Adotar um sistema de rastreamento em toda
a frota, para otimizar o transporte, aumentar
a segurança e, principalmente, garantir o
uso mais efi ciente dos caminhões visando à
redução de custos. 
O processo de rastreamento da frota, iniciado em 
2004, foi consolidado em toda a frota no fi nal de 
2005, o que além de otimizar o transporte, aumentou 
a segurança, garantindo o uso mais efi ciente dos 
caminhões com foco na redução de custos. 
A evolução da gestão com a utilização da tecnologia 
de rastreamento já tem permitido melhorar 
signifi cativamente as condições de contratação de 
seguros de carga da CBD.

Objetivos 
2006
::  Dar continuidade ao desenvolvimento de ações com foco na redução de custos e na busca 

por produtividade;

::  Ampliar e consolidar o Top Log, com maior participação de fornecedores;

::  Buscar maior responsabilização pelo abastecimento das centrais de abastecimento e das 
lojas, a partir da consolidação do novo modelo de gestão comercial;

::  Dar continuidade ao processo de gestão de rupturas, com foco na gestão de estoque;

::  Reforçar a automação de pedidos pelas lojas, a partir da expansão do processo Super 
Automático para um número maior de lojas;

::  Ampliar a estrutura de abastecimento em Brasília, com foco em mercearia, para diminuir 
os custos com frete e dar sustentação ao crescimento da Companhia.
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Tecnologia da Informação
Considerada um importante diferencial 

competitivo, a Tecnologia da Informação atua 
em sintonia com as diretrizes estratégicas da 
Companhia, buscando soluções e ferramentas 
para sustentar e simplifi car os processos internos. 
Alinhada às mudanças promovidas durante o ano 
na CBD, a área teve participação fundamental na 
evolução dos processos de integração das áreas 
Comercial e de Gestão de Categorias. 

O principal objetivo era fornecer um 
conjunto de instrumentos e subsídios que, 
além de dar suporte, pudessem transformar em 
realidade as mudanças propostas no novo modelo 
de negócio. Para isso, foram desenvolvidos 
sistemas e ferramentas que permitiram às duas 
áreas envolvidas trabalhar em conjunto e ter 
acesso às mesmas informações, com os mesmos 
indicadores, garantindo a transparência na relação 
comercial, nos cálculos de custo, de margens, etc.

Ainda na parte de Business Intelligence, 
também foi desenvolvido um novo tipo de 
pesquisa sobre a concorrência, que permite 
analisar os preços de todos os concorrentes, das 
principais praças. A novidade está na evolução 
da interface dessa base, que já existia e recebeu 
novas possibilidades de consultas e gráfi cos, 
ampliando o espectro da análise disponível aos 
diretores-executivos e gestores.

A área também gerenciou a atualização 
de mais de nove mil PDVs em todo o Grupo e 
promoveu a migração de 4,5 mil softwares da 
plataforma DOS para Linux, o que possibilitará 
à CBD expandir as aplicações desses 
equipamentos, oferecendo cada vez mais serviços 
na frente de caixa aos seus clientes. 

Outra realização importante foi a 
implantação de um novo sistema de planejamento 
orçamentário com atualização on-line, o que 
além de promover a integração entre Vendas, 
Gestão de Categoria e Comercial, também trouxe 
mais agilidade e facilidade na execução dos 
planejamentos executados por essas áreas. 

Na parte de inovação, tiveram continuidade 
os estudos sobre a aplicação de etiquetas 
inteligentes, com o desenvolvimento do primeiro 
piloto com essa tecnologia realizado no segmento 
varejista da América Latina. A CBD também foi 
a primeira rede supermercadista a oferecer aos 
seus clientes o serviço wi-fi  (acesso público à 
Internet em banda larga por meio de redes sem 
fi o), disponível em 20 lojas da bandeira Pão de 
Açúcar, e a instalar o primeiro equipamento de self 
check-out do Brasil, na loja Pão de Açúcar Real 
Parque (SP), que permite ao próprio consumidor 
fazer a leitura dos códigos de barras dos produtos 
comprados e efetuar o pagamento, sem a 
necessidade de um operador de caixa.

A participação da área de TI foi fundamental 
para a evolução dos processos de integração do novo 
modelo de Gestão Comercial, fornecendo instrumentos 
e subsídios para dar suporte e transformar em 
realidade as mudanças propostas. 

AGILIDADE”
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Dar continuidade ao processo de melhoria
e efi ciência por meio da busca incessante
de redução de custos, com a simplifi cação
tecnológica e de processos.
Com a adoção de algumas iniciativas 
– implantação de sistemas Voz iP e Skype, 
renegociações de contratos com as operadoras, 
etc. – a área contribuiu para a redução de 
despesas, principalmente de telefonia. Além 
disso, a simplifi cação de processos e novos 
sistemas implementados na área Comercial 
trarão maior agilidade, ganhos de efi ciência e 
transparência para a tomada de decisão.  

Promover a transferência de
infra-estrutura tecnológica e de operações
da FIC – Financeira Itaú CBD, sem impactos
para os clientes.
Durante o ano, a área trabalhou para promover 
a migração dos sistemas de crediário e 
processamento de cartões para a FIC, o que 
signifi cou a instalação de novos softwares nos 
PDVs e na retaguarda, sem impacto para o cliente. 

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no RA 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados.

Manter o desenvolvimento das
aplicações-piloto com etiquetas inteligentes.
Os estudos sobre a aplicação de etiquetas 
inteligentes tiveram continuidade a partir 
do desenvolvimento do primeiro piloto com 
essa tecnologia realizado com dois grandes 
fornecedores para a movimentação de mil paletes 
de mercadorias.  

Dar suporte à realização e execução das
batalhas corporativas CBD, relacionadas
à infra-estrutura e retaguarda, que
proporcionarão maior rentabilidade e
competitividade. 
A área de TI tem participação fundamental na 
realização e execução das batalhas corporativas 
da Companhia, fornecendo ferramentas e sistemas 
para dar suporte aos projetos promovidos durante 
o ano: Efi ciência Máxima em Supermercado, 
Central de Serviços Compartilhados, etc. 

Objetivos 
2006
::  Realizar novo piloto com etiquetas inteligentes, integrando a ação com 

o sistema da Companhia;

::  Desenvolver novo layout e infra-estrutura de retaguarda para as mudanças previstas 
nos sites de comércio eletrônico da CBD;

::  Concluir, no início de 2006, as adaptações dos sistemas da Companhia aos 
requerimentos da Lei Sarbanes-Oxley;

::  Realizar pesquisas com os clientes sobre os resultados da utilização do 
equipamento de self check-out;

::  Contribuir para a evolução dos sistemas fi nanceiros da CBD.
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Financeira Itaú CBD
Para a FIC – Financeira Itaú CBD, 

2005 foi um ano de crescimento, ocupação de 
espaço e aumento de participação nas vendas 
do Grupo. Após sua criação em 2004, a nova 
empresa – fruto da parceria entre a CBD e a Itaú 
Holding – encerrou seu primeiro exercício com 
a superação sucessiva das metas estabelecidas 
para o período. 

Durante o ano, foram instaladas 
308 unidades da FIC nas lojas Extra (79), 
Extra-Eletro (49), CompreBem (90), Sendas (32) 
e Pão de Açúcar (58), um incremento de quase 
100% em relação à meta inicial de encerrar o 
ano com 156 pontos em operação. O número de 
clientes superou a marca de quatro milhões em 
dezembro de 2005, um crescimento expressivo 
ante as metas orçadas para o ano. Esse aumento 
foi priorizado para permitir à FIC construir uma 
carteira representativa que será trabalhada nos 
próximos anos. 

A quantidade de cartões private label 
(de uso restrito nas lojas da CBD) também foi 
superada, ultrapassando a base existente com 
os antigos parceiros, com a emissão de mais 
de três milhões de novos cartões durante o 
ano. Esse incremento de clientes também 
possibilitou a superação da meta de participação 
nas vendas do Grupo.  

A parte de recebíveis, que representa 
a quantidade de dinheiro fi nanciado para os 
clientes, também fi cou acima da meta em 
todos os indicadores propostos, o que reforça a 
estratégia defi nida para o ano de promover um 
crescimento expressivo para a FIC, aumentando 
sua participação e representatividade. Em função 
desse posicionamento, a fi nanceira registrou 
resultado negativo ao fi nal de 2005, que deve ser 
revertido em 2007 – ano previsto para o break 
even da operação. 

Mais um destaque do ano foi o 
desempenho apresentado por outros serviços 
importantes comercializados pela FIC como 
seguros, garantia estendida e especialmente 
o CDC – Crédito Direto ao Consumidor, cuja 
participação na venda mais que dobrou. 

A somatória de todos esses resultados 
é fruto da parceria entre a CBD e o Itaú, que 
permite à FIC participar da estratégia do negócio 
e manter-se alinhada aos objetivos das UNs, 
respeitando as características e expectativas de 
seus controladores: do banco, que é focado em 
resultados e do varejista, que trabalha para fazer 
com que o cliente volte para comprar em sua loja. 

A FIC encerrou o ano 
com a superação sucessiva 
das metas estabelecidas 
para o período, graças 
à parceria entre a CBD 
e o Itaú, que permite à 
fi nanceira participar da 
estratégia do negócio e 
manter-se alinhada aos 
objetivos das UNs.
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CRESCIMENTO”

O primeiro semestre foi marcado 
por uma fase de aprendizagem e integração, 
superada a partir de agosto, quando efetivamente 
os resultados começaram a aparecer. Foram 
promovidas campanhas de alinhamento e ações 
específi cas com as bandeiras e áreas corporativas 
como Gestão de Categorias e Marketing, que 
contribuíram para o bom desempenho alcançado.

Objetivos 2006
::  Desenvolver e lançar produtos e serviços que 

representem novas formas de geração de 
receita: empréstimo pessoal, parcelamento de 
fatura, parcelamento com juros, seguros, etc.;

::  Promover a ocupação racional de espaço nas 
lojas do Grupo;

::  Encerrar o ano com presença em 3/4 das 
lojas, responsáveis por 90% do receita total da 
Companhia; 

::  Estar presente com uma unidade FIC em todas 
as novas lojas inauguradas pela CBD; 

::  Desenvolver ações de incentivo para clientes 
inativos: campanhas de marketing, mala direta, 
ação em loja;

::  Perseguir o break even operacional para 2007.

Quantidade de Clientes - 2005 (em mil) Real Orçado

Cartões Private Label 3.240 2.238

Cartões Co-Branded 215 163

Contratos CDC 517 825

Garantia Estendida 483 570

Total 4.455 3.796
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Além dos diferenciais competitivos, outro indicador importante capaz de mensurar e 
analisar o desempenho de uma empresa são os seus ativos intangíveis. É por meio desses 
recursos não-materiais que o mercado analisa a capacidade de inovação, adaptação e 
crescimento de uma organização. 

ATIVOS INTANGÍVEIS

Embora não tragam resultados claros 
e diretos nas demonstrações fi nanceiras, são 
capazes de trazer benefícios ao negócio quando 
associados a outras atividades. Atenta a essa 
tendência, a CBD possui e procura disseminar, 
entre o mercado e seus stakeholders, os 
benefícios alcançados com os ativos intangíveis 
que, aliados aos seus diferenciais competitivos 
auxiliam a Empresa na manutenção de sua 
posição de liderança no mercado. 

Ferramentas de Gestão 
Em busca de uma maior 

profi ssionalização do processo de gestão, a 
CBD deu início à implementação de ferramentas 
e metodologias conceituadas e amplamente 
utilizadas no mercado, com o objetivo de 
assegurar o crescimento sustentado, a redução 
de custos e despesas, bem como o retorno dos 
investimentos. 

OBZ e Gestão Matricial 
Também foi implantada durante o ano a 

metodologia OBZ – Orçamento Base Zero, que 
contribuirá para que a construção de orçamentos 
na Companhia seja realizada a partir de bases 
racionais, de reais necessidades ou em função 
de algum motivo que realmente agregue valor 
à operação. Para garantir o acompanhamento 
dos resultados e das despesas de forma mais 
efi ciente, foi adotado, em linha com o OBZ, o 
modelo de gestão matricial. Nele, os diretores-
executivos passam a responder, além da sua 
área, por um pacote de despesas específi co, 
com políticas, processos, normas e defi nições. 
Além disso, grande parte do bônus dos 
executivos estará atrelada ao cumprimento 
das metas de despesas.

DIFERENCIAIS”
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ENTRE OS ATIVOS INTANGÍVEIS DA COMPANHIA, DESTACAM-SE AS 

FERRAMENTAS DE GESTÃO, O CONHECIMENTO DO 

CONSUMIDOR, A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO, AS 

CERTIFICAÇÕES E  PREMIAÇÕES.
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Balanced ScoreCard
Para garantir o monitoramento da 

gestão, foi introduzido ainda o BSC – Balanced 
ScoreCard, que permite o acompanhamento do 
planejamento estratégico, com a avaliação contínua 
de indicadores de performance nas perspectivas 
fi nanceira, de mercado, de processos internos e 
de aprendizado e conhecimento. A metodologia 
foi utilizada pela primeira vez na Companhia para 
auxiliar na construção do Mapa Estratégico, que 
servirá como instrumento de comunicação do 
caminho estratégico a ser seguido.

EVA
Também em 2005, a ferramenta EVA 

(Economic Value Added – Valor Econômico 
Adicionado) passou a ser desenvolvida na 
Companhia para apoiar a tomada de decisões 
operacionais e estratégicas, contribuindo no 
aperfeiçoamento da análise do retorno sobre o 
capital investido. A expectativa é que a cultura 
EVA passe a ser disseminada no dia-a-dia 
da organização, os resultados possam ser 
mensurados e a metodologia passe a integrar 
uma parcela da remuneração dos executivos nos 
próximos anos. 

Conhecimento do Consumidor
Em qualquer segmento, conhecer e 

entender os anseios do consumidor, bem como 
antecipar as tendências de comportamento de 
consumo e do mercado são práticas fundamentais   
para garantir o sucesso do negócio. No varejo, 
que mantém um relacionamento direto com os 
clientes, esse conhecimento é um ativo intangível 
precioso, capaz de tornar-se num importante 
diferencial competitivo. 

Ciente da importância dessa relação, 
a CBD ampliou as pesquisas de conhecimento 
do consumidor, realizadas periodicamente com 
o objetivo de entender e atender melhor às 
necessidades e peculiaridades dos clientes. O 
número de entrevistas no ponto-de-venda mais 
que dobrou, passando de 180 mil em 2004 para 
361 mil em 2005. A quantidade de entrevistas 
pessoais domiciliares cresceu três vezes mais: de 
35 mil em 2004 saltou para 141 mil em 2005. Os 
grupos de discussão cresceram 4,2%, passando 
de 211 em 2004 para 220 grupos promovidos 
em 2005. Esse conhecimento do consumidor 
é ainda refi nado por meio da análise diária dos 
tickets de compra de cada uma das lojas da CBD. 
São analisados mais de 40 milhões de tickets por 

mês, que permitem avaliar quando os clientes 
compram e o que levam em seus carrinhos. 
O objetivo fi nal é conhecer o consumidor e o 
mercado onde a CBD está inserida, apontando 
oportunidades de negócio e avaliando as ações 
realizadas.

A empresa mantém ainda outros canais 
de comunicação com os consumidores como o 
ombudsman, fi gura da qual foi precursora e que 
consolidou-se como o representante e o porta-
voz do cliente, e a Casa do Cliente, que em 2005 
recebeu 65 mil contatos mensais. 

Gestão do Conhecimento 
Mais que incentivar a capacitação 

e a constante atualização profi ssional de 
seus empregados, a CBD também investe na 
disseminação e socialização da informação 
entre sua equipe. Para isso, busca detectar 
pontos de sua atuação em que o conhecimento 
sobre seus processos, produtos, clientes, 
fornecedores e concorrentes possa ser usado 
como vantagem competitiva. 

