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Cargo do responsável Diretor Presidente

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Daniela Sabbag Papa

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira

Os diretores acima qualificados, declaram que:

a. reviram o formulário de referência



b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19



c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do 
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

 

Não aplicável, tendo em vista todas as informações relevantes e pertinentes a este 
tópico foram divulgados nos itens acima. 
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Edimar Facco 01/01/2014 a 31/12/2014 012.937.208-01 RUA HENRI DUNANT, 1383, TORRE A - 12º ANDAR, SANTO AMARO, SP, Brasil, CEP 04709-
111, Telefone (11) 51861230, Fax (11) 51861230, e-mail: efacco@deloitte.com

Nome/Razão social DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ 49.928.567/0001-11

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 385-9

Período de prestação de serviço 01/01/2014 a 31/12/2014

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Rodízio de auditores

Descrição do serviço contratado Auditoria - Auditoria das demonstrações financeiras e revisão de nossas informações financeiras trimestrais.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$4.869.000,00 (incluindo impostos)

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Eduardo Franco Tenório 01/01/2015 a 31/12/2015 132.142.498-19
RUA HENRI DUNANT, 1383 - ED. MORUMBI GOLDEN TOWER, (TORRE A) - 12º ANDA, 

SANTO AMARO, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04709-111, Telefone (11) 51861230, Fax (11) 
51861230, e-mail: eftenorio@deloitte.com

Nome/Razão social DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ 49.928.567/0001-11

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 385-9

Período de prestação de serviço 01/01/2015 a 31/12/2015

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Rodízio de auditores

Descrição do serviço contratado Auditoria - Auditoria das demonstrações financeiras e revisão de nossas informações financeiras trimestrais.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$5.100.000,00 (incluindo impostos)
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Eduardo Franco Tenório 01/01/2016 a 31/12/2016 132.142.498-19
RUA HENRI DUNANT, 1383 - ED. MORUMBI GOLDEN TOWER (TORRE A), 12º ANDAR, 
SANTO AMARO, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04709-111, Telefone (11) 51861230, e-mail: 

eftenorio@deloitte.com

Nome/Razão social DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ 49.928.567/0001-11

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 385-9

Período de prestação de serviço 01/01/2016 a 31/12/2016

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

N/A

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Rodízio de auditores

Descrição do serviço contratado Auditoria - Auditoria das demonstrações financeiras e revisão de nossas informações financeiras trimestrais.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$5.100.000,00 (incluindo impostos)
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Antônio Humberto Barros Santos 01/01/2017 104.575.398-01 Av. Presidente Juscellino Kubitchek, 1909, Torre Norte, Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, CEP 
04543-011, Telefone (11) 25735780, e-mail: humberto.b.santos@br.ey.com

Justificativa da substituição Rodízio de auditores

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$5.280.000,00 (incluindo impostos)

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

N/A

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Nome/Razão social ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Tipo auditor Nacional

Código CVM 471-5

Descrição do serviço contratado Auditoria - Auditoria das demonstrações financeiras e revisão de nossas informações financeiras trimestrais.

Período de prestação de serviço 01/01/2017

CPF/CNPJ 61.366.936/0001-25
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2.3 - Outras informações relevantes

 

De acordo com o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, caberá a este Comitê, 
dentre outras atribuições: (i) propor ao Conselho de Administração a indicação dos 
auditores independentes, bem como a substituição destes; (ii) recomendar ao 
Conselho de Administração a remuneração a ser paga aos auditores; (iii) opinar sobre 
a contratação do auditor independente para a prestação de qualquer outro serviço à 
Companhia e (iv) supervisionar as atividades dos auditores independentes. 
 
Assim, após a proposta do Comitê de Auditoria sobre essas matérias, elas devem ser 
analisadas pelo Conselho de Administração, responsável por aprovar os serviços de 
auditoria e outros serviços que venham a ser prestados pelos auditores 
independentes. 
 
Ainda, a fim de evitar a existência de conflito de interesses e a consequente perda de 
independência ou objetividade dos auditores independentes, o Regimento Interno do 
Comitê de Auditoria também prevê que o Comitê se pronuncie, junto ao Conselho de 
Administração, quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa e/ou a 
Diretoria da Companhia. 
 
Além das informações acima, não há informações adicionais que julguemos relevantes 
com relação aos assuntos tratados nesta Seção 2. 
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-0,27 2,39 3,76

-0,27 2,40 3,77

-1.005.000.000,00 -891.000.000,00 620.000.000,00

-71.000.000,00 615.000.000,00 964.000.000,00

Resultado Diluído por Ação -1,82 1,03 4,70

Resultado Básico por Ação -1,816690 1,032450 4,717990

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

47,390000 50,300000 53,550000

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

265.843.341 265.469.127 265.050.722

Resultado Líquido -1.076.000.000,00 -276.000.000,00 1.584.000.000,00

Resultado Bruto 9.521.000.000,00 9.075.000.000,00 8.786.000.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

41.454.000.000,00 37.198.000.000,00 34.741.000.000,00

Ativo Total 45.217.000.000,00 47.241.000.000,00 45.345.000.000,00

Patrimônio Líquido 12.597.000.000,00 13.352.000.000,00 14.194.000.000,00

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2016) Exercício social (31/12/2015) Exercício social (31/12/2014)
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3.2 - Medições não contábeis

 
(a) informar o valor das medições não contábeis 
 
O LAJIDA (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a 
Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conciliada com suas 
demonstrações financeiras, e consiste no lucro líquido antes (i) do resultado financeiro 
líquido, (ii) do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e (iii) das despesas 
de depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido 
pela receita operacional líquida.  
 
O EBITDA e a margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas Práticas 
Contábeis Adotadas no Brasil nem pelo IFRS, e podem não ser comparáveis a 
medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. 
 
O EBITDA ajustado é uma medida de rentabilidade calculada pelo EBITDA excluídas 
as Outras Despesas e Receitas Operacionais. A Administração utiliza a medida em 
suas análises por entender que, dessa maneira, despesas e receitas excepcionais e 
outros lançamentos extraordinários que podem comprometer a comparabilidade e 
análise dos resultados são eliminados. 
 
Nas demonstrações financeiras do GPA em 31 de dezembro de 2016, em 
consequência do processo atualmente em curso de alienação da participação do GPA 
no capital da Via Varejo S.A, conforme divulgado no fato relevante de 23 de novembro 
de 2016, as atividades da Via Varejo estão tratadas como atividades descontinuadas. 
Dessa forma, as vendas líquidas assim como as demais linhas do resultado foram 
ajustadas de forma retrospectiva a partir de 1o de janeiro de 2015, conforme definido 
no IFRS 5/CPC31, aprovado pela Deliberação CVM nº 598/09 – Venda de ativo não 
circulante e operações descontinuadas. Consequentemente, os comentários a seguir 
não incluem o desempenho da Via Varejo, exceto onde indicado. 
 
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, o EBITDA apresentou uma 
redução de 30,2% em relação a 2015, passando de R$2.319 milhões em 2015 para 
R$1.618 milhões em 2016. Em 2014, o EBITDA totalizou R$4.750 milhões. O EBITDA 
ajustado apresentou uma redução de 13,5% em relação a 2015, passando de R$2.525 
milhões em 2015 para R$2.185 milhões em 2016. Em 2014, o EBITDA ajustado 
totalizou R$5.191 milhões. 
 
Seguem abaixo os valores do EBITDA e da margem EBITDA da Companhia para os 
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, assim como os 
respectivos valores do EBITDA ajustado e da margem EBITDA ajustada: 
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3.2 - Medições não contábeis

 

Exercício social findo em 31 de dezembro de 

Medições não contábeis  

2016 2015 2015 2014 

(consolidado 

- IFRS5) 

(consolidado 

- IFRS5) 

(consolidado  

– 

originalmente 

divulgado) 

(consolidado 

– 

originalmente 

divulgado) 

(R$ milhões, exceto %)  
    

EBITDA 

............................................................................................ 
1.618 2.319 2.825 4.750 

Margem de EBITDA sobre receita operacional líquida  3,90% 6,20% 4,10% 7,30% 

Outras Despesas e Receitas Operacionais 

............................................................................................ 
567 206 684 441 

EBITDA Ajustado 

............................................................................................ 
2.185 2.525 3.509 5.191 

Margem de EBITDA Ajustado sobre receita operacional 

líquida  
5,30% 6,80% 5,10% 7,90% 

 
 
(b) fazer as conciliações entre os valores divulgad os e os valores das 
demonstrações financeiras auditadas 
 

 Exercício social findo em 31 de dezembro de 

(R$ milhões) 

2016 2015 2015 2014 

(consolidado 

- IFRS5) 

(consolidado 

- IFRS5) 

(consolidado 

- 

originalmente 

divulgado) 

(consolidado 

- 

originalmente 

divulgado) 

Lucro Líquido Companhia  (71) 614 (276) 1.584 

(+) Imposto de Renda  24 229 346 736 

(+) Resultado financeiro líquido  903 768 1.653 1.506 

(+) Depreciação e 

amortização.................................................... 
762 707 961 819 

EBITDA  1.618 2.319 2.825 4.750 

Receita operacional líquida 41.454 40.242 69.220 65.407 

Margem de EBITDA sobre receita operacional 

líquida 
3,90% 6,20% 4,10% 7,30% 

(+) Outras Despesas e Receitas Operacionais 

................................. 
567 206 684 441 

EBITDA Ajustado 

............................................................................. 
2.185 2.525 3.509 5.191 

Margem de EBITDA Ajustado sobre receita 

operacional líquida  
5,30% 6,80% 5,10% 7,90% 
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3.2 - Medições não contábeis

(c) explicar o motivo pelo qual entende que tal med ição é mais apropriada 
para a correta compreensão da sua condição financei ra e do resultado de suas 
operações. 
 
O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho pela nossa administração, 
pois acreditamos ser uma medida prática para aferir nosso desempenho operacional. 
O EBITDA é uma informação adicional às nossas demonstrações financeiras e não 
deve ser utilizado em substituição aos resultados auditados. O EBITDA não é uma 
medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelo IFRS, não 
possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos 
semelhantes apresentados por outras companhias. 
A Administração utiliza o EBITDA ajustado em suas análises por entender que, dessa 
maneira, despesas e receitas excepcionais e outros lançamentos extraordinários que 
podem comprometer a comparabilidade e análise dos resultados são eliminados. 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

 
As informações prestadas neste item referem-se aos mesmos eventos subsequentes 
que constaram da demonstração contábil consolidada da Companhia divulgadas em 
24 de fevereiro de 2017 via sistema de informações periódicas e eventuais (IPE) da 
CVM e são posteriores ao encerramento do exercício social de 2016.  
 
1. Emissão de nota promissória 
 
Em 10 de janeiro de 2017 foi aprovada pelo Conselho de Administração a realização 
da 3ª emissão pública de 320 notas promissórias com valor unitário de R$2,5 milhões 
com valor de emissão de R$800 milhões. 

 
2. Emissão de certificado de recebíveis do agronegócio 
 
Em 23 de fevereiro de 2017 o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 
oferta de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) pela Ápice 
Securitizadora, que serão representados por debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de 
R$1.000,00 (mil reais) da 14ª emissão da Companhia. A oferta será coordenada pelo 
Banco BRADESCO BBI S.A., Banco Safra S.A. e Banco BNP PARIBAS Brasil S.A., 
terá o valor inicial de R$800, podendo tal montante ser acrescido, total ou  
parcialmente, em até 20% do CRA inicialmente ofertado e,  adicionalmente, em até 
15% de acordo com a demanda verificada pelos bancos coordenadores no 
procedimento de Bookbuilding, e remuneração de 96,5% da taxa DI. Para mais 
informações, vide item 18.5 deste Formulário de Referência. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 

a. regras sobre retenção de lucros   

 

Em 2016, 2015 e 2014: 

Nos termos do Estatuto Social, após a dedução de prejuízos acumulados e provisão 
para imposto sobre a renda, bem como a dedução da importância a ser distribuída a 
título de participação dos empregados nos resultados, os lucros da Companhia terão 
a seguinte destinação: 

(a) 5% para a formação de reserva legal; 

(b) montante destinado à formação de reservas para contingências; e 

(c) 25% para pagamento do dividendo obrigatório. 

Após as destinações acima, nos termos de orçamento de capital apresentado pela 
Administração, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre a retenção total ou 
parcial do lucro remanescente para a Reserva para Expansão, que tem por objetivo 
assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante, 
sem prejuízo de retenção de lucros nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades 
por Ações, não podendo ultrapassar o valor do capital social. 

a.i. Valores das Retenções de Lucros 2016: 

Conforme AGOE 
realizada em 27 de abril 
de 2016, foram 
destinados R$12.532 mil 
à reserva legal, 
R$119,236 mil a 
dividendos, R$107.313 
mil à reserva de 
expansão e R$11.924 mil 
ao orçamento do capital. 

2015: 

Conforme AGOE 
realizada em 27 de abril 
de 2015, foram 
destinados R$12.532 mil 
à reserva legal, 
R$R301.479 mil a 
dividendos, R$107.313 
mil à reserva de 
expansão e R$11.924 mil 
ao orçamento de capital. 

2014: 

Conforme AGOE 
realizada em 24 de abril 
de 2015, foram 
destinados R$63.469 mil 
à reserva legal, 
R$301.478 mil a 
dividendos, R$813.992 
mil à reserva de 
expansão e R$90.443 mil 
ao orçamento de capital.  

b. regras sobre distribuição de dividendos 

 

Em 2016, 2015 e 2014:  

Nos termos da lei e do Estatuto, podemos pagar dividendos oriundos: 

(a) do lucro líquido apurado no exercício fiscal; 

(b) do lucro líquido acumulado em exercícios fiscais anteriores, ou em qualquer 
semestre e/ou trimestre de um exercício fiscal anterior; ou 

(c) de reservas de lucro de exercícios fiscais anteriores ou do primeiro semestre de 
um exercício fiscal. Neste caso, “reservas de lucro” significa qualquer reserva para 
expansão, reserva para contingências, montantes destinados para orçamento de 
investimentos aprovado por deliberação de acionistas, ou reserva de lucro a realizar, 
não incluindo qualquer reserva legal. 

Adicionalmente, em observância ao Estatuto Social vigente, os dividendos são 
pagos na seguinte ordem: (a) dividendo mínimo preferencial anual não cumulativo 
com relação às ações preferenciais, no valor de R$0,08 por ação preferencial, e (b) 
após as ações ordinárias terem assegurado um dividendo equivalente ao dividendo 
mínimo preferencial anual não cumulativo equivalente a R$0,08 por ação, cada ação 
preferencial teve o direito de receber um dividendo 10% superior ao dividendo de 
cada ação ordinária, inclusive, para fins de cálculo, o montante pago como 
dividendo mínimo preferencial anual, não cumulativo de R$0,08 por ação 
preferencial. 

Os dividendos são declarados em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com a 
recomendação do Conselho de Administração e são disponibilizados aos acionistas 
em até 60 dias após a sua declaração. 

Nos termos do Estatuto Social vigente à época da realização da Assembleia Geral 
Ordinária que aprovou a distribuição dos dividendos e da Lei das Sociedades por 
Ações, cada acionista conta com o prazo de 3 anos, a contar da data em que o 
pagamento do dividendo é devido, para reclamar o seu pagamento, após o qual a 
Companhia não será mais responsável pelo pagamento. 

A apuração do “lucro líquido” e a destinação para reservas em qualquer exercício 
fiscal foram determinadas com base nas demonstrações financeiras elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis vigentes. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

c. periodicidade das distribuições de dividendos Em  2016, 2015 e 2014: 

Trimestral, caso haja aprovação de antecipação de dividendos pelo Conselho de 
Administração, "ad referendum" da Assembleia Geral de Acionistas, nos termos da 
deliberação do Conselho de Administração tomada em 03 de julho de 2009, e nos 
termos do § 3º, do artigo 35 do Estatuto Social. 

d. eventuais restrições à distribuição de 
dividendos impostas por legislação ou 
regulamentação especial aplicável ao emissor, 
assim como contratos, decisões judiciais, 
administrativas ou arbitrais 

Em 2016, 2015 e 2014:  

A Companhia não estava sujeita a quaisquer restrições à distribuição de dividendos 
impostas por legislação ou regulamentação, contratos, decisões judiciais, 
administrativas ou arbitrais. 
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Preferencial 0,00 77.097.847,99 23/06/2016 194.740.802,75 25/06/2015

Ordinária 0,00 42.138.703,65 23/06/2016 106.737.908,57 25/06/2015

Dividendo Obrigatório

Data da aprovação da retenção 26/04/2017 27/04/2016 24/04/2015

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

0,000000 47,316100 25,000000

Lucro líquido ajustado -482.378.566,69 252.000.000,00 1.147.000.000,00

(Reais) Exercício social 31/12/2016 Exercício social 31/12/2015 Exercício social 31/12/2014

Lucro líquido retido 482.378.566,69 145.763.448,36 845.521.348,68

Dividendo distribuído total 0,00 119.236.551,64 301.478.711,32

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 
(%)

-3,829500 1,940500 8,080900
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016 não 
foram declarados pela Companhia dividendos à conta de lucros retidos ou quaisquer 
reservas constituídas em exercícios sociais anteriores. 
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31/12/2016 32.620.000.000,00 Índice de Endividamento 2,59000000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Empréstimo Quirografárias 2.338.812.362,94 702.204.095,22 26.849.941,61 60.956.490,38 3.128.822.890,15

Financiamento Quirografárias 47.993.866,41 97.754.583,03 79.857.421,18 40.301.670,08 265.907.540,70

Títulos de dívida Quirografárias 568.291.904,06 1.904.439.669,18 0,00 0,00 2.472.731.573,24

Total 2.955.098.133,41 2.704.398.347,43 106.707.362,79 101.258.160,46 5.867.462.004,09

Observação

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2016)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes

 

Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 
este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

(a) à Companhia 
 

O governo brasileiro tem exercido historicamente e continua a exercer influência 
significativa sobre a economia do país. As condições políticas e econômicas do Brasil 
podem afetar negativamente nossa Companhia e as cotações das ADSs e ações 
preferenciais 
 
O governo brasileiro frequentemente intervém na economia brasileira e em algumas 
situações, fez mudanças drásticas na política e regulamentações. Algumas das ações 
do governo brasileiro para controlar a inflação e influenciar a economia envolveram, 
entre outras medidas, aumentos ou reduções nas taxas de juros, mudanças na política 
fiscal, controle de preços, desvalorização da moeda, controles de capital e limites nas 
importações. Nosso resultado operacional, situação financeira e o preço de 
negociação das ADSs e de nossas ações preferenciais podem ser afetados 
negativamente pelos seguintes fatores e pela reação do governo brasileiro a esses 
fatores: (i) taxas de juros; (ii) políticas monetárias; (iii) taxa cambial; (iv) flutuações da 
moeda; (v) inflação; (vi) liquidez dos mercados domésticos de capital e empréstimos; 
(vii) políticas fiscais e regulatórias; (viii) a escassez de água e energia e racionamento 
ou (ix) outros desdobramentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que o 
afetem. 
 
Incertezas sobre a possibilidade de o governo implantar mudanças em políticas ou 
regulamentações que afetem esses e outros fatores geram instabilidade na economia 
brasileira, aumentando a volatilidade do mercado de títulos e valores mobiliários no 
Brasil, o que pode exercer um efeito adverso sobre a Companhia.  
A instabilidade política pode afetar adversamente nossos negócios, resultados das 
operações  e o preço de negociação das ADSs e ações preferenciais 
 
O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente, e continua influenciando 
o desempenho da economia brasileira. A crise política afetou e continuará afetando a 
confiança dos investidores e a população em geral, resultando na desaceleração da 
economia e aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras. 
 
Os mercados brasileiros vêm registando uma maior volatilidade devido às incertezas 
decorrentes da investigação em curso chamada “Operação Lava Jato”, que está sendo 
realizada pelo Gabinete do Procurador Federal. Diversos membros do governo 
anterior e do Poder Legislativo, além de altos funcionários de grandes empresas 
estatais e privadas, têm sido condenados por corrupção política por terem aceitado e 
oferecido subornos por meio de propinas em troca de contratos concedidos pelo 
governo nos setores de infraestrutura, petróleo, empresas de gás e construtoras. 
Essas propinas financiaram as campanhas políticas de partidos políticos 
(financiamento esse não contabilizado ou divulgado publicamente), bem como 
serviram para enriquecer pessoalmente os beneficiários do esquema.  
 
O resultado final destas investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto 
negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas e sobre a percepção 
geral do mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos de 
conduta criminosa ou ilegal afetou e pode continuar a afetar adversamente a economia 
brasileira e, em consequência, nossos negócios, condição financeira e resultados 
operacionais e o preço de negociação das ADSs e ações preferenciais.  
 
Além disso, a economia brasileira continua sujeita aos efeitos do processo de 
impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Em 31 de agosto de 2016, o 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Senado Federal votou favoravelmente ao impeachment da ex-presidente Dilma 
Rousseff. Assim, o então vice-presidente Michel Temer se tornou o novo presidente do 
Brasil até a próxima eleição presidencial, prevista para ocorrer em 2018. A incerteza 
política permaneceu desde que o atual presidente Michel Temer, que também está 
sendo investigado na “Operação Lava Jato”, incluindo por má conduta na campanha 
eleitoral, assumiu o cargo. Não podemos prever os efeitos desses recentes 
desenvolvimentos e das atuais incertezas políticas em curso sobre a economia 
brasileira. 
 
Os esforços do governo brasileiro para combater a inflação poderão dificultar o 
crescimento da economia do país e prejudicar nossa Companhia e as cotações das 
nossas ADSs e ações preferenciais 
 
O Brasil apresentou no passado taxas de inflação extremamente altas e, portanto, 
seguiu políticas monetárias que resultaram em uma das mais altas taxas de juros reais 
do mundo. A inflação e as medidas do governo brasileiro para combatê-la, 
principalmente por meio do Banco Central, tiveram e poderão ter efeitos significativos 
sobre a economia do país e nosso negócio. O aperto das políticas monetárias, aliado a 
altas taxas de juros, poderá restringir o crescimento do Brasil e a disponibilidade de 
crédito. Por outro lado, políticas mais tolerantes do governo e do Banco Central e a 
redução das taxas de juros poderão desencadear aumentos na inflação, que podem 
afetar negativamente nosso negócio. Há a possibilidade de não conseguirmos 
reajustar os preços que cobramos de nossos clientes para compensar os efeitos da 
inflação sobre nossa estrutura de custos. Além disso, quedas da taxa de juros podem 
afetar nossa habilidade de manter as margens de juros que cobramos em vendas 
parceladas, especialmente com relação ao nosso segmento de eletrodomésticos (no 
qual atuamos por meio da nossa bandeira Extra), o que pode ter um efeito negativo 
em nossa receita operacional líquida. Medidas do governo brasileiro para combater a 
inflação que resultem em aumento nas taxas de juros poderão ter um efeito negativo 
sobre nossa Companhia, pois nosso endividamento está indexado à taxa de 
Certificados de Depósito Interbancário, ou taxa CDI. As pressões inflacionárias 
também poderão dificultar nossa capacidade de acesso aos mercados financeiros 
estrangeiros ou gerar políticas governamentais de combate à inflação que podem nos 
prejudicar ou afetar negativamente a cotação de nossas ADSs e ações preferenciais. 
 
