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São Paulo, Brasil, 14 de janeiro de 2011. O Grupo Pão de Açúcar [NYSE: CBD; BM&FBOVESPA: PCAR5 (PNA)] 

anuncia a performance das vendas do 4º trimestre de 2010 (preliminares não-auditadas). As informações apresentadas a 

seguir foram calculadas com base em números consolidados e em Reais, de acordo com a Legislação Societária vigente.  

Grupo Pão de Açúcar (GPA) – consolidado 4T10 

No 4T10, as vendas brutas do Grupo Pão de Açúcar,  que contemplam todos os formatos 

operados pelo Grupo, inclusive Casas Bahia (que passou a ser consolidado a partir de 

novembro/10), totalizaram R$ 12.599,7 milhões, um crescimento de 50,7% em relação ao 4T09. Já 

as vendas líquidas atingiram R$ 11.035,9 milhões no último trimestre de 2010, um aumento de 

47,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo as operações de Casas Bahia, as 

vendas brutas e liquidas totalizariam R$ 9.625,2 e R$ 8.586,1 milhões, respectivamente. 

 

              

No conceito ‘mesmas lojas’,  que considera apenas as lojas com no mínimo 12 meses de operação 

no GPA e, portanto, não considera as vendas de Casas Bahia, as vendas brutas cresceram 11,5% 

em relação ao 4T09 e 5,5% em termos reais, ou seja, deflacionadas pelo IPCA – Índice Geral(1). Já 

as vendas líquidas nominais no conceito ‘mesmas lojas’ cresceram 11,3% frente ao 4T09. 
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GPA Alimentar – 4T10   

As vendas brutas do GPA Alimentar  totalizaram R$ 7.275,5 milhões, um crescimento de 7,8% em 

relação ao 4T09. No mesmo período, as vendas líquidas cresceram 8,1% e atingiram R$ 6.535,7 

milhões.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Efeito Páscoa em 2008 e 2010 

(2) Efeito Páscoa em 2009 

 

No conceito ‘mesmas lojas’,  as vendas brutas e líquidas cresceram, respectivamente, 7,2% e 7,3% 

em relação ao 4T09.  

Ainda no conceito 'mesmas lojas', as vendas brutas de produtos alimentícios apresentaram 

crescimento de 8,4% no período, com destaque para as categorias de Bebidas e Perecíveis. As 

vendas de não-alimentos cresceram 3,2%. Vale salientar que essa performance foi impactada 

principalmente pelo desempenho dos Postos de Combustíveis, cujas vendas regrediram 8,4% no 

período. Excluindo esse efeito, as vendas de produtos não-alimentos no 4T10 seriam 5,9% maiores 

que as do 4T09. 

Entre as bandeiras do Grupo, os destaques no 4º trimestre de 2010 foram Assaí e Extra 

Supermercado, cujas vendas brutas no conceito ‘mesmas lojas’ cresceram, respectivamente, 15,5% 

e 18,5%. 
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Globex – 4T10 

No 4T10, as vendas brutas totais da Globex , que incluem as lojas do Ponto Frio, Nova Pontocom 

(operações de e-commerce do pontofrio.com, extra.com, casasbahia.com e operação de atacado-

eletro), e as lojas de Casas Bahia, que passaram a ser consolidadas a partir de novembro/10, 

atingiram R$ 5.324,1 milhões, montante 230,8% superior ao mesmo período no ano anterior. 

Excluindo a operação de Casas Bahia, as vendas brutas cresceriam 46,0% entre o 4T09 e 4T10, 

totalizando R$ 2.349,7 milhões. 

As vendas líquidas totais alcançaram R$ 4.500,1 milhões e são 218,4% superiores às vendas do 

4T09. Excluindo as operações de Casas Bahia, as vendas totalizariam R$ 2.050,4 milhões, 45,1% 

acima do 4T09. 

As vendas brutas e líquidas no conceito ‘mesmas lojas’(2) cresceram 27,1% e 26,1%, 

respectivamente, entre o 4T09 e 4T10.  

Ainda no conceito ‘mesmas lojas’, as vendas brutas das lojas físicas cresceram 20,2% em relação ao 

4T09, e as vendas brutas da Nova Pontocom combinadas às operações do Atacado-eletro, 

cresceram 41,9% no 4T10, com destaque para o e-commerce que cresceu 63,0% no período. 