Esse posicionamento envolve a criação, o 
uso e a disseminação de informações relacionadas 
aos objetivos de negócio da organização. Dessa 
forma, além do melhor aproveitamento das 
experiências de seus empregados, também são 
desenvolvidas atividades que permitem maior 
integração entre as pessoas, redução de custos 
e geração de novos negócios. 

Em 2005, a empresa investiu 
R$ 26,3 milhões em programas de estudo e 
treinamentos que envolveram 409,2 mil horas/
aula, contabilizando a parte de treinamento 
e desenvolvimento. Um dos destaques foi o 
lançamento do programa Jeito CBD de Liderar, 
destinado ao nível gerencial. A iniciativa, baseada 
nos pilares da Companhia, foi criada com o 
objetivo de auxiliar na obtenção de resultados 
quantitativos e qualitativos em relação à gestão de 
pessoas. Além de incentivar o estilo participativo 
de liderança e a melhoria do clima organizacional, 
o programa também estimula os gestores a 
desenvolver projetos que possam contribuir para 
o aperfeiçoamento de seu dia-a-dia como líderes. 

Outra ação desenvolvida no ano foi a 
2ª turma do MBA in Company. Realizado em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas, conta 
com a participação de 35 executivos por ano 
que, ao fi nal do curso, desenvolvem um projeto 
aplicativo ligado ao negócio. Todos os projetos 
são analisados por uma banca formada por 

Para conhecer e entender 
melhor os anseios do 
consumidor, em 2005, a CBD 
ampliou as pesquisas de 
conhecimento, realizadas 
periodicamente com 
o objetivo de atender 
melhor às necessidades e 
peculiaridades dos clientes.

representantes da diretoria e da FGV e, caso 
aprovados, são encaminhados para implantação. 

Certifi cações 
Em 2005, a CBD manteve a certifi cação 

ISO 9001:2000 da central de distribuição de 
produtos resfriados e congelados, conquistada 
no ano anterior. Também iniciou o processo de 
certifi cação das demais CDs localizadas em São 
Paulo – mercearia, não-alimentos e FLV – que já 
estão sendo adequadas à norma e devem estar 
certifi cadas em 2006. Recomendado pela BVQI, 
empresa internacional de auditoria, o certifi cado 
comprova a consistência e funcionalidade do 
Sistema de Gestão da Qualidade e atesta que os 
procedimentos adotados garantem a integridade 
e a qualidade dos produtos comercializados pela 
Companhia. O certifi cado traz ainda os selos do 
Inmetro e da Ansi-Rab, válidos no Brasil e nos 
Estados Unidos, países onde as ações da CBD 
são negociadas em bolsas de valores. 
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Premiações 
O reconhecimento do mercado à atuação 

da CBD, em diversas áreas, foi confi rmado 
com os prêmios conquistados pela Companhia 
durante o ano:
::  Valor Social – Categoria Relações com a 

Comunidade – pelo programa Caras do Brasil 
::  As empresas mais admiradas no Brasil 

– Edição 2005/revista Carta Capital
::  Empresas mais admiradas (DCI/revista 

Seleções) – 1º lugar na categoria 
supermercados 

::  Informática Hoje – Prêmio Profi ssional de 
Tecnologia da Informação 2005 para Ney 
Carvalho Santos – Categoria Comércio 

::  GS1 Brasil (nova marca da EAN Brasil) 
– Prêmio Automação na categoria Varejo, com 
o case RFID (etiqueta inteligente) 

::  B2B Magazine – Prêmio Padrão de Qualidade 
em B2B – Categoria Varejo

::  B2B Magazine – Prêmio Padrão de Qualidade 
em B2B – Empresa mais inovadora em TI

::  IT MIDIA – revista Information Week – Ney 
Carvalho Santos é eleito o Executivo de TI do 
Ano – Categoria Comércio

::  Melhores da Dinheiro 2005 – revista Dinheiro 
– Categoria Supermercados 

::  Prêmio Abrarec – Concedido à Casa do 
Cliente por sua Estratégia de Relacionamento 
– Categoria  Varejo 

::  Prêmio Top de Marketing 2005 (ADVB/Rio) 
– Case Viva Brasil (Exportação da Marca Brasil 
e Intercâmbio Cultural Brasil/França) 
– Pão de Açúcar

::  Prêmio Destaque de Marketing (ABMN/ 
Associação Brasileira de Marketing e Negócios) 
– Case Viva Brasil  (Exportação da Marca Brasil 
e Intercâmbio Cultural Brasil/França) – 
Pão de Açúcar

::  Top of Mind 2005/Campinas – Marca mais 
lembrada na categoria supermercados em 
pesquisa realizada pelo jornal Correio Popular 
– Pão de Açúcar

::  Prêmio Marketing Best 2005 – Case Viva Brasil 
(Exportação da Marca Brasil e Intercâmbio 
Cultural Brasil/França) – Pão de Açúcar 

::  Prêmio Destaque de Marketing  (ABMN/ 
Associação Brasileira de Marketing e Negócios) 
– Revista CompreBem – CompreBem

::  Marketing Best 2005 – Case “Virada 
CompreBem” – CompreBem 

::  Prêmio Marketing Best – Case “Promoção 
R$ 0,01 Extra” – Extra 

::  Top of Mind 2005 – Marca mais lembrada na 
categoria supermercados/hipermercados em 
pesquisa realizada pelo jornal Folha de S. Paulo 
(empate técnico) – Extra 

::  Top of Mind 2005/Santos – Marca mais 
lembrada na categoria supermercados/
hipermercados em pesquisa realizada pelo 
jornal A Tribuna – Extra 

::  Top of Mind 2005/Mogi das Cruzes – Marca 
mais lembrada na categoria supermercados/
hipermercados em pesquisa realizada pelo 
jornal Mogi News – Extra 

::  Prêmio ABRE 2005 – Associação Brasileira de 
Embalagens – Categorias Design Industrial, 
Inovação Tecnológica e Linha de Produtos 
– Óleos Especiais 500 ml marca própria 
Pão de Açúcar 

::  Prêmio Worldstar pela WPO – Prêmio Mundial 
em Excelência de Embalagem (internacional 
- Oscar da embalagem) – Categoria Alimentos 
– Óleos Especiais 500 ml marca própria 
Pão de Açúcar

::  Prêmio CANNEX 2005 “Cans of the Year 
Awords”, pela Instituição Internacional CANNEX 
(Barcelona/ESP) – Óleos Especiais 500 ml 
marca própria Pão de Açúcar 

::  ILACAD 2005 Prêmio Latino-americano de La 
Innovacion de Marcas Proprias 2005 (Cidade 
do México) – Óleos Especiais 500 ml marca 
própria Pão de Açúcar 

::  Primeiro lugar na categoria General Line 
(Congresso Apeal, Associação Européia dos 
FanteAço para Embalagens/International Steel 
Packaging Congress, Alemanha – Lata de sabão 
em pó – marca própria Extra
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Mesmo diante de um cenário adverso, a CBD apresentou desempenho positivo, com 
crescimento de 5,4% na receita bruta e de 12,0% no EBITDA, e margem de 8,7% – a maior 
desde a abertura de capital da Companhia, em 1995. 

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA (MD&A)

Lucro Bruto e Margem Bruta 
Em 2005, a CBD registrou lucro bruto 

de R$ 3,97 bilhões, um crescimento de 8,2% 
em relação ao ano anterior. A margem bruta foi 
29,6%, superior aos 29,2% registrados em 2004, 
em decorrência da combinação de melhores 
negociações com fornecedores e avanços na 
gestão de preços da Companhia. 

Despesas Operacionais 
As despesas operacionais atingiram 

R$ 2,8 bilhões no ano, um incremento de 6,7% 
em comparação a 2004. Esse valor equivale a 
20,9% das vendas líquidas, mesmo patamar 
registrado em 2004, a despeito do cenário de 
retração de vendas presenciado em 2005 e 
sua conseqüente menor diluição de despesas. 
Empenhada na busca por redução das despesas 
operacionais, a Companhia iniciou a implantação 
de uma série de projetos estruturados que estarão 
concluídos em 2006 e que proporcionarão 
condições necessárias para o aumento da 
competitividade com rentabilidade.  

EBITDA e Margem EBITDA
Em decorrência do aumento da margem 

bruta e da manutenção das despesas operacionais 
sobre vendas líquidas, a CBD registrou um 
crescimento de 12,0% no EBITDA, que encerrou 
o ano em R$ 1,2 bilhão, e alcançou sua maior 
margem EBITDA desde a abertura de capital em 
1995: 8,7% ante os 8,3% registrados em 2004.

Lucro Bruto Consolidado

1995

598

1996

739

1997

830

1998

1.189
1.567

1999 2000

2.101

2001

2.247

2002

2.645

2003

3.042

3.674

2004

3.975

2005

25,1% 25,2%

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

29,2% 29,6%

 Lucro Bruto (R$ milhões)

 Margem Bruta (%)

EBITDA Consolidado

1995

87

1996

104

1997

159

1998

272

423

1999 2000

604

2001

634

2002

781

2003

902

1.044

2004

1.170

2005

3,6% 3,6%

5,1%

6,2%

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

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

 EBITDA (R$ milhões)

 Margem EBITDA (%)
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RESULTADO”

Depreciação
A Companhia antecipou o reconhecimento 
dos efeitos da NBC T 19.5, que, entre outros, 
modifi ca os critérios de amortização de 
benfeitorias em imóveis de terceiros. Dessa 
forma, em 2005, a CBD passou a registrar a 
amortização de benfeitorias em imóveis de 
terceiros de acordo com os limites contratuais 
de expiração dos arrendamentos, deixando de 
levar em consideração a expectativa quanto às 
renovações destes contratos. A adoção dessa 
medida gerou uma depreciação adicional de 
R$ 86,5 milhões, contabilizada no 4º trimestre.

Resultado Financeiro
Em 2005, as despesas fi nanceiras 

totalizaram R$ 683,5 milhões, montante 10,6% 
superior ao do ano anterior. Esse resultado é 
refl exo de uma taxa de juros média maior que a 
registrada em 2004 e que seu impacto na dívida e 
nas provisões para contingências da Companhia. 
As receitas fi nanceiras encerraram o ano em 
R$ 446,7 milhões, um crescimento de 35,3% em 
relação a 2004, em função das maiores receitas 
com aplicação do caixa. Já a despesa fi nanceira 
líquida de 2005 foi de R$ 236,8 milhões, inferior 
aos R$ 288,0 milhões reportados em 2004. 

Resultado Operacional 
O lucro operacional (resultado 

antes do não-operacional, participações de 
minoritários e imposto de renda) registrado em 
2005 foi de R$ 228,1 milhões, montante 8% 
superior aos R$ 211,1 milhões reportados em 
2004. Excluindo-se o efeito da depreciação 
adicional de R$ 86,5 milhões, o resultado 
operacional foi de R$ 314,7 milhões, 49,1% 
superior ao registrado no ano anterior. 

Resultado Não-Operacional
O resultado não-operacional foi 

positivo em R$ 32,1 milhões, em decorrência 
dos seguintes fatores: receita líquida de R$ 38,1 
milhões (4º trimestre), proveniente de ganhos da 
associação com o Itaú (FIC); resultado líquido de 
R$ 11,4 milhões (4º trimestre), derivado da venda 
de imóveis para o Grupo Diniz por um montante 
acima do valor contábil; e baixa de imobilizado 
relativo ao fechamento de lojas no ano. 

Lucro Líquido
A CBD registrou lucro líquido de 

R$ 257,0 milhões, inferior ao lucro de R$ 369,8 
milhões reportado em 2004. A comparação 
entre o lucro líquido de 2005 e o de 2004 fi ca 
distorcida em função dos fatores comentados 
anteriormente e da diferença na linha de imposto 
de renda entre os dois anos. 

Sendas Distribuidora
Em seu segundo ano de 

operação, a Sendas Distribuidora apresentou 
vendas brutas de R$ 3,33 bilhões e vendas 
líquidas de R$ 2,87 bilhões, com taxas de 
crescimento de 10,3% e 11,4%, respectivamente, 
em comparação a 2004. A margem EBITDA foi 
de 5,4%, superior à margem de 4,5% reportada 
no ano anterior. O resultado de participações de 
minoritários para a CBD foi de R$ 64,2 milhões 
(R$ 43,2 milhões em 2004).

A CBD registrou lucro bruto 
de R$ 3,9 bilhões em 2005, 
um crescimento de 8,2% 
em relação ao ano anterior. 
A margem bruta foi de 
29,6%, superior aos 29,2% 
de 2004, em decorrência de 
melhores negociações com 
fornecedores e avanços na 
gestão de preços.
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Em 1995, as ações da CBD passaram a ser listadas na Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa) e, dois anos depois, na Bolsa de Nova York (NYSE) – onde mantém ADRs 
(American Depositary Receipts) Nível III. A Companhia, que segue as normas internacionais 
de registros contábeis USGAAP, integrou durante todo o ano de 2005 o IBX-50, que reúne as 
50 empresas que apresentam os maiores índices de liquidez da Bovespa. 

DESEMPENHO DAS AÇÕES

As ações preferenciais (PCAR4) 
encerraram o ano cotadas a R$ 76,9/mil ações, 
um crescimento de 11,9% em comparação a 
2004, enquanto a performance do mercado 
(Ibovespa) foi 27,7%. O volume total negociado 
foi de R$ 1,5 milhão. Os ADRs Nível III (CBD) 
apresentaram valorização de 28,5% ante a queda 
de 0,6% do índice Dow Jones. Com um volume 
total negociado de US$ 1,4 milhão, encerraram o 
ano cotados a US$ 32,9/mil ações. 

Os papéis foram negociados em 
100% dos pregões da Bovespa e NYSE, com 
média diária de R$ 5.841 mil e US$ 5.426 
mil, respectivamente. O valor de mercado da 
Companhia ao fi nal do exercício era de 
R$ 8,7 bilhões. 

Apesar de registrar uma 
performance inferior à do mercado durante 
o ano, o desempenho das ações foi superior 
ao apresentado no ano anterior, com forte 
recuperação a partir do segundo semestre. 
Entre os principais fatores que contribuíram para 

EFICIÊNCIA”

essa recuperação, destacam-se a 
operação fi rmada com o Grupo Casino, que 
permitiu maior alinhamento de interesses e 
redução do endividamento da Companhia; 
confi ança do mercado na reestruturação 
promovida durante o ano que será convertida 
em ganhos de efi ciência e maior lucratividade 
a partir de 2006; e perspectivas de melhora do 
consumo no próximo ano. 

Remuneração aos Acionistas
Em 2005, o Conselho de Administração 

da CBD aprovou a distribuição de dividendos 
no valor total de R$ 62,1 milhões aos seus 
acionistas. Esse montante representa 25% do 
lucro líquido apresentado pela Companhia no ano 
(R$ 257,0 milhões) e equivale a R$ 0,51689 por 
lote de mil ações ON e R$ 0,56857 por lote de 
mil ações PN.