Qualquer deterioração na classificação de crédito do Brasil pode afetar adversamente 
o preço de negociação das ADSs e de nossas ações preferenciais 
 
Avaliações de crédito afetam as percepções de risco dos investidores e, como 
resultado, os rendimentos exigidos em futuras emissões de dívida nos mercados de 
capital. Agências de classificação regularmente avaliam o Brasil e suas notas de 
crédito soberano, as quais são baseadas em diversos fatores, incluindo tendências 
macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, medidas de endividamento a 
perspectiva de mudanças destes fatores. 
 
As agências de rating iniciaram revisões da classificação do crédito soberano 
brasileiro a partir de setembro de 2015 e, como consequência, o Brasil perdeu a 
condição de grau de investimento atribuída pelas três principais agências de 
classificação: (I) a Standard & Poor’s inicialmente reduziu a nota de crédito de BBB-
menos para BB-mais, e subsequentemente reduziu novamente a nota de BB-mais 
para BB, com manutenção da perspectiva negativa, citando uma piora da situação de 
crédito desde o primeiro rebaixamento; (II) em dezembro de 2015, a Moody’s colocou 
a nota de Baa3 sob revisão para rebaixamento, e subsequentemente rebaixou a nota 
abaixo do grau de investimento, para Ba2 com perspectiva negativa, citando o 
prospecto de deterioração nos indicadores de débito brasileiros em um ambiente de 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

baixo crescimento, em adição a dinâmicas políticas desafiadoras; (III) a Fitch rebaixou 
a nota para BB-menos com perspectiva negativa, citando o rápido crescimento do 
déficit orçamentário do país e recessão além das expectativas. Como resultado 
dessas revisões, os preços de negociação de títulos da dívida brasileira, bem como os 
mercados de capitais, foram negativamente afetados. Um prolongamento da atual 
recessão brasileira poderia levar a posteriores rebaixamentos de classificações de 
crédito.  
 
Quaisquer rebaixamentos adicionais das notas de crédito soberano do Brasil poderiam 
elevar a percepção de risco dos investidores e, como resultado, aumentar o custo 
futuro de emissões de dívida e afetar adversamente o preço de negociação de nossas 
ADSs e ações preferenciais. 
 
A instabilidade da taxa de câmbio poderá ter efeito substancial negativo sobre a 
economia brasileira e sobre nossa Companhia 
 
A moeda brasileira flutua em relação ao dólar norte-americano e outras moedas 
estrangeiras. No passado, o governo brasileiro utilizou diversos regimes cambiais, 
inclusive desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais 
a frequência de ajustes variou de diária a mensal), controles cambiais, mercados de 
câmbio duplo e sistema cambial flutuante. Desde 1999, o Brasil aprovou um sistema 
de taxa de câmbio flutuante com intervenções do Banco Central na compra e venda de 
moeda estrangeira. Periodicamente, há flutuações significativas na taxa de câmbio 
entre o real e o dólar norte-americano e outras moedas. Como referência, para os 
exercícios financeiros findos em 31 de dezembro de 2012, 2013, 2014 e 2015, o real 
depreciou 8,9%, 14,6%, 13,4% e 47%, respectivamente, em relação ao dólar norte-
americano, sendo cotado em R$2,044, R$2,343, R$2,656 e R$3,905 para US$1,00, 
respectivamente. Para o exercício financeiro findo em 31 de dezembro de 2016, o real 
depreciou 17% em relação ao dólar norte-americano, sendo cotado em R$3,2591 para 
cada US$1,00. O real poderá se valorizar ou desvalorizar substancialmente frente ao 
dólar norte-americano no futuro. A instabilidade cambial poderá ter um efeito 
prejudicial substancial sobre nossa Companhia. A desvalorização do real em relação 
ao dólar norte-americano pode criar pressões inflacionárias no Brasil e provocar 
aumentos das taxas de juros, o que pode afetar negativamente o crescimento da 
economia brasileira como um todo e resultar em efeito adverso relevante sobre nossa 
Companhia. A desvalorização também reduziria o valor em dólares norte-americanos 
das distribuições e dividendos e o valor equivalente em dólares norte-americanos da 
cotação de nossas ADSs e ações preferenciais. 
 
Nossas vendas dependem da eficácia de nossos programas de propaganda e 
marketing, o que pode afetar nossa venda e lucratividade 
 
Com a finalidade de promover a atratividade e movimento em nossas lojas, 
empregamos recursos substanciais em campanhas de propaganda e marketing. 
Nossas vendas e nossa lucratividade dependem de nossa capacidade de, dentre 
outros aspectos, identificar nosso público alvo e decidir sobre a mensagem publicitária 
e sobre os meios de comunicação adequados para atingi-lo. Caso nossas atividades 
de propaganda e marketing não sejam bem concebidas, planejadas e executadas, 
nossas vendas e nossa lucratividade podem ser adversamente afetadas. 
 
Restrições de crédito ao consumidor podem afetar adversamente nossos volumes de 
venda 
 
Vendas a prazo são um componente importante no resultado das empresas do setor 
de atuação da nossa Companhia. O aumento dos índices de desemprego e a maior 
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taxa de juros culminaram em maior restrição de crédito ao consumidor no Brasil, o que 
pode ser agravado se as condições macroeconômicas no Brasil continuarem se 
deteriorando. A taxa de desemprego aumentou constantemente em 2016 e alcançou a 
taxa de 12% ao final do ano, comparado com as taxas de 8,5% em 2015 e 6,8% em 
2014. Adicionalmente, a taxa SELIC foi de 11,8%, 14,3 % e 13,8% ao final de 2014, 
2015 e 2016, respectivamente. 
 
Nosso volume de venda e consequentemente nossos resultados podem ser 
adversamente afetados se a oferta de crédito ao consumidor diminuir, ou mesmo se a 
política do governo brasileiro restringir a extensão de crédito ao consumidor. 
 
Podemos não conseguir integrar e captar sinergias das empresas adquiridas 
 
Como parte de nossa estratégia de crescimento, regularmente analisamos 
oportunidades de aquisição. As aquisições envolvem riscos e desafios, tais como 
aqueles relacionados com a integração das operações, pessoal, produtos e base de 
clientes das companhias adquiridas com a Companhia, geração de retorno esperado 
sobre os investimentos e exposição ao passivo das empresas adquiridas. A integração 
dos negócios adquiridos com nossos negócios e a captação de sinergias das 
empresas adquiridas podem exigir mais recursos e tempo do que inicialmente 
esperado. Além disso, pode ser que sejamos sujeitos a aprovação das autoridades 
brasileiras de defesa da concorrência em determinadas aquisições. As autoridades 
brasileiras de defesa da concorrência podem conceder aprovação sujeita a medidas 
restritivas, tais como a alienação de parte dos ativos, ou não concedê-la em tempo 
hábil. 
 
Caso não tenhamos êxito em integrar o negócio adquirido com os nossos negócios ou 
captar sinergias conforme planejado, podemos ser afetados de forma relevante e 
adversa. 
 
Podemos não ser capazes de renovar ou manter contratos de locação das nossas 
lojas em termos aceitáveis 
 
A maioria das nossas lojas ocupa imóveis alugados. A localização estratégica das 
nossas lojas é fundamental para o desenvolvimento da nossa estratégia de negócios 
e, como resultado, podemos ser adversamente afetados no caso de um número 
significativo de nossos contratos de locação não ser renovado em termos aceitáveis. 
Além disso, de acordo com a legislação aplicável, os proprietários podem aumentar o 
aluguel periodicamente, geralmente a cada três anos. Um aumento significativo no 
valor dos imóveis alugados pode nos afetar adversamente. 
 
Poderemos não conseguir obter ou renovar a tempo licenças de operação das lojas e 
centros de distribuição da Companhia 
 
A não obtenção ou a não renovação de licenças de funcionamento para lojas e centros 
de distribuição junto às autoridades públicas competentes pode resultar na aplicação 
de sucessivas multas e, conforme o caso, no fechamento dos respectivos 
estabelecimentos. Uma vez que o desempenho das atividades nas lojas e centros de 
distribuição atuais é considerado um fator relevante para o sucesso da estratégia 
comercial, a Companhia pode ser afetada negativamente caso ocorra o fechamento 
desses estabelecimentos em decorrência da não renovação ou não obtenção das 
licenças de operação necessárias. 
 

PÁGINA: 25 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



4.1 - Descrição dos fatores de risco

Perdas não cobertas pelos seguros contratados podem resultar em prejuízos, o que 
poderá gerar efeitos materiais adversos sobre nossos negócios 
 
Determinados tipos de riscos, tais como guerra, caso fortuito, força maior ou 
interrupção de certas atividades geralmente não são garantidos pelas seguradoras 
que atuam no mercado em razão de não serem seguráveis ou de não ser 
economicamente eficiente a obtenção de seguro. Adicionalmente, as seguradoras se 
tornaram recentemente mais relutantes em segurar contra esses tipos de eventos. 
Caso ocorra um sinistro não segurado ou que excede o limite da franquia do seguro, 
nossos negócios, os resultados das nossas operações e nossa condição financeira 
podem ser afetados negativamente. 
 
Enfrentamos riscos relacionados com nossos centros de distribuição 
 
Aproximadamente 80% de nossos produtos são distribuídos por meio de nossos 23 
centros de distribuição e depósitos localizados nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste 
e Nordeste do Brasil. Se a operação normal de um desses centros de distribuição for 
afetada negativamente por fatores que vão além de nosso controle, tais como 
incêndio, desastres naturais, quedas de energia, falhas no sistema dentre outros, e 
caso não haja outro centro de distribuição capaz de atender à demanda da região 
afetada, a distribuição dos produtos destinados às lojas abastecidas pelo referido 
centro de distribuição afetado será prejudicada, nos afetando negativamente. Nossa 
estratégia de crescimento inclui a abertura de novas lojas que podem exigir a abertura 
de novos centros de distribuição, ou expansão de nossos centros de distribuição 
existentes para fornecer e atender a demanda das lojas adicionais. Nossas operações 
podem ser afetadas negativamente caso não possamos abrir novos centros de 
distribuição ou não consigamos expandir nossos centros de distribuição atuais, para 
atender as necessidades de fornecimento dessas novas lojas. 
 
A divulgação não autorizada de dados sobre nossos clientes através da violação de 
nossos sistemas computadorizados ou de outra forma podem nos afetar 
adversamente  
 
Uma das principais dificuldades do nosso negócio é a transmissão segura de 
informações confidenciais de nossos clientes em nossos servidores e o 
armazenamento seguro de dados em sistemas que são conectados aos nossos 
servidores. Dependemos da operação eficiente e ininterrupta de vários sistemas, 
inclusive nossos sistemas de computadores e softwares, bem como dos centros de 
dados através dos quais coletamos, mantemos, transmitimos e armazenamos dados 
sobre os nossos clientes, fornecedores, e outros, inclusive informações sobre 
pagamento e informações de identificação pessoal, assim como outras informações 
confidenciais e exclusivas. Em razão de nossos sistemas de tecnologia serem 
altamente complexos, eles estão sujeitos a falha.  
 
Nossas medidas de cyber segurança podem não detectar tampouco evitar todas as 
tentativas de comprometer nossos sistemas. As violações de nossas medidas de 
cyber segurança podem resultar no acesso não autorizado aos nossos sistemas, 
apropriação indébita de informações ou dados, supressão ou modificação de 
informações sobre clientes, ou ataques de negação de serviço ou outra interrupção de 
nossas operações comerciais, o que poderia resultar no fechamento de nossos 
estabelecimentos por um curto ou extenso período e exercer um efeito adverso e 
relevante sobre nosso negócio. Já que as técnicas utilizadas para obter o acesso não 
autorizado e sistemas de sabotagem mudam frequentemente e poderão não ser 
conhecidos até que sejam lançados contra nós ou nossos prestadores de serviços 
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terceirizados, talvez não sejamos capazes de antecipar ou implementar medidas 
adequadas para nos proteger contra esses ataques.  
 
 Caso não sejamos capazes de evitar esses ataques e violações de segurança, 
poderíamos estar sujeitos às obrigações legais e financeiras, nossa reputação seria 
prejudicada e poderíamos sofrer perda substancial de receita decorrente da perda de 
vendas e descontentamento dos clientes. Talvez não tenhamos os recursos ou 
sofisticação técnica para antecipar ou evitar tipos de cyber ataques que se 
desenvolvem rapidamente. Os cyber ataques podem nos atingir, assim como nossos 
clientes ou outros participantes, ou a infraestrutura de comunicação da qual 
dependemos. Além disso, as violações de segurança também podem ocorrer como 
resultado de questões não técnicas, inclusive violações intencionais ou inadvertidas 
pelos nossos funcionários ou pessoas com as quais mantemos relações comerciais. 
Qualquer comprometimento ou violação de nossas medidas de segurança, ou de 
nossos prestadores de serviços terceirizados, poderia resultar em violarmos a 
privacidade aplicável, segurança de dados e outra legislação, e resultar em exposição 
judicial e financeira significativa, publicidade adversa e perda de confiança em nossas 
medidas de segurança, o que poderia exercer um efeito adverso e relevante sobre 
nosso negócio, condição financeira e resultado operacional. 
 
Falhas nos sistemas de tecnologia da informação poderiam impactar as operações da 
Companhia 
 
A Companhia depende bastante de sistemas de tecnologia da informação para 
processar, transmitir e armazenar informações eletrônicas, bem como para se 
comunicar com clientes e fornecedores. Os sistemas de informação da Companhia 
poderão sofrer interrupções devido a ocorrências fora do controle da Companhia, tais 
como desastres naturais, ataques de hackers, falhas nas telecomunicações, vírus de 
computador, dentre outras. Esse tipo de interrupção pode impactar as operações, 
afetando a geração de caixa e/ou situação financeira da Companhia. 
 
Dependemos do sistema de transportes e de infraestrutura para entregar nossos 
produtos, o que pode retardar ou afetar nossa capacidade de distribuir produtos para 
nossas lojas 
 
Os produtos destinados a todas as nossas lojas são distribuídos por nossos centros de 
distribuição localizados em 19 estados brasileiros e no distrito federal. O sistema de 
transporte e a infraestrutura no Brasil são pouco desenvolvidos e necessitam de 
investimentos consideráveis para que possam atuar de forma eficiente e atender 
nossas necessidades comerciais. 
 
Quaisquer interrupções ou reduções significativas no uso da infraestrutura de 
transportes ou em suas operações nas cidades onde nossos centros de distribuição 
estão localizados, resultantes de desastres naturais, incêndio, acidentes, falhas em 
sistemas ou outras causas inesperadas podem retardar ou afetar nossa capacidade de 
distribuir produtos para nossas lojas e reduzir nossas vendas, o que pode nos afetar 
negativamente.  
 
Podemos ser afetados de forma adversa por decisões desfavoráveis em processos 
judiciais ou administrativos em andamento 
 
Estamos envolvidos em processos judiciais e administrativos de natureza cível, 
regulatória, tributária e trabalhista. Não podemos assegurar que as ações e processos 
administrativos serão resolvidos totalmente a nosso favor. Constituímos provisões 
para os processos em que a possibilidade de perda seja avaliada por nossos 
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assessores jurídicos externos como provável, ou seja, cuja probabilidade de perda 
seja superior à possibilidade de êxito. As provisões constituídas pela nossa 
Companhia podem ser insuficientes para fazer face ao custo total decorrente de 
decisões adversas em demandas judiciais e administrativas. Caso o total ou uma 
parcela significativa das ações e dos processos administrativos seja decidido de forma 
desfavorável à nossa Companhia, isso pode ter um impacto adverso relevante em 
nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais. Por fim, além das 
provisões financeiras e dos custos com honorários advocatícios para a assessoria 
dessas causas, podemos nos ver obrigados a oferecer garantias em juízo 
relacionadas a tais processos, o que pode vir a afetar a nossa capacidade financeira.  
 
A Companhia pode não ser capaz de recrutar ou manter pessoas chave 
 
Para suportar e desenvolver suas operações, a Companhia deve atrair e manter 
colaboradores com competências e conhecimentos específicos. A Companhia enfrenta 
diversos desafios inerentes à administração de um grande número de empregados em 
regiões geográficas diversas. Pessoas chave poderão deixar a Companhia por 
motivos diversos e o impacto de sua saída é de difícil previsão, podendo, porém 
dificultar a implementação de planos estratégicos e afetar adversamente os resultados 
de nosso negócio. 
 
Poderemos precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido mediante a emissão de 
valores mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação dos nossos 
acionistas em nosso capital social 
 
É possível que tenhamos interesse em captar recursos no mercado de capitais por 
meio de emissão de ações e/ou colocação pública ou privada de títulos conversíveis 
em ações. A captação de recursos adicionais por meio da emissão pública de ações, 
que pode não prever direito de preferência aos seus atuais acionistas, poderá 
acarretar na diluição da participação dos nossos acionistas que não terão direito de 
preferência ou que, caso o tenham, não possuam recursos suficientes para exercê-lo. 
Ademais, mediante aprovação em assembleia geral, podemos futuramente alterar o 
plano de opção de ações existente para a emissão de ações adicionais para 
administração e outros funcionários da nossa Companhia (conforme descrito no item 
13.4 deste Formulário de Referência), o que pode resultar na diluição imediata dos 
nossos acionistas. 
 
Estamos sujeitos à volatilidade e iliquidez relativas dos mercados de valores 
mobiliários do Brasil, o que pode limitar substancialmente a capacidade dos 
investidores de vender as ações preferenciais subjacentes às ADSs no valor e período 
desejados. 
 
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o 
Brasil, geralmente envolve riscos maiores do que investir em valores mobiliários de 
emissoras em mercados mais desenvolvidos, e esses investimentos geralmente são 
considerados de natureza mais especulativa. O mercado de valores mobiliários do 
Brasil é significativamente menor, menos líquido, mais concentrado e pode ser mais 
volátil do que mercados de valores mobiliários mais desenvolvidos. As dez principais 
ações em termos de volume de negociação foram responsáveis por aproximadamente 
46%, 44% e 44% de todas as ações negociadas na B3, em 2014, 2015 e 2016, 
respectivamente. Dessa forma, embora o investidor tenha direito de retirar as ações 
preferenciais subjacentes às ADSs do depositário a qualquer momento, sua 
capacidade de vender as ações preferências subjacentes às ADSs, ao preço e no 
período em que o investidor desejar, pode ser substancialmente limitada.  
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Podemos não pagar dividendos aos nossos acionistas e titulares de ADS e ações 
preferenciais. 
 
De acordo com nosso estatuto social, somos obrigados a pagar aos nossos acionistas 
um mínimo de 25% de nosso lucro líquido anual a título de dividendos, apurados e 
ajustados de acordo com o método da legislação societária brasileira. Esse lucro 
ajustado pode ser utilizado para absorver prejuízos ou apropriado de outra forma, 
conforme permitido pela legislação societária brasileira, e pode não estar disponível 
para distribuição a título de dividendos. Caso nosso conselho de administração 
determine que essas distribuições são desaconselháveis, em vista de nossa situação 
financeira, podemos não pagar dividendos aos nossos acionistas em um exercício 
fiscal específico. 
 
O investidor titular de ADSs está sujeito aos riscos de perder a capacidade de enviar 
moeda estrangeira para o exterior caso troque suas ADSs por ações preferenciais. 
 
O investidor, na qualidade de titular de ADSs, é beneficiário do certificado eletrônico 
de registro de capital estrangeiro obtido pelo Banco Itaú Corretora de Valores S.A., ou 
Custodiante de nossas ações preferenciais subjacentes às ADSs no Brasil, o que 
permite ao Custodiante converter dividendos e outras distribuições relacionadas às 
ações preferenciais em moeda estrangeira para envio dos resultados ao exterior. Caso 
decida entregar suas ADSs e retirar ações preferenciais, o investidor terá direito de 
continuar a se basear no certificado eletrônico de registro de capital estrangeiro do 
Custodiante por apenas cinco dias úteis a partir da data da retirada. Posteriormente, 
quando da(s) distribuição(ões) relacionada(s) às ações preferenciais, o investidor não 
conseguirá enviar moeda estrangeira ao exterior, a menos que obtenha seu próprio 
certificado eletrônico de registro de capital estrangeiro ou se enquadre nas normas 
brasileiras sobre investimento estrangeiro que permitem a alguns investidores 
estrangeiros comprarem e venderem ações em bolsas de valores brasileiras sem 
necessidade de certificados eletrônicos de registro de capital estrangeiro específicos. 
Caso não se enquadre nas normas sobre investimento estrangeiro, o investidor estará 
sujeito, de modo geral, a um tratamento tributário dos dividendos e distribuições 
relacionados às nossas ações preferenciais e dos resultados da venda das mesmas. 
 
Caso tente obter seu próprio certificado eletrônico de registro de capital estrangeiro, o 
investidor pode incorrer em despesas ou sofrer atrasos no processo de requerimento, 
o que poderá retardar sua possibilidade de receber dividendos ou distribuições 
relacionados às nossas ações preferenciais ou obter o retorno de seu capital de forma 
tempestiva. Além disso, o certificado eletrônico de registro de capital estrangeiro do 
depositário pode ser afetado por futuras mudanças da legislação.  
 
Podemos não ser capazes de proteger nossos direitos de propriedade intelectual. 
 
Nosso sucesso futuro depende significativamente de nossa capacidade de proteger 
nossas marcas atuais e futuras e de defender nossos direitos de propriedade 
intelectual, incluindo marcas registradas, patentes, nomes de domínio, segredos 
comerciais e know-how. Obtivemos registros de marcas registradas que protegem 
nossas marcas e produtos e realizamos pedidos, e esperamos continuar realizando 
pedidos de registro de marcas e patentes para proteger novos produtos e marcas 
desenvolvidas. Não podemos assegurar que os registros de marcas e patentes serão 
concedidos com relação a qualquer um de nossas pedidos. Existe também o risco de, 
por omissão, não renovarmos uma marca ou uma patente em tempo hábil ou que 
nossos concorrentes se oponham ou requeiram a anulação de quaisquer registros de 
marcas e patentes existentes ou futuras obtidas ou licenciadas por nós. Embora 
tenhamos atuado de forma adequada para proteger nosso portfólio de direitos de 
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propriedade intelectual (incluindo registro de marcas e nomes de domínio), não 
podemos assegurar que as medidas que tomamos serão suficientes ou que terceiros 
não infringirão ou se apropriarão dos direitos de propriedade. Se não pudermos 
proteger nossos direitos de propriedade contra infrações ou apropriações indevidas, 
isso pode ter um efeito adverso significativo em nossos negócios, resultados de 
operações, fluxos de caixa ou condição financeira e, em particular, em nossa 
capacidade de desenvolver nossos negócios. 
 