 

Grupo Pão de Açúcar – consolidado 2010 

Em 2010, as vendas brutas do Grupo Pão de Açúcar  totalizaram R$ 36.140,3 milhões, um 

crescimento de 37,8% em comparação com 2009. Excluindo a operação de Casas Bahia, as vendas 

brutas atingiriam R$ 33.165,9 milhões, com crescimento de 26,5% em relação a 2009. Vale destacar 

que as vendas brutas atingiram o guidance do ano (faturamento superior a R$33 bilhões).   

Já as vendas líquidas atingiram R$ 32.087,6 milhões no ano, um aumento de 38,0% em relação a 

2009. Excluindo a operação de Casas Bahia, as vendas líquidas totalizariam R$ 29.637,9 milhões, 

um crescimento de 27,5% frente a 2009. 

No conceito ‘mesmas lojas’, as vendas brutas aumentaram 12,1% em relação a 2009 e 6,4% em 

termos reais, ou seja, deflacionadas pelo IPCA – Índice Geral(1). Vale destacar que essa performance 

ficou acima do guidance de crescimento real de vendas entre 4% e 5%, anunciado no início do ano.   

Ainda no conceito ‘mesmas lojas’, as vendas líquidas nominais cresceram 13,2% em comparação ao 

mesmo período do ano anterior. 
 



 

 4 

GPA Alimentar - 2010 

As vendas brutas do GPA Alimentar  totalizaram R$ 26.125,2 milhões (acima do guidance de R$26 

bilhões), um crescimento de 12,0% em relação a 2009.   

As vendas líquidas atingiram R$ 23.479,5 milhões, um aumento de 13,0% em relação a 2009. No 

conceito ‘mesmas lojas’, em 2010 as vendas brutas e líquidas cresceram 9,5% e 10,5%, 

respectivamente.  

Ainda no conceito 'mesmas lojas', as vendas brutas de produtos alimentícios apresentaram 

crescimento de 9,3% no período, com destaque para as categorias de Bebidas e Perfumaria e 

Limpeza. As vendas de não-alimentos cresceram 10,2%, com destaque para as categorias de Eletro 

e Têxtil, que registraram crescimentos superiores à média de não-alimentos. 

Entre as bandeiras do Grupo, em 2010 destacaram-se Assaí e Extra Supermercado, cujas vendas 

brutas no conceito ‘mesmas lojas’ cresceram 18,0% e 23,4%, respectivamente, em relação a 2009. 
 

Globex – 2010 

Em 2010, as vendas brutas da Globex  atingiram R$ 10.015,1 milhões, montante 112,6% superior 

ao mesmo período no ano anterior. Excluída a operação de Casas Bahia, as vendas brutas 

totalizaram R$ 7.040,7 milhões, montante superior ao guidance de R$ 7 bilhões e 49,5% maior que 

2009.  

As vendas líquidas totalizaram R$ 8.608,1 milhões no ano, um crescimento de 117,8% em relação a 

2009. Desconsiderada a operação de Casas Bahia, as vendas líquidas totalizariam R$ 6.158,4 

milhões, um crescimento de 55,8% em relação a 2009.  

No conceito ‘mesmas lojas’(2), as vendas brutas cresceram 30,2% em 2010, apresentando avanço de 

21,1% nas vendas de lojas físicas, e de 45,4% da Nova Pontocom, ressaltando a operação de e-

commerce que cresceu  62,2% no ano.  

 

(1) O Grupo Pão de Açúcar adota como indicador de inflação o IPCA – Índice Geral, que também é utilizado pela ABRAS (Associação Brasileira de 
Supermercados) por melhor refletir o mix de produtos e marcas comercializadas pela Companhia. 

(2) As vendas no conceito ‘ mesmas lojas’ de Globex incluem as operações do Ponto Frio em lojas físicas + Atacado + comércio eletrônico (pontofrio.com e 
extra.com). 

 
 

Declarações contidas neste comunicado relativo à perspectiva dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais/ financeiros e relativas ao 
potencial de crescimento da Empresa, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia. 
Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças do mercado, do desempenho econômico geral do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais e, 
portanto, estão sujeitas a mudanças. 
 

Vitor Fagá     
vitor.faga@grupopaodeacucar.com.br   
 
Marcel Rodrigues da Silva   Bruno Salem Brasil 
marcel.rodrigues@grupopaodeacucar.com.br         bruno.brasil@grupopaodeacucar.com.br 
 
  
 
 

 

Relações com Investidores 
 

Fone: (11) 3886-0421 
Fax: (11) 3884-2677 
 

E-mail: gpa.ri@grupopaodeacucar.com.br 
Website: www.gpari.com.br 

 