Composição Acionária 
O capital social da CBD, de 

R$ 3.680 milhões, é representado por 
113,7 bilhões de ações: 49,8 bilhões ON 
(ordinárias) e 63,8 bilhões PN (preferenciais). 
Os principais acionistas são Abilio Diniz e o 
Grupo Casino através da Vieri (holding criada 
em maio de 2005) que dividem o controle da 
Companhia (50% cada um).
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Posição acionária de 2005 (bilhões de ações)

Acionistas ON % PN % Total %

Vieri * 32,7 65,6% - 0,0% 32,7 28,8%

Grupo Casino 14,3 28,7% 2,1 3,2% 16,4 14,4%

Abilio Diniz 1,4 2,8% 14,0 21,9% 15,4 13,5%

Família Diniz 1,4 2,8% 15,7 24,6% 17,1 15,0%

Outros 0,0 0,1% 32,1 50,3% 32,2 28,3%

Total 49,8 100,0% 63,8 100,0% 113,7 100,0%

* 50% Abilio Diniz e 50% Grupo Casino

2001 2002 2003 2004 2005

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

PCAR4 (R$) 49,5 -30,6 54,5 10,1 70,4 29,2 68,7 -2,40 76,9 11,9 

CBD (US$) 22 39,7 15,3 -30,5 25,15 64,4 25,6 1,80 32,9 28,5 

Ibovespa 13,577 -11,0 11,268 -17,0 22236 97,3 26196 17,80 33455 27,7 

Dow Jones 10,022 -7,1 8,342 -16,8 10454 25,3 10783 3,20 10718 -0,6

US$ (R$) 2,3204 18,7 3,5333 52,3 2,8892 -18,2 2,6544 -8,10 2,3407 -11,8

Volume médio diário CBD (US$ milhões) PCAR4 (R$ milhões)

2001 3.602 2.362 

2002 1.832 1.789 

2003 2.375 2.563 

2004 3.287 3.349 

2005 5.426 5.841 
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Ética, transparência e profi ssionalismo são as diretrizes que norteiam a 
Governança Corporativa da CBD, cuja atuação é pautada pela agilidade e segurança 
na divulgação de informações, pelo compromisso com o mercado de capitais e pelo 
respeito dedicado aos investidores. 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Companhia segue todas as regras 
relativas às empresas de capital aberto: adota 
normas nacionais de registros contábeis e de 
manutenção de registro de empresa aberta 
na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 
e cumpre todas as determinações da SEC 
(Securities and Exchange Commision) para 
empresas estrangeiras listadas nos Estados 
Unidos. Também participa do Nível 1 de 
Governança Corporativa e do IGC, índice que 
reúne empresas com ações diferenciadas de 
Governança Corporativa, criado pela Bovespa 
(Bolsa de Valores de São Paulo). O atendimento 
ao investidor é realizado pela área de Relações 
com Investidores, formada por uma equipe 
preparada e disponível para atender à demanda 
por informações sobre a Companhia – também 
disponíveis no site de RI (www.cbd-ri.com.br). 

Sarbanes-Oxley
Para atender aos requisitos da Lei 

Sarbanes-Oxley (Sox), que começa a vigorar 
em 2006, a CBD fi nalizou o mapeamento dos 
controles referentes aos processos relevantes, 
defi nidos conforme regras estabelecidas 
pela legislação, o que permitiu à Companhia 
aperfeiçoar os controles internos. Em 2006, serão 
atualizados os levantamentos efetuados em 2005, 
bem como executados testes para avaliação da 
efetividade dos controles. 

Outros destaques do ano foram o início 
da divulgação, para todos os colaboradores, 
de uma campanha para disseminação da 
cultura de Segurança da Informação, que 
terá continuidade em 2006; e a criação de 
uma área de Gerenciamento de Riscos, que 
atuará na identifi cação e mitigação dos riscos 
fi nanceiros que afetam os principais processos 
da Companhia. Também foi criada uma Central 
de Serviços Compartilhados, que contribuiu no 
aprimoramento dos controles internos. 

Além de promover uma maior 
conscientização da cultura de controle na CBD, 
essas medidas proporcionarão o aumento da 
qualidade e da segurança das informações 
fi nanceiras divulgadas ao mercado. 
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TRANSPARÊNCIA”
Nova Estrutura Societária 

Em 2005, a CBD deu um importante 
passo que proporcionou, entre outros benefícios, 
o alinhamento de interesses entre os acionistas 
controladores e minoritários e a redução do 
endividamento da Companhia. No mês de maio, 
Abilio Diniz e o Grupo Casino assinaram um acordo 
de joint venture, que resultou no co-controle 
igualitário (50% para cada) sobre a CBD. Para isso, 
ambas as partes subscreveram ações ordinárias da 
CBD à nova controladora criada, a Vieri, que passou 
a deter 65,6% das ações ON da CBD. 

Pela venda de 20,3 bilhões de suas 
ações ordinárias, o acionista controlador (Abilio 
Diniz) recebeu 12,5 bilhões de ações PN – o que 
foi extremamente bem recebido pelo mercado, 
pois resultou em um maior alinhamento com os 
interesses dos acionistas minoritários. 
Ainda como parte da transação, cerca de 
R$ 1 bilhão foi reinvestido na CBD por meio da 
aquisição de imóveis de 60 lojas da Companhia. 
A entrada desse capital representou uma redução 
signifi cativa no endividamento da CBD a partir 
de julho de 2005, aumentando a capacidade 
da empresa em fi nanciar seu crescimento.  

A operação inclui ainda a conversão 
de ações ordinárias em preferenciais por outros 
membros da família Diniz, o que proporcionará, 
ao longo dos próximos anos, um aumento da 
liquidez das ações negociadas na Bolsa.

Casino Abilio Diniz

Holding

CBD

65,6%

50% 50%

Nova Estrutura (capital votante)Estrutura Anterior (capital votante)

PAIC

CBD

Casino

10,6% 5,0%

60,4%

52% 48%

24,0%

Família DinizAbilio Diniz
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Mudanças na Governança Corporativa
A reestruturação societária promovida 

durante o ano trouxe mudanças positivas na 
estrutura de Governança Corporativa da CBD. Uma 
das mais representativas envolveu a transferência 
de membros e de responsabilidades entre o Comitê 
Executivo e o Conselho de Administração, o que 
resultou em um Conselho mais efetivo, atuante e 
capaz de contribuir com as decisões estratégicas 
da Companhia. A operação também promoveu uma 
aproximação maior com o Casino, que ampliou 
sua atuação e representatividade no Conselho e 
comitês responsáveis pela gestão do negócio.

Os antigos membros do Conselho de 
Administração, e que não integravam o Comitê 
Executivo, passaram a fazer parte do Conselho 
Consultivo que, agora, tem o papel de oferecer 
um panorama macro sobre economia, política, 
conjuntura, perspectivas e cenários para o futuro. 
Essas informações, discutidas durante o ano, 
servem de base para a defi nição do planejamento 
estratégico da CBD. 

As mudanças abrangeram também os 
comitês. O antigo Comitê de Desenvolvimento 
e Marketing passou a se chamar Comitê de 
Marketing Institucional e de Responsabilidade 
Social e trata do investimento social da empresa  
e das ações de marketing institucional. Foram 
criados ainda os comitês de Recursos Humanos e 
Remuneração e de Inovação e Desenvolvimento. 
O papel do comitês é elaborar propostas ou 
recomendações ao Conselho de Administração 
em áreas específi cas de conhecimento.

Conselho de Administração 
É formado por 15 membros, sendo um 

presidente honorário e 14 membros eleitos pelos 
acionistas: cinco representantes da família Diniz, 
cinco representantes do Grupo Casino e quatro 
conselheiros externos, com mandatos válidos 
até 2008. É responsável por conduzir o processo 
de Governança Corporativa, eleger os diretores-
executivos e supervisionar a alta administração. Em 
2005, o Conselho reuniu-se oito vezes, sendo que a 
partir de julho, as reuniões passaram a ser mensais. 

Diretoria Executiva 
Composta por oito profi ssionais, 

sendo um diretor-presidente e sete diretores, tem 
como atribuição seguir as diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho de Administração relativas à gestão 
do negócio. 

Conselho Consultivo 
Criado com o objetivo de recomendar ao 

Conselho de Administração medidas que auxiliem 
no desenvolvimento dos negócios e atividades 
da Companhia. É formado por nove membros, 
eleitos pelos acionistas, que reúnem-se a cada 
quatro meses. Os atuais integrantes do Conselho 
Consultivo são: Luiz Carlos Bresser Gonçalves 
Pereira, Maílson Ferreira da Nóbrega, Roberto 
Teixeira da Costa, José Roberto Mendonça de 
Barros, Manuel Carlos Teixeira de Abreu, Luiz 
Felipe Chaves D’Ávila, Luiz Marcelo Dias Sales, 
Arthur Antonio Sendas e Marcelo Pereira Lopes 
de Medeiros. Durante o ano de 2005, foram 
realizadas quatro reuniões. 

A partir da reestruturação 
societária realizada durante 
o ano, a CBD promoveu 
mudanças positivas em sua 
Governança Corporativa, 
como a transferência 
de membros e de 
responsabilidades entre 
o Comitê Executivo e o 
Conselho de Administração. 
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Comitê de Auditoria
Constituído em 2000 em linha com 

as recomendações da Lei Sarbanes-Oxley, é 
responsável por revisar e garantir as informações 
apresentadas nas demonstrações fi nanceiras 
anuais e trimestrais, nos sistemas de controle 
interno e nos procedimentos de auditoria, 
contábeis e de gerenciamento. Suas atribuições 
seguem as recomendações do U.S. Blue Ribbon 
Committees e as regras e regulamentos da Bolsa 
de Valores de Nova Iorque. Com cinco reuniões 
por ano, é formado por três membros: Gerald Dinu 
Reiss (presidente), Maria Silvia Bastos Marques e 
Henri Philippe Reichstul. 

Comitê de Finanças
Com reuniões realizadas, no mínimo, a 

cada dois meses, tem por objetivos acompanhar 
e supervisionar a implementação e realização 
do plano anual de investimentos; revisar e 
recomendar oportunidades relacionadas a 
transações de fi nanciamento para melhorar a 
estrutura de capital; revisar o fl uxo de caixa; entre 
outros. Os cinco membros, eleitos pelo Conselho, 
são: Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila, 
João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Hakim 
Laurent Aouani, Jacques Patrice Marie Joseph 
Tierny e Gerald Dinu Reiss. 

Comitê de Recursos Humanos
e Remuneração
Instituído em 2005, é responsável 

por examinar candidatos para o Conselho de 
Administração e a Diretoria Executiva; revisar 
e discutir a remuneração da administração; 
propor critérios para a avaliação de desempenho 
dos administradores; revisar os métodos 
de recrutamento e contratação adotados 
na Companhia; entre outros. Com reuniões 
bimestrais, é composto por cinco membros: 
Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila, 
Geyze Marchesi Diniz, Jean-Charles Henri 
Naouri, Francis André Mauger e Maria Silvia 
Bastos Marques. 

Comitê de Inovação e Desenvolvimento 
Entre as atribuições desse comitê, 

também criado em 2005, destacam-se: revisar 
projetos relacionados a inovações de negócios 
e tecnológicas, recomendando a introdução 
dessas inovações na Companhia; revisar e propor 
oportunidades de mercado ou novos formatos 
de negócio que fortaleçam a estratégia de 
crescimento; e revisar os planos de expansão 
imobiliária. As reuniões, realizadas no mínimo 
a cada três meses, contam com a presença de 
seus quatro membros: Pedro Paulo Falleiros dos 
Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Francis André 
Mauger e Joël Luc Albert Mornet. 

Comitê de Marketing Institucional
e de Responsabilidade Social 
Reestruturado em 2005, é responsável 

por analisar a política de marketing e estratégia 
de comunicação de cada bandeira; criar, preparar 
e implementar os planos de marketing; criar 
e propor novas metas à Diretoria Executiva 
relacionadas ao marketing institucional; 
revisar e recomendar ações que incentivem o 
desenvolvimento de projetos de responsabilidade 
social. É composto por cinco membros: Ana Maria 
Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila, João Paulo 
Falleiros dos Santos Diniz, Francis André Mauger, 
Joël Luc Albert Mornet e Gerald Dinu Reiss. 

Conselheiros

Abilio dos Santos Diniz 
Valentim dos Santos Diniz 
Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila 
Candido Botelho Bracher 
Francis André Mauger 
Gerald Dinu Reiss 
Geyze Marchesi Diniz 
Hakim Laurent Aouani 
Henri Philippe Reichstul 
Jacques Patrice Marie Joseph Tierny 
Jean-Charles Henri Naouri
Joël Luc Alvert Mornet 
João Paulo Falleiros dos Santos Diniz 
Maria Silvia Bastos Marques 
Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz 

Diretores-Executivos

Cássio Casseb 
Caio Racy Mattar
Cesar Suaki dos Santos
Enéas César Pestana Neto 
Hugo A. Jordão Bethlem 
Jean Henri A. Duboc
José Roberto Coimbra Tambasco
Maria Aparecida Fonseca 
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A CBD adota uma série de medidas preventivas para eliminar ou reduzir fatores que 
representem riscos para suas operações e possam interferir no desempenho do negócio. 
A Companhia analisa eventuais riscos e situações de não-conformidade que possam 
causar impacto nos resultados e propõe estratégias de controle.

GESTÃO DE RISCOS

Riscos Operacionais
 

Mercado
Para proteger o desempenho de suas 

vendas dos efeitos da alta competitividade 
do mercado e das oscilações da economia 
nacional, a CBD conta com alguns diferenciais 
que lhe permitem superar esses riscos: estrutura 
multiformato, que permite atender a diferentes 
tipos de consumidores; serviços e produtos 
diferenciados adaptados às necessidades 
socioeconômicas de cada público; opção de 
produtos primeiro preço e marcas próprias, com 
ênfase para itens de maior valor agregado e 
menos suscetíveis às oscilações econômicas; 
produtos e serviços fi nanceiros; qualidade de 
serviços, que propicia a fi delidade dos clientes; 
economia de escala, que proporciona melhores 
condições de negociação; e ampla rede de 
distribuição, que garante agilidade e efi ciência. 

SEGURANÇA”

Produto
A segurança alimentar dos itens 

comercializados nas lojas da CBD é assegurada 
por uma série de iniciativas que envolvem 
desde a certifi cação de todos os fornecedores 
de perecíveis até o transporte e armazenagem 
desses produtos em câmaras frias com controle 
total de temperatura e umidade. O Departamento 
de Garantia da Qualidade conta com uma equipe 
focada na qualifi cação e desenvolvimento 
de fornecedores de diversas categorias, que 
realizou 706 avaliações, 87 inspeções de lotes 
nos países de origem e mais de 875 análises 
microbiológicas e físico-químicas em laboratórios 
externos em 2005. Além disso, a Companhia 
é a única varejista a manter convênio com o 
Instituto Biológico da Universidade de São 
Paulo, que atesta a qualidade e a origem dos 
produtos fornecidos por sua principal base de 
fornecedores. Esse cuidado é reforçado também 
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na linha de produtos marca própria, que conta 
com um laboratório, onde são realizadas análises 
microbiológicas, físico-químicas, metrológicas 
(pesos e medidas) e sensoriais. Em 2005, 412 
fornecedores foram auditados e, no laboratório, 
foram promovidas 5,5 análises de microbiologia, 
20 mil de físico-química e 1,6 mil de metrologia. 

Estrutural 
Para assegurar a integridade física dos 

clientes e colaboradores que circulam pelas 
lojas, a Companhia mantém um departamento 
de Engenharia de Riscos, responsável por 
identifi car possíveis situações de risco e 
gerenciar a prioridade de execução das ações de 
mitigação. Para isso, empresas especializadas 
são contratadas para realizar vistorias a cada 18 a 
24 meses. As ações corretivas e preventivas são 
promovidas a partir dos resultados desses laudos 
de avaliação. A CBD também conta com uma área 
de Manutenção Preventiva, que abrange toda a 
parte de equipamentos das lojas. 

Tecnológicos
A continuidade das operações nas 

lojas e nos escritórios é garantida por uma 
complexa infra-estrutura de back-up, capaz 
de manter a operação tecnológica em pleno 
funcionamento. Além disso, as informações 
referentes às transações comerciais efetuadas 
nas lojas são armazenadas simultaneamente 
em locais distintos, o que, em casos de pane, 
permite a continuidade dos negócios. 

Financeiros 

Crédito e Inadimplência
Desde a criação da FIC – Financeira Itaú 

CBD, os riscos de crédito passaram a ser geridos 
pela nova empresa, que desenvolveu um modelo 
específi co de análise e concessão de crédito dos 
consumidores da CBD. A vantagem estratégica da 
FIC é a sua capacidade de aliar o conhecimento 
do comportamento de consumo dos clientes com 
a expertise fi nanceira, o que lhe permite ter uma 
operação de concessão de crédito mais efi caz, 
com riscos menores. 