A Companhia pode não se adaptar às mudanças de hábitos de consumo dos clientes. 
 
Competimos com outros varejistas com base no preço, sortimento de produtos, 
localização e layout das lojas e serviços. Os hábitos de consumo estão em constante 
mudança e talvez não possamos antecipar e responder rapidamente a essas 
mudanças. 
 
Se não pudermos adaptar nosso formato de loja ou layout, identificar locais e abrir 
lojas em áreas preferidas, ajustar rapidamente nosso sortimento de produtos ou 
preços relativos a nossos banners e segmentos ou ajustar de outra forma à mudanças 
de preferências do consumidor, como compras em dispositivos móveis, nossos 
negócios e resultados de operação poderiam ser materialmente adversamente 
afetados. 
 
A consumação da venda da nossa participação acionária na Via Varejo pode não 
ocorrer. 
 
Em 23 de novembro de 2016, nosso conselho de administração aprovou o plano de 
venda da nossa participação acionária na Via Varejo, em linha com nossa estratégia 
de longo prazo em focar no desenvolvimento do segmento de varejo alimentar. 
Embora tenhamos concluído que é provável que ocorra a venda da nossa participação 
acionária na Via Varejo, não podemos assegurar que a operação será consumada nos 
termos, condições e tempo esperados. Caso a venda da nossa participação acionária 
na Via Varejo não ocorra de acordo com as nossas expectativas, especialmente até ao 
final de 2017, poderemos ter que reconsiderar a nossa estratégia de longo prazo, uma 
vez que continuaremos a controlar e operar a Via Varejo, o que poderia causar um 
efeito material adverso em nossos negócios, operações, resultados operacionais e 
condição financeira. 
 
(b) aos controladores, diretos e indiretos, da Companhi a, ou seu grupo de 

controle 
 

A Companhia possui acionistas controladores que têm capacidade para dirigir nossos 
negócios.  
 
Nossos acionistas controladores, o Grupo Casino Guichard Perrachon, ou Grupo 
Casino, juntamente com sua controlada Almacenes Éxito S.A., ou Éxito, indiretamente, 
por meio da holding Wilkes Participações S.A., têm o poder de, entre outros: nomear a 
maioria dos membros do nosso conselho de administração que, por sua vez, nomeiam 
os membros da diretoria; determinar o resultado da vasta maioria dos atos que exija 
aprovação dos acionistas, inclusive o momento e o pagamento de quaisquer 
dividendos futuros, desde que observemos parâmetros estabelecidos no estatuto 
social da Companhia e pela Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações 
posteriores, ou a competente legislação societária brasileira; determinar 
reestruturações societárias, aquisições, alienações, bem como a transferência de 
nosso controle a terceiros; celebrar novos acordos, e deliberar sobre financiamentos e 

PÁGINA: 30 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



4.1 - Descrição dos fatores de risco

transações similares. Nossos acionistas controladores podem prevalecer sobre nossos 
outros acionistas ou detentores de ADSs. 
 
(c) aos acionistas da Companhia 

 
Não aplicável 
 
(d) às controladas e coligadas da Companhia 

 
Pertencemos a um grupo econômico no qual participam outras sociedades 
operacionais que são ou poderão ser parte em processos judiciais nos quais 
poderemos ser solidária ou subsidiariamente responsáveis 
 
Pertencemos a um grupo econômico em que existem outras sociedades operacionais. 
No curso de suas atividades, essas sociedades são partes em processos judiciais nos 
quais, caso condenadas, o resultado do processo poderá nos afetar de forma solidária 
ou subsidiária. Isso inclui processos de diversas naturezas tais como, questões 
previdenciárias, trabalhistas e ambientais. Caso alguma das sociedades do nosso 
grupo econômico sofra condenação judicial e sejamos chamados a responder 
subsidiária ou solidariamente por tal condenação, os nossos resultados operacionais e 
financeiros poderão ser adversamente afetados. 
 
Resultados negativos de sociedades controladas podem afetar negativamente o nosso 
resultado operacional 
 
Nossa Companhia detém participação em diversas sociedades operacionais (para 
mais informações, vide o item 8 deste Formulário de Referência). Dessa forma, parte 
de nosso resultado decorre do resultado dessas sociedades e, sendo assim, o 
resultado não satisfatório dessas poderá afetar negativamente o nosso resultado. 
 
(e) aos fornecedores da Companhia 

 
Algumas categorias de produtos que comercializamos são substancialmente 
adquiridos de poucos fornecedores e caso ocorram alterações nessa cadeia de 
fornecimento, nossas atividades e negócios podem ser afetados adversamente 
 
Algumas categorias de produtos que comercializamos são substancialmente 
adquiridos de poucos fornecedores, inclusive em razão da concentração do mercado. 
Caso algum fornecedor não seja capaz de fornecer os produtos na quantidade e na 
frequência usualmente adquirida por nossa Companhia ou não possua estoques 
suficientes destes produtos, podemos não ser capazes de manter o nível de vendas 
na categoria afetada, o que pode causar um efeito adverso relevante sobre nossas 
atividades e nosso resultado. 
 
Atualmente, há fornecedores relevantes da Companha envolvidos em 
desdobramentos da Operação Lava Jato, o que pode afetar adversamente o nível de 
vendas em tais categorias ou mesmo a continuidade do fornecimento dos produtos de 
tais empresas. 
 
Não podemos garantir que nossos prestadores de serviço ou fornecedores não 
venham a se utilizar de práticas irregulares 
 
De acordo com o nosso Código de Ética, todos os nossos fornecedores, prestadores 
de serviços e parceiros comerciais devem respeitar e cumprir as leis e regulamentos 
(incluindo, a Lei Anticorrupção - Lei nº 12.846/13), bem como os princípios éticos do 
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nosso Código de Ética. No entanto, devido à grande pulverização e terceirização das 
operações dos nossos prestadores de serviço e da cadeia produtiva dos nossos 
fornecedores, não podemos garantir que alguns deles estejam em desacordo com 
nosso Código de Ética e infringentes à legislação anticorrupção e de prevenção à 
lavagem de dinheiro, nem que não venham a apresentar problemas com questões 
trabalhistas ou relacionados à sustentabilidade, quarteirização da prestação de 
serviços ou da cadeia produtiva e condições de segurança impróprias ou mesmo que 
venham a se utilizar dessas irregularidades para terem um custo mais baixo de seus 
produtos. Caso quantidade significativa dos nossos prestadores de serviço ou 
fornecedores o façam, poderemos ter prejuízos com nossa imagem e, como 
consequência, perda de atratividade junto aos nossos clientes, com impacto direto na 
redução de nossa receita líquida e resultado operacional, bem como queda no valor 
das ações de nossa emissão. 
 
(f) aos clientes da Companhia 

 
Nossa Companhia está exposta aos riscos associados com financiamento e 
empréstimos aos clientes 
 
As vendas parceladas são amplamente utilizadas no mercado brasileiro de 
eletrodomésticos. Temos uma parceria financeira com o Itaú Unibanco Holding S.A., 
ou Itaú Unibanco, por meio do qual estabelecemos a Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento, ou FIC, que exclusivamente oferece cartões de crédito, 
serviços financeiros e seguros em nossas lojas. 
 
A FIC está sujeita aos riscos normalmente associados à concessão desses tipos de 
financiamento, inclusive riscos de inadimplência no pagamento de principal e juros e 
qualquer desequilíbrio entre custo e vencimento de nosso financiamento em relação 
ao custo e vencimento de financiamento aos seus clientes, podendo ter um efeito 
prejudicial substancial sobre nossa Companhia. 
 
Podemos ser responsabilizados por incidentes com consumidores relacionados a 
reações adversas após o consumo de produtos 
 
Sobre nossas políticas de controle e qualidade, os produtos que comercializamos em 
nossas lojas podem causar reações adversas a seus consumidores. Incidentes 
envolvendo tais produtos poderão causar um efeito material adverso nas nossas 
atividades, situação financeira e resultados operacionais. Ações judiciais ou processos 
administrativos com esse fim poderão ser propostos contra a nossa Companhia, sob 
as alegações de que os nossos produtos estavam defeituosos, deteriorados, 
adulterados, contaminados, não possuíam as propriedades anunciadas, não 
continham informações adequadas sobre possíveis efeitos colaterais ou sob os riscos 
de interação com outras substâncias químicas, dentre outras. Qualquer risco à saúde, 
real ou possível, associado a tais produtos, inclusive publicidade negativa referente a 
estes riscos, poderá causar a perda de confiança de nossos consumidores na 
segurança, eficácia e qualidade dos produtos comercializados em nossas lojas, 
especialmente com relação aos produtos de “marcas exclusivas”. Qualquer alegação 
dessa natureza contra a nossa marca e/ou os produtos comercializados em nossas 
lojas poderá causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação 
financeira e resultados operacionais. 
 

PÁGINA: 32 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



4.1 - Descrição dos fatores de risco

Nosso negócio depende de marcas sólidas. Talvez não consigamos manter e melhorar 
nossas marcas, ou é possível que recebamos reclamações dos clientes ou publicidade 
negativa, o que poderia afetar adversamente nossas marcas 
 
Acreditamos que nossas marcas Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra, Extra 
Supermercado, Minimercado Extra e Assaí contribuem significativamente para o 
sucesso de nosso negócio. Também acreditamos que manter e melhorar essas 
marcas se faz crítico para manter e expandir nossa base de clientes. Manter e 
melhorar nossas marcas também dependerá em grande parte de nossa capacidade de 
continuar criando a melhor experiência ao cliente, com base em nossos preços 
competitivos e ao nosso amplo sortimento de produtos. 
 
Reclamações do cliente ou publicidade negativa sobre nossas ofertas de produtos ou 
serviços poderiam prejudicar nossa reputação e diminuir a confiança do consumidor. A 
menor solidez de nossas marcas e menor reputação poderia exercer um efeito 
adverso relevante sobre nosso negócio, condição financeira e resultado operacional.  
 
(g) ao setor varejista 

 
Enfrentamos concorrência significativa, o que pode afetar negativamente nossa 
participação de mercado e lucro líquido 
 
Atuamos principalmente nos setores de varejo de alimentos e de eletrodomésticos. O 
setor de varejo de alimentos no Brasil, inclusive o segmento de atacado de 
autosserviço, e o setor de eletrodomésticos são altamente competitivos no Brasil. 
Enfrentemos concorrência intensa de pequenos varejistas, especificamente daqueles 
que operam no segmento informal da economia brasileira. Além disso, em nossos 
mercados, e particularmente nas áreas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 
concorremos no setor varejista de alimentos com várias cadeias de grandes 
multinacionais de varejo de alimentos, mercadorias gerais e atacado de autosserviço, 
bem como supermercados locais e mercearias independentes. No setor de 
eletrodomésticos, também concorremos com grandes redes multinacionais e grandes 
empresas brasileiras especializadas. Aquisições ou fusões no setor também poderão 
aumentar a concorrência e afetar negativamente nossa participação de mercado e 
lucro líquido. 
 
O segmento varejista é sensível às reduções do poder de compra do consumidor e 
ciclos econômicos desfavoráveis 
 
Historicamente, o segmento varejista passou por períodos de desaceleração 
econômica que resultaram em declínio nos gastos do consumidor. O êxito das 
operações no setor varejista de eletrodomésticos depende de vários fatores 
relacionados com os gastos e renda do consumidor, incluindo as condições gerais do 
negócio, taxas de juros, inflação, disponibilidade de crédito consumidor, tributação, 
confiança do consumidor nas condições econômicas futuras, taxa de emprego e níveis 
salariais. As reduções na disponibilidade de crédito e políticas de crédito mais severas 
por parte da nossa Companhia e das empresas de cartão de crédito podem afetar 
negativamente nossas vendas, especialmente, o segmento de eletrodomésticos.  
 
Condições econômicas desfavoráveis no Brasil, ou condições econômicas 
internacionais desfavoráveis que se refletem na economia brasileira, podem reduzir os 
gastos do consumidor e a renda disponível. Nas classes de renda mais baixa, que 
possuem relativamente menos acesso ao crédito às condições de refinanciamento de 
dívida tendem a estrar mais restritas e com maior suscetibilidade aos aumentos da 
taxa de desemprego. 
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Desde 2011, o Brasil tem vivenciado uma desaceleração econômica. As taxas de 
crescimento do produto interno bruto, ou PIB, foram de -3,6% em 2016, -3,8% em 
2015, 0,5% em 2014, 2,7% em 2013 e 1,8% em 2012, comparadas a um crescimento 
do PIB de 7,5% em 2010. De acordo com o Boletim Focus divulgado pelo Banco 
Central em março de 2017, analistas projetam que o PIB brasileiro aumentará 0,48% 
em 2017. 
 
Nossos resultados operacionais e condição financeira têm sido, e continuarão a ser, 
afetados pela taxa de crescimento do PIB brasileiro. Nós não podemos assegurar que 
o PIB aumentará ou permanecerá estável. Desenvolvimentos na economia brasileira 
podem afetar as taxas de crescimento brasileiras e, consequentemente, a nós. 
 
Devido ao fato de que o setor varejista no Brasil ser percebido como voltado 
essencialmente para o crescimento, dependemos da taxa de crescimento da 
população urbana brasileira e seus diferentes níveis de renda. Qualquer redução ou 
desaceleração no crescimento poderá afetar adversamente nossas vendas e resultado 
operacional. 
 
(h) regulamentação dos setores em que a Companhia atua 

 
Instituições financeiras no Brasil, incluindo a FIC, estão sujeitas à mudança de 
regulamentação pelo Banco Central. 
 
A FIC é uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central, portanto, sujeita 
à relevante regulamentação. A estrutura reguladora do sistema financeiro brasileiro 
muda constantemente. As normas do governo brasileiro e suas intervenções podem 
afetar negativamente nossas operações e rentabilidade mais do que um varejista sem 
operações financeiras. Leis e regulamentos existentes podem sofrer alterações, e sua 
aplicação e interpretação também estão sujeitas a mudanças, e novas leis e 
regulamentos podem ser adotados. A FIC e, consequentemente, a Companhia, podem 
ser negativamente afetados por mudanças nos regulamentos, inclusive aqueles 
relacionados com: (i)exigências mínimas de capital; (ii) exigências para investimentos 
em capital fixo; (iii) limites e outras restrições de crédito; (iv) exigências contábeis; e (v) 
intervenção, liquidação e/ou sistemas gerenciais especiais e temporários. 
 
Regulamentações monetárias impostas pelo Governo Federal podem afetar 
adversamente a nossa Companhia 
 
Para oferecer suporte à política monetária, o Governo Federal periodicamente introduz 
regulamentações com o objetivo de controlar a taxa de inflação por meio da alteração 
dos requisitos impostos aos depósitos compulsórios incidentes sobre os empréstimos 
e depósitos, de regulação do prazo máximo dos financiamentos e imposição de 
limitações sobre o montante que pode ser financiado, dentre outras ferramentas. Tais 
controles são utilizados pelo Governo Federal com o objetivo básico de regular a 
disponibilidade de crédito e para reduzir ou aumentar o consumo. Por vezes, essas 
regulamentações afetam a capacidade dos clientes em obter crédito e podem restringir 
o crescimento da carteira de crédito da coligada FIC. Alguns desses controles 
possuem caráter permanente e afetam os negócios por longos períodos. Não há 
nenhuma garantia de que no futuro o Governo Federal não irá adotar novas 
regulamentações que possam afetar nossa liquidez, estratégia de financiamento, 
crescimento dos empréstimos ou mesmo nossa lucratividade, bem como a solvência 
de nossos clientes. 
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Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de sua 
convergência ao IFRS podem afetar adversamente nossos resultados 
 
A legislação societária brasileira foi modificada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, 
objetivando facilitar o processo de convergência do BR GAAP para o IFRS. 
Posteriormente, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) emitiu uma série de 
pronunciamentos, interpretações e orientações com o objetivo de alinhar as práticas 
contábeis adotadas no Brasil ao IFRS, e continuará emitindo tais normas contábeis a 
fim de convergir os novos pronunciamentos emitidos pelo IASB. 
 
Não há como garantir que modificações contábeis futuras não irão afetar de maneira 
significativa nossas demonstrações financeiras consolidadas e informações trimestrais 
consolidadas, tanto retroativa como prospectivamente, podendo afetar adversamente 
a comparação das nossas demonstrações financeiras e informações trimestrais de 
exercícios/períodos futuros com as demonstrações financeiras e informações 
trimestrais apresentadas atualmente e o cumprimento de covenants financeiros. 
 
Alterações na legislação tributária brasileira ou conflitos em sua interpretação podem 
impactar adversamente a nossa Companhia, aumentando os impostos que somos 
obrigados a pagar 
 
O governo brasileiro tem frequentemente implementado diversas alterações nos 
regimes fiscais que podem afetar a nossa Companhia e nossos clientes, inclusive 
como resultado da execução ou alteração de tratados fiscais. Essas alterações 
incluem mudanças nas alíquotas vigentes e/ou criação de tributos, temporários ou 
definitivos, cujos recursos são destinados a fins estabelecidos pelo governo. 
 
Algumas dessas mudanças podem resultar em aumentos da nossa carga tributária, o 
que poderia afetar adversamente a nossa lucratividade e os preços de nossos 
serviços, bem como restringir nossa capacidade de fazer negócios em nossos 
mercados existentes, afetando negativamente nossos resultados financeiros. Não 
podemos garantir que seremos capazes de manter o fluxo de caixa projetado e 
rentabilidade após quaisquer aumentos nos impostos brasileiros aplicáveis à nossa 
Companhia e nossas operações. 
 
Ademais, algumas leis fiscais podem ser interpretadas controversamente pelas 
autoridades fiscais, incluindo, mas não limitando a regulamentação aplicável às 
reestruturações societárias. Assim, podemos ser adversamente afetados no caso de 
uma interpretação diferente daquela em que nos baseamos para realizar nossas 
transações. 
 
Se não cumprirmos satisfatoriamente as leis e regulamentos destinados a combater a 
corrupção governamental no país em que vendemos nossos produtos, poderemos 
ficar sujeitos a multas, penalidades ou outras sanções administrativas, e poderemos 
ter impacto negativo no âmbito financeiro e reputacional 
 
Há risco de que nossos empregados, representantes ou agentes intermediários 
pratiquem atos que violem o US Foreign Corrupt Pratices Act e a Lei 12.846/13 (“Lei 
Anticorrupção”), que vedam a realização de pagamentos ou vantagens indevidas a 
funcionários públicos ou a pessoas a eles relacionados. Essas leis dispõem sobre a 
responsabilização objetiva de pessoas jurídicas, no âmbito administrativo e civil, 
modificando substancialmente o tratamento conferido, até então, à prática de atos de 
corrupção. Conforme a Lei Anticorrupção, as empresas que forem consideradas 
culpadas por atos de corrupção poderão ficar sujeitas a multas no valor de até 20% do 
faturamento bruto do exercício anterior, além de reparação integral dos danos e 
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publicação de decisão condenatória em meios de comunicação de grande circulação. 
A adoção de um programa de Compliance eficaz poderá ser levada em consideração 
pelas autoridades brasileiras na aplicação dessas sanções, nos termos da Lei 
Anticorrupção. Por conseguinte, se nos envolvermos em quaisquer investigações nos 
termos da Lei Anticorrupção e se nosso programa de Compliance não for considerado 
suficientemente eficaz pelas autoridades brasileiras, poderemos sofrer sanções mais 
graves, além de ter nossa imagem denegrida perante clientes e investidores. 
 
É possível que o investidor não consiga exercer os direitos de preferência com relação 
às ações preferenciais subjacentes a ADSs. 
 
O investidor não poderá exercer os direitos de preferência relacionados às ações 
preferenciais subjacentes às suas ADSs a menos que uma declaração de registro de 
acordo com o United States Securities Act de 1933 (“Securities Act”) esteja em vigor 
com relação a esses direitos ou uma isenção das exigências de registro do Securities 
Act esteja disponível. Não somos obrigados a protocolar uma declaração de registro 
ou tomar qualquer medida para disponibilizar os direitos de preferência aos titulares de 
ADSs. A menos que protocolemos uma declaração de registro ou na hipótese em que 
uma isenção de registro seja aplicável, o investidor poderá receber apenas recursos 
líquidos das vendas de seus direitos de preferência pelo depositário ou, se os direitos 
de preferência não puderem ser vendidos, eles prescreverão e o investidor não 
receberá qualquer quantia por eles. Além disso, poderemos emitir um número 
considerável de ações preferenciais em contrapartida a futuras aquisições e talvez 
optemos por não estender os direitos de preferência aos titulares de ADSs. 
 
(i) aos países estrangeiros em que a Companhia atua 

 
Os desdobramentos e a percepção de risco em outros países, especialmente nos 
Estados Unidos e em países da União Europeia e do mercado emergente, poderão 
afetar negativamente nosso negócio e o preço de mercado dos valores mobiliários 
brasileiros, inclusive das nossas ADSs e ações preferenciais 
 
O preço de mercado de valores mobiliários de emissoras brasileiras é afetado pelas 
condições econômicas e de mercado em outros países, inclusive os Estados Unidos e 
mercados emergentes. Embora as condições econômicas nesses países possam ser 
significativamente diferentes das encontradas no Brasil, as reações dos investidores 
aos desdobramentos em outros países poderão afetar negativamente o preço de 
mercado dos valores mobiliários de emissoras brasileiras. Crises nos Estados Unidos, 
na União Europeia ou em mercados emergentes poderão reduzir o interesse do 
investidor em valores mobiliários de emissoras brasileiras, incluindo os nossos. Isso 
pode afetar negativamente o preço de mercado de nossas ações preferenciais e das 
ADSs, e também pode dificultar nosso acesso aos mercados de capitais e ao 
financiamento de nossas operações no futuro em termos aceitáveis, quando obtidos. 
 
A recente alta volatilidade no mercado brasileiro ocorreu, entre outros fatores, em 
razão das incertezas quanto ao resultado das eleições norte-americanas, à política 
monetária dos Estados Unidos, ao chamado "Brexit" e suas consequências nos 
mercados financeiros internacionais, maior aversão ao risco em países emergentes e 
incertezas quanto às condições macroeconômicas e políticas. Adicionalmente, 
estamos expostos à interrupção e à volatilidade dos mercados financeiros globais 
devido aos seus efeitos no ambiente econômico e financeiro, particularmente no 
Brasil, como recessão econômica, aumento da taxa de desemprego, diminuição do 
poder de compra dos consumidores e indisponibilidade de crédito. Essas rupturas ou 
volatilidade nos mercados financeiros globais podem aumentar ainda mais os efeitos 
negativos no ambiente econômico e financeiro brasileiro, afetando-nos adversamente. 
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(j) às questões socioambientais  

 
Estamos sujeitos a leis e regulamentos ambientais 
 

Estamos sujeitos a uma vasta legislação federal, estadual e municipal relacionada à 
preservação e proteção do meio ambiente e especialmente com relação aos nossos 
postos de gasolina. Entre outras obrigações, essa legislação estabelece exigências e 
padrões de licenças ambientais para a liberação de esgoto, emissões de gases, 
gestão de resíduos sólidos e áreas protegidas. Incorremos em despesas para 
prevenção, controle, redução ou eliminação de liberações no ar, solo e água em 
nossos postos de gasolina, bem como descarte e manejo de resíduos em nossas lojas 
e centros de distribuição. O não cumprimento das referidas leis e regulamentos poderá 
nos expor a sanções administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou 
indenizar terceiros pelos danos causados. Não podemos assegurar que essas leis e 
regulamentos não se tornarão mais estritos. Nesse caso, talvez sejamos obrigados a 
aumentar, talvez significativamente, nossos investimentos e custos visando cumprir as 
referidas leis e regulamentos ambientais. Investimentos ambientais não previstos 
podem reduzir os recursos disponíveis para outros investimentos e podem afetar 
significativamente e adversamente a Companhia, assim como a cotação das nossas 
ADSs e ações preferenciais. 
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Estamos expostos a riscos de mercado decorrentes de oscilações.  Risco de mercado 
significa a perda potencial decorrente de oscilações negativas nas taxas de mercado, 
tais como taxas de câmbio e taxas de juros.  
 
(a) Risco de Taxa de Juros 

 
Atualmente, mantemos grande parte de nossas reservas de caixa aplicada a taxas 
correlacionadas ao CDI, as quais em sua grande maioria possuem liquidez diária, e 
sobre esta aplicação auferimos receitas de juros, que variam em função do CDI. Em 
31 de dezembro de 2016 tínhamos R$ 5.122 milhões em reservas de caixa ou 
equivalentes. 
 
Por outro lado, possuímos cerca de 71% de nosso endividamento em moeda local, 
refletido principalmente em debêntures, além de outros empréstimos em reais, sujeitos 
à variação do CDI. Portanto, sobre esse endividamento pagamos despesas de juros 
que variam em função do CDI.  
 
Sobre a parcela de nosso endividamento em moeda estrangeira, que representa cerca 
de 29% de nosso endividamento total, adotamos uma política de hedge que consiste 
na troca de taxas de juros fixas e moedas estrangeiras para real e taxas de juros 
locais variáveis (CDI) (swaps Dólar/juros fixos x CDI), por meio de contratos 
celebrados com a mesma contraparte responsável pelo financiamento original em 
moeda estrangeira, usualmente dólares norte-americanos. As decisões referentes aos 
contratos de swaps são tomadas caso a caso, levando-se em consideração o valor e a 
duração da exposição, a volatilidade do mercado e tendências econômicas. Os 
ganhos e perdas, realizados ou não, sobre esses contratos, são incluídos no resultado 
financeiro. 
 
Temos empréstimos do BNDES a taxas fixas, no FINAME. 
 
Administramos nossa carteira de dívida em resposta às mudanças nas taxas de juros 
e taxas cambiais periodicamente pela baixa, resgate e recompra da dívida, e utilizando 
instrumentos financeiros derivativos.  
 
Não tivemos, e não esperamos ter, dificuldades na obtenção de financiamento ou 
refinanciamento da dívida existente.  
A tabela abaixo fornece informações sobre nossos instrumentos significativamente 
sensíveis à taxa de juro. Para a dívida de taxa de juro variável, a taxa apresentada é a 
taxa média ponderada calculada em 31 de dezembro de 2016.  
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  31 de dezembro de 2016  
  Data de Vencimento Prevista  
 

2017 
20
18 2019 

20
20 

202
1 

Poster
iorme

nte  Total  

Custo 
de 

Financi
ament

o 

Valo
r 

Just
o 

Taxa de 
Juros 
Média 
Anual 

  (em milhões de reais) 
Ativos:            
Caixa e 
bancos - 
Brasil ........................349 - - - - - 349 - 349  
Caixa e 
bancos – 
Exterior 66      66  66  
Aplicações 
financeiras 
- Brasil ......................4.697 - - - - - 4.697 - 

4.69
7 

98,26% do 
CDI 

Total de 
caixa e 
disponibili
dades .......................5.112 - - - - - 5.122 - 

5.12
2  

           
Passivos:            
Empréstim
os e 
financiame
ntos           
Taxa 
flutuante, 
denomina
da em 
dólares (*) .................1.284 209  - - - 1.493 - 

1.49
3 

(103,13% do 
CDI)+ (2,62% 
a.a.) 

Taxa 
flutuante, 
denominad
a em euros 
(**) ............................1 216 - - - - 217 - 217 

(100,50% do 
CDI)+ (1,94% 
a.a.) 

Taxa 
flutuante, 
denominad
a em reais .................1.057 253 27 16 13 63 1.427 (6) 

1.41
5 

(106,88% do 
CDI) + (TR + 
9,98% a.a.)  

Taxa 
flutuante, 
denominad
a em reais .................7 8 8 8 8 12 51 - 34  (2,81% a.a.) 
Taxa 
flutuante, 
denomina
da em 
reais .........................41 41 40 38 25 30 215 - 214 

(97,65% do 
CDI) + 
(1,37% do 
GPDI) + 
(22,62% a.a.) 

Total de 2.390 727 75 62 46 105 3.403 (6) 3.37  
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empréstim
os e 
financiame
ntos ..........................

3 

Taxa 
flutuante 
de 
debênture
s e nota 
promissóri
a, 
denomina
da em 
reais .........................573 450 1.463 - - - 2.486 (14) 

2.44
8 

(103,33% do 
CDI) 

Total 
passivo ..................2.963 

1.17
7 1.538 62 46 105 5.889 (20) 

5.82
1  

 
 
(b) Risco de Taxa de Câmbio 

 
Apesar de ter dívida em moeda estrangeira, com a utilização de hedge não estamos 
expostos a risco de câmbio. 
 
Nossa utilização de instrumentos financeiros de derivativos está limitada 
substancialmente ao uso dos contratos de swap de moeda cruzada para mitigar os 
riscos cambiais. Os contratos de swap de moeda estrangeira permitem que troquemos 
a dívida de taxa fixa de curto e longo prazo denominada em dólar norte-americano e 
euros por dívida de taxa flutuante denominada em real, com base na variação da taxa 
de CDI. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a dívida originalmente denominada em 
dólar norte-americano e em euros era de R$ 1.710 milhões e de R$ 2.690 milhões, 
respectivamente, a qual estava coberta pelos swaps da taxa flutuante em reais, 
baseada na taxa de CDI, e foi tratada em uma base combinada como se esses 
empréstimos fossem originalmente em reais acrescidos de CDI. Além disso, os 
contratos de swap não estabelecem alienação fiduciária. 
 
A tabela abaixo fornece informações sobre nossa dívida em aberto em 31 de 
dezembro de 2016.  
 

PÁGINA: 40 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

 

 Data de Vencimento Prevista  
 

2017 2018 2019 2020 2021 
Posterior

mente  Total  
Valor 
Justo  

 (em milhões de reais)  
Empréstimos e 
financiamentos 

        

Dólares (*) .........  1.284 209 -- -- - - 1.493 1.493
Euros (**) ..........  1 216 - -- - - 217 217
Reais.................  1.104 301 74 62 45 101 1.687 1.663

Total de 
empréstimos e 
financiamentos  2.389 726 74 62 45 101 3.397 3.373

Debêntures e notas 
promissórias 

  

Reais.................  568 446 1.458 - - 2.472 2.448
Total de debêntures
 .....................  

568 446 1.458 - - - 2.472 2.448

 
(*) Originalmente denominado em dólar norte-americano e trocado para CDI. 
(**) Originalmente denominado em euros e trocado para CDI. 
 
Análise de sensibilidade dos instrumentos financeir os 
 
Foi considerado como cenário mais provável, na avaliação da Administração de se 
realizar, nas datas de vencimento de cada uma das operações, o que o mercado vem 
sinalizando através das curvas de mercado (moedas e juros) da B3. Dessa maneira, 
no cenário provável (I), não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos 
financeiros. Para os cenários (II) e (III), para efeito exclusivo de análise de 
sensibilidade, considerou-se, conforme determinado nas normas editadas pela CVM, 
uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco, até um ano 
dos instrumentos financeiros. 
 
Para o cenário provável, a taxa de câmbio ponderada definida foi de R$3,44 no 
vencimento, e a taxa de juros ponderada foi de 12,35% ao ano. 
No caso dos instrumentos financeiros derivativos (destinados à proteção da dívida 
financeira), as variações dos cenários são acompanhadas dos respectivos objetos de 
proteção, indicando que os efeitos não são significativos. 
 
A Companhia divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros derivativos, os 
instrumentos financeiros correspondentes e certos instrumentos financeiros na tabela 
de análise de sensibilidade abaixo, para cada um dos cenários mencionados: 
 
(i) Outros instrumentos financeiros 

(em milhões de reais)  
      Projeção de mercado 

Transações  

Risco 
(variação do 

CDI)  

Saldo 
em 

31.12.2
016 

 
Cenário

 I  
Cenário

 II  
Cenário

 III 

           
Contrato de swap de taxa pré-
fixada (ponta passiva)   

101,44% do 
CDI  

(125)  (182)  (187)  (192) 
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Contrato de swap cambial 
(ponta passiva)  

102,69% do 
CDI  

(1.714)  (2.126)  (2.160)  (2.194) 

Debêntures  107% do CDI  (939)  (1.055)  (1.084)  (1.113) 
Certificados de recebíveis de 
agronegócio  97,50% do CDI  (1.017)  (1.138)  (1.169)  (1.199) 

Nota promissória  108,00% do 
CDI  (530)  (606)  (625)  (643) 

Empréstimos bancários - CBD  
107,16% do 

CDI  
(1.128)  (1.283)  (1.322)  (1.361) 

Arrendamento mercantil  
100,19% do 

CDI  
(74)  (83)  (85)  (87) 

Arrendamento mercantil  95,31% do CDI  
(88)  (99)  (102)  (105) 

Arrendamento mercantil  100% do CDI  (8)  (9)  (9)  (10) 
Empréstimos bancários - 
Barcelona  108% do CDI  (174)  (199)  (206)  (212) 

Exposição total a empréstimos 
e financiamentos    (5.797)  (6.780)  (6.949)  (7.116) 

  
 

 
       

Equivalentes de caixa (*)  98,26% do CDI  4.697  5.277  5.422  5.567 
Exposição líquida:    (1.100)  (1.503)  (1.527)  (1.549) 
Efeito líquido - ganho:       (403)  (427)  (449) 

 
(*) média ponderada 
 
A Companhia possui ainda uma exposição líquida (entre fornecedores estrangeiros e 
caixa aplicados no exterior) de 15 milhões em dólares norte-americanos e 11 milhões 
em euros, além de saldo de investimentos negativo em controladas no exterior no 
montante de 6 milhões de euros. A Administração da Companhia não preparou análise 
de sensibilidade relacionada à exposição cambial por entender que os montantes 
envolvidos não são significativos.   
 
Em 2015 a Companhia, através de subsidiárias cuja moeda funcional é o euro, 
possuía saldo de empréstimos de R$364 milhões com a empresa do Grupo Casino 
Polca, também denominado em euros, com encargos financeiros determinados pela 
taxa EONIA+0,5%a.a. Considerando que a parcela da taxa de juros que é pós-fixada 
ser considerada de baixa representatividade, a Companhia não está exposta a 
variação significativa de oscilação desta taxa de juros e, portanto, não houve a 
necessidade da análise de sensibilidade para esta exposição. 
 
A Companhia possui saldo de contas a pagar a Greenyellow de R$149 milhões, 
referente à aquisição de imobilizado visando à eficiência energética da Companhia. O 
pagamento ocorrerá em 96 parcelas à taxa pré-fixada de 9% ao ano. 
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4.3 – Descrição dos processos judiciais, administra tivos ou arbitrais em que a 
Companhia ou suas controladas sejam parte que: (i) que não estejam sob sigilo, e 
(ii) que sejam relevantes para os negócios da Compa nhia ou de suas controladas 
 
Em 31 de dezembro de 2016, estávamos envolvidos em processos administrativos e 
ações judiciais decorrentes do curso normal de nossos negócios, de natureza cível, 
trabalhista e tributária. Não é possível estimar o valor de todos os custos potenciais a 
serem incorridos ou das multas a serem impostas, os quais poderão superar os valores 
provisionados pela nossa Companhia.  
 
(i) Processos Cíveis 
 
Somos parte em diversas ações de natureza cível, incluindo indenizações, cobranças, 
entre outras. Nossa Administração constitui provisões em montantes considerados 
suficientes para cobrir decisões judiciais desfavoráveis quando seus consultores 
jurídicos internos e externos entendem que as perdas sejam prováveis. Em 31 de 
dezembro de 2016, a Companhia mantinha uma provisão no montante de R$121 
milhões referente a processos cujo risco de perda foi considerado provável, sendo R$49 
milhões de operação continuada e R$72 milhões de operação descontinuada (R$45 
milhões em 31 de dezembro de 2015), para as quais não há depósitos judiciais. 
 
Não havia, em 31 de dezembro de 2016, ações judiciais de natureza cível que, 
individualmente, fossem relevantes para os nossos negócios e/ou os negócios de 
nossas controladas. 
 
(ii) Processos Trabalhistas 
 
Somos parte em vários processos trabalhistas, principalmente devido a demissões no 
curso normal de nossos negócios. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia mantinha 
uma provisão no montante de R$950 milhões referente a processos cujo risco de perda 
foi considerado provável, sendo R$302 milhões de operação continuada e R$648 
milhões de operação descontinuada (R$597 milhões em 31 de dezembro de 2015), 
referente ao potencial risco de perda em relação às reclamações trabalhistas. Nossa 
Administração, com o auxílio de consultores jurídicos externos, avalia essas demandas 
registrando provisões para perdas quando razoavelmente estimadas, considerando as 
experiências anteriores em relação aos valores demandados. 
 
Não havia, em 31 de dezembro de 2016, ação judicial de natureza trabalhista que, 
individualmente, fosse relevante para os nossos negócios e/ou os negócios de nossas 
controladas. 
 
(iii) Processos Tributários e Administrativos 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia mantinha uma provisão no montante de 
R$915 milhões referente a processos cujo risco de perda foi considerado provável, 
sendo R$189 milhões de operação continuada e R$726 milhões de operação 
descontinuada (R$ milhões em 31 de dezembro de 2015).  
 
Para fins do presente capítulo 4.3., consideraram-se relevantes para os negócios da 
nossa Companhia e/ou de suas controladas aqueles processos administrativos e 
judiciais de natureza tributária (i) cujos riscos de perda tenham sido classificados em 
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provável ou possível pelos assessores legais externos da nossa Companhia; e (ii) cujos 
montantes atribuídos ao risco da perda provável ou possível ultrapassem para cada 
processo, individualmente, o equivalente a R$100.000 (cem milhões de reais). Não 
obstante, seguem abaixo determinados processos cuja soma do montante de prováveis 
e possíveis, em 31 de dezembro de 2016, são inferiores a R$ 100 milhões. Isto porque 
em 2016 houve a reclassificação de probabilidade de êxito de tais processos, cuja soma 
do montante de prováveis e possíveis, em 31 de dezembro de 2015, eram superiores a 
R$ 100 milhões: 
 

Processo nº 19515.000982/2006-61 

a. juízo  
 

Administrativo 
b. instância  

 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
c. data de instauração  

 

22/05/2006 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição e 
Receita Federal do Brasil 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 298.432.686,98 

f. principais fatos  
 

Trata-se de processo administrativo 
decorrente da lavratura de autos de infração, 
por meio dos quais a fiscalização objetiva a 
cobrança de supostos débitos de (i) PIS 
referentes a dezembro de 2002 e agosto a 
dezembro de 2003; (ii) COFINS referentes a 
maio, setembro, outubro e dezembro de 2003 
e (iii) débitos de IRRF referente aos meses 
de janeiro, março, abril, agosto de 2004 e 
março, abril e junho/2005, no valor total de 
R$ 159.317.898,73 (já considerados juros e 
multa de 150%).  
 
Apresentada impugnação em 21/06/2006. Foi 
proferido acórdão pela Delegacia de 
Julgamento da Receita Federal, o qual julgou 
a impugnação procedente em parte, 
mantendo em parte o crédito tributário. Houve 
julgamento do Recurso Voluntário em relação 
à cobrança de IRRF, que cancelou 
integralmente a exigência definitivamente. 
Em relação aos demais tributos, ainda 
aguarda julgamento. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 16.440.124,21 
(ii) remota: R$ 281.992.562,77 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão 
final desfavorável na respectiva discussão 
judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não aplicável, em razão da probabilidade de 
perda possível e remota. 
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Processo nº 19515.001239/2006 -29 

a. juízo  
 

Administrativo 
b. instância  

 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
c. data de instauração  

 

20/06/2006 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição e 
Receita Federal do Brasil 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 237.684.201,70 

f. principais fatos  
 

Trata-se de processo administrativo 
decorrente da lavratura de auto de infração, 
por meio do qual a fiscalização objetiva a 
cobrança de supostos débitos de (i) PIS, 
COFINS, relativamente aos meses de 
fevereiro, março, julho e dezembro de 2004, 
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho 
de 2005 e (ii) IRRF referente aos meses de 
janeiro, fevereiro, março, abril, julho e 
dezembro de 2004, no valor total de R$ 
81.752.755,24 (já considerados juros e multa 
agravada de 150%). 
 
Apresentada impugnação em 20/07/2006. Foi 
proferido acórdão da Delegacia de 
Julgamento da Receita Federal, o qual julgou 
a impugnação procedente em parte, 
mantendo em parte o crédito tributário. Foi 
protocolado Recurso Voluntário. Atualmente, 
aguarda distribuição dos autos ao Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 
O processo administrativo foi desmembrado 
pela Receita Federal, onde a exigência do 
IRRF foi transferida para o processo 
administrativo nº 19515.000231/2009-98, que 
aguarda julgamento do recurso. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) provável: R$ 19.952.850,95 
(ii) possível: R$ 158.823.414,36 
(iii) remota: R$  58.907.936,39 
*os valores acima representam a 
integralidade da cobrança 
(PIS/COFINS/IRRF) 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão 
final desfavorável na respectiva discussão 
judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

R$ 19.952.850,95 relativo à parte provável 
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Processo nº 373088515  

a. juízo  
 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

28/10/2010 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição 
(Autuada) e Receita Federal 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 129.164.621,00 

f. principais fatos  
 

Discussão referente à incidência das 
contribuições previdenciárias sobre valores 
pagos na forma de Previdência Complementar 
Privada. Aguardando julgamento do recurso 
especial (administrativo). 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível: R$ 129.164.621,00 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 30483335  

a. juízo  
 

Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo 
b. instância  

 

Judicial 
c. data de instauração  

 

29/05/2006 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição 
(Autuada) e Fazenda do Estado de São 
Paulo  (Autoridade Fiscal) 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 334.866.472,73 

f. principais fatos  
 

Auto de Infração lavrado pelo fato da autuada 
ter, supostamente, deixado de incluir na base 
de cálculo do ICMS os encargos financeiros 
cobrados por financiamento do preço de 
mercadorias. Ajuizada execução fiscal, 
aguardando julgamento dos embargos à 
execução. A Companhia. discute a 
atualização do Estado de São Paulo, tendo 
em vista, que o índice é muito superior que a 
SELIC. Em junho/2016, após diversas 
decisões favoráveis sobre o tema, alteramos a 
regra de contingência, sendo que, os juros 
superiores a SELIC foram transferidos para o 
remoto. Atualmente, a ação judicial 
mencionada transitou em julgado de forma 
favorável aos interesses da Companhia. 

g. chance de perda (provável, (i) possível: R$ 247.855.444,18 

PÁGINA: 46 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

possível ou remota)  
 

(ii) remoto: R$ 87.011.028,55 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Recolhimento dos valores supostamente 
devidos a título de imposto e penalidades. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
 

 

Processo nº 30455042  

a. juízo  
 

Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

26/12/2005 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
e Fazenda do Estado de São 
Paulo  (Autoridade Fiscal) 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 124.007.287,84 

f. principais fatos  
 

Auto de Infração lavrado pelo fato da autuada 
ter, supostamente, deixado de incluir na base 
de cálculo do ICMS os encargos financeiros 
cobrados por financiamento do preço de 
mercadorias. Aguardando julgamento do 
recuso especial administrativo. A Companhia. 
discute a atualização do Estado de São Paulo, 
tendo em vista, que o índice é muito superior 
que a SELIC. Em junho/2016, após diversas 
decisões favoráveis sobre o tema, alteramos a 
regra de contingência, sendo que, os juros 
superiores a SELIC foram transferidos para o 
remoto. Atualmente, a ação judicial 
mencionada transitou em julgado de forma 
favorável aos interesses da Companhia. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 93.545.324,44 
(ii) remoto: R$ 30.461.963,40 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 16561.720117/2013 -11 

a. juízo  
 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

15/10/2013 

d. partes no processo  
 

Barcelona Comércio Varejista S.A (Autuada) e 
Receita Federal 

e. valores, bens ou direitos R$ 136.743.773,85 
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envolvidos  
 

f. principais fatos  
 

Auto de infração visando a cobrança de 
diferenças de recolhimento de IRPJ, 
supostamente devidas, sob a alegação de que 
houve dedução indevida de amortizações de 
ágio devidamente pago. Decisão de 1ª 
instância julgando parcialmente procedente a 
Impugnação. Decisão de 2ª instância favorável. 
Aguardando formalização de acórdão. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 72.382.012,04 
(ii) remota: R$ 64.361.761,82 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 40109410  

a. juízo  
 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

17/09/2012 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
e Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 315.438.901,46 

f. principais fatos  
 

Auto de Infração em que se discute: (i) a 
legitimidade de créditos de ICMS apropriados a 
título de ressarcimento do ICMS/ST; (ii) a 
legitimidade de créditos de ICMS apropriados 
com base em Notas Fiscais de Entrada 
recebidas de armazéns gerais, em relação às 
quais não foram apresentadas, durante a 
fiscalização, as respectivas 1ª vias; (iii) 
aplicação de multa sobre o total das operações 
registradas em arquivo magnético pelo fato 
deste não estar em conformidade com o 
exigido pela legislação. 
Julgamento convertido em diligência. Decisão 
de 1ª instância parcialmente favorável. 
Interposto Recurso de Ofício e Recurso 
Ordinário. Anulada decisão relativamente ao 
Item 02. Aguardando baixa dos autos à 1ª 
Instância para nova decisão de 1ª Instância. A 
Companhia. discute a atualização do Estado de 
São Paulo, tendo em vista, que o índice é 
muito superior que a SELIC. Em junho/2016, 
após diversas decisões favoráveis sobre o 
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tema, alteramos a regra de contingência, sendo 
que, os juros superiores a SELIC foram 
transferidos para o remoto. Atualmente, a ação 
judicial mencionada transitou em julgado de 
forma favorável aos interesses da Companhia. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 268.737.284,40 
(ii) remoto: R$ 46.701.617,06 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
 