Para gerenciar os riscos da aceitação 
de cheques à vista e a prazo (pré-datados) ao 
quais ainda fi cou sujeita, a Companhia utiliza 
processos de segurança como o cadastramento 
prévio dos clientes e consultas on-line a serviços 
de informação, que têm mantido os índices de 
cheques devolvidos em níveis baixos. 

Liquidez 
O capital de giro necessário para 

as operações de vendas a prazo aos seus 
clientes é recomposto a partir da cessão de 
parte desses recebíveis para o Pão de Açúcar 
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 
(FIDC). Com duração inicial prevista até 2007 e 
prorrogável por mais cinco anos, o patrimônio 
do FIDC em 31 de dezembro de 2005 totalizou 
R$ 924,7 milhões em direitos creditórios.

Câmbio
A CBD não está exposta às variações 

cambiais em suas captações de recursos em 
dólares: 100% dessas operações são realizadas 
com contratos de swap para reais/CDI, nos 
mesmos prazos dos fl uxos das operações.
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PARA A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, A DIVULGAÇÃO CONSTANTE DE PRÁTICAS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL POSSIBILITA QUE OS RESULTADOS DAS 

AÇÕES SEJAM COMPARTILHADOS DE FORMA TRANSPARENTE COM OS SEUS 

DIVERSOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS (STAKEHOLDERS). POR ISSO, A COMPANHIA 

PUBLICA O BALANÇO SOCIAL DESDE 1998.
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A versão 2005 do Balanço Social da CBD agrupa os stakeholders em cinco âmbitos da 
responsabilidade social, conforme diagrama abaixo, com a apresentação dos programas 
oferecidos para cada um desses públicos.

NOSSOS PÚBLICOS E NOSSOS COMPROMISSOS

Colaboradores 
e Familiares

Compromisso com a 
Nossa Gente

Comunidades, 
Governo 

e Sociedade
Compromisso com o 

Desenvolvimento Social 
do Brasil

Comunidade 
e Sociedade

Compromisso com o 
Esporte e a Cultura

Sociedade 
e Meio Ambiente
Compromisso com o 

Meio Ambiente

Clientes, 
Consumidores, 
Fornecedores 

e Parceiros
Compromisso com o 
Varejo Responsável

CBD
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62.803 EMPREGOS DIRETOS GERADOS;

72 FORNECEDORES
ALCANÇADOS PELO PROGRAMA CARAS DO BRASIL EM 36 LOJAS;

9.200 CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO INSTITUTO 
PÃO DE AÇÚCAR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO;

300 TONELADAS DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NAS ESTAÇÕES DE RECICLAGEM.
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A CBD acredita que sua atuação responsável começa pelo relacionamento com o público 
interno, um dos pilares que sustentam a missão do Grupo. Por isso, investe na qualidade 
de vida e na educação de seus 62.803 colaboradores e mantém canais de comunicação 
com o objetivo de alinhar todas as equipes em torno das diretrizes estratégicas da 
Empresa, entre elas, a satisfação e fi delidade dos clientes. 

COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

O Bem-Estar dos Nossos Colaboradores

Gestão de clima
Em 2005, foi realizada mais uma pesquisa 

de clima na CBD com a distribuição de 26.500 
questionários a colaboradores de todos os 
níveis. O retorno voluntário foi de 70%. A média 
geral aponta que 73% dos colaboradores estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a Companhia. 
Esse número está três pontos percentuais acima 
da meta estabelecida para 2005. O aspecto mais 
bem avaliado foi a imagem da CBD, apontada 
como boa ou ótima por 84% dos participantes.

 
Saúde e qualidade de vida
O programa Viva Melhor reúne 

diversas ações de saúde, qualidade de vida e 
entretenimento para o público interno. Uma 
novidade em 2005 foi a criação do Espaço Viva 
Melhor, áreas tematizadas (de lazer, cultura ou 
descanso), com 10 a 70 metros quadrados, 
implantadas dentro de 99 lojas do Pão de Açúcar, 
136 do CompreBem e em quatro centrais de 
distribuição, que benefi ciaram cerca de 35 mil 
colaboradores. A partir de dezembro de 2005, 
começaram a ser instalados na rede Extra e, até 
o fi nal de 2006, alcançarão todas as lojas. 

A CBD mantém ainda outras iniciativas 
com o foco no bem-estar de seus colaboradores, 
como uma academia de ginástica do prédio-

sede, que atende cerca de 800 pessoas por 
dia, e o P.A. Club, programa destinado a todos 
os colaboradores para a prática de corridas, 
caminhadas esportivas e alongamento. 

Entre as ações de saúde, está a Campanha 
de Vacinação contra a Gripe, realizada em 2005 
pelo oitavo ano consecutivo. A iniciativa contou 
com a participação de 58 mil pessoas, 85% do 
total do quadro de colaboradores da Companhia. 
Essa taxa de adesão é três pontos mais alta que a 
do ano anterior (82%).

A ginástica laboral é outra ação 
desenvolvida nos locais de trabalho, como forma 
de estimular a reeducação postural, combater o 
estresse e prevenir lesões por esforço repetitivo 
(Ler/Dort).

Benefícios extras
Com foco na valorização de seus 

colaboradores, a CBD oferece uma série de 
vantagens, além dos benefícios exigidos por lei:
:: Subsídio de 80% do valor da refeição;
::  Convênio médico (coberto integralmente pela 

Empresa) e assistência odontológica;
::  Bônus em compras nas lojas do Grupo, a cada 

qüinqüênio, para colaboradores com 10 a 50 
anos de casa;

::  50% de reembolso sobre a mensalidade da 
faculdade para colaboradores com mais de um 
ano na CBD;
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::  Bolsa especial para trabalhadores que tenham 
fi lhos com defi ciência física, mental ou outras;

::  Cooperativa de Crédito dos Funcionários da 
CBD, que disponibiliza créditos educativos, kits 
de material escolar a cada dependente legal 
e um fundo de poupança para empréstimos a 
taxas de juros inferiores às do mercado;

RESPEITO”

Benefícios, programas de 
educação continuada, saúde 
e qualidade de vida estão 
entre as ações voltadas para 
colaboradores. A pesquisa 
de clima realizada entre 
eles apontou um índice de 
satisfação de 73%. 

Colaboradores descansam no Espaço Viva Melhor Ginástica laboral para os colaboradores do Extra

::  Financiamento de casas populares, pela Caixa 
Econômica Federal, para colaboradores que 
ganhem até R$ 500,00. Em 2005, mais de 170 
casas foram entregues; 

::  Refeitório na central de distribuição em São 
Paulo, que atende diariamente cerca de 
700 motoristas que fazem o transporte das 
mercadorias.

Salário 2003 2004 2005

Divisão do menor salário da empresa pelo salário mínimo vigente* 0,46 0,46 0,46

* Inclusive menores aprendizes.

Hora Extra 2003 2004 2005

Média de horas extras por empregado/ano N/D 63,31 74,47
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Educação Continuada

Treinamento e Desenvolvimento
::  Jeito CBD de Liderar: Em janeiro de 2005, 

a CBD lançou o Jeito CBD de Liderar, um 
programa de educação construído com o apoio 
de diretores e gerentes que visa desenvolver os 
líderes em Gestão de Negócios e de Pessoas, 
fortalecer os resultados coletivos e preparar 
lideranças para a expansão da Companhia. 
O programa, que substitui o antigo programa 
Gerente de Gente Feliz, é composto por 
cinco módulos, com o total de 96 horas de 
duração, distribuídos ao longo de 18 meses 
de treinamento. A meta é capacitar todos os 
líderes no Modelo de Liderança da CBD. Em 
2005, 2.760 participações foram registradas, 
perfazendo 51,5% do total previsto. Também 
foi criada uma página eletrônica do Jeito CBD 
de Liderar na intranet da CBD, onde os líderes 
podem gerenciar sua participação e trocar 
conhecimentos. 

::  Programa de carreira: O Sua Carreira, outro 
importante programa de desenvolvimento 
lançado em 2005, reúne diretrizes e políticas 
de carreira e realiza um estudo detalhado 
do perfi l dos colaboradores, para que eles 
alcancem o desejado crescimento profi ssional 
dentro da Companhia. O programa reconhece 
e estimula as movimentações laterais e ações 
de desenvolvimento, como forma de aquisição 
de novos conhecimentos, competências e 
vivências. Em 2005, a Empresa realizou 17.244 
transferências entre lojas, unidades de negócio 
ou seções e áreas, e 4.707 colaboradores foram 
promovidos, a maioria deles nas lojas (3.574). 
As oportunidades internas são divulgadas por 
meio do Programa de Seleção Interna (Prosin).  

::  Jeito de Ser e Atender Pão de Açúcar e 
Jeito Extra de Ser: Alinhados à estratégia de 
diferenciação das unidades de negócio da 
CBD, os programas Jeitos de Ser têm como 
principal objetivo garantir que os colaboradores 
entreguem a promessa da marca aos clientes. 
Em 2005 foi lançado o Jeito de Ser e Atender 
Pão de Açúcar, e os três pilares do programa 
foram apresentados a todas as lideranças 
da rede: Ambiente (atenção aos detalhes), 
Produtos e Serviços (qualidade em tudo o 
que a Empresa faz) e Atendimento (atitudes 
que encantam o cliente). Já o Jeito Extra de 
Ser baseia-se na Efi ciência das operações, na 

As ações que visam 
ao desenvolvimento 
dos colaboradores vão 
além da formação de 
lideranças e da gestão da 
carreira: permitem que 
os funcionários atuem 
com ética e alcancem o 
crescimento pessoal.

qualidade do Atendimento e na “Teatralização” 
(montagem de cenários temáticos nos diversos 
setores das lojas). Em 2005, foi lançada a 
revista do Jeito Extra de Ser, que reconhece 
as melhores práticas do programa, com doze 
edições anuais e tiragem de 25 mil exemplares, 
distribuídos aos colaboradores.

::  Formação Técnica de Perecíveis: As formações 
técnicas foram implementadas em todas 
as unidades de negócio com o objetivo de 
fornecer conhecimentos teóricos e práticos de 
higiene, recepção da mercadoria, exposição 
e atendimento para cada uma das seções das 
lojas, garantindo um padrão único de qualidade 
para produtos perecíveis. O modelo de 
multiplicação garante que líderes formadores 
sejam responsáveis por capacitar todos os 
demais colaboradores das seções. Em 2005, 
foram registradas 36.588 participações e mais 
de 200.000 horas em treinamento.

::  Click Educação: O Click Educação é um 
programa de educação a distância que 
oferece cursos por meio da intranet da 
CBD. O intuito é transmitir conhecimento 
a todos os colaboradores da Companhia, 
independentemente de seu nível de 
escolaridade, em tempo real e para todo o 
País. Em 2005, foi realizado um projeto-piloto 
que alcançou 3.900 colaboradores. Entre os 
cursos oferecidos, estão o Sistema de Gestão 
de Estoques, Matemática Financeira, Gramática 
e Redação. Para a democratização do acesso, a 
CBD disponibilizou computadores em 28 lojas 
(em São Paulo e no Rio de Janeiro) e em mais 
três salas, situadas nos prédios administrativos 
e em uma das centrais de distribuição, em São 
Paulo. Cada local conta com um colaborador 
preparado para monitorar os usuários.

::  Viagens internacionais: Com o foco na 
inovação, a CBD investe em viagens 
internacionais para que os seus executivos 
ampliem seus conhecimentos em varejo e 
estudem as melhores práticas no mercado 
brasileiro e internacional.
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35 MIL COLABORADORES BENEFICIADOS PELO 
ESPAÇO VIVA MELHOR;

2.760 LÍDERES TREINADOS DENTRO DO PROGRAMA 
JEITO CBD DE LIDERAR;

36.588 PARTICIPAÇÕES NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
TÉCNICA DE PERECÍVEIS;

4.707 COLABORADORES PROMOVIDOS.
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Os colaboradores são 
estimulados a ampliar 
seus conhecimentos, 
especialmente sobre 
o varejo. Para isso, a 
CBD oferece programas 
de treinamento e 
desenvolvimento, trainees 
e bolsas de estudo.

Trainees
O Programa de Trainees busca formar 

novas lideranças para as lojas. Em 2005, 256 
trainees participaram dos programas de formação, 
com duração de seis a 12 meses, a fi m de ampliar 
seus conhecimentos sobre o varejo e aprimorar 
sua capacidade técnica e comportamental. 
O programa inclui treinamentos on the job e 
reuniões periódicas de acompanhamento.

Bolsas de estudos
A CBD também concede bolsas de estudo 

para cursos de graduação e pós-graduação, que 
cobrem 50% do investimento do colaborador com 
pelo menos um ano de casa. Em 2005, 3.107 
profi ssionais da Companhia foram benefi ciados. 
Também foi concluída a segunda turma de MBA 
Executivo in Company em Gestão Empresarial, em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas.
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Investimento em Educação – 2005*

Participações 57.352

Investimento R$ 26.303.995,79

Horas-aula** 409.208

* Treinamento e desenvolvimento, bolsas de estudo, trainees e outros.
** Contabilizados apenas treinamento e desenvolvimento e trainees.
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Diálogo

Face a face
O diálogo transparente com os 

colaboradores é fundamental para manter sua 
satisfação e seu comprometimento com os 
valores e as metas estratégicas da Companhia. 
A base de comunicação interna da CBD é o 
“face a face”, considerada a metodologia mais 
efi caz. Foi com essa motivação que a CBD criou 
a “Rapidinha”, reunião informal diária que dura 
de 15 a 20 minutos e é realizada entre gerentes e 
colaboradores, em todas as lojas. Cada encontro 
tem uma pauta predefi nida, focada em assuntos 
pertinentes ao negócio ou diretamente às 
atividades das lojas. 

 E-mails
Em 2005, a CBD buscou melhorar o 

fl uxo de informações entre a sede e as lojas. 
Dentre as medidas tomadas, estão a centralização 
dos e-mails, agora sob o controle de poucos 
destinatários, e a defi nição de um horário para 
envio das mensagens. O programa apresentou 
um potencial de 40% de redução do fl uxo de 
mensagens. 

Impressos
A Companhia distribui o Jornal do Pão, 

uma publicação bimestral com tiragem de 70 mil 
exemplares, que alcança todos os colaboradores 
e também seus familiares. O jornal traz notícias 

da Companhia, dicas para melhorar a vida pessoal 
dos colaboradores e informações para otimizar a 
operação das lojas. A CBD também distribui para 
todos os colaboradores o seu Código de Ética, 
que visa promover as relações éticas em toda 
a cadeia comercial da Empresa. O documento 
foi atualizado em 2004, para se adequar às 
exigências da Lei Sarbanes-Oxley (lei americana 
contra a fraude corporativa), que entra em vigor 
no Brasil a partir de 2006. 

Promoção da Diversidade

CBD para todos
O CBD para Todos é um programa de 

contratação de profi ssionais com diversos tipos 
de defi ciência para atuarem nas lojas, centrais de 
distribuição e sede do Grupo. Até o fi nal de 2005, 
a CBD mantinha 485 funcionários portadores de 
defi ciência em seu quadro de pessoal.

Gente de Futuro
O programa integra no mercado 

de trabalho jovens que estão sob medidas 
socioeducativas na Fundação Estadual do 
Bem-Estar do Menor (Febem). Os 74 
participantes têm a partir de 17 anos e trabalham 
em diversas áreas dos supermercados. São 
acompanhados por 120 gerentes especialmente 
treinados para integrá-los à equipe, que mantêm a 
situação do colaborador em sigilo. 

Investimento em educação

por programa (R$ milhões)

Treinamento e 
Desenvolvimento 

6.252

Trainees

8.587

Bolsa de 
Estudos

11.466

Participações

por programa (R$ milhares)

Treinamento e 
Desenvolvimento 

52.276

Trainees

256

Bolsa de 
Estudos

4.820

Educação e empregabilidade 2003 2004 2005

% de não-alfabetizados na força de trabalho 0,3% 0,3% 0,3%

Horas de desenvolvimento profi ssional por empregado/ano N/D 6 horas 6 horas

% do faturamento bruto gasto em desenvolvimento profi ssional e educação N/D 0,19% 0,16%
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O programa de diversidade 
da CBD abrange menores 
egressos da Febem, jovens 
aprendizes, portadores 
de defi ciência, mulheres 
e profi ssionais com mais 
de 55 anos. Mais de 2.600 
pessoas foram alcançadas 
em 2005.