Processo nº 16561.720195/2012 -34 

a. juízo  
 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

20/12/2012 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
e Receita Federal do Brasil 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 562.292.399,71 

f. principais fatos  
 

Auto de infração visando a cobrança de 
diferenças de recolhimento de IRPJ, 
supostamente devidas em relação aos anos-
calendário de 2007 a 2009, sob a alegação de 
que houve dedução indevida de amortizações 
de ágio devidamente pago. Decisão de 1ª 
instância desfavorável, aguardando decisão de 
2ª instância. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 409.338.579,96 
(ii) remota: R$ 152.953.819,75 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 16561.720059/2013 -25 

a. juízo  
 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

18/06/2013 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
e Receita Federal do Brasil 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 592.634.284,98 
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f. principais fatos  
 

Auto de infração visando a cobrança de 
diferenças de recolhimento de IRPJ, 
supostamente devidas em relação ao ano-
calendário de 2010, sob a alegação de que 
houve dedução indevida de amortizações de 
ágio devidamente pago. Decisão de 1ª 
Instância desfavorável. Interposto Recurso 
Voluntário. Decisão de 2ª instância 
reconhecendo a conexão com o Processo 
Administrativo nº 16561.720195/2012-34, que 
aguarda julgamento em conjunto pela 1ª Turma 
Ordinária - 4ª Câmara, da 1ª Seção do CARF. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 422.767.877,26 
(ii) remota: R$ 169.866.407,72 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 19515.722903/2013 -04 

a. juízo  
 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

17/12/2013 

d. partes no processo  
 

Sé Supermercados Ltda. (Autuada) e Receita 
Federal do Brasil 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 248.898.261,59 

f. principais fatos  
 

Auto de infração relativa cobrança de IRPJ, 
CSLL, PIS, COFINS. Julgamento convertido 
em diligência. Aguardando decisão de 1ª 
Instância Administrativa. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 174.854.632,04 
(ii) remota: R$ 74.043.629,55 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 40489980  

a. juízo  
 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

17/11/2014 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
e Secretaria da Fazenda do Estado de São 
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Paulo 
e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 223.211.312,21 

f. principais fatos  
 

Auto de Infração em que se discute: o crédito 
indevido relativo ressarcimento de ICMS - 
Próprio. Decisões de 1ª e 2ª instâncias 
desfavoráveis. Interposição de Recurso 
Especial o qual aguarda julgamento. A 
Companhia. discute a atualização do Estado de 
São Paulo, tendo em vista, que o índice é 
muito superior que a SELIC. Em junho/2016, 
após diversas decisões favoráveis sobre o 
tema, alteramos a regra de contingência, sendo 
que, os juros superiores a SELIC foram 
transferidos para o remoto. Atualmente, a ação 
judicial mencionada transitou em julgado de 
forma favorável aos interesses da Companhia. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 181.927.863,47 
(ii) remoto: R$ 41.283.448,73  

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 40496340  

a. juízo  
 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

08/12/2014 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
e Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 148.231.367,69 

f. principais fatos  
 

Auto de Infração em que se discute: o crédito 
indevido relativo ressarcimento de ICMS - 
Próprio. Decisões de 1ª e 2ª instâncias 
desfavoráveis. Interposto Recurso Especial o 
qual aguarda julgamento. A Companhia. 
discute a atualização do Estado de São Paulo, 
tendo em vista, que o índice é muito superior 
que a SELIC. Em junho/2016, após diversas 
decisões favoráveis sobre o tema, alteramos a 
regra de contingência, sendo que, os juros 
superiores a SELIC foram transferidos para o 
remoto. Atualmente, a ação judicial 
mencionada transitou em julgado de forma 
favorável aos interesses da Companhia. 
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g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 123.608.991,27 
(ii) remoto: R$  24.622.376,42 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 40247569  

a. juízo  
 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

01/07/2013 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
X Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 129.256.250,77 

f. principais fatos  
 

Auto de Infração em que se discute: o crédito 
indevido relativo ICMS Próprio e Portaria CAT 
nº 17/99. Decisão de 2ª Instância desfavorável. 
Recurso Especial julgado improcedente. 
Interposto Pedido de Retificação de Julgado o 
qual foi inadmitido. Aguardando inscrição do 
Débito em Dívida Ativa. A Companhia. discute 
a atualização do Estado de São Paulo, tendo 
em vista, que o índice é muito superior que a 
SELIC. Em junho/2016, após diversas decisões 
favoráveis sobre o tema, alteramos a regra de 
contingência, sendo que, os juros superiores a 
SELIC foram transferidos para o remoto. 
Atualmente, a ação judicial mencionada 
transitou em julgado de forma favorável aos 
interesses da Companhia. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 103.952.415,28 
(ii) remoto: R$ 25.303.835,49 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 15563.720356/2013 -98 

a. juízo  
 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

31/01/2014 
d. partes no processo  

 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
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e Receita Federal do Brasil 
e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 122.251.710,77 

f. principais fatos  
 

Auto de infração visando a cobrança de 
diferenças de recolhimento de 
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, supostamente 
devidas em relação aos anos-calendários de 
2009 e 2010, sob a alegação de que houve 
dedução indevida de amortizações de ágio 
devidamente pago, bem como, de omissão de 
receita. Decisão de 1ª instância Administrativa 
parcialmente procedente, submetida à Recurso 
de Ofício e Recurso Voluntário da empresa 
com relação à suposta amortização do indevida 
do ágio. Aguardando decisão de 2ª Instância. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 47.065.344,59 
(ii) remota: R$ 75.186.366,19 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 16004.720092/2015 -32 

a. juízo  
 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

30/04/2015 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
X Receita Federal do Brasil 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 698.111.560,92 

f. principais fatos  
 

Auto de infração visando a cobrança de 
diferenças de recolhimento de IRPJ/CSLL, 
supostamente devidas, sob a alegação de que 
houve dedução indevida de amortizações de 
ágio devidamente pago. Decisão de 1 instância 
administrativa parcialmente procedente. 
Interpostos recursos de ofício e voluntário, os 
quais aguardam julgamento. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 308.680.404,77 
(ii) remota: R$ 389.431.156,16 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 
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Processo nº 15563.720274/2015 -13 

a. juízo  
 

Administrativo 
b. instância  

 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
c. data de instauração  

 

18/12/2015 

d. partes no processo  
 

Sendas Distribuidora S/A e  
Delegacia da Receita Federal 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 195.663.587,33 

f. principais fatos  
 

Auto de infração visando a cobrança de 
diferenças de recolhimento de IRPJ, 
supostamente devidas, sob a alegação de que 
houve dedução indevida de amortizações de 
ágio devidamente pago. Decisão de 1ª 
Instância desfavorável. Interposto Recurso 
Voluntário. Aguardando julgamento de 2ª 
Instância (CARF). 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível: R$ 195.663.587,33 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não aplicável, em razão da probabilidade de 
perda possível  

 
 

Processo nº 15563.720275/2015 -50 

a. juízo  
 

Administrativo 
b. instância  

 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
c. data de instauração  

 

18/12/2015 

d. partes no processo  
 

Sendas Distribuidora S/A e Delegacia da 
Receita Federal 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 223.368.240,37 

f. principais fatos  
 

Auto de infração visando a cobrança de 
PIS/COFINS relativa à Glosa de diversos 
créditos. Decisão de 1ª Instância parcialmente 
favorável. Interposto Recurso Voluntário. 
Aguardando julgamento de 2ª Instância 
(CARF). 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível: R$ 223.368.240,37 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não aplicável, em razão da probabilidade de 
perda possível  

PÁGINA: 54 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

 
Processo nº 19515.720040/2015 -94 

a. juízo  
 

Administrativo 
b. instância  

 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
c. data de instauração  

 

21/01/2015 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição e  
Delegacia da Receita Federal 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 556.215.501,39 

f. principais fatos  
 

Auto de infração visando a cobrança de 
PIS/COFINS relativa à Glosa de diversos 
créditos. Aguardando decisão de 1ª instância. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível: R$ 556.215.501,39 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não aplicável, em razão da probabilidade de 
perda possível  

 
Processo nº 19515.720569/2011 -84 

a. juízo  
 

Judicial 
b. instância  

 

Subseção Judiciária de São Paulo 
c. data de instauração  

 

26/04/2013 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição e 
Delegacia da Receita Federal 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 118.702.767,75 

f. principais fatos  
 

Discussão relativa à incidência de IPI na 
revenda de produtos industrializados e demais 
discussões referentes à nulidade da CDA. 
Aguardando julgamento dos embargos à 
execução fiscal 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível: R$ 118.702.767,75 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

O eventual impacto financeiro, somente 
ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não aplicável, em razão da probabilidade de 
perda possível.  

 
 

Processo nº 31617608  
(Execução Fiscal n° 15008801720168260014) 

a. juízo  
 

Judicial 
b. instância  

 

Execuções Fiscais Estaduais 
c. data de instauração  

 

01/12/2011 
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d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição e  
Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 373.584.025,26  

f. principais fatos  
 

Autuação lavrada para cobrar multa por 
descumprimento de obrigação acessória, 
tendo em vista supostas inconsistências no 
arquivo magnético referente à Portaria CAT 
32/96. Encerramento definitivo na esfera 
administrativa. Ajuizada execução fiscal. 
Aguardando julgamento dos embargos à 
execução fiscal. A Companhia discute a 
atualização do Estado de São Paulo, tendo em 
vista, que o índice é muito superior que a 
SELIC. Em junho/2016, após diversas 
decisões favoráveis sobre o tema, alteramos a 
regra de contingência, sendo que, os juros 
superiores a SELIC foram transferidos para o 
remoto. Atualmente, a ação judicial 
mencionada transitou em julgado de forma 
favorável aos interesses da Companhia. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 324.764.839,13 
(ii) remoto: R$ 48.819.186,14 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

O eventual impacto financeiro, somente 
ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não aplicável, em razão da probabilidade de 
perda possível e remota. 

 
 

Processo nº 40509904  

a. juízo  
 

Administrativo 
b. instância  

 

Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo 
c. data de instauração  

 

12/01/2015 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição e 
Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo.  

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 178.586.160,86  

f. principais fatos  
 

Discussão relativa ao creditamento indevido de 
ICMS referente ressarcimento de ST -  Portaria 
CAT nº 17/99. Julgamento convertido em 
diligência. Decisão de 1ª Instância 
desfavorável. Interposto Recurso Ordinário. 
Aguardando decisão de 2ª Instância. A 
Companhia. discute a atualização do Estado 
de São Paulo, tendo em vista, que o índice é 
muito superior que a SELIC. Em junho/2016, 
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após diversas decisões favoráveis sobre o 
tema, alteramos a regra de contingência, 
sendo que, os juros superiores a SELIC foram 
transferidos para o remoto. Atualmente, a ação 
judicial mencionada transitou em julgado de 
forma favorável aos interesses da Companhia. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 155.024.150,73 
(ii) remoto: R$ 23.562.010,12 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não aplicável, em razão da probabilidade de 
perda possível e remota.  

 
Processo nº 19311.720308/2015 -84 

a. juízo  
 

Administrativo 
b. instância  

 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
c. data de instauração  

 

17/12/2015 

d. partes no processo  
 

Barcelona Comércio Varejista S.A (Autuada) e 
Delegacia da Receita Federal 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 119.167.562,48 

f. principais fatos  
 

Discussão relativa à multa por 
descumprimento de obrigação acessória 
(EFD). Decisão de 1ª instância, parcialmente 
procedente. Interposto Recurso Voluntário e de 
Ofício. Aguardando decisão de 2ª Instância. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível: R$ 119.167.562,48 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não aplicável, em razão da probabilidade de 
perda possível.  

 
Processo nº 10805.724064/2015 -82 

a. juízo  
 

Administrativo 
b. instância  

 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
c. data de instauração  

 

12/01/2016 

d. partes no processo  
 

Via Varejo e  
Delegacia da Receita Federal 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 256.817.368,52 

f. principais fatos  
 

Trata-se de Auto de Infração exigindo PIS e 
COFINS do ano-calendário 2011 decorrente de 
Glosa de Créditos. Decisão de 1ª instância 
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administrativa desfavorável. Aguardando 
decisão de 2ª instância administrativa. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível: R$ 256.817.368,52 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não aplicável, em razão da probabilidade de 
perda possível.  

 
Processo nº 40717835  

a. juízo  
 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

14/12/2015 

d. partes no processo  
 

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista 
(Autuada) X Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 102.156.757,81 

f. principais fatos  
 

Auto de Infração em que se discute exigência 
de recolhimento complementar de ICMS em 
razão da suposta divergência de alíquota. 
Decisão de 1ª instância desfavorável. Aguardo 
julgamento de 2ª instância. A Companhia. 
discute a atualização do Estado de São Paulo, 
tendo em vista, que o índice é muito superior 
que a SELIC. Em junho/2016, após diversas 
decisões favoráveis sobre o tema, alteramos a 
regra de contingência, sendo que, os juros 
superiores a SELIC foram transferidos para o 
remoto. Atualmente, a ação judicial 
mencionada transitou em julgado de forma 
favorável aos interesses da Companhia. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) provável: R$ 28.612.097,81 
(ii) possível: R$ 73.544.660,00 
(iii) remoto: R$ 8.408.090,46 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

R$ 28.612.097,81 relativo à parte provável 

 
Processo nº 16327.001365/2009-55 

a. juízo  
 

Seção Judiciária de São Paulo 
b. instância  

 

Judicial 
c. data de instauração  

 

20/12/2012 
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d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição (Autuada) 
e Receita Federal do Brasil 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 119.167.562,48 

f. principais fatos  
 

Discussão sobre incidência de CPMF nas 
operações de pagamento de fornecedores, 
com cheques de clientes endossados (Circular 
BACEN). Encerra discussão administrativa. 
Liminar concedida em medida judicial para 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
Aguardando prolação da sentença.  

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível: R$ 119.167.562,48 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo nº 40858121  

 

a. juízo  
 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
b. instância  

 

Administrativo 
c. data de instauração  

 

12/12/2016 

d. partes no processo  
 

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista 
(Autuada) e Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 242.476.924,91 

f. principais fatos  
 

Auto de Infração em que se discute crédito 
indevido de ICMS em razão de suposto 
inidoneidade do fornecedor. Apresentada 
Defesa. Aguardando decisão de 1ª Instância. A 
Companhia. discute a atualização do Estado de 
São Paulo, tendo em vista, que o índice é 
muito superior que a SELIC. Em junho/2016, 
após diversas decisões favoráveis sobre o 
tema, alteramos a regra de contingência, sendo 
que, os juros superiores a SELIC foram 
transferidos para o remoto. Atualmente, a ação 
judicial mencionada transitou em julgado de 
forma favorável aos interesses da Companhia. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

(i) possível: R$ 231.025.887,64 
(ii) remoto: R$ 11.451.037,27 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver Processo não provisionado. 
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provisão)  
 

 
Processo nº 10882.723438/2016 -19 

a. juízo  
 

Administrativo 
b. instância  

 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 
c. data de instauração  

 

21/11/2016 

d. partes no processo  
 

Barcelona Comercio Varejista e Atacadista S.A 
(Autuada) X Receita Federal do Brasil 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

R$ 258.738.044,13 

f. principais fatos  
 

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS – Responsabilidade 
Solidária em razão da suposta falta de 
recolhimento dos tributos do fornecedor. 
Aguardando julgamento de 1ª Instância. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível: R$ 258.738.044,13 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso de decisão desfavorável na esfera 
administrativa, o eventual impacto financeiro, 
somente ocorrerá na hipótese de decisão final 
desfavorável na respectiva discussão judicial. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Processo não provisionado. 

 
Processo CVM nº RJ 2015 -9136 

a. juízo  
 

 CVM 

b. instância  
 

Colegiado da CVM 

c. data de instauração  
 

2016 

d. partes no processo  
 

Companhia Brasileira de Distribuição 

e. valores, bens ou direitos 
envolvidos  

 

O processo envolve a possibilidade de 
pagamento pela CBD a antigos minoritários da 
Globex que exerceram o tag along na compra 
do controle daquela companhia. Em análise 
preliminar feita pela companhia, esse valor é 
estimado em aproximadamente R$ 150 
milhões. 

f. principais fatos  
 

Em 2009, a CBD adquiriu da Morzan o controle 
da Globex (atual Via Varejo) e, em 
cumprimento ao Art. 254 da Lei 6.404/76, a 
companhia ofereceu o tag along aos acionistas 
minoritários da Globex por meio da adesão ao 
contrato de compra e venda do controle e 
também por meio de uma OPA por preço 
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equivalente a 80% do valor pago pelas ações 
de controle. 
Em 2012, a Morzan apresentou pedido de 
instauração de procedimento arbitral contra a 
companhia. 
Em 2015, a companhia e a sua controladora 
direta, Wilkes Participações, foram condenadas 
solidariamente a indenizar a Morzan por 
alegados descumprimento contratuais firmados 
entre as partes. 
Em 2016, área técnica da CVM determinou que 
a companhia realizasse o pagamento do valor 
adicional equivalente a 80% do valor pago a 
título de indenização para Morzan aos demais 
acionistas de Globex que aderiram ao contrato 
ou venderam suas ações na OPA, decisão 
contra a qual a CBD apresentou recurso ao 
Colegiado da CVM. 

g. chance de perda (provável, 
possível ou remota)  

 

Possível. 

h. análise do impacto em caso de 
perda do processo  

 

Em caso perda, CBD seria condenada a 
realizar o pagamento estimado pela companhia 
em aproximadamente R$ 150 milhões. Porém, 
seria possível ainda interpor (a) recurso 
administrativo, caso a decisão do Colegiado 
apresente erro, omissão, obscuridade ou 
inexatidões materiais, contradição entre a 
decisão e os seus fundamentos, ou dúvida na 
sua conclusão, e (b) ação judicial para declarar 
a ilegalidade do comando que a CVM viesse a 
emitir, caso a autarquia venha a determinar a 
realização de um pagamento. Nesse caso, 
caberá nova avaliação quanto a probabilidade 
de perda das medidas recursivas adicionais, 
caso elas venham a ser efetivamente 
adotadas. 

i. valor provisionado (se houver 
provisão)  

 

Não provisionado, em razão da classificação 
de risco (possível). 

 

PÁGINA: 61 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Na data da apresentação deste Formulário de Referência, não havia nenhum processo 
judicial, administrativo ou arbitral não sigiloso em que nossa Companhia ou nossas 
controladas eram parte, tendo como partes contrárias administradores ou ex-
administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores da nossa 
Companhia ou de nossas controladas.  
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Solicitação de arbitragem Morzan 
 
Nos termos do Fato Relevante publicado em 15 de junho de 2012, a Companhia foi 
notificada pela Câmara de Comércio Internacional (International Chamber of 
Commerce – “CCI”) sobre o pedido de instauração de procedimento arbitral 
apresentado pela Morzan Empreendimentos e Participações Ltda. (“Morzan”), antiga 
controladora da Globex Utilidades S.A. (bandeira Ponto Frio), atualmente denominada 
Via Varejo S.A. (“Via Varejo”). O procedimento arbitral está relacionado às questões 
que decorrem do Contrato de Compra de Ações celebrado pela subsidiária Mandala 
Empreendimentos e Participações S.A. em 8 de junho de 2009 (“Contrato”), para 
aquisição de 86.962.965 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, então 
representativas de 70,2421% do capital social total e votante da Via Varejo, objeto do 
Fato Relevante divulgado pela Companhia em 8 de junho de 2009. Os termos da 
arbitragem estão submetidos a obrigações de confidencialidade. 
 
Embora a Companhia entendesse ter cumprido o Contrato integralmente, a CCI emitiu 
sentença sobre o procedimento arbitral, condenando solidariamente a Companhia e 
sua controladora direta Wilkes Participações S.A. (“Wilkes”) a indenizar a Morzan. Tal 
decisão foi aditada em 27 de janeiro de 2016, sem alterações significativas. O valor 
desta obrigação, no montante de R$233 milhões, incluindo custas processuais, foi 
integralmente liquidado em 1 de abril de 2016. 
 
Nos termos do Fato Relevante publicado em 26 de outubro de 2016, a Companhia 
recebeu ofício da CVM determinando que a Companhia realize o pagamento do valor 
adicional equivalente a 80% da indenização efetivamente paga à Morzan aos demais 
acionistas da Globex Utilidades S.A. que aderiram ao Contrato que culminou na 
alienação de seu controle ou escolheram, no âmbito da oferta pública para aquisição 
de ações (“OPA”) da Via Varejo realizada em 4 de janeiro de 2010, a opção de 
pagamento mista, conforme definida no edital da OPA. A Companhia apresentou 
recurso ao Colegiado da CVM e obteve efeito suspensivo da decisão, com valor 
estimado de R$150 milhões e possibilidade de perda avaliada como possível. 
 
Cabe esclarecer, por fim, que a Companhia, em conjunto com Wilkes, ingressou com 
ação anulatória da decisão arbitral perante a Justiça francesa, que ainda está em fase 
inicial. Se julgada procedente esta ação, a Companhia poderá reaver parte dos valores 
pagos a Morzan. 
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Conforme já descrito no capítulo 4.3, a Companhia e suas controladas são partes em 
processos administrativos e ações judiciais de natureza cível, trabalhista e tributária, 
não sigilosos e relevantes para os negócios da Companhia ou de suas controladas. 
 
Indicamos abaixo informações sobre processos judiciais e administrativos repetitivos 
ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto, de acordo com a natureza, dos 
quais a Companhia e suas controladas são partes: 
 
(i) Processos Cíveis 

 
O total de processos cíveis, imobiliários e regulatórios repetitivas ou conexas não 
sigilosos e relevantes, em conjunto, em 31 de dezembro de 2016 é de R$343 milhões, 
sendo R$141 milhões de operação continuada e R$202 milhões de operação 
descontinuada (R$282 milhões em 31 de dezembro de 2015).  
 
Entre esses processos destacam-se os seguintes: 
 
• A Companhia e suas subsidiárias ajuízam e respondem a diversas ações 
revisionais e renovatórias, onde há discussão sobre os valores de aluguéis atualmente 
pagos por ela. A Companhia constitui provisão da diferença entre o valor originalmente 
pago pelas lojas e os valores pleiteados pela parte contrária na ação judicial, quando 
há o entendimento dos consultores jurídicos internos e externos de que é provável que 
será alterado o valor da locação pago pela entidade. Em 31 de dezembro de 2016, o 
montante da provisão para essas ações é de R$121 milhões, sendo R$49 milhões de 
operação continuada e R$72 milhões de operação descontinuada (R$45 milhões em 
31 de dezembro de 2015), para as quais não há depósitos judiciais. 