Demissões
A Companhia mantém uma política 

de demissões que inclui a preparação do 
trabalhador para novos desafi os. Para isso, 
distribui um kit contendo um manual que guia 
o profi ssional na busca por um novo emprego, 
com orientações sobre elaboração de currículo, 
sites de recolocação e benefícios gratuitos, além 
de uma caderneta pessoal de controle fi nanceiro. 
Em 2005, houve 21.213 demissões. Em 
contrapartida, a CBD admitiu 21.180 pessoas.

Programa Terceira Idade
O programa oferece oportunidades de 

trabalho para profi ssionais com mais de 55 anos. 
As funções exercidas por esse público são de 
atendente, empacotador e pesquisador. Mais de 
1.172 pessoas foram benefi ciadas pelo projeto. 

Mulheres
Em 2005, a Empresa deu oportunidades a 

mais de 290 mulheres para atuarem nas áreas de 
atendimento das lojas, como Pesquisadora do Pão 
de Açúcar, Amiga CompreBem e Economista do 
Lar nas Sendas. 

Jovem Aprendiz
O programa visa à inclusão de jovens com 

idade a partir de 16 anos no mercado de trabalho. 
A formação técnico-profi ssional desses jovens é 
feita nas lojas da CBD, em parceria com o SENAC. 
Em 2005, 615 jovens foram benefi ciados.

Diversidade 2003 2004 2005

% de mulheres* 54,93% 43,52% 43,62%

% de mulheres em cargos gerenciais** 22,01% 18,27% 18,84%

% de mulheres negras (pretas e pardas) em cargos gerenciais** 10,49% 10,01% 10,39%

% de homens negros (pretos e pardos)* 32,15% 29,30% 31,32%

% de homens negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais** 15,13% 14,35% 15,42%

% de colaboradores acima de 45 anos* 5,9% 7,19% 5,62%

Salário médio mensal em cargos gerenciais das mulheres brancas R$ 6.158 R$ 6.590 R$ 7.052

Salário médio mensal em cargos gerenciais das mulheres negras (pretas e pardas) R$ 5.543 R$ 5.931 R$ 6.347

Salário médio mensal em cargos gerenciais dos homens brancos R$ 5.485 R$ 5.869 R$ 6.280

Salário médio mensal em cargos gerenciais dos homens negros (pretos e pardos) R$ 4.640 R$ 4.706 R$ 5.388

* Em relação ao total de colaboradores. ** Em relação ao total de cargos gerenciais.

Demissões 2003 2004 2005

Nº de colaboradores no fi nal do período 55.557 64.934 (A)* 64.387**

Nº total de admissões 18.131 19.649 21.180 (B)*

Nº total de demissões 18.571 21.506 21.213 (C)*

% de demitidos acima de 45 anos em relação ao nº total de demitidos 32,15% 29,30% 31,32%

* Há uma diferença de 514 pessoas entre o número de colaboradores no fi nal de 2005 e a conta A + B – C. Essa diferença equivale ao número de 
funcionários transferidos para a FIC (parceria Financeira Itaú-CBD).
** Número total de funcionários, independentemente da jornada diária de trabalho. Já o critério utilizado para indicar o número de colaboradores no 
item Nossa Gente deste documento (62.803 pessoas) foi o de full time equivalent – funcionários que trabalham por 220 horas por mês.
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Implantação de áreas de lazer em todas
as lojas e centrais de distribuição.
O Espaço Viva Melhor foi instalado em 99 lojas 
do Pão de Açúcar, 136 do CompreBem e em três 
centrais de distribuição. A partir de dezembro de 
2005, começaram a ser instaladas na rede Extra.

Lançamento de programas de educação
e desenvolvimento.
Segundo 40% dos colaboradores que 
participaram da pesquisa de clima organizacional 
2004, a Empresa poderia incentivar ainda mais o 
desenvolvimento e o crescimento de quadro de 
pessoal. Baseada nesse indicador, a Companhia 
lançou em 2005 os programas Jeito CBD de 
Liderar e Sua Carreira.

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no BS 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados.

Objetivos 
2006
::  Utilizar a pesquisa de clima 2005 para traçar planos de ação em 2006, focados nas 

oportunidades de melhoria do clima organizacional;

::  Instalar Espaço Viva Melhor em todas as lojas da rede Extra;

::  Dar continuidade aos Programas de trainees, Desenvolvimento de Lideranças e às 
Formações Técnicas;

::  Capacitar todos os gestores no Programa Efi ciência/Redução de Despesas;

::  Capacitar os colaboradores no Programa Jeito CBD de Comercializar;

::  Monitorar o ambiente interno e disseminar os conceitos e projetos relacionados à 
estratégia da CBD para todos os colaboradores.

A diversidade étnica presente no quadro da CBD
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O cliente é a razão de ser da CBD e, juntamente com os fornecedores da Companhia, 
é protagonista no desenvolvimento de práticas de varejo responsável, que visam à melhor 
experiência de compra. Junto ao pacote de diferenciais de cada bandeira, a postura ética 
permeia a operação de todas as atividades do negócio – a aquisição de produtos de 
qualidade, a parceria com fornecedores, o diálogo transparente com os stakeholders 
e a utilização das lojas, principal ativo da CBD, como palco de causas sociais.

COMPROMISSO COM O VAREJO RESPONSÁVEL

Satisfação do Cliente

Casa do Cliente
Para cumprir sua missão, a CBD mantém 

diversos canais de relacionamento com seus 
consumidores. A Casa do Cliente é o principal 
deles, pois dispõe de uma central de atendimento 
em São Paulo (SP), além de quatro regionais, no 
Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) Curitiba (PR) e 
Fortaleza (CE), onde 105 profi ssionais treinados 
recebem sugestões e atendem a reclamações e 
dúvidas dos clientes. 

Os consumidores podem falar com 
a Casa por telefone (o canal mais utilizado), 
mensagem eletrônica, atendimento on-line (em 
salas de bate-papo, no site do Grupo), carta ou 
pessoalmente. Em 2005, da média de 65 mil 
contatos realizada por mês à Casa do Cliente, 
67% foram pedidos de informações; 10%, 
reclamações; 1%, elogios, 1%, solicitações 
diversas; 1%, sugestões e 20%, ligações 
para outros fi ns. 

Conselhos de clientes
Outra forma de relacionamento da CBD 

com seus consumidores são os Conselhos 
de Clientes das lojas, formados por clientes e 
gerentes, com mandato não-renovável de seis 
meses. As reuniões acontecem mensalmente, 
com o intuito de discutir melhorias para os 
estabelecimentos. Em 2005, foram realizadas 
3.500 reuniões em 433 lojas da CBD, com a 
participação de mais de 8.600 conselheiros.  

 Pesquisas com clientes
Com a intenção de estreitar cada vez 

mais o relacionamento com os clientes, a CBD 
ampliou em 2005 as pesquisas voltadas para o 
conhecimento do perfi l dos consumidores de 
cada bandeira. De janeiro a novembro, a área de 
pesquisa e inteligência de mercado da Companhia 
realizou 141 mil entrevistas pessoais nas lojas, 
mais de 361 mil entrevistas no ponto-de-venda, 
e ouviu 220 grupos de discussão. 

TRANSPARÊNCIA”
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DA MÉDIA DE 65 MIL CONTATOS REALIZADOS POR MÊS À 
CASA DO CLIENTE, APENAS 10% FORAM RECLAMAÇÕES;

8.600 PARTICIPANTES DOS CONSELHOS DE CLIENTE (CLIENTES E 
GERENTES DA CBD) PROMOVERAM 3.500 REUNIÕES EM 433 LOJAS.
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Portadores de defi ciência integram equipe de atendimento ao cliente

 Comitês de Loja
Os Comitês de Loja Pão de Açúcar são 

grupos formados por cerca de oito colaboradores, 
que se dispõem a compartilhar idéias e realizar 
ações com foco no cliente, no público interno, na 
Empresa e na comunidade. 181 lojas possuem 
comitês com autonomia para desenvolverem 
ações de acordo com o perfi l de cada localidade, 
visando agregar valor à marca. Dentre elas, 
estão eventos comemorativos, ações em prol de 
instituições sociais, atividades motivacionais e de 
integração dos colaboradores. Com o lançamento 
do Programa Jeito de Ser e Atender Pão de 
Açúcar, os Comitês de Loja alinharam-se às 
atitudes que traduzem a identidade da marca. 

Marcas próprias 
Com um investimento de R$ 600 

mil, a CBD inaugurou em 2005, em sua sede 
administrativa, o Supermercado de Marcas 
Próprias e o primeiro Centro de Inovação do 
varejo brasileiro voltado para o desenvolvimento 
desses produtos, que em seu 1º ano já realizou 
138 testes de produtos, 82 cursos de culinária 

com consumidores e 176 testes técnicos. 
O objetivo é ampliar estratégias de 

diferenciação e lançamento de novos produtos 
para as marcas próprias do Grupo, que em 
geral possuem preços mais baixos em relação 
aos praticados no mercado e qualidade similar 
aos líderes. 

Vale ressaltar que todas as 
embalagens cartonadas dos produtos de marcas 
próprias são rotuladas em braile e a CBD segue 
um padrão internacional para garantir a qualidade 
da rotulagem.

Acessibilidade
A Empresa adota medidas que visam 

estender seu atendimento de qualidade a 
portadores de necessidades especiais. Todas as 
lojas inauguradas a partir de 2004 têm o selo de 
excelência em acessibilidade, criado pela própria 
CBD. Ele garante que a loja esteja completamente 
adaptada para receber esse público. Além disso, 
a Companhia capacita os seus colaboradores para 
atendê-los de maneira adequada. 

Para garantir a melhor 
experiência de compra, 
a CBD mantém diversos 
canais de relacionamento 
com o cliente e oferece 
produtos de qualidade, 
graças também à aliança 
com seus fornecedores.
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Prateleiras do Caras do Brasil retratam a diversidade do País Supermercado de Marcas Próprias

Aliança com os Fornecedores

Critério de contratação
No contrato de fornecimento, a CBD 

apresenta seu Código de Ética, que proíbe 
quaisquer tipos de discriminação contra 
fornecedores e ganhos pessoais nas transações 
comerciais. Além disso, a CBD é a única do varejo 
a manter convênio com o Instituto Biológico 
da Universidade de São Paulo para atestar a 
qualidade e a origem dos produtos fornecidos.

Diálogo 
Em 2005, a Diretoria Comercial da CBD 

implantou a Dinâmica Comercial, novo modelo de 
gestão que unifi cou as atividades de compra e de 
gestão de categorias. Por meio dessa reformulação, 
a Companhia reforçou o diálogo entre as partes 
envolvidas. Os líderes da CBD participaram 
diretamente nas decisões sobre a aquisição 
das mercadorias, e os fornecedores passaram a 
dividir com a Empresa seu entendimento sobre a 
exposição dos produtos nas lojas. 

A aproximação entre a CBD e as empresas 
fornecedoras, levou a Diretoria Comercial 
a absorver as funções do Ombudsman do 
Fornecedor, que anteriormente representava esse 
público perante os executivos e as diversas áreas 
do Grupo. Dentro desse processo permanente 
de evolução, hoje os líderes da CBD e seus 
fornecedores trocam informações de forma direta. 

Já o relacionamento com os operadores 
logísticos foi especialmente fortalecido pelo Top 
Log – 13 empresas receberam a certifi cação por 
terem alcançado os níveis de qualidade exigidos 
na prestação de serviços.

Caras do Brasil
O ano de 2005 foi de expansão 

para o Caras do Brasil, criado em 2002 para 
oferecer um canal de venda a produtos de 
manejo sustentável, manufaturados por grupos 
e organizações de todas as regiões do País. 
Estava prevista a expansão para mais 12 
estabelecimentos no Rio de Janeiro, Brasília 
e Ceará, mas restringiu-se a São Paulo e Rio 
de Janeiro. O número de estabelecimentos, 
no entanto,  triplicou – passou de 12, no fi nal 
de 2004, para 36. Com isso, a CBD procurou 
fortalecer a gestão do programa na região 
Sudeste, antes de levar os produtos para outros 
Estados. Em 2005, 72 fornecedores de 19 
Estados brasileiros participaram do projeto.

O Caras do Brasil conquistou em 2005 
grande repercussão nacional e internacional. 
O programa recebeu os prêmios do Guia Quatro 
Rodas de Apoio ao Artesanato e o Valor Social, 
do jornal Valor Econômico. No âmbito 
internacional, o projeto foi apresentado pela 
CBD no 10º Fórum de Negócios Internacionais 
(International Business Forum), em Nova York, 
focado na discussão de planos e estratégias 
para reforçar ações em busca dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM).
A seleção dos participantes segue 

critérios como sustentabilidade, repúdio ao 
trabalho infantil, respeito aos direitos dos povos 
indígenas, preocupação ambiental, promoção 
da igualdade de gêneros, qualidade e apelo 
de venda. Por outro lado, a CBD respeita a 
capacidade produtiva de cada fornecedor, o que 
pressupõe prazos específi cos de negociação, 
pagamento e entrega. Desde o início do projeto, já 
foram comercializados mais de 170 mil produtos, 
movimentando R$ 1,649 milhão e benefi ciando 
mais de 12.500 pessoas. 

Combate ao Desperdício
Desde 1998, a Companhia 

promove o programa Parceria contra o 
Desperdício, com o objetivo de doar produtos 
em condição de consumo – mas não adequados 
para a venda – a diversas organizações sociais. 
Os funcionários das lojas são capacitados 
para classifi car os itens, que, em vez de serem 
devolvidos ao fornecedor, aumentam a lista 
de doações. Mensalmente, cinco toneladas de 
alimentos são enviadas a 800 instituições de 
todo o País, que assinam um termo de 
compromisso e se responsabilizam pelo 
transporte e conservação dos itens. Em 2005 
o programa aconteceu em 423 lojas; as doações 
realizadas equivalem a R$ 6,42 milhões, 
mais que o dobro do valor do ano anterior 
(R$ 2,91 milhões).
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Ações de combate ao desperdício e de estímulo ao 
consumo consciente são provas de que a CBD vai além de 
suas obrigações no exercício do varejo responsável.

Consumo Consciente
Preocupada em integrar a 

Responsabilidade Social ao negócio, a CBD 
dissemina práticas de consumo consciente entre 
seus clientes, especialmente entre os jovens, 
pois acredita que o exercício da cidadania no 
momento da compra também contribui para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil. Pioneira 
no setor de varejo, a Empresa mantém desde 
1998 as seguintes ações: 

::  Cidadão Kids em Ação: O projeto atende 
escolas e outras instituições na grande São 
Paulo, Bauru e seus arredores (SP). Durante 
visitas monitoradas a todos os setores de um 
supermercado, alunos do Ensino Fundamental 
recebem informações sobre origem e fabricação 
dos produtos, classifi cação dos alimentos, 
noções de matemática e sobre a importância da 
reciclagem e do reaproveitamento de materiais. 
Em 2005, 500 escolas levaram 80 mil crianças 
às lojas participantes.

::  Pão de Açúcar Kids (“PA Kids”): O programa 
é dedicado a crianças com idade a partir dos 
quatro anos. Lançado em 1998, funcionava na 
sobreloja de uma unidade do Pão de Açúcar, 
no bairro de Pinheiros (em São Paulo, capital), 
em espaço projetado como um supermercado 
infantil, com atrações lúdicas. Em 2005, 
passou a ser realizado em espaços próprios 
de outras lojas, com o objetivo de aumentar 
a capacidade de atendimento e facilitar o 
deslocamento das escolas. Outra novidade foi a 
versão itinerante do PA Kids, disposto em uma 
tenda infl ável, que chegou à praia de Santos, 
durante as férias escolares, e ao Parque Vila 
Lobos (SP). Foram recebidas 7.800 crianças.

::  Escola vai ao Extra: O projeto funciona em 
Sorocaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia 
(GO) e Curitiba (PR), regiões de atuação 
do Extra Hipermercados. Recebeu em 2005 
mais de 25 mil alunos, com idade entre 5 e 
12 anos, que têm contato com as atividades 
de um hipermercado e entendem suas 
responsabilidades como consumidor na cadeia 
de consumo. 
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Inauguração do Centro de Inovação.
Pioneiros no varejo brasileiro, 
o Centro de Inovação e o Supermercado de 
Marcas Próprias foram criados especialmente 
para o desenvolvimento e a venda de produtos 
de marcas próprias.

Expansão do Caras do Brasil.
A meta era alcançar 12 pontos-de-venda, 
no Rio de Janeiro, Brasília e Ceará. A expansão 
limitou-se às lojas do CompreBem e Sendas, 
em São Paulo e Rio de Janeiro. Em compensação, 
o número de estabelecimentos triplicou – passou 
de 12, no fi nal de 2004, para 36.

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no BS 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados. Objetivos 

2006
::  Levar os produtos do programa Caras do Brasil às lojas do Grupo em Brasília (DF) e à 

região Nordeste do País; 

::  Lançar o programa de educação alimentar AlimentaBem na rede CompreBem, que vai 
envolver colaboradores e clientes em aulas de culinárias realizadas em uma cozinha 
itinerante.

Consumidora avalia produto Marca Própria no Centro de Inovação
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A CBD entende que seu desempenho dentro do mercado de varejo está intrinsecamente 
associado ao desenvolvimento sustentável do Brasil. Por isso, a Empresa procura 
aproximar-se das comunidades situadas no entorno de suas lojas, visando à promoção 
da cidadania e a construção de um país mais justo. A Companhia também se apresenta 
como parceira do governo e da sociedade e, ao assumir esse papel, contribui para a 
implementação de políticas públicas. 

COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Investimento Social Privado 
O Instituto Pão de Açúcar de 

Desenvolvimento Humano (IPADH) é responsável 
pela gestão do investimento social da CBD em 
educação, que em 2005 foi de R$ 12 milhões. 
Criado em 1998, o IPADH mantém uma série de 
programas, todos guiados pelo lema “Educação 
para a Ética, o Protagonismo e a Autonomia”. No 
ano passado, mais de 9.200 crianças e jovens 
de 7 a 21 anos participaram das ações – foram 
127.688 desde o início da atuação do Instituto. 

Aprimoramento das tecnologias educacionais
Em 2005, o IPADH avançou na 

estruturação da sua tecnologia educacional, o que 
permitirá que os programas sejam implementados 
em larga escala, em parceria com outras 
instituições. O processo de sistematização partiu 
do lema do Instituto e validou as dimensões de 
trabalho que já vinham sendo aplicadas com os 
jovens: Pessoal, Social, Cultural e Ambiental. 

Educação também está no esporte, uma das categorias de atuação do IPADH
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CIDADANIA”

Em seguida, com foco na educação 
integral, os programas foram classifi cados em 
quatro categorias: Ampliação de Linguagens, 
Esporte, Música e Preparação para o Trabalho. 
Em todas elas, o IPADH traçou um “percurso 
de formação” para o jovem, dividindo sua 
participação em diferentes módulos, adequados 
a cada faixa etária, com duração mínima de seis 
meses, podendo chegar a 14 anos. Todas as 
categorias têm o lema e as dimensões como 
premissa. Essas adequações permitem ao Instituto 
avaliar as demandas e, junto com a organização 
parceira, defi nir qual categoria melhor atende às 
necessidades da comunidade. 

Atividades nas Casas do Instituto Educação e música estão integradas nos Programas Acordes
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O objetivo do Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento 
Humano é disseminar sua tecnologia educacional. 
Para isso, sistematizou seus programas visando atender 
às demandas de forma efi ciente.

Protagonismo Jovem
Em 2005, o Instituto realizou a Festa 

do Protagonismo Jovem, que comemorou os 
sete anos do Instituto e a formatura de 2.741 
participantes dos seus programas. Mais de 6 
mil convidados – pais e autoridades da área 
de educação – participaram de seis eventos, 
organizados e conduzidos pelos próprios jovens 
nas cidades onde o IPADH atua. O destaque 
foi a entrega da 12ª edição do Prêmio Jovem 
Empreendedor Valentim dos Santos Diniz. 
Homenagem ao fundador da Empresa, o prêmio 
desafi a os jovens a propor idéias inovadoras 
ligadas à operação das lojas da CBD, a partir 
da promoção do empreendedorismo durante 
as visitas orientadas realizadas na categoria 
Preparação para o Trabalho e da própria 
experiência de consumo dos jovens.

Casas do Instituto
As Casas são núcleos educacionais que 

abrigam os programas do IPADH. Localizadas 
dentro da estrutura das lojas da CBD, reúnem 
salas de aulas, laboratórios de informática e área 
de convivência. Com isso, as lojas vão além 
das relações comerciais – ampliam seu vínculo 
com as comunidades e reforçam a importância 
do investimento social para a aprendizagem e a 
integração social. Dos 9.237 participantes dos 
programas do IPADH em 2005, 6.170 passaram 
pelas Casas. Os demais foram atendidos com as 
parcerias.

O Instituto mantém atualmente seis Casas: 
São Bento, Osasco e Santos (São Paulo), Vila 
Isabel (Rio de Janeiro – RJ), Terra do Sol (Fortaleza 
– CE) e Cerrado Jovem (Taguatinga – DF). Havia 
um sétimo núcleo, em São Caetano (São Paulo), 
que teve suas atividades encerradas em 2005, 
devido ao fechamento da loja da região, em janeiro 
de 2004. Isso aconteceu porque a operação das 
Casas está estritamente ligada à estrutura de 
alguma loja da CBD. No entanto, vale ressaltar 
que a extinção do atendimento foi realizada com 
cautela, no decorrer de um ano e meio. 

Categorias da Tecnologia Educacional

Ampliação 
de Linguagens

Os conteúdos valorizam as necessidades específi cas de cada faixa etária, utilizando as mais 
diversas formas de expressão: o corpo, a música, a linguagem escrita e falada, o computador, as artes 
e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Número de participantes em 2005: 3.699.

Esporte
Por meio da prática do atletismo e suas diferentes modalidades (corrida, salto, arremesso), 
tem como objetivo contribuir para a formação de crianças entre 7 e 14 anos, aplicando os valores do 
esporte: cooperação, superação e trabalho em equipe. Número de participantes em 2005: 1.200.

Música

Visa promover a valorização da cultura regional pelo ensino da música. Em São Paulo adota 
instrumentos de cordas, priorizando a música clássica; no Rio de Janeiro, tem ênfase na Música Popular 
Brasileira; em Fortaleza, vai da música clássica até a nordestina, como ladinhas, maracatus, xotes e 
cirandas; já em Brasília, o ritmo predominante é o rock. As aulas são oferecidas para jovens de 10 a 18 
anos, em três módulos: Iniciação Musical; Desenvolvimento Musical; e Formação das Orquestras. 
Número de participantes em 2005: 1.952.

Preparação 
para o Trabalho

Tem o objetivo de desenvolver as habilidades e competências necessárias para a inserção e 
permanência de jovens no mercado de trabalho. Para isso, trabalha com as novas exigências tecnológicas, 
culturais, éticas e estéticas. Antenada ao binômio “juventude e empreendedorismo”, também dá ênfase à 
organização pessoal e do ambiente de trabalho. Número de participantes em 2005: 2.386.
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R$ 12 MILHÕES INVESTIDOS 
NOS PROGRAMAS DO IPADH;

9.200 CRIANÇAS E JOVENS DE 7 A 21 ANOS ALCANÇADOS; 

4 ORQUESTRAS FORMADAS 
DENTRO DO PROGRAMA ACORDES; 

1.800 VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS EM AÇÕES SOCIAIS.
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As dimensões Social, Pessoal, Cultural e Ambiental perpassam todos os programas

Parcerias
O IPADH também leva seus 

programas a outras organizações. Visando à 
formação de educadores, estabelece parcerias 
com organizações sociais que, além da 
qualifi cação de seus profi ssionais, recebem 
investimentos na infra-estrutura. A principal 
parceria estabelecida pelo IPADH é com a 
Prefeitura de São Paulo, que implantou nos CEUs 
(Centros de Educação Unifi cado) o programa de 
música Acordes, desenvolvido pelo IPADH na 
categoria Música. O Acordes no Céu benefi ciou 
880 jovens em 2005 (2.240 pessoas, desde o 
início), com a formação de quatro orquestras em 
São Paulo. A partir de 2006, a meta é alcançar 
mais de 5.000 participantes por ano e formar 
17 novas Orquestras. 

Voluntariado 
Os colaboradores são estimulados 

a participar das ações sociais promovidas 
pela Companhia por meio do SuperHiper 
Voluntário. Implementado em 2002, o programa 
é resultado de um trabalho conjunto entre os 
colaboradores e a CBD, com coordenação do 
Instituto Pão de Açúcar.

Enquanto a CBD cria o ambiente 
propício para a atuação voluntária, disseminando 
a cultura de uma empresa cidadã e promovendo 
ações de mobilização social, o Instituto 
responsabiliza-se diretamente por capacitar e 

treinar os líderes voluntários de cada loja ou 
da sede administrativa, reunidos em comitês 
de voluntários. Os colaboradores participam de 
ofi cinas de contador de histórias, 
apresentações de teatro e confecção de 
brinquedos com materiais recicláveis. Também 
recebem do Instituto o Manual do Voluntário, com 
todas as orientações para a realização das ações. 
O IPADH ainda disponibiliza recursos fi nanceiros 
e faz a supervisão, monitoramento e avaliação 
contínuos do programa, que é baseado nas 
seguintes linhas de atuação: 
::  Campanhas de arrecadação corporativas (livros, 

agasalhos, brinquedos, presentes de Natal);
::  Atividades voluntárias realizadas nas 

organizações sociais;
::  Atividades educativas (palestras) alinhadas à 

cidadania e às Metas do Milênio;
::  Atividades voluntárias realizadas nos espaços 

próprios da Empresa, vinculando público 
interno e externo.

Em 2005, o programa alcançou 154 lojas 
e a sede administrativa, somando mais de 1.800 
voluntários que, com suas ações, benefi ciaram 
37.700 pessoas.

Enquanto a CBD cria 
o ambiente propício para 
a atuação voluntária, o 
IPADH capacita e treina os 
líderes voluntários de cada 
loja, além de supervisionar, 
monitorar e avaliar 
continuamente suas ações.
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O IPADH também desenvolve competências para o mercado de trabalho Voluntários em capacitação

Ações de Mobilização Social

Movimentos globais
Diversas ações globais que visam ao 

desenvolvimento sustentável da sociedade e 
à preservação do meio ambiente contam com 
a participação da CBD. Um exemplo é o Pacto 
Global, do qual a Empresa é signatária desde 
2001, e por isso presidiu em 2005 uma das cinco 
mesas redondas do Encontro do Pacto Global, 
em Paris, França, com o tema “Comércio Justo 
e Responsabilidade Social Corporativa”. 

O Grupo participa ainda do Movimento 
Nacional pela Cidadania e Solidariedade, 
que agrega empresas, organizações sociais 
e personalidades públicas em torno 
da concretização dos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). Para isso, 
procura divulgar essas metas por meio de 
suas ações institucionais e também em suas 
sacolas de compras. Em novembro de 2005, a 
CBD também esteve presente no 10º Fórum de 
Negócios Internacionais (International Business 
Forum), em Nova York. Nessa oportunidade, 
apresentou o Caras do Brasil e as ações do 
Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento 
Humano.

Ações locais
A CBD também promove ações 

de mobilização social para sensibilizar as 
comunidades do entorno das lojas, como 
arrecadação de alimentos, livros, brinquedos e 
agasalhos. Um destaque é o programa QueroLer, 
parceria entre a iniciativa privada e os governos 
federal, estadual e municipal, cujo objetivo é zerar 
o número de cidades sem bibliotecas no Brasil 
e incentivar o hábito de leitura. Em 2005, 74 
lojas do Grupo arrecadaram 400 mil livros para o 
programa.

Apoio a Políticas Públicas
Em 2005, a CBD criou a Diretoria de 

Relações Institucionais – antiga Diretoria de 
Assuntos Corporativos –, para reforçar sua 
relação com as esferas do governo e infl uenciar 
positivamente políticas públicas. 

A Diretoria acelera as decisões 
internas para o cumprimento de projetos de 
lei, antecipando-se a movimentos e tendências 
do varejo. Em 2005, a CBD monitorou 289 
projetos em diversas esferas sobre temas como 
a instalação de postos de combustíveis em 
supermercados, contratação de empacotadores, 
apresentação de data de validade nos produtos, 
disponibilização de carrinhos motorizados para 
defi cientes físicos e exposição de bebidas nas 
gôndolas. A área ainda está atenta ao programa 
do Governo Federal de reciclagem de óleo 
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A CBD antecipa-se a 
movimentos e tendências do 
varejo e, para isso, monitora 
projetos de lei em diversas 
esferas do governo. Antes de 
avançar nas negociações, 
procura ouvir todos os lados 
envolvidos na questão.

comestível, que tem o propósito de promover a 
cidadania e evitar a poluição dos mananciais.

Antes de avançar em todas essas 
negociações, a Companhia sempre procura 
ouvir todos os lados envolvidos na questão. 
Um exemplo é o da proibição de trabalho aos 
domingos e feriados, amplamente discutido nos 
últimos anos. A CBD apresentou em audiências 
públicas uma pesquisa realizada com os 
consumidores, encomendada ao Ibope – Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, e em 
2005 conseguiu que a medida fosse vetada na 
Câmara, de acordo com a preferência da maioria 
dos clientes. 

A Diretoria de Relações Institucionais 
também faz o papel de interlocutor da CBD 
na relação com órgãos e entidades públicas e 
civis, como as Câmaras Setoriais, Ministério 
Público, Prodecon (Promotoria de Justiça de 
Defesa dos Direitos do Consumidor), Codecon 
(Coordenadoria de Defesa do Consumidor), 
Procon (Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor) e associações federais, estaduais 
e municipais. O relacionamento com essas 
instituições teve como um dos resultados a 
divulgação do código de defesa do consumidor 
nas lojas da rede.
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A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no BS 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados. Objetivos 

2006

O programa Acordes é um exemplo de que a metodologia do IPADH infl uencia políticas públicas

::  Fortalecer a atuação do IPADH por meio de parcerias com organizações e instituições, 
visando à transferência de tecnologias sociais;

::  Alcançar o dobro de pessoas com o Acordes (5 mil por ano);

::  Envolver a Diretoria de Relações Institucionais no diálogo com a ONU, em assuntos 
relativos ao Programa Caras do Brasil.

Aprimoramento das
Tecnologias Sociais.
Em 2005, o IPADH deu mais um passo 
visando à transformação de seus programas 
em tecnologias sociais – realizou um estudo 
para aprimorar a gestão do investimento social 
privado e assim permitir que as ações sejam 
implementadas em larga escala. Com esse 
objetivo, também manteve a parceria com a 
Prefeitura de São Paulo, que implementou 
nos CEUs (Centros de Educação Unifi cados) 
o programa Acordes (categoria Música).
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A CBD realiza e apóia diversas iniciativas visando a promover o acesso à cultura para a 
população e incentivar a prática do esporte em prol da melhoria da qualidade de vida. 
As ações são associadas ao perfi l do público de cada uma das bandeiras. Com isso, 
a Empresa está ciente de que, além da contribuição social dos projetos, agrega valor 
à sua imagem e aproxima os consumidores da marca preferida. 