 
• A Companhia e suas subsidiárias ajuízam e respondem a algumas ações judiciais 
relacionadas a multas aplicadas por órgãos fiscalizadores da administração direta e 
indireta da União, Estados e Municípios, dentre eles destacam-se órgãos de defesa do 
consumidor (PROCONs), INMETRO e Prefeituras. A Companhia, com o auxílio de 
seus consultores jurídicos, avalia essas demandas registrando provisões para 
desembolsos prováveis de caixa de acordo com a estimativa de perda. Em 31 de 
dezembro de 2016, o montante da provisão para essas ações é de R$39 milhões, 
sendo R$32 milhões de operação continuada e R$7 milhões de operação 
descontinuada (R$ 34 milhões em 31 de dezembro de 2015). 

 
• A controlada Via Varejo é parte em ações envolvendo direitos das relações de 
consumo (ações cíveis e autuações dos PROCONs) e algumas ações envolvendo 
rescisões de contrato com fornecedores, sendo que o montante referido nos aludidos 
processos perfaz a importância de R$58 milhões em 31 de dezembro de 2016 (R$64 
milhões em 31 de dezembro de 2015).  

 
(ii) Processos Trabalhistas 
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A Companhia e suas subsidiárias são parte em diversos processos trabalhistas 
repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes, em conjunto, principalmente devido 
a demissões no curso normal de seus negócios.  
 Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia mantinha uma provisão no montante de 
R$950 milhões, sendo R$302 milhões de operação continuada e R$648 milhões de 
operação descontinuada (R$597 milhões em 31 de dezembro de 2015), referente ao 
potencial risco de perda em relação a tais reclamações trabalhistas. 
 
(iii) Processos Tributários 

 
A Companhia e suas subsidiárias são parte em diversos processos tributários 
repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes, em conjunto. Processos tributários 
fiscais estão sujeitos, por lei, a atualização monetária mensal, que se refere a um 
ajuste no montante de provisões para demandas judiciais de acordo com as taxas dos 
indexadores utilizados por cada jurisdição fiscal. Tanto os encargos de juros quanto as 
multas, quando aplicáveis, foram computados e provisionados com respeito aos 
montantes não pagos. Os principais processos tributários provisionados são como 
segue: 
 
COFINS e PIS 
 
Com a sistemática da não-cumulatividade para fins de apuração de PIS e COFINS, a 
Companhia e suas subsidiárias passaram a requerer o direito de excluir o valor do 
ICMS das bases de cálculo dessas duas contribuições e outros assuntos de menor 
expressão. O valor provisionado em 31 de dezembro de 2016 é de R$204 milhões, 
sendo R$148 milhões de operação continuada e R$56 milhões de operação 
descontinuada (R$103 milhões em 31 de dezembro de 2015). Com o julgamento da 
tese em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”), em março 
de 2017, os assessores legais da Companhia revisaram a estimativa de perda 
resultando na reversão de provisão no montante de R$117 milhões. A Companhia 
continua em processo de avaliação dos créditos relacionados ao período coberto por 
suas ações judiciais. 
 
Fiscais 
 
• A Companhia e suas controladas têm outras demandas tributárias que após 
análise de seus consultores jurídicos, foram consideradas como de perda provável e 
provisionadas pela Companhia. São elas: (i) autuações sobre transações de compra, 
industrialização e venda de exportação de soja e derivados (PIS, COFINS e IRPJ); (ii) 
questionamento referente a não aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) 
para o ano de 2011; (iii) questionamento a respeito do Fundo de Combate à Pobreza, 
instituído pelo Estado do Rio de Janeiro; (iv) questionamentos relacionados a 
aquisições de fornecedores considerados inabilitados perante o cadastro da Secretaria 
da Fazenda Estadual, erro em aplicação de alíquota e obrigações acessórias pelos 
fiscos estaduais; (v) não homologação de compensações, e (vi) outros assuntos de 
menor expressão. 

 
• O montante provisionado em 31 de dezembro de 2016 para esses assuntos é de 
R$408 milhões, sendo R$356 milhões de operação continuada e R$52 milhões de 
operação descontinuada (R$121 milhões em 31 de dezembro de 2015). 
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ICMS 
 
• Em decorrência do julgamento do STF, em 16 de outubro de 2014, foi decidido 
que os contribuintes de ICMS que comercializam produtos que compõem a cesta 
básica não têm direito de utilizar integralmente os créditos do referido imposto. A 
Companhia, com auxilio de seus assessores externos, entendeu adequado efetuar o 
provisionamento a respeito do assunto no valor de R$153 milhões em 31 de dezembro 
de 2016 (R$128 milhões em 31 de dezembro de 2015), por considerar esta demanda 
como perda “provável”. Os valores provisionados representam a melhor estimativa da 
Administração do desembolso provável de caixa necessário para liquidar esta 
demanda. 

 
• Adicionalmente, dentre os passivos contingentes não provisionados há casos 
autuados pelo fisco do Estado de São Paulo em relação ao ressarcimento de 
substituição tributária sem o devido cumprimento das obrigações acessórias trazidas 
pela Portaria CAT nº17, considerando os últimos andamentos processuais a 
Companhia registrou R$138 milhões em 2016, que representam a estimativa da 
administração do efeito provável de perda, relacionado ao aspecto probatório do 
processo. 

 
Lei complementar n°110/01 
 
A Companhia discute judicialmente o direito de não efetuar o recolhimento das 
contribuições previstas na Lei Complementar nº 110/2001, instituídas para o custeio 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O montante provisionado em 31 
de dezembro de 2016 é de R$77 milhões (R$62 milhões em 31 de dezembro de 
2015). 
 
Outros passivos contingentes de natureza fiscal – Via Varejo 
 
Foram constituídas provisões tributárias de passivos contingentes, na ocasião da 
combinação de negócios com a Via Varejo, de acordo com o requerido no CPC 
15(R1)/ (IFRS 3). Em 31 de dezembro de 2016 o montante registrado é de (R$89 
milhões) (R$84 milhões em 31 de dezembro de 2015) de passivos contingentes 
tributários. 
 
Esses casos provisionados referem-se principalmente a processos administrativos 
relativos às compensações de débitos fiscais com créditos de contribuição incidente 
sobre as exportações de café. 
 
Passivos contingentes não provisionados: 
 
A Companhia possui outras demandas que foram analisadas por assessores jurídicos 
e consideradas como probabilidade de perda possível, portanto, não provisionadas. 
Dentre esses processos, existem os relativos à cobrança de diferenças no 
recolhimento de IRPJ, cuja Companhia, na avaliação da administração e de seus 
assessores jurídicos, tem direito de indenização de seus antigos e atuais acionistas, 
supostamente devidas em relação aos anos-calendário de 2007 a 2013, sob a 
alegação de que houve dedução indevida de amortizações de ágio devidamente pago. 
O valor envolvido é de R$1.141 milhões em 31 de dezembro de 2016 (R$1.046 

PÁGINA: 66 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

milhões em 31 de dezembro de 2015), classificado por perda possível e existe outra 
parte classificada como remota. Adicionalmente, os saldos de processos possíveis 
sem qualquer tipo de indenização totalizam um montante atualizado de R$12.221 
milhões, sendo R$10.736 milhões de operação continuada e R$1.485 milhões de 
operação descontinuada em 31 de dezembro de 2016 (R$11.671 milhões em 31 de 
dezembro de 2015), e são relacionadas principalmente a: 
 
• INSS – O GPA foi autuado pela não incidência de encargos sociais sobre 
benefícios concedidos aos seus funcionários, entre outros assuntos, cuja perda 
possível corresponde a R$421 milhões, sendo R$389 milhões de operação continuada 
e R$32 milhões de operação descontinuada em 31 de dezembro de 2016 (R$410 
milhões em 31 de dezembro de 2015). Os processos estão em discussão 
administrativa e judicial. 

 
• IRPJ, IRRF, CSLL, IOF, ILL - O GPA possui uma série de autuações relativas a 
processos de compensações, regras sobre dedutibilidade de provisões, glosa de ágio, 
divergências de recolhimentos e pagamentos a maior; multa por descumprimento de 
obrigação acessória, entre outros de menor expressão. Dentre estes, há a autuação 
fiscal em razão da dedução de encargos de amortização nos anos de 2012 e 2013, do 
ágio originado da aquisição do Ponto Frio (ágio Mandala) ocorrida no ano-calendário 
de 2009. O valor atualizado do auto de infração corresponde a R$79 milhões de IRPJ 
e CSLL (R$72 milhões em 31 de dezembro de 2015). Os processos aguardam 
julgamento administrativo e judicial. O montante envolvido equivale a R$1.192 
milhões, sendo R$1.052 milhões de operação continuada e R$140 milhões de 
operação descontinuada em 31 de dezembro de 2016 (R$1.010 milhões em 31 de 
dezembro de 2015). 

 
• COFINS, PIS e CPMF e IPI – A Companhia vem sendo questionada sobre 
compensações realizadas com créditos de IPI adquiridos de terceiros e autorizados 
por medida judicial transitada em julgado que vem sendo desafiada pelo fisco; multa 
por descumprimento de obrigação acessória, glosa de créditos de COFINS e PIS de 
produtos preponderantemente monofásico, dentre outros assuntos. Referidos 
processos aguardam julgamento na esfera administrativa e judicial. O montante 
envolvido nessas autuações é de R$2.532 milhões, sendo R$2.140 milhões de 
operação continuada e R$392 milhões de operação descontinuada de 31 de dezembro 
de 2016 (R$2.270 milhões em 31 de dezembro de 2015). 

 
• ICMS - o GPA foi autuado pelos fiscos estaduais quanto à apropriação de 
créditos de: (i) energia elétrica; (ii) aquisições de fornecedores considerados 
inabilitados perante o cadastro da Secretaria da Fazenda Estadual; (iii) incidentes 
sobre a própria operação de aquisição das mercadorias (ICMS próprio) – art. 271 do 
RICMS/SP; (iv) decorrentes da comercialização de garantia estendida; (v) decorrentes 
de vendas financiadas; e (vi) dentre outros. A soma dessas autuações monta a 
R$6.832 milhões, sendo R$6.269 milhões de operação continuada e R$563 milhões 
de operação descontinuada em 31 de dezembro de 2016 (R$6.765 milhões em 31 de 
dezembro de 2015), as quais aguardam julgamento definitivo tanto na esfera 
administrativa como na judicial. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

 
• ISS, IPTU, Taxas e outros – Referem-se a autuações sobre retenção de 
terceiros, divergências de recolhimentos de IPTU, multas por descumprimento de 
obrigações acessórias, ISS – ressarcimento de despesas com publicidade e taxas 
diversas, cujo valor monta R$292 milhões, sendo R$165 milhões de operação 
continuada e R$127 milhões de operação descontinuada em 31 de dezembro de 2016 
(R$387 milhões em 31 de dezembro de 2015) e que aguardam decisões 
administrativas e judiciais. 

 
A Companhia tem por prática contratar advogados externos para defesa das 
autuações fiscais, cuja remuneração está vinculada a um percentual a ser aplicado 
sobre o valor do êxito no desfecho judiciais desses processos. Estes percentuais 
podem variar de acordo com os fatores qualitativos e quantitativos de cada processo, 
sendo que em 31 de dezembro de 2016 o valor estimado, caso todos os processos 
fossem finalizados com êxito, é de aproximadamente R$168 milhões, sendo R$155 
milhões de operação continuada e R$13 milhões de operação descontinuada (R$100 
milhões em 31 de dezembro de 2015). 
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4.7 - Outras contingências relevantes

Todas as contingências relevantes foram descritas nos itens anteriores.  
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados

a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos 

b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários 

c. hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de 
valores mobiliários nessa situação 

d. hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência 
na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores 
mobiliários conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o 
exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso 
aplicável. 

e. outras questões do interesse dos investidores 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia é uma emissora nacional.  
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

 

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, 
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprov ou e a data de sua 
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas qua is o emissor não adotou 
uma política 
 
A Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia foi aprovada pelo 
Conselho de Administração em 29 de Julho de 2015 (“Política de Gestão de Riscos”). 
 
b. os objetivos e estratégias da política de gerenc iamento de riscos, quando 
houver, incluindo: 

i. os riscos para os quais se busca proteção 
ii. os instrumentos utilizados para proteção 
iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de  riscos 

 
A Política de Gestão de Riscos tem o objetivo de estabelecer princípios, conceitos, 
diretrizes e responsabilidades sobre o processo de gestão de riscos da Companhia e 
suas controladas. Visa, também, orientar sobre o funcionamento dos processos de 
estabelecimento de contexto, identificação dos riscos, análise, avaliação, tratamento, 
monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades das unidades, 
incorporando a visão de riscos à tomada de decisões estratégicas e em conformidade 
com as melhores práticas de mercado. 
 
O processo de gestão de riscos na Companhia é conhecido como ERM (Enterprise 
Risk Management)  e tem início em reunião anual de apresentação/atualização para 
os CEOs e Diretores Executivos de cada unidade de negócio. Contempla a captura e 
entendimento dos objetivos estratégicos de curto e longo prazo da Companhia e de 
suas controladas e o ambiente em que esses objetivos são perseguidos. Este 
“estabelecimento do contexto”  é uma etapa fundamental para garantir que o processo 
de gestão de riscos esteja alinhado aos ciclos de gestão e de planejamento 
estratégico da Companhia, bem como para garantir o amadurecimento dos conceitos 
de apetite ao risco. 
 
A abordagem de identificação de riscos  para o ERM na Companhia é top-down, 
partindo de entrevistas com os diretores e principais executivos da Companhia e de 
cada uma de suas controladas, tendo em vista os principais processos pelos quais são 
responsáveis. O produto da identificação é uma lista abrangente de riscos baseada 
nos eventos que possam ameaçar a realização dos objetivos de cada unidade de 
negócio e consequentemente da Companhia. Nesta etapa também deve ser definido o 
dono e o facilitador para cada um dos riscos identificados, assim como uma descrição 
que orientará as próximas etapas do mapeamento. 
 
A Análise de Riscos é conduzida em seguida e consiste na definição das causas e 
níveis de probabilidade e impacto dos riscos  
 
A fase de tratamento de riscos  envolve a identificação, formalização e 
implementação de um ou mais planos de ação para mitigar os fatores de risco, que 
não possuem iniciativas de mitigação efetivas. Para cada ação, é imprescindível que 
seja definido um responsável e uma data para implementação. O objetivo é que, uma 
vez concluídos, os planos de ação gerem novas iniciativas de mitigação ou melhorem 
as existentes, consequentemente, reduzindo o nível de risco residual. As alternativas 
possíveis para tratamento dos riscos são: 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

(a) Diminuir a exposição, elaborando planos de ação que gerem novas 
iniciativas de mitigação ou melhorem as já existentes, 
consequentemente, reduzindo o nível de risco residual; 

(b) Eliminar o fator de risco, eliminando o processo que o gera; 

(c) Transferir risco a terceiros; 

(d) Aceitá-lo. 

 
O apetite a risco da Companhia é considerado individualmente para cada risco durante 
o seu processo de monitoramento. 
 
Monitoramento dos riscos é feito através do acompanhamento dos planos de ação 
estabelecidos junto às áreas de negócio, mas principalmente através do 
acompanhamento dos indicadores de riscos (KRI´s). O Monitoramento do status dos 
planos de ação é realizado pelas unidades de negócio de acordo com as 
responsabilidades definidas na política de riscos com periodicidade mínima trimestral 
de maneira a atender o fluxo de validações que resulta na apresentação para o CEO 
de cada unidade de negócio e para o Comitê de Auditoria da Companhia. Os riscos 
priorizados de cada unidade de negócio são monitorados a partir de uma pontuação 
dos status dos planos de ação, refletindo a comparação entre redução de risco 
planejada e a realizada. Já o Monitoramento do chamado nível de exposição via KRI 
vincula os indicadores preferencialmente às causas do risco, sejam elas internas 
(indicadores de realização das iniciativas de mitigação) ou externas (indicadores de 
tendência).  
 
Em conjunto com a área de comunicação interna, a disseminação da cultura de 
gestão de riscos  é realizada continuamente através da divulgação da política de 
riscos bem como treinamentos na Companhia, quando necessários, além de 
apresentações periódicas dos resultados à Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e 
Conselho de Administração. 
 
A estrutura de governança em riscos e as suas respectivas responsabilidades são 
como segue: 

(a) Conselho de Administração : Estabelece o nível de apetite a risco para 
a Companhia de acordo com a relação risco / retorno que ela pretende 
assumir, com base na recomendação dos principais riscos pelos 
Comitês. Além disso, define a filosofia da gestão do risco, estabelece o 
marco organizacional para efetiva gestão do risco, bem como revisa e 
aprova as definições gerais das estratégias de gestão do risco.  

 
(b) Diretoria Executiva (COMEX) : Responsável pela discussão e clara 

definição das medidas a serem adotadas para mitigação dos riscos, 
dentro dos parâmetros de tolerância previamente definidos pelos 
responsáveis das Unidades de Negócio (UN).  

 
(c) Diretoria de Gestão de Riscos: Responsável por estruturar o processo 

de gestão de riscos, estabelecendo o fluxo de informação entre os 
agentes e fornecendo diretrizes conceituais e metodológicas para a 
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gestão adequada e padronizada dos riscos entre as UNs. Também 
promove a integração da gestão de riscos com os ciclos de gestão e 
planejamento e implementa ações para disseminação da cultura de 
riscos no GPA. 

 
(d) Área de Gestão de Riscos ou Ponto Focal das Uni dades de 

Negócio: Responsável por coordenar o processo de gestão de riscos 
na Unidade e garantir que o fluxo de informações entre os vários 
agentes esteja funcionando de maneira alinhada aos conceitos, 
metodologia e prazos alinhados com a Área de Riscos Corporativa.  

 
(e) Dono do risco: É o principal responsável pela gestão do risco e 

responde pelo status do mesmo. Estão sob sua responsabilidade as 
seguintes funções:  

 
i. Indicar o profissional que responderá como facilitador; 

ii. Assegurar a implementação dos planos de ação e 
acompanhamento dos KRIs; 

iii. Sugerir alterações no mapeamento do risco e validar todas as 
informações trimestralmente, antes da reunião com o CEO; 

 
(f) Facilitador: É o detentor do conhecimento técnico a respeito do risco e 

o principal responsável pela atualização das informações do 
mapeamento. Estão sob sua responsabilidade as seguintes funções:  

i. Revisar mensalmente todas as informações do risco; 

ii. Julgar a efetividade das Iniciativas de mitigação, propondo planos 
de ação para aquelas que não estão funcionando adequadamente 
e indicar responsáveis por estes planos de ação; 

iii. Monitorar o status dos planos de ação junto aos responsáveis pela 
implementação; 

iv. Validar, ao menos, trimestralmente as informações do risco com o 
dono e envolver a área de riscos no que for necessário; 

 
(g) Diretoria da Unidade de Negócio: Deve ser solidária e comprometida 

na gestão de riscos através do conhecimento, compreensão e 
acompanhamento dos processos, fomentando a implantação dos planos 
de ação e um modelo eficiente de gestão de riscos na Companhia. 

 
(h) Responsável pelo plano de ação:  Deve implementar o plano de ação, 

apontar a data planejada para conclusão do mesmo e indicar, ao 
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menos, trimestralmente o status de implementação e as justificativas 
apropriadas. 

 
(i) Grupos Temáticos de Riscos: Profissionais convidados 

bimestralmente pela área de gestão de riscos da Companhia para 
discussão de temas específicos relacionados à gestão de riscos, 
incluindo padronização de boas práticas, alinhamento conceitual e 
direcionamentos metodológicos. 

 
(j) Comitê de Auditoria: Supervisiona as atividades de Gestão de Riscos 

da Companhia, bem como o cumprimento da legislação aplicável, das 
políticas, normas e procedimentos internos da Companhia, em todos os 
seus níveis. Além de avaliar a adequação dos recursos humanos e 
financeiros destinados à gestão de riscos da Companhia. 

 
c. a adequação da estrutura operacional e de contro les internos para verificação 
da efetividade da política adotada 
As áreas de controles internos e de Gestão de Riscos revisam periodicamente os 
processos da Companhia, avaliando os riscos inerentes a estes processos, e mantém 
uma matriz de riscos e controles com as devidas validações por partes das gestões 
das áreas de negócio e da administração, a qual é submetida, anualmente, para 
avaliação de procedimentos de auditoria interna e externa. Para maiores detalhes 
sobre o histórico da estrutura da área de controles internos, vide item 5.3 deste 
Formulário de Referência.  
A Administração da Companhia acredita que a estrutura, metodologia e procedimentos 
de controles internos adotados são adequados para verificar a efetividade da política 
de gestão de riscos.  
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

 
(a) política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado 
 
A Política de Aplicação, Captação e Câmbio, que define as principais estratégias a 
serem adotadas pela Companhia para mitigar os riscos de mercado, foi criada em 
07/08/2006, e vem sendo revisada periodicamente por sua estrutura organizacional de 
controle de gerenciamento de riscos de mercado.   
 
(b) objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado: 
 

(i) riscos de mercado para os quais se busca proteção 
 
Risco de taxa de juros 
A Companhia e suas subsidiárias obtêm empréstimos e financiamentos junto 
às principais instituições financeiras para fazer frente às necessidades de caixa 
para investimentos e crescimento. Em decorrência disso, a Companhia e suas 
controladas estão expostas ao risco de flutuações relevantes na taxa de juros, 
especialmente em função da parte passiva das operações com derivativos  e 
de dívidas referenciadas em CDI. O saldo de caixa e equivalentes de caixa, 
indexado ao CDI, neutraliza parcialmente esse efeito. 
 
Risco cambial ou de flutuação de moeda estrangeira 
A Companhia e suas subsidiárias estão expostas a flutuações nas taxas de 
câmbio, que podem acarretar aumento dos saldos passivos de empréstimos 
em moeda estrangeira. A Companhia e suas subsidiárias utilizam instrumentos 
derivativos, tais como “swaps”, que visam mitigar o risco de exposição cambial, 
transformando o custo da dívida em moeda e taxa de juros locais.  
 
(ii) estratégia de proteção patrimonial (hedge) 
 
A estrutura de proteção da exposição cambial (hedge) adotada pela nossa 
Companhia é a associação de um contrato de swap em que a posição dada 
(ponta ativa) é idêntica à remuneração do contrato de captação acrescida de 
custos acessórios, tais como IR e custos de estruturação, ou seja, indexada à 
variação cambial e a uma taxa anual de juros pré-fixada ou Libor + spread. A 
posição tomada, neste mesmo contrato, está indexada à variação de um 
percentual da Taxa DI. 
 
Em todas as situações, a operação em moeda estrangeira somente poderá ser 
contratada se for possível realizar tal operação de swap em condições que 
considerarmos favoráveis e observando o fluxo total da operação.  
 
A estrutura de hedge busca neutralizar a variação da cotação da moeda 
estrangeira ao longo da operação. O instrumento financeiro derivativo, 
associado a esta estrutura, destina-se a compensar riscos decorrentes da 
exposição à variação no valor de mercado do item objeto da operação. 
 
(iii) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge): 
 
Contratos de swap de taxas de juros e taxas de câmbio no mercado local são 
os instrumentos utilizados para a nossa proteção patrimonial. 
  
(iv) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos: 
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De acordo com o disposto nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo IASB 
e CPC, os instrumentos financeiros devem ser marcados a mercado e 
contabilizados por este valor. 
 
O valor de mercado dos instrumentos financeiros é calculado por meio da 
atualização do valor nominal pelas taxas do mercado futuro até a data de 
vencimento embutindo o spread da operação e descontando a valor presente 
pelas taxas de mercado  
 
Para este cálculo utilizamos uma curva da Taxa DI projetada e uma curva de 
dólar futuro projetado, obtido junto à B3. 
 
A apuração da efetividade é feita por meio da comparação da variação entre 
valor de mercado da dívida (objeto de hedge) e da posição ativa do contrato de 
swap (instrumento de hedge). Efetuamos o cálculo em bases contínuas e, em 
31 de dezembro de 2016, o hedge se mostrou eficaz, uma vez que a variação 
situou-se no intervalo entre 80% e 125%, conforme previsto no pronunciamento 
CPC 38/IAS 39.  
 
(v) instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial 
(hedge), especificando quais são esses objetivos: 
 
A Companhia não contrata instrumentos financeiros com objetivos diversos de 
proteção do risco patrimonial. 
 
(vi) estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de 
mercado: 
 
O Conselho de Administração é responsável por restringir nossa exposição a 
riscos, enquanto nossa Diretoria é responsável por gerenciar tal exposição, de 
acordo com os limites e critérios estabelecidos em nossa política de aplicação, 
captação e câmbio, assim como de utilização de instrumentos de proteção 
patrimonial. O Comitê de Auditoria e o Comitê de Finanças supervisionam as 
atividades da Diretoria executiva, bem como o cumprimento desta política. 

 
(c) adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da 
efetividade da política adotada pela Companhia: 
 
A Administração avaliou a efetividade do ambiente de controles internos e concluiu 
que a estrutura, metodologia e procedimentos são adequados para verificar a 
efetividade da política de aplicação, captação e câmbio.  
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a. as principais práticas de controles internos e o  grau de eficiência de tais 
controles, indicando eventuais imperfeições e as pr ovidências adotadas para 
corrigi-las. 
 
A Companhia, com o objetivo de manter o adequado monitoramento do ambiente de 
controles internos atrelados aos processos operacionais e financeiros, possui a 
seguinte estrutura: 
 

(a) Área relacionada a gestão de riscos corporativos a qual é responsável 
pela identificação, avaliação e monitoramento dos riscos corporativos junto aos 
administradores e diretores; 
 
(b) Área de compliance para estruturar as políticas e a conduta ética a ser 
seguida pelos administradores e colaboradores da Companhia; 
 
(c) Área de segurança da informação que cria políticas e monitora a 
proteção do ambiente tecnológico; 
 
(d)  Área de prevenção de perdas responsável pelo monitoramento e 
controle de estoque; 
 
(e) Área de controles internos responsável pela inclusão e guarda dos 
controles, além da avaliação dos riscos dos processos operacionais, 
financeiros, tecnológicos e que fazem parte do escopo de avaliação da 
regulamentação SOX do controlador; e  
 
(f) Auditoria interna que é responsável pela avaliação e aplicação de testes 
de forma independente a respeito da qualidade do ambiente dos controles 
internos da organização.   
 

A Administração da Companhia acredita que os procedimentos e controles internos 
adotados são adequados e suficientes para assegurar a qualidade, precisão e 
confiabilidade das demonstrações financeiras da Companhia. Por essa razão, as 
demonstrações financeiras da Companhia apresentam adequadamente o resultado de 
suas operações e sua situação patrimonial e financeira nas respectivas datas. Em 
novembro de 2016, após uma adequação da estrutura interna organizacional, as áreas 
de Riscos e de Compliance da Companhia foram remanejadas para a Diretoria de 
Auditoria Interna, e a área de Controles Internos, responsável por coordenar e 
monitorar os testes nos controles internos visando atendimento aos requisitos da Lei 
Sarbanes–Oxley (SOx), passou a ser gerida pela Diretoria de Contabilidade. Estas 
mudanças não impactaram a independência, objetividade e competência nas 
conclusões sobre controles internos da Companhia. 
 
Vale mencionar, ainda, que uma das funções exercidas subsidiariamente pelo nosso 
Comitê de Auditoria, no sentido de avaliar os nossos sistemas de controles internos, é 
examinar nossos procedimentos de auditoria, contábeis e de gerenciamento, por meio 
de discussões com a administração, auditorias interna e acompanhamento dos 
resultados dos trabalhos da auditoria independente. 
 
b. as estruturas organizacionais envolvidas 
 
Vide áreas apresentadas no primeiro parágrafo do item 5.3 (a) 
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c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela 
administração do emissor, indicando o cargo das pes soas responsáveis pelo 
referido acompanhamento. 
 
A área de auditoria interna que se reporta ao Comitê de Auditoria, atua de forma 
independente e objetiva executando procedimentos de verificação da eficácia dos 
controles internos conforme o plano anual de auditoria, o qual é revisado e validado 
pela Presidência e Diretoria Executiva da Companhia, bem como aprovado pelo 
Comitê de Auditoria. 
 
As áreas de controles internos e de Gestão de Riscos revisam periodicamente os 
processos da Companhia, avaliando os riscos inerentes a estes processos e mantém 
uma matriz de riscos e controles com as devidas validações por partes das gestões 
das áreas de negócio e da administração, a qual é submetida, anualmente, para 
avaliação de procedimentos de auditoria interna e externa. 
 
A Administração submete a avaliação dos controles internos relativos a certificação 
SOX do controlador, anualmente, para uma empresa de auditoria independente, para 
suportar a avaliação e eficácia dos controles do ponto de vista da Administração. 
 
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no 
relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor 
independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do 
registro e do exercício da atividade de auditoria i ndependente  
 
Os seguintes pontos foram identificados como deficiências significativas, 
especificamente nos termos da regulamentação da CVM, pelo auditor independente: 
 
Processo de fechamento das demonstrações financeira s – Cnova Brasil 
 
Durante o processo de elaboração das informações financeiras da controlada indireta 
Cnova Comércio Eletrônico S.A (“Cnova Brasil”) foram identificados, por seus 
auditores externos, determinados ajustes e reclassificações que foram corrigidos pela 
administração da referida controlada.  
 
Adicionalmente, referidos ajustes e reclassificações não foram identificados, pela 
Administração da Companhia, durante o processo de revisão e monitoramento das 
informações financeiras utilizadas no processo de elaboração das demonstrações 
financeiras consolidadas do Grupo. Esta situação evidenciou que as atividades de 
controles internos exercidas pela Administração da Companhia, não foram 
adequadamente desenhadas para capturar, com o nível de precisão adequado, os 
erros no processamento contábil da referida controlada. 
 
Deficiências dos controles gerais de TI 
A Companhia possui controles gerais sobre seu ambiente de TI, de forma a garantir a 
segurança e integridade dos dados e desempenho operacional da Companhia. Em 
2016, foram identificadas algumas falhas notadamente relacionadas ao gerenciamento 
de usuários genéricos nas aplicações, a fim de impedir o acesso não autorizado.  
 
Apesar dos esforços e do aprofundamento do escopo sobre os controles gerais de TI, 
foram encontradas deficiências que podem ser divididas em três grupos abaixo 
descritos: 
 

a. Controle de Acessos no ambiente de TI do segmento Varejo 
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Deficiências em alguns sistemas e aplicações, incluindo: acessos indevidos de 
usuários, política de senha em desacordo as políticas da Companhia, falta de revisão 
sobre os usuários genéricos e usuários com acesso crítico. 
Quando considerados os controles mitigatórios sobre tais deficiências, 
individualmente, estas falhas não comprometerem a avaliação global de eficácia dos 
controles gerais de TI sobre cada um dos sistemas e aplicações envolvidos, no 
entanto, no julgamento agregado representaram uma deficiência significativa. 
 

b. Usuários genéricos de serviço no SAP da Via Varejo 
 

Existência de usuários genéricos de serviço com atribuições muito amplas, com 
capacidade de ultrapassar controles de  segurança da informação no ERP da 
subsidiária Via Varejo. 
 
Sobre tais usuários foram implantados, durante o ano, controles de verificação da 
trilha das mudanças efetuadas (log), no entanto, não foram implantados controles 
preventivos de monitoramento contínuo das alterações efetuadas por tais usuários. 
Apesar de haver um ambiente de controles detectivos que seriam eventualmente 
capazes de identificar qualquer mudança indevida, a existência destes usuários revela 
uma deficiência significativa no ambiente de TI.  
 

c. Deficiências no SAP da Via Varejo 
 

Existência de deficiências de controle no ambiente do ERP da subsidiária Via Varejo 
relativas a: falta de segregação lógica entre ambientes nas atribuições de certos 
usuários, faltas de controles preventivos sobre usuários de serviço, usuários com 
acesso a execução de transações críticas, política de senha em desacordo as políticas 
da Companhia,  usuário com acesso crítico a tabelas de dados dentro do SAP e 
documentação acerca da alteração de perfis de acesso.  
Apesar de haver um ambiente de controles detectivos que seriam eventualmente 
capazes de identificar qualquer mudança ou acesso indevido, e das análises não 
evidenciarem qualquer evento que comprometesse a integridade dos dados 
financeiros e da execução operacional do SAP, a existência agregada destas 
deficiências revela uma fraqueza significativa no ambiente do SAP.  
 
e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório 
circunstanciado preparado pelo auditor independente  e sobre as medidas 
corretivas adotadas 
 
Processo de fechamento das demonstrações financeira s – Cnova Brasil 
A Administração entende que as deficiências encontradas não resultaram em erro 
material nas demonstrações financeiras.. As deficiências significativas de 2015 
identificadas no âmbito da investigação conduzida pela administração foram 
remediadas, remanescendo deficiências relacionadas ao processo de fechamento 
contábil que necessita de aprimoramento adicional.  
 
Não houve falhas significativas, individuais ou em agregado, no processo de 
fechamento contábil nas demais unidades de negócio do GPA. 
 
De qualquer forma, a Companhia reforçará a precisão dos controles de 
monitoramento, bem como, a execução e desenho de certos controles no fechamento 
contábil da Cnova Brasil. 
 
Deficiências dos controles gerais de TI 
 

PÁGINA: 79 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



5.3 - Descrição dos controles internos

A Companhia entende que efetuou importantes melhorias nos controles gerais de TI e 
que possui um ambiente de controles instalado para evitar que as deficiências 
indicadas se traduzissem em um risco efetivo sobre a integridade dos sistemas e dos 
dados financeiros da Companhia. 
 
A Companhia se valeu de certos controles detectivos para identificar coberturas de 
riscos adicionais sobre as deficiências significativas identificadas, concluindo que a 
Companhia não tinha uma exposição material a erros. 
 
Não obstante a este fato, a Companhia continuará avaliando estas deficiências, 
considerará no escopo de trabalhos de 2017 as melhorias necessárias. 
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5.4 - Alterações significativas

 

Não houve, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, alterações 

significativas nos principais riscos de mercado a que estamos sujeitos, tampouco na 

política de gerenciamento de riscos que adotamos. 
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5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

 

Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 

este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

04/04/1995

10/11/1981

Sociedade anônima

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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Fomos formalmente constituídos em 10 de novembro de 1981 sob a denominação 
social de Companhia Brasileira de Distribuição, em decorrência de uma fusão. No 
entanto, nossa história remonta a 1948, com a inauguração por nosso fundador, Sr. 
Valentim dos Santos Diniz, de uma doceria na cidade de São Paulo, com o nome de 
Pão de Açúcar, sendo o Sr. Valentim um dos pioneiros no setor varejista de alimentos 
no Brasil. Em 1959, a doceria se tornou nosso primeiro supermercado e é onde nossa 
sede está instalada hoje. Nosso fundador, com a experiência adquirida no Brasil e em 
Portugal, seu país de origem, desenvolveu um novo conceito de varejo, incorporando 
o autosserviço e, assim, em 1971, fundou o primeiro hipermercado do país. 
 
Nas décadas de 70 e 80, passamos por uma grande expansão, com a inauguração 
das lojas Jumbo e a aquisição de diversas redes importantes no mercado varejista, 
tais como a Eletroradiobraz, o Superbom, o Peg-Pag e o Mercantil, além da aquisição 
de diversas lojas pertencentes às redes de supermercados Bazar 13 e Morita. Foi 
ainda na década de 80 que inauguramos as lojas Extra, com foco no oferecimento de 
tecnologia de ponta e grande variedade de produtos aos nossos clientes. 
 
A década de 90 foi marcada por grandes mudanças em nosso grupo. Em 1995, 
fizemos nossa oferta pública inicial de ações, nos tornando a primeira companhia 
varejista de alimentos com ações preferenciais negociadas na Bolsa de Valores de 
São Paulo – antiga denominação da B3. Em 1997, nos tornamos a primeira empresa 
varejista brasileira a negociar American Depositary Receipts (ADRs) na Bolsa de 
Valores de Nova York (New York Stock Exchange – NYSE). Em 1999, adquirimos a 
rede de supermercados Peralta e fizemos uma aliança estratégica com o Grupo 
Casino, que adquiriu, à época, 24,5% de nosso controle acionário. 
 
Após 6 anos da entrada do Grupo Casino na nossa Companhia, o Grupo Diniz e o 
Grupo Casino, visando a consolidar as suas bem-sucedidas relações comerciais, 
celebraram um acordo de associação, pelo qual passaram a compartilhar o controle da 
nossa Companhia por meio de uma sociedade holding cujo capital votante foi dividido 
entre o Grupo Diniz e o Grupo Casino, na proporção de 50% para cada um. Nesse 
mesmo contrato, foi estipulado o direito do Grupo Casino assumir o controle isolado da 
nossa Companhia a partir de junho de 2012, o que acabou por acontecer. 
 
A década de 2000 foi marcada por uma nova expansão de nosso grupo, com a 
conquista de relevante participação de mercado no setor varejista, com destaque para 
a aquisição da rede Sé Supermercados, em 2002, e a associação com o grupo 
Sendas, líder do segmento no Estado do Rio de Janeiro em 2004. No mesmo ano, 
firmamos uma parceria financeira com o, até então, Banco Itaú S.A., para o 
oferecimento de cartões de crédito private label (marca própria) e co-branded (cartões 
de afinidade), crédito pessoal e ao consumidor, garantias estendidas e seguros em 
nossas lojas. Em 2006, para fazer parte do segmento de varejo de maior projeção no 
país naquele momento – o de lojas com até quatro check-outs, criamos o Extra Perto, 
cuja denominação foi alterada para Extra Fácil e posteriormente para Minimercado 
Extra, que se constituía um novo modelo de loja inspirado no modelo europeu de 
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varejo de proximidade. Em 2007, adquirimos 60% da participação societária da rede 
Assaí, aquisição essa que nos permitiu entrar no segmento atacado de autosserviço 
em São Paulo, um formato de atacado no setor varejista de alimentos. Já em 2008, 
iniciamos as operações de atacado de autosserviço no Estado do Rio de Janeiro.  
 
A partir de 2009 a Companhia iniciou um movimento de fortalecimento de sua atuação 
no varejo com reforço em sua operação de venda de eletroeletrônicos, até então 
realizada somente por lojas do Extra e Extra Eletro. Em 2009, além de adquirirmos a 
totalidade da participação societária da rede Assaí, adquirimos a Globex Utilidades 
S.A., cuja denominação social foi alterada para Via Varejo S.A. (“Via Varejo”), em 
fevereiro de 2012, empresa que possuía a operação de venda eletroeletrônicos por 
meio de lojas físicas e de e-commerce representada pela marca Ponto Frio, na época 
o segundo maior player do mercado brasileiro no segmento, e celebramos um contrato 
de associação com Casas Bahia, primeiro player isolado, fortalecendo ainda mais 
nosso posicionamento no mercado de bens duráveis. Em novembro de 2010 
concluímos a associação com Casas Bahia e começamos a reportá-la nos nossos 
números consolidados. Quando adquirimos a Nova Casa Bahia, concordamos com os 
seus antigos acionistas controladores em concentrar todos os ativos de comércio 
eletrônico do Grupo Pão de Açúcar e Casa Bahia Comercial Ltda. na Nova Pontocom 
Comércio Eletrônico S.A. (“Nova Pontocom”), empresa de comércio eletrônico 
controlada pela Via Varejo. Além disso, em 8 de novembro de 2010, a Via Varejo e a 
Nova Pontocom adquiriram a participação acionária remanescente de 55% na E-Hub 
Consultoria, Participações e Comércio S.A, empresa prestadora de serviços no 
segmento de comércio eletrônico, que era uma joint-venture registrada como 
investimento em empresas afiliadas. 
 
Em 2010 compramos a parcela remanescente da Sendas Distribuidora S.A., passando 
a deter a totalidade do capital dessa sociedade. Em 2011, também concluímos a 
conversão das lojas CompreBem e Sendas, que havíamos iniciado em 2010 para 
Extra Supermercado.  
 
A Companhia é diretamente controlada pela Wilkes, que em junho de 2012, nos 
termos do seu acordo de acionistas, passou a ser controlada isoladamente pelo Grupo 
Casino. 
 
Em setembro de 2013, os acordos de acionistas da Wilkes e da Companhia foram 
rescindidos, permanecendo o Grupo Casino como controlador isolado da Companhia. 
 
Em outubro de 2013, a Companhia contratou a compra de ações de emissão de Nova 
Pontocom de titularidade da Via Varejo S.A. e de certos acionistas da Nova Pontocom, 
a qual resultou na aquisição do controle direto da Nova Pontocom pela Companhia. Na 
mesma data, foram também celebrados o Acordo de Acionistas da Nova Pontocom, 
entre a Companhia, a Via Varejo e certos acionistas da Nova Pontocom, e o Acordo 
Operacional, entre a Companhia, a Via Varejo e a Nova Pontocom. 
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Em dezembro de 2013, foi concluída a oferta pública secundária de ações da Via 
Varejo. A Companhia participou da oferta como acionista vendedora e, após a sua 
conclusão, passou a deter 62,3% das ações ordinárias e 43,3% de do capital total da 
Via Varejo. 
 
Em julho de 2014, foi concluída a combinação de negócios de comércio eletrônico 
desenvolvidos pela Companhia e pela Via Varejo, através da Nova Pontocom 
Comércio Eletrônico S.A. (“Nova”), com os negócios de comércio eletrônico 
desenvolvidos pelo acionista controlador Casino, Guichard-Perrachon, S.A. (“Casino”), 
por meio da Cdiscount S.A. e suas afiliadas (“Cdiscount”). Em novembro de 2014, foi 
concluída a oferta pública inicial da Cnova N.V. (“Cnova”), empresa com sede na 
Holanda, resultante da combinação de negócios ora referida, junto à U.S. Securities 
and Exchange Comission (“SEC”). A Cnova tem suas ações listadas na NASDAQ 
Global Select Market e na Euronext Paris. 
 
Em agosto de 2015 houve uma reorganização societária no exterior na qual houve 
aquisição de parte da participação societária da Segisor S.A. pela Almacenes Éxito 
S.A., sociedade colombiana do Grupo Casino, e no fim da qual a Segisor S.A. passou 
a ser detida na proporção de 50%-50% pelo Casino Guichard-Perrachon e Almacenes 
Éxito S.A. 
 
Ao longo de 2016, promovemos a reorganização de ativos com o objetivo de 
concentrar os negócios do Multivarejo (bandeiras Pão de Açúcar e Extra) em nossa 
razão social e os negócios da bandeira Assaí em nossa controlada Sendas 
Distribuidora S.A., eliminando múltiplas sociedades de nosso organograma (Sé 
Supermercados Ltda., Barcelona Comércio Atacadista e Varejista S.A. e Xantocarpa 
Participações Ltda.), aproveitando, assim, ganhos operacionais. 
 
Em agosto de 2016, a Cnova Comércio Eletrônico S.A. (empresa brasileira controlada 
pela Cnova, a “Cnova Brasil”, dedicada à operação local), a Cnova e Via Varejo 
celebraram contrato de reorganização com vistas à incorporação das ações de Cnova 
Brasil por Via Varejo, ao passo que o Casino  fez uma oferta pública de compra da 
totalidade das ações de Cnova em circulação, pelo preço de US$5,50 por ação, 
condicionada à conclusão da incorporação de ações acima, o que se deu em 31 de 
outubro de 2016. Dessa forma, a Via Varejo passou a ser integral controladora de 
Cnova Brasil (que por sua vez opera as bandeiras Extra.com.br, Pontofrio.com e 
Casasbahia.com.br), enquanto Casino passou a deter, direta ou indiretamente, cerca 
de 98.9% das ações de Cnova em dezembro de 2016. 
 
Em 23 de novembro de 2016, nosso Conselho de Administração autorizou a Diretoria 
a dar início a um processo de alienação de nossa participação na Via Varejo, em linha 
com uma estratégia de longo-prazo em concentrar nossos esforços no segmento de 
varejo alimentar. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não era 

objeto de qualquer pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial. 
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6.6 - Outras informações relevantes

 
Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 
este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

 
O Grupo Pão de Açúcar (“GPA”) é a maior companhia varejista tradicional no 
segmento de alimentos no Brasil, e o segundo maior player no segmento de atacado 
de autosserviço (ou “cash and carry”), com uma participação de mercado de 
aproximadamente 13,3% em 2016, de acordo com a ABRAS (Associação Brasileira 
de Supermercados).  

Fundado em 1948, como Doceira Pão de Açúcar, em São Paulo, está presente em 19 

estados e no Distrito Federal, com sede administrativa na capital paulista. A estrutura 

multiformato e multicanal do Grupo é formada por supermercados (Pão de Açúcar e 

Extra Supermercado), hipermercados (Extra Hiper), lojas de proximidade 

(Minimercado Extra e Minuto Pão de Açúcar), atacado de autosserviço (Assaí), 

delivery (Pão de Açúcar e Extra), GPA Malls (Conviva e galerias comerciais).  

 

O GPA encerrou o ano de 2016 com 904 lojas, 76 postos de gasolina e 155 farmácias, 

com presença em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal, além de uma infra-

estrutura logística apoiada por 23 centros de distribuição e depósitos.  
 
 
A nossa Companhia, por si e por meio de suas subsidiárias, desenvolve as atividades 
de comércio varejista e atacadista de produtos em geral, inclusive - mas não se 
limitando a - produtos alimentícios, vestuário, higiene, medicamentos, combustíveis, 
móveis, eletroeletrônicos e utilidades domésticas. Tais atividades são exercidas tanto 
em estabelecimentos físicos como virtuais. 