COMPROMISSO COM O ESPORTE E A CULTURA

Cultura

Pão de Açúcar

Fonte Multimídia do Parque do Ibirapuera
Localizada no lago do Parque do 

Ibirapuera, a fonte foi doada pela CBD por ocasião 
da comemoração dos 450 anos da capital 
paulista, em 2004, com um investimento de 
R$ 6 milhões. Funciona com efeitos especiais 
e fundo musical aos fi nais de semana e em 
datas especiais. Em 2005, aconteceram três 
apresentações especiais: no aniversário de São 
Paulo, no aniversário do Pão de Açúcar e no fi m 
do ano, quando aconteceu o “Natal Iluminado” 
– além da fonte, o Pão de Açúcar decorou as 
árvores ao redor do lago do Parque com mais de 
1 milhão de minilâmpadas.  As apresentações 
foram gratuitas e atraíram um público de 1.000 
a 1.500 pessoas por espetáculo.

Pão Music
Em seu 13º ano de realização, leva 

espetáculos gratuitos e ao ar livre a cidades das 
Regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, com 
o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei 
Rouanet. Em 2005, mais de 1 milhão de pessoas 
assistiram a shows de MPB, abertos por novos 
talentos musicais de cada Região e pelos jovens do 
projeto Meninos do Morumbi, em São Paulo.

 

Pão Music Acústico
O projeto reforça o conceito de “prazer 

nas compras”, promovendo pocket shows 
semanais de música instrumental em lojas da 
rede. Em sua oitava edição, em São Paulo (loja 
Morumbi), e segunda, em Bauru, interior paulista, 
apoiou dez bandas em 2005. 

Viva Brasil
A partir da aliança institucional entre o 

Pão de Açúcar, no Brasil, e o Casino, na França, 
foi realizado o Projeto Viva Brasil, a maior 
exposição da economia e cultura brasileira 
em território francês. Juntos, 62 fornecedores 
brasileiros desenvolveram mais de 230 tipos 
diferentes de produtos, expostos nos 4.900 
pontos-de-venda franceses do Casino, totalizando 
100 milhões de reais em vendas. Além disso, no 
dia 13 de julho, véspera da Queda da Bastilha, 
uma das datas mais emblemáticas para os 
franceses, grandes nomes da Música Popular 
Brasileira apresentaram-se para 100 mil pessoas 
na capital francesa no Concerto Viva Brasil, uma 
versão do Pão Music brasileiro. 
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QUALIDADE
 DE VIDA”
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O combate à injustiça social é incentivado pela CBD por meio do apoio ao Afro ReggaeMuita música no Parque da Cidade, em Salvador (BA)

Cultura

Extra

Música no Parque
Desde 2001, o Extra Hipermercados leva 

shows gratuitos ao Parque da Cidade, um dos 
principais pontos de lazer e cultura da cidade 
de Salvador (BA). Em 2004, a CBD, em parceria 
com o Governo do Estado da Bahia e por meio 
da Lei FazCultura, doou ao Parque o Palco 
Dorival Caymmi, e o Extra foi reconhecido como 
apoiador ofi cial do projeto. Em 2005, foram 
realizados 25 shows para um público de mais 
de 300 mil pessoas. 

Sessão Extra de Cinema
Realizado desde 2004 pela CBD, em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, o Sessão Extra de 
Cinema promove exibições gratuitas de fi lmes 
nacionais, ao ar livre. Em 2005, passou por 
Sorocaba (SP), Cotia (SP), São Gonçalo (RJ), além 
de bairros periféricos de São Paulo (SP). Cada 
sessão alcança um público de mil espectadores. 
Os principais parceiros do projeto são o Ministério 
da Cultura e as prefeituras.

Ilê Ayiê
Desde 2000, a CBD apóia o mais 

tradicional bloco Afro do Brasil: o Ilê Aiyê. O 
investimento visa à promoção e ao intercâmbio 
cultural, além da preservação das expressões das 
raízes afro-baianas. Vale destacar que o Ilê Aiyê 
atende 2 mil crianças do bairro da Liberdade, 
em Salvador (BA).

Grupo Cultural Afro Reggae
Em 2005, o Extra Hipermercados 

patrocinou pelo terceiro ano os tradicionais 
eventos comemorativos do aniversário do Grupo 
Cultural Afro Reggae e o Prêmio Orilaxé, entregue 
a instituições do Terceiro Setor no Rio de Janeiro. 
O Afro Reggae busca combater o racismo e 
a injustiça social em favelas cariocas, como 
Vigário Geral e Morro do Cantagalo, promovendo 
expressões como a música, dança, teatro, 
circo e capoeira. Com atuação há mais de doze 
anos, também realiza atividades nas áreas de 
informática e audiovisual. 

Ao promover o acesso à 
cultura e incentivar a prática 
do esporte, a CBD busca 
contribuir para a qualidade 
de vida da população.
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Atleta prepara-se para Jogos Olímpicos Jovem é selecionado para o SuperBola

Esporte

Pão de Açúcar

Circuito Nacional Pão de Açúcar de Corridas
Desde 1993, o projeto vem fomentando a 

prática da corrida e o desenvolvimento do esporte 
amador no Brasil. É composto por corridas de dez 
quilômetros e duas Maratonas de Revezamento, 
alcançando mais de 50 mil participantes em 
2005. Com a participação dos funcionários do 
Grupo, o Circuito passou pelos Estados de São 
Paulo, Ceará e Distrito Federal. A Maratona de 
Revezamento Pão de Açúcar de São Paulo já é 
a maior prova da América Latina. Em 2005, foi 
eleita como o melhor evento esportivo do setor 
numa pesquisa de satisfação realizada anualmente 
pela revista Running Brasil.

Apoio aos atletas
Há oito anos, o Pão de Açúcar patrocina 

os atletas Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha 
de bronze em Atenas, e Marilson dos Santos, 
bicampeão da São Silvestre 2003/2005. Além 
disso, apóia a preparação de 12 atletas de elite 
para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, nas 
modalidades corrida triathlon. O patrocínio inclui 
uma verba mensal e outra para viagens, além de 
toda a estrutura necessária para a melhoria da 
performance dos atletas.

Extra

Circuito Extra Bike Brasil
Criado em 2003 com o objetivo de 

incentivar a prática do ciclismo, hoje é o maior 
evento do ramo realizado no País. É composto 
por dez etapas, que acontecem nas principais 
cidades brasileiras. Durante 2005, foram 
realizados passeios noturnos, revisão gratuita 
de bicicletas e provas populares. As principais 
regiões contempladas foram São Paulo, Santos 
e Campinas (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte 
(MG), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Natal (RN) e 
Curitiba (PA). Durante 2005, cada evento contou 
com a participação de 2 mil a 7 mil pessoas.

Apoio aos atletas
O Extra Hipermercados está 

patrocinando uma equipe de 12 ciclistas com o 
objetivo de prepará-los para os Jogos Olímpicos 
de Pequim 2008. 

CompreBem/Sendas

SuperCopa e SuperBola
As redes CompreBem e Sendas 

promovem jovens talentos do futebol em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2005, 
144 garotos que se destacaram na SuperCopa 
CompreBem (SP) e SuperCopa Sendas (RJ) 
foram selecionados para o Programa SuperBola 
e passaram a integrar os centros de treinamento 
do Grupo, nas duas capitais.

Caminhada VivaBem
A importância da prática de atividades 

físicas na terceira idade também é uma aposta 
das duas bandeiras, que promovem a Caminhada 
VivaBem. Em 2005, as atividades aconteceram 
nas cidades do Guarujá e Praia Grande, no 
litoral de São Paulo, totalizando mais de 5 mil 
participantes. 

PÁG. 81 * COMPROMISSO COM O ESPORTE E A CULTURA



A preocupação com o Meio Ambiente perpassa todas as operações da Companhia, desde 
a construção de novas lojas até a conscientização de seus consumidores e o descarte 
adequado de resíduos provenientes dos próprios produtos que comercializa.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

Impacto das Lojas
 

Diálogo
O primeiro impacto resultante das 

operações da CBD está diretamente ligado às 
obras de construção de novas lojas. Antes mesmo 
do início de qualquer construção, a Empresa 
promove o Café da Manhã com os Vizinhos, que 
reúne a população do entorno com os próprios 
técnicos, engenheiros e arquitetos do projeto. 
O objetivo é apresentar o alcance e os impactos 
ambientais do empreendimento, o horário de 
realização das obras e entender quais os limites 
impostos pela vizinhança. 

Outro caso de diálogo com a comunidade 
foi destaque em 2005. Na Mooca, bairro da zona 

leste de São Paulo, foi construída uma loja da 
bandeira Extra dentro de um edifício com mais 
de cem anos tombado pelo IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), onde 
funcionava a fábrica Cotonifício Crespi. Para o 
desenvolvimento do projeto, a CBD manteve 
contato constante com a Prefeitura de São Paulo 
e o DPH – Departamento do Patrimônio Histórico, 
acompanhando e comunicando o passo a passo 
das negociações em reuniões ou por meio de 
jornais de bairro, até a liberação do espaço. 
Além disso, a CBD aproximou-se dos líderes 
comunitários do bairro com a criação de um 
espaço cultural dentro da área preservada do 
prédio e a recuperação de uma antiga capela, que 
já fazia parte da fábrica. 

As obras da loja Extra foram acompanhadas pela comunidade da Mooca, em São Paulo (SP)
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RESPONSABILIDADE”

Infra-estrutura e meio ambiente
Nos projetos de construção de novas 

lojas, a CBD respeita a legislação, realiza 
estudos ambientais e busca a melhoria da infra-
estrutura local. Tudo começa na aquisição de 
imóveis para a instalação dos estabelecimentos, 
quando a Companhia realiza testes de passivo 
ambiental, com o objetivo de detectar possíveis 
contaminações. Caso descubra algum impacto 
preexistente, a CBD busca remediá-lo, após as 
devidas aprovações dos órgãos ambientais. 

Já no processo de construção 
propriamente dito, a CBD prioriza a aquisição 
de matéria-prima reciclada – portas, divisórias, 
forros, fi os, tubos de PVC e vidros. O aço, por 

exemplo, tem em sua composição 60% de 
material reciclado. 

Outra importante preocupação da CBD 
é a melhoria da infra-estrutura do entorno das 
lojas, com o objetivo de oferecer conforto 
e comodidade ao cliente, além de servir à 
população local. Um exemplo foi a readequação 
e melhoria do sistema viário do entorno da loja 
de São Vicente (SP), e de Parnamirim, em Recife 
(PE). Já no bairro de Boa Viagem, também em 
Recife, a CBD resolveu manter a estrutura viária 
local para não agredir uma região de manguezais. 
Com essa iniciativa, a Companhia apoiou o 
Projeto Via Mangue, da Prefeitura, voltado para a 
preservação dos mangues da cidade. 

Diálogo com a 
comunidade e uso 
de matérias-primas 
recicladas fazem parte da 
preocupação ambiental 
da CBD nos projetos de 
expansão da rede.

Em Recife (PE), loja respeita limites do manguezal
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No caso de Aracaju (SE), a construção 
incluiu uma rede de drenagem pluvial para evitar 
alagamento na região; no bairro de Tremembé 
(SP), o projeto foi revisto para levar em conta 
a preservação de uma seringueira centenária 
existente no terreno. Outro exemplo é o de Maceió 
(AL), onde boa parte da vegetação retirada do 
local durante a construção foi reaproveitada pela 
Prefeitura no projeto de revitalização da orla. 

A CBD desenvolve ações 
para o uso efi ciente de 
energia, como a instalação 
de geradores nas lojas e a 
migração para o mercado 
livre de energia.

Efi ciência
A CBD mantém um sistema de gestão 

de contas públicas (Sigescon) que se destacou 
em 2005 por ações voltadas à redução do 
consumo de energia. Para aprimorar a gestão, a 
CBD tem como meta reduzir as demandas dos 
contratos de fornecimento, bem como multas e 
erros no faturamento das concessionárias. Até 
o fi m de 2005, a Empresa relacionou-se com 
19 concessionárias, responsáveis pela geração 
de 574 contas. Atenta ao ranking da Associação 
Brasileira dos Grandes Clientes de Energia, 
onde se posiciona no 10º lugar entre os maiores 
consumidores do Brasil, a CBD hoje mantém um 
consumo 15% inferior em relação ao período pré-
racionamento no País. 

A Companhia também conta com 
um comitê central de energia, que reúne 
representantes de todas as áreas, além de comitês 
por bandeira, que capilarizam as medidas de 
redução de consumo para toda a rede. Entre as 
ações implantadas estão a troca de luminárias 
e das casas de máquinas de refrigeração das 
lojas por equipamentos com menor consumo 
de energia, a instalação de geradores para uso 
em horário de pico e a migração para o mercado 
livre de energia, que alcança hoje 15 lojas com 
grande consumo. A Companhia também prevê 
a implantação do Dia Padrão, para orientar e 
controlar o consumo de energia nas lojas por 
metas preestabelecidas. 

Em relação ao consumo de gás, a 
Companhia esteve focada em 2005 na qualidade 
e na segurança da distribuição desse insumo nas 
lojas, e para isso exigiu que as concessionárias se 
responsabilizassem pela manutenção do sistema 
de fornecimento. 

Reciclagem e Conscientização Ambiental

Estações de reciclagem
Desde 2001, a Companhia mantém 

estações de reciclagem, em parceria com a 
Unilever, para entrega voluntária de materiais 
recicláveis em lojas do Pão de Açúcar. Os 
doadores são orientados pelos “fi scais da 
natureza”, membros de cooperativas ou 
programas sociais locais.  Em 2005, o projeto foi 
ampliado, totalizando cem estações, em parceria 
com prefeituras e cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis de diversas regiões 
brasileiras. Desde o início do projeto, foram 
arrecadadas mais de 10 mil toneladas de resíduos, 
que benefi ciaram 17 cooperativas e geraram cerca 
de 350 postos de trabalho diretos e indiretos.

Obras em 2005

20 mil m3 de entulho proveniente de demolições foram removidos para construções de novas lojas e reformas. 

As obras consumiram 700 m3 de madeira, proveniente de fazendas de refl orestamento, 67 mil m3 de pedra britada, 
41 mil m3 de areia e 840 m3 de granito, adquiridos somente de jazidas com Rima (Relatório de Impacto Ambiental) e projeto 
de recuperação ambiental pós-extração.

Todos os postos de combustível da Empresa são providos de monitoramento eletrônico para evitar qualquer risco de 
vazamento no solo ou lençol freático.

Indicadores Ambientais – 2005

Consumo anual de energia 667.000.000 kWh

Consumo de energia por 
unidade produzida

147.000 kWh

Gás 748.800 m3
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GERAÇÃO DE CERCA DE 350 POSTOS 
DE TRABALHO DIRETOS E INDIRETOS 
COM A COLETA DE RESÍDUOS NAS ESTAÇÕES DE RECICLAGEM.

MAIS DE 60 MILHÕES DE EMBALAGENS 
DESTINADAS AO "RECICLE E GANHE" DEIXARAM DE IR PARA ATERROS E LIXÕES.

25 LOJAS DA REDE PÃO DE AÇÚCAR TRANSFORMAM 
LIXO ORGÂNICO EM ADUBO.



Recicle e Ganhe Extra 
A CBD também incentiva a entrega de 

embalagens plásticas PET e latas de alumínio, 
que são depositadas em máquinas automáticas 
de recolhimento em 34 lojas da rede Extra, em 
seis capitais brasileiras. A máquina emite cupons 
no valor de R$ 0,02 para cada embalagem 
PET e R$ 0,03 para cada lata, que podem ser 
utilizados como desconto na hora da compra. Em 
quatro anos de projeto, mais de 60 milhões de 
embalagens deixaram de ir para aterros e lixões. 

Sacolas biodegradáveis
Numa iniciativa pioneira no segmento de 

varejo, a Companhia implantou um projeto-piloto 
de sacolas biodegradáveis em uma unidade da 
rede Pão de Açúcar. A tecnologia é baseada em 
um aditivo importado da Inglaterra, aplicado 
durante a produção do plástico. As sacolas são 
fáceis de se decompor, permanecendo menos 
tempo na natureza. A viabilidade de implantação 
em outras lojas está sendo avaliada pela CBD.  

Sacolas retornáveis
Outra importante iniciativa na área 

ambiental foi a venda de sacolas retornáveis 
à base de TNT, para que os clientes das lojas 
do Pão de Açúcar carreguem suas compras 
reduzindo a geração de lixo. O projeto é uma 
parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, 
que estampa espécies em extinção nas sacolas 
e é benefi ciada com parte da renda obtida com 
a venda do produto.

 

Adubo orgânico
Atualmente, todas as lojas do 

Grupo destinam para a reciclagem a maior 
parte dos resíduos gerados internamente e que 
possuem valor de mercado, tais como papelão, 
plásticos e madeiras provenientes de embalagens 
de mercadorias. Já o lixo orgânico – frutas, 
verduras e legumes – de 25 lojas da rede Pão de 
Açúcar, em São Paulo, é transformado em adubo 
orgânico e distribuído para venda nas lojas 
Pão de Açúcar e Extra. 

Consumo Consciente
A Companhia acredita que o consumidor 

tem um papel fundamental no processo de 
desenvolvimento sustentável, na medida em que 
consome recursos naturais e produtos. Por isso, 
o Grupo é pioneiro no setor de varejo em abraçar 
a causa do consumo consciente, mantendo 
programas regulares voltados à conscientização 
de futuros consumidores (crianças e jovens): Pão 
de Açúcar Kids, Cidadão Kids em Ação e o Escola 
vai ao Extra. Mais informações na página 68.

Os clientes da CBD 
também são envolvidos em 
ações de conscientização 
ambiental nas lojas, como a 
coleta seletiva de resíduos 
e programas de consumo 
consciente para os jovens, 
futuros consumidores.

Plástico e alumínio são trocados por cupons de compras Meio Ambiente é tema das ações de consumo consciente
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::  Reduzir as demandas dos contratos de fornecimento de energia, bem como multas e erros 
no faturamento das concessionárias;

::  Implantar o Dia Padrão, que visa orientar e controlar o consumo de energia nas lojas a 
partir de metas preestabelecidas;

::  Avaliar a viabilidade da implantação das sacolas biodegradáveis em outras lojas do Grupo;  

::  Aumentar em 30% os volumes de material reciclável coletado nas Estações de Reciclagem 
das lojas do Pão de Açúcar;

::  Expandir o projeto Recicle e Ganhe para mais 30 lojas do Extra, totalizando 64, por meio de 
uma parceria com uma indústria de bebidas.

Objetivos 
2006Criação do Pão de Açúcar Ambiental.

A Empresa estudava criar o Pão de Açúcar 
Ambiental, que cuidaria dos processos de 
tratamento de resíduos da rede. Apesar da 
realização de ações nesse sentido, o programa 
não foi viabilizado.

A CBD faz questão de retomar 
os objetivos divulgados 
no BS 2004, ressaltando 
sua relação com as ações 
desenvolvidas em 2005 e os 
resultados alcançados.

CBD investe na substituição do plástico das sacolas por material de fácil decomposição
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A edição de 2005 do Balanço Social da CBD dá continuidade à adoção das diretrizes 
propostas pelo Global Reporting Initiative (GRI), que estabelece um modelo internacional 
de relatórios anuais. Como novidade, incorpora os Indicadores de Responsabilidade Social 
nas Empresas Varejistas, elaborados pelo Instituto Ethos e pela FGV, em parceria com 
diversos varejistas, inclusive a CBD. Além disso, relaciona esses indicadores aos princípios 
do Pacto Global, apresentando os esforços da Companhia em prol do alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Reúne, também, seus resultados quantitativos no 
Balanço Social Ibase.

INDICADORES

Pacto Global Pág.

Respeitar e proteger os direitos humanos 56, 61-62, 68, 82, 86

Impedir violações de direitos humanos 56, 61-62, 68

Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho 61, 62

Apoiar uma abordagem preventiva aos desafi os ambientais 68, 82-86

Promover a responsabilidade ambiental 68, 82-86

Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente 86
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Metas do Milênio Indicadores Ethos GRI Pág.

Erradicar a 
extrema pobreza 
e a fome

Valorização da diversidade LA10, LA11, HR4 61, 66

Comportamento ante a demissões LA4, LA2, LA16 62

Apoio ao desenvolvimento de fornecedores HR2, HR3 12, 31-33, 67

Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno SO1, SO4 67, 70-74

Relações com organizações locais SO1, SO4 68, 73-74

Financiamento da ação social SO1, SO4 70

Envolvimento da empresa com a ação social SO1, SO4 48, 68, 70-74

Liderança e infl uência social SO1, SO4, SO3, SO5, SO6, SO7 70-74, 78-81

Participação em projetos sociais governamentais SO1, SO4, SO3 74-75

Atingir a 
universalização 
do ensino 
fundamental

Compromisso com o futuro das crianças SO1,SO4, HR6, HR1, HR2, HR3, HR8 68, 70-74

Relações com organizações locais SO1, SO4 66, 73-74, 78-81

Financiamento da ação social SO1, SO4 70

Envolvimento da empresa com a ação social SO1, SO4 48, 68, 70-74

Participação em projetos sociais governamentais SO1, SO4, SO3 74-75

Promover a 
igualdade entre 
os sexos e a 
autonomia da mulher

Valorização da diversidade LA10, LA11, HR4 61, 66

Política de remuneração, benefícios e carreira LA1, LA2, LA12 4, 56

Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho LA5, LA6, LA7, LA8, LA14, LA15 56

Compromisso com o desenvolvimento profi ssional e a empregabilidade LA9, LA16, LA17 40, 58-60

Liderança e infl uência social SO1, SO4, SO3, SO5, SO6, SO7 70-74, 78-81

Reduzir a 
mortalidade infantil

Compromisso com o futuro das crianças SO1,SO4, HR6, HR1, HR2, HR3, HR8 68, 70-74

Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho LA5, LA6, LA7, LA8, LA14, LA15 56

Compromisso com o desenvolvimento profi ssional e a empregabilidade LA9, LA16, LA17 40, 58-60

Relações com organizações locais SO1, SO4 68, 73-74, 78-81

Envolvimento da empresa com a ação social SO1, SO4 48, 68, 70-74

Participação em projetos sociais governamentais SO1, SO4, SO3 74-75

Melhorar a 
saúde materna

Valorização da diversidade LA10, LA11 61, 66

Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho LA5, LA6, LA7, LA8, LA14, LA15 56

Compromisso com o desenvolvimento profi ssional e a empregabilidade LA9, LA16, LA17 40, 58-60

Participação em projetos governamentais SO1, SO4, SO3 75

Combater o 
HIV/Aids, a malária 
e outras doenças

Valorização da diversidade LA10, LA11, HR4 61, 66

Compromisso com o desenvolvimento profi ssional e a empregabilidade LA9, LA16, LA17 40, 58-60

Comportamento ante a demissões LA4, LA2, LA16 62

Conhecimento dos danos potenciais de produtos e serviços PR1, PR4, PR5, PR6, PR2, PR7, PR8 67, 68

Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno SO1, SO4 70-74

Relações com organizações locais SO1, SO4 68, 73-74, 78-81

Participação em projetos sociais governamentais SO1, SO4, SO3 74-75

Garantir a 
sustentabilidade 
ambiental

Comprometimento da empresa com a causa ambiental SO1, SO4 68, 82-86

Educação ambiental EN27, EN33 68, 84-86

Gerenciamento do impacto no meio ambiente e do ciclo de vida 
de produtos e serviços

EN1, EN2, EN3, EN4, EN18, EN19, 
EN5, EN20, EN6, EN7, EN23, 
EN24, EN28, EN29, EN8, EN9, 
EN10, EN11, EN12, EN13, EN30, 
EN31, EN32, EN14, EN16, EN34, EN35

7, 68, 84-84

Minimização de entradas e saídas de materiais EN17, EN21, EN22, EN26, EN15 83-84, 86

Promover 
uma Parceria 
Mundial para o 
Desenvolvimento

Apoio ao desenvolvimento de fornecedores HR2, HR3 12, 31-33, 67

Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno SO1, SO4 70-74

Relações com organizações locais SO1, SO4 68, 73-74, 78-81

Financiamento da ação social SO1, SO4 70

Envolvimento da empresa com a ação social SO1, SO4 48, 68, 70-74

Liderança e infl uência social SO1, SO4, SO3, SO5, SO6, SO7 70-74, 78-81

Participação em projetos sociais governamentais SO1, SO4, SO3 74-75
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Balanço Social Anual/2005

1 – Base de Cálculo 2005 Valor (Mil reais) 2004 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 13.413.396 12.565.017

Resultado operacional (RO)     228.122     211.106

Folha de pagamento bruta (FPB)  1.111.064  1.051.330

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

Alimentação   81.002 7% 1%    73.043 7% 1%

Encargos sociais compulsórios 316.990 29% 2% 287.178 27% 2%

Previdência privada                 0 0% 0% 0 0% 0%

Saúde 87.158 8% 1%  80.288 8% 1%

Segurança e saúde no trabalho   3.700 0% 0%    3.161 0% 0%

Educação 11.522 1% 0% 12.900 1% 0%

Cultura       72 0% 0%        79 0% 0%

Capacitação e desenvolvimento profi ssional 15.782 1% 0% 16.630 2% 0%

Creches ou auxílio-creche      794 0% 0%      783 0% 0%

Participação nos lucros ou resultados 14.453 1% 0% 14.317 1% 0%

Outros  93.071 8% 1% 85.365 8% 1%

Total – Indicadores sociais internos 624.544 56% 5%    573.744 55% 5%

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

Educação 15.799 7% 0% 5.961 3% 0%

Cultura   8.240 4% 0% 9.726 5% 0%

Saúde e saneamento       191 0% 0%    306 0% 0%

Esporte    7.980 3% 0% 10.194 5% 0%

Combate à fome e segurança alimentar    6.947 3% 0%   8.086 4% 0%

Outros    3.153 1% 0%   8.922 4% 0%

Total das contribuições para a sociedade   42.310 19% 0% 43.195 20% 0%

Tributos (excluídos encargos sociais) 578.929 254% 4%    482.691 229% 4%

Total – Indicadores sociais externos 621.239 272% 4%    525.886 249% 4%

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

Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa 0 0% 0% 0 0% 0%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 3.174 1% 0% 3.826 2% 0%

Total dos investimentos em meio ambiente 3.174 1% 0% 3.826 2% 0%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, 
o consumo em geral na produção/operação e aumentar a efi cácia 
na utilização de recursos naturais, a empresa:

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

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

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

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

PÁG. 90 * COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BS 2005



5 – Indicadores do Corpo Funcional

Nº de empregados(as) ao fi nal do período            62.803      64.934

Nº de admissões durante o período            21.180      20.871

Nº de empregados(as) terceirizados(as)                 371             280

Nº de estagiários(as)                 330           273

Nº de empregados(as) acima de 45 anos              3.691        4.961

Nº de mulheres que trabalham na empresa            28.646      30.823

% de cargos de chefi a ocupados por mulheres            18,84%      18,27%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa            20.560      17.634

% de cargos de chefi a ocupados por negros(as)            12,91%      14,43%

Nº de portadores(as) de defi ciência ou necessidades especiais                485          330

6 –  Informações relevantes quanto ao exercício 
da cidadania empresarial 2005 Metas 2006

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 108 vezes 108 vezes

Número total de acidentes de trabalho 1305 0

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram 
defi nidos por:

(   ) direção ( x ) direção 
e gerências

(   ) todos(as) 
empregados(as)

(   ) direção ( x ) direção 
e gerências

(   ) todos(as) 
empregados(as)

Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram 
defi nidos por:

( x ) direção 
e gerências

(   ) todos(as) 
empregados(as)

(   ) todos(as) 
+ Cipa

(   ) direção 
e gerências

(   ) todos(as) 
empregados(as)

( x ) todos(as) 
+ Cipa

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

(   ) não se 
envolve

( x ) segue as 
normas da OIT

(   ) incentiva 
e segue a OIT

(   ) não se 
envolve

(   ) seguirá as 
normas da OIT

( x ) incentivará 
e seguirá a OIT

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

(   ) todos(as) 
empregados(as)

(   ) direção (   ) direção 
e gerências

(   ) todos(as) 
empregados(as)

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

( x ) todos(as) 
empregados(as)

(   ) direção (   ) direção 
e gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as)

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

(   ) não são 
considerados

( x ) são 
sugeridos

(   ) são exigidos (   ) não serão 
considerados

(   ) serão 
sugeridos

( x ) serão 
exigidos

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

(   ) não se 
envolve

(  ) apóia ( x ) organiza 
e incentiva

(   ) não se 
envolverá

(   ) apoiará ( x ) organizará 
e incentivará

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa 
58.439

no Procon      
1.812

na Justiça    
3.828

na empresa 
63.700

no Procon     
2.150

na Justiça     
4.364

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa 
99,24%

no Procon    
100%

na Justiça      
100%

na empresa    
100%

no Procon    
100%

na Justiça       
100%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2005: 3.285.720 Em 2004: 3.067.710

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

25,0% governo
37,2% colaboradores(as)
  1,9% acionistas
30,0% terceiros
  5,9% retido

22,5% governo
36,7% colaboradores(as)
  2,9% acionistas
28,7% terceiros
  9,2% retido

7 – Outras Informações

1. O Balanço Social de 2004 foi reclassifi cado em função do detalhamento das instruções para o preenchimento do modelo de 2005.

2. A CBD não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo.

3. Responsável: Rosangela Bacima Quilici (fone: 3886-3028) rosangela.bacima@paodeacucar.com.br.
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

Conselho de Administração
 

Presidente Honorário
Valentim dos Santos Diniz

Presidente
Abilio dos Santos Diniz

Conselheiros
Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila
Candido Botelho Bracher 
Francis André Mauger 
Gerald Dinu Reiss
Geyze Marchesi Diniz 
Hakim Laurent Aouani
Henri Philippe Reichstul
Jacques Patrice Marie Joseph Tierny
Jean-Charles Henri Naouri
Joël Luc Albert Mornet
João Paulo Falleiros dos Santos Diniz
Maria Silvia Bastos Marques
Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz

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

Consultoria de Relações com Investidores 

MZ Consult 
Rua Luigi Galbani, 200 – 4º andar 
Brooklin – CEP: 0475-020 
São Paulo – SP – Brasil
Tel.: 55 11 5509-3772/3777 
Fax: 55 11 5509-3776 
E-mail: cbd@mz-ir.com 

Códigos de Negociação nas Bolsas

Bovespa: PCAR4
NYSE: ADR Nível III CBD

Auditores Independentes

Ernest & Young 

Bancos Depositários

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

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

Diretoria Executiva

Presidente
Cássio Casseb

Investimentos e Obras 
Caio Racy Mattar

Comercial
Cesar Suaki dos Santos 

Administrativo-fi nanceiro
Enéas César Pestana Neto 

UN CompreBem/Sendas
Hugo A. Jordão Bethlem

Hipermercados 
Jean Henri A. Duboc

UN Pão de Açúcar
José Roberto Coimbra Tambasco

Recursos Humanos
Maria Aparecida Fonseca

Relações com Investidores

Diretor
Fernando Tracanella

Gerente 
Daniela Sabbag

Analista 
Marcel Rodrigues da Silva

Suporte
Rita de Cássia Theobald

Endereço
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3.172
Jardim Paulista – CEP: 01402-901
São Paulo – SP – Brasil
Tel.: 55 11 3886-0421
Fax: 55 11 3884-2677
e-mail: cbd.ri@paodeacucar.com.br
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AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 3.172 – JARDIM PAULISTA – 01402 901 – SÃO PAULO – SP – BRASIL

TELEFONE + [ 55 11 ] 3886 0421 – FAX + [ 55 11 ] 3884 2677 – E-MAIL cbd.ri@paodeacucar.com.br

www.cbd-ri.com.br
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