A tabela abaixo apresenta as principais características de cada uma de nossas 
bandeiras e o número de lojas: 

Bandeira Conceito Número de lojas 

(2016)  

 

Pão de Açúcar 

Rede de supermercados premium do GPA, 
oferece desde produtos básicos até 
serviços como consultoria de vinhos 
e atendimento especializado em queijos. É 
referência em inovação no varejo e na 
promoção de conceitos de vida saudável e 
sustentabilidade. 

185 

Extra  

Bandeira do GPA com foco em atender o 
cliente nas diversas ocasiões e 
necessidades, com os formatos de 
hipermercado, supermercado, drogarias e 
postos de combustível. Oferece alimentos, 
eletroeletrônicos, roupas e produtos para 
casa e carro. 

328 (*)  
 

Minimercado Extra 

Marca de Proximidade voltada para as 
necessidades do dia a dia, em especial os 
produtos básicos e perecíveis frescos, em 
lojas de cerca de 300 m2. Seus diferenciais 
são os preços competitivos e a proximidade 
com os consumidores da vizinhança. 

207 
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Minuto Pão de 
Açúcar 

Marca de Proximidade premium, cujas lojas 
de vizinhança, de 300 m2 na média, 
oferecem sortimento diferenciado em 
ambiente prático e acolhedor. 
Prioriza a conveniência do cliente, com 
atendimento e serviços personalizados e 
iniciativas de sustentabilidade. 

77 

Aliados  
Compre Bem 

O GPA trabalha com pequenos e médios 
comerciantes localizados nos bairros onde 
estão as bandeiras da Companhia. 
Participam da iniciativa pequenas lojas de 
supermercados independentes. 

102 parceiros 

Assaí 

Atacado de autosserviço (cash and carry) 
voltado para clientes de micro e pequenas 
empresas e consumidores finais que 
buscam compras em volume a preços 
competitivos. Oferece mais de sete mil 
itens de mercearia, alimentos, perecíveis, 
bebidas, bazar, embalagens, higiene e 
limpeza. 

107 

 

(*) Não inclui 76 postos e 155 drogarias. 

 

A tabela a seguir apresenta a receita líquida de cada uma de nossas bandeiras:  

 

(1) Inclui vendas do Extra Supermercado e Extra Hiper. 

(2) Inclui vendas do Minimercado Extra e Minuto Pão de Açúcar. 

(3) Inclui as vendas dos Postos de Combustíveis, Drogarias, Delivery e receitas provenientes do aluguel de galerias comerciais. 

Receita Líquida por bandeira

(R$ milhões) 2016 %

Pão de Açúcar 6.711       16,2%

Extra (1) 16.776     40,5%

Proximidade (2) 1.131       2,7%

Assaí 14.487     34,9%

Outros Negócios (3) 2.349       5,7%

Alimentar 41.454     100,0%
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

 

(a) produtos e serviços comercializados 

 

Nossas atividades são segmentadas em: 

 

GPA Alimentar 

• Multivarejo: consiste na venda de produtos alimentícios e não alimentícios aos 

consumidores, pessoa física, em (i) supermercados através das bandeiras Pão de Açúcar e 

Extra Supermercado; (ii) hipermercados através da bandeira Extra Hiper; e (iii) lojas de bairro 

através das bandeiras Minimercado Extra e Minuto Pão de Açúcar. O setor varejista de 

alimentos também inclui a receita relacionada com o aluguel de áreas comerciais. 

Produtos alimentícios incluem alimentos não perecíveis, bebidas, frutas, legumes e verduras, 

carnes em geral, pães, frios, laticínios, produtos de limpeza, produtos descartáveis e 

produtos de higiene pessoal. Em alguns casos, nossas lojas oferecem referidos artigos sob a 

forma de produtos de bandeira própria em nossas lojas varejistas de alimentos. Também 

comercializamos produtos não alimentícios, incluindo itens de vestuário, itens de 

puericultura, calçados e acessórios de moda, utilidades domésticas, livros, revistas, CDs e 

DVDs, artigos de papelaria, itens de bricolagem, brinquedos, itens de esporte e camping, 

móveis e colchões, produtos de pet shop, jardinagem e produtos eletrônicos, tais como 

computadores de uso pessoal, software e acessórios, aparelhos de som e imagem. Alguns 

dos produtos mencionados anteriormente são também oferecidos sob a forma de nossa 

bandeira própria. Também comercializamos nossos produtos no setor varejista de alimentos 

pelos sites www.paodeacucar.com.br e www.extra.com.br. 

 

Além disso, incluímos no setor varejista de alimentos os produtos considerados não 

alimentícios que comercializamos em nossas drogarias, tais como medicamentos e 

cosméticos. Esse segmento inclui ainda os produtos e serviços comercializados em nossos 

postos de combustíveis. 

• Atacado de autosserviço: comercialização de produtos alimentícios e não alimentícios a 

revendedores, consumidores intermediários e a clientes varejistas, por meio da bandeira 

Assaí. 

 

Visando tomar as melhores decisões a respeito da alocação de recursos e avaliações de 

desempenho, a administração monitora, separadamente, os resultados operacionais de suas 

unidades de negócio. Deste modo, o desempenho do segmento é avaliado com base no 

resultado e é mensurado de forma consistente com o resultado operacional das demonstrações 

financeiras consolidadas.  
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

 
(a) características do processo de produção 

 
A maioria dos produtos comercializados é adquirida para ser revendida ao consumidor 
final. Apenas uma parcela dos produtos é produzida e/ou manuseada nas lojas, a 
partir de formulações elaboradas pela equipe de desenvolvimento e formação técnica 
de perecíveis. Em alguns casos, firmamos parcerias com fornecedores que entregam 
produtos semi-prontos para serem finalizados nas lojas. 
 
Os produtos produzidos e/ou manuseados em lojas são: (i) frutas e legumes, quando 
cortados e/ou embalados em nossas lojas; (ii) carnes (bovina, suína, frango e peixes), 
bem como frios e queijos, quando cortados, pesados e embalados em nossas lojas; 
(iii) pratos prontos da rotisserie; e (iv) pães, bolos e doces das nossas padarias 
localizadas dentro das lojas. 
 
A Companhia não produz os produtos que são vendidos por meio de marcas 
exclusivas. Estes produtos são produzidos por fornecedores criteriosamente 
selecionados pela Companhia, após avaliação da qualidade de seus serviços e a 
capacidade de atender a demanda (em volume, prazo e condição comercial). O 
desenvolvimento de produtos sob marca exclusiva é orientado por um detalhado 
processo, que tem como objetivo padronizar e assegurar a produção e o lançamento 
do produto dentro dos objetivos comerciais e estratégicos de nossas marcas, bem 
como garantir o padrão de qualidade envolvendo, para tanto, diversas áreas da 
Companhia. 
 
(b) características do processo de distribuição 

 
A fim de distribuir de maneira eficiente alimentos perecíveis, mantimentos e 
mercadorias em geral, operamos 23 centros de distribuição e depósitos 
estrategicamente localizados em 6 estados brasileiros e no Distrito Federal com uma 
capacidade total de armazenamento de aproximadamente 1,33 milhões de metros 
quadrados. A localização de nossos centros de distribuição permite que façamos 
envios frequentes às lojas, o que reduz a necessidade de espaço de estoque interno e 
limita estoques não produtivos nas lojas. Nossos centros de distribuição contam 
significativamente com o suporte da pd@net, uma plataforma de tecnologia entre 
empresas que conecta nosso sistema de pedido automatizado por computador com 
nosso centros de distribuição e fornecedores para assim reabastecer automaticamente 
nosso estoque. 
 
 
Em 2015, inauguramos nosso primeiro centro de distribuição no estado de 
Pernambuco, região Nordeste do Brasil. O centro de distribuição, que é focado nos 
setores de eletrodomésticos e varejo de alimentos, tem 75.000 m² e está localizado na 
cidade de Cabo de Santo Agostinho, a 7 km do Porto de Suape, importante centro 
econômico do estado. Este centro de distribuição pode ser expandido para 100.000 m² 
e tem capacidade instalada para 60.000 paletes. 
 
 
Nossos processos de logística e distribuição são organizados de acordo com os 
produtos e serviços vendidos nas nossas lojas. Assim, nossos processos de 
distribuição são orientados pelos procedimentos descritos abaixo. 
 
Lojas, Supermercados e Hipermercados 
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Em 31 de dezembro de 2016, o processo logístico para abastecimento de nossas 
lojas, supermercados e hipermercados, excluindo farmácias e postos de combustíveis, 
incluía 23 centros de distribuição localizados nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal, correspondendo a uma área de 
989.894 m2, incluindo os centros de distribuição próprios e terceirizados. Nosso 
processo de distribuição é realizado através de frota terceirizada. Em 31 de dezembro 
de 2016, nossa taxa de centralização (percentual de receita proveniente de produtos 
oferecidos em nossas lojas que vem diretamente de nossos centros de distribuição) 
era de 87%, excluindo nossa operação de atacado de autosserviço. Incluindo nossa 
operação de atacado de autosserviço, nossa taxa de centralização foi de 75%. 
 
Os pedidos feitos para nossos produtos não centralizados são feitos diretamente pelas 
lojas e entregues pelos fornecedores seguindo o modelo de suprimento conhecido 
como "Entrega Direta". Em 31 de dezembro de 2016, 13% das vendas de nossas 
lojas, excluindo nossa operação de atacado de autosserviço, corresponderam a 
produtos de "Entrega Direta", especialmente plantas ornamentais, cigarros, sorvetes, 
iogurtes e revistas. Incluindo nossa operação de atacado de autosserviço, 25% das 
vendas das nossas lojas corresponderam a produtos de "Entrega Direta". 
 
A operação de atacado de autosserviço (Assaí) caracteriza-se principalmente pela 
entrega direta na loja em função do modelo de operação das lojas: a própria área de 
vendas das lojas funciona como área de armazenamento de mercadorias. No entanto, 
algumas lojas menores utilizam os centros de distribuição para abastecimento. Dos 23 
centros de distribuição, 6 são dedicados ao Assaí. 
 
Entrega de Alimentos (delivery) 
 
Nossas unidades do PA Delivery e do Extra Delivery atualmente compartilham os 
mesmos estoques das lojas de varejo onde essas unidades estão estrategicamente 
localizadas de modo a otimizar a logística e cobrir uma maior área de entrega.  Foi 
construído um centro de distribuição dedicado na cidade de São Paulo, que substituirá 
a operação de distribuição de nossas unidades de entrega “convencionais” situadas na 
região da Grande São Paulo. 
 
Drogarias 
 
Nossas drogarias são abastecidas com medicamentos e outros produtos, tais como 
cosméticos. O sistema de logística varia entre entregas centralizadas, por meio de 
nossos centros de distribuição, e entregas descentralizadas. Possuímos contratos de 
fornecimento com os principais distribuidores farmacêuticos do país e também com 
distribuidores regionais. 
 
Postos de Combustíveis 
 
Nossos postos de combustível são abastecidos por fornecedores exclusivos. Em 2016, 
nós possuíamos quatro fornecedores. Os pedidos de abastecimento são 
individualizados para cada um de nossos postos de combustível, podendo o 
combustível ser solicitado por ordens de compra ou por abastecimentos diários pré-
acordados nos termos do contrato de fornecimento celebrado com cada posto de 
combustível. O transporte do combustível é realizado exclusivamente pelos nossos 
fornecedores, sendo o descarregamento acompanhado por nossos funcionários, por 
questões de segurança e controle de qualidade. O processo para o gás natural 
veicular (GNV) é diferente. O GNV é entregue por fornecedores regionais diretamente 
aos respectivos postos, através de seus revendedores e utilização de tubulações 
conectadas às caixas de entrada dos postos de combustíveis, as quais possuem 
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medidores instalados e controlados pelas próprias concessionárias. Esses 
equipamentos fazem medições periódicas dos volumes de GNV fornecidos. O GNV é 
vendido mediante dispensadores conectados a essas caixas de entrada utilizando 
tubulações específicas.  
 
(c) característica do mercado de atuação, em especi al: 

 
(i) Participação em cada um dos mercados (market share) 
 
A indústria de varejo de alimentos no Brasil é altamente fragmentada. De acordo com 
a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), as cinco maiores cadeias de 
supermercados representavam aproximadamente 40,6% da indústria de varejo de 
alimentos em 2016, contra 51,5% em 2015. Nossas vendas brutas consolidadas 
representaram 13,3% das vendas brutas de toda a indústria de varejo de alimentos em 
2016 segundo a ABRAS. 
 
(ii) Condições de competição nos mercados 

 
As maiores empresas do setor varejista de alimentos brasileiro são controladas por 
sociedades sediadas no exterior. A presença estrangeira no setor varejista de 
alimentos brasileiro começou com a rede varejista francesa Carrefour. Em 1995, a 
rede norte-americana Walmart ingressou também no mercado brasileiro 
principalmente por meio da aquisição de redes domésticas de varejo de alimentos, e a 
competição no setor intensificou-se. Assim, o setor varejista de alimentos no Brasil é 
altamente competitivo. Entretanto, estima-se que o nível de penetração de 
supermercados no Brasil, em termos de número de supermercados em relação à 
população e área do país, é menor que os níveis dos Estados Unidos, de muitos 
países da Europa Ocidental e de alguns outros países sul-americanos.  
 
Recentemente, as principais empresas do setor varejista de alimentos, incluindo nossa 
Companhia, buscaram as seguintes estratégias: 
 

• desenvolvimento de lojas do formato de atacado de autosserviço e de 
desconto; 

• migração de grandes lojas para lojas de menor formato, como lojas de 
proximidade; 

• expansão das lojas do formato de atacado de autosserviço e de lojas de menor 
formato; 

• investimento em reformas/renovações de lojas e na qualidade dos ativos em 
geral; 

• foco nos programas de fidelidade para uma compreensão mais profunda dos 
hábitos de consumo; e 

• aumento das atividades promocionais dos hipermercados e supermercados, 
que foram os mais afetados pela migração de clientes. 
 

Nossos concorrentes variam de acordo com a localização geográfica. No Estado de 
São Paulo, nossos principais concorrentes no varejo alimentar são: Carrefour, 
Futurama, Mambo, Pastorinho, Sonda e Walmart. Já na cidade de Brasília, nossos 
principais concorrentes são Big Box, Carrefour, Super Cei e Super Maia. No Estado do 
Rio de Janeiro, nossos principais concorrentes são Guanabara, Mundial, Prezunic e 
Zona Sul. Nos Estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Piauí, nossos principais 
concorrentes são os supermercados locais, além do Bompreço e GBarbosa. 
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O principal concorrente de nosso Extra Hipermercado é o Carrefour, que opera lojas 
nas regiões Sudeste e Sul do País, além do Walmart, que opera com diferentes 
bandeiras nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil. 
 
A rede Assaí concorre principalmente com o Atacadão (cadeia de atacado de  
autosserviço adquirida pelo Carrefour em 2007), Roldão, Tenda, Makro e Maxxi. 
 
Em nossos outros mercados regionais, não concorremos apenas dentro do setor 
varejista de alimentos organizado, mas também com várias redes de pequeno e médio 
porte, empresas familiares e empresas varejistas de alimentos. 
 
Com relação ao nosso comércio eletrônico de alimentos, através das bandeiras Pão 
de Açúcar e Extra, somos líderes de mercado e não enfrentamos concorrência em 
nível nacional. Entretanto, há concorrentes relevantes nos mercados locais, tais como 
o Zona Sul, na cidade do Rio de Janeiro, e Sonda, na cidade de São Paulo.  
 
(d) eventual sazonalidade 

 
Vivenciamos historicamente sazonalidade em nosso resultado operacional 
principalmente em virtude das vendas tradicionalmente mais intensas no quarto 
trimestre, época de festas e “promoções do Black Friday, relativamente recentes no 
Brasil e que também ajudaram a impulsionar as vendas no quarto trimestre das 
principais categorias de produtos não alimentícios. A receita média de vendas durante 
o quarto trimestre são geralmente 30% acima da receita média de vendas durante os 
outros trimestres.   
 
Vivenciamos também uma forte sazonalidade em nossos resultados dos meses de 
março ou abril em virtude do feriado de Páscoa, em que oferecemos produtos 
específicos para a ocasião, bem como no ano de Copa do Mundo da FIFA, em que 
alguns de nossos produtos apresentaram aumento nas vendas. 
 
A sazonalidade relacionada à disponibilidade de alguns de nossos produtos (tais como 
frutas e verduras) não afeta nossos resultados devido à ampla e diversificada seleção 
de produtos que oferecemos aos nossos clientes. 
 
(e) principais insumos e matérias primas 
 

i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão 
sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos 
órgãos e da respectiva legislação aplicável 

ii. eventual dependência de poucos fornecedores 
iii. eventual volatilidade em seus preços 

 
Em relação aos itens “i” e “iii” acima, esclarecemos que, devido à nossa base 
amplamente diversificada de produtos, não possuímos um principal insumo e/ou 
matéria prima que esteja relacionado a uma parcela significativa dos produtos que 
comercializamos ou de nossa receita. 
 
Para o item “ii”, a compra de produtos alimentares provem de um grande número de 
fornecedores não afiliados. Como resultado, não há dependência de um único 
fornecedor.  
 
As compras de produtos alimentícios para todas as nossas bandeiras, excluindo 
Assaí, são centralizadas e compramos praticamente com pagamento a vista ou de 
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curto prazo de um grande número de fornecedores não afiliados. Consequentemente, 
não dependemos de nenhum fornecedor único. 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

(a) montante total de receitas provenientes do cliente 

A Companhia não possui clientes que sejam responsáveis por mais de 10% de sua 

receita líquida total. 

 
(b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente 

A Companhia não possui clientes que sejam responsáveis por mais de 10% de sua 
receita líquida total. 
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(a) necessidade de autorizações governamentais para  o exercício das atividades 
e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais 
autorizações 
 
A operação de um empreendimento de varejo exige, em suas diversas etapas, 
contemplando desde a construção até a operação propriamente dita, um conjunto 
amplo de licenças e autorizações. Estas licenças e autorizações são concedidas por 
órgãos distintos para uma ampla gama de situações: viabilidade de implantação, 
remoção de solos, supressão de vegetação, execução da construção, utilização da 
área construída, segurança, etc. 
 
As licenças e autorizações possuem fins diversos: fiscais, de engenharia, de 
segurança e ambientais, contemplando uma magnitude tal que precisa ser detalhada 
individualmente. Para o processo de construção até a operação de uma loja, é 
necessário obter até 86 licenças e autorizações.  
 
Especificamente, quanto ao licenciamento ambiental, esta uma exigência estabelecida 
na Política Nacional do Meio Ambiente, lei federal que estabelece a estrutura de 
proteção ambiental do país, definindo, inclusive, órgãos legisladores e executores da 
mesma. Estão sujeitos a estas exigências todos os empreendimentos ou atividades 
potencialmente poluidores ou geradores de impacto ambiental. A responsabilidade 
pela concessão, de acordo com legislação específica, é definida de acordo com as 
características do empreendimento e as atividades nele exercidas, podendo ser de 
âmbito federal, estadual ou municipal. 
 
A atuação desses órgãos é distinta, conforme o tipo de atividades a serem exercidas, 
sendo certo que as atividades exercidas pelo Grupo são, quando cabíveis, licenciadas 
pelas secretarias estaduais e municipais. A atuação do IBAMA, a título de 
esclarecimento, se concentra em casos de grandes projetos que apresentam impactos 
em mais de um estado. Este órgão também se apresenta como o gestor do Cadastro 
Técnico Federal o qual possui impacto em todas as operações do Grupo. Necessário 
ainda esclarecer que, como regra, há a obrigatoriedade do licenciamento das 
atividades de postos de combustíveis. 
 
As principais diretrizes do licenciamento ambiental estão traçadas na Lei 6.938/81, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para 
a preservação ambiental. O processo de licenciamento ambiental, em regra, possui 
três etapas. A primeira é a Licença Prévia (LP), que deve ser solicitada na fase de 
planejamento ou ampliação do empreendimento. Essa licença apenas aprova a 
viabilidade ambiental e estabelece condições para o desenvolvimento do projeto, mas 
não autoriza sua instalação. 
 
Para a obtenção de qualquer uma das licenças e autorizações exigidas podem ser 
solicitados, pelos órgãos pertinentes, estudos técnicos e projetos complementares. 
 
 
Quanto à relação com a administração pública para obtenção de tais documentos, 
temos a esclarecer que, assim como demais órgãos governamentais, se observa, 
como contexto geral, a (i) ineficiência quanto ao cumprimento de prazos previstos em 
lei para os respectivos licenciamentos, e, (ii) como consequência à essa ineficiência, a 
morosidade em processos e respectivas emissões de licenças ambientais. 
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(b) política ambiental e custos incorridos para o c umprimento da regulação 
ambiental e adoção de outras práticas ambientais, i nclusive a adesão a padrões 
internacionais de proteção ambiental 
 
O compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável nos leva a buscar 
continuamente o equilíbrio nas questões econômicas, sociais e ambientais em toda 
cadeia de valor, gerando benefícios para toda a sociedade. Nesse sentido, as ações 
da Companhia são comunicadas por meio do seu relatório de sustentabilidade. 
 
O GPA estabeleceu em 2014 uma Política Ambiental para orientar as ações do grupo 
nesse tema. Ela tem por fundamentos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, a Política Ambiental do Grupo Casino e as Diretrizes de 
Sustentabilidade do GPA; a partir dessas balizas, a Política Ambiental do GPA pauta 
cinco frentes de ação: 
 
1. Seguir as normas e as políticas ambientais vigentes; 
2. Garantir o gerenciamento adequado dos resíduos; 
3. Garantir o uso adequado dos recursos naturais, como energia e água; 
4. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para as mudanças 
climáticas; 
5. Proteger os ecossistemas naturais e a biodiversidade. 
 
Seguem alguns exemplos de iniciativas que o GPA tem implementado dentro dessa 
politica ambiental: 
 
● Compostagem como alternativa  
 
Em 2016, 50 lojas do GPA se juntaram ao nosso projeto de compostagem, que 
somava, no final do ano, 309 negócios do Multivarejo e Assaí participantes. Essas 
lojas têm estruturas para a separação e a destinação de restos de alimentos e demais 
resíduos orgânicos, que são enviados a uma empresa parceira para passar pelo 
processo de compostagem.  
 
Dessa forma, em vez de irem parar em um aterro como lixo orgânico, os resíduos são 
convertidos em adubo, reduzindo seu impacto no meio ambiente. Em 2016, tiveram 
essa destinação 4.528,3 toneladas de resíduos.    
 
● Doação de alimentos 
 
O GPA bateu sua meta para 2016 de aumentar em 3% o volume de alimentos doados 
a entidades parceiras, por meio do programa Parceria contra o Desperdício, que a 
Companhia mantém há mais de 20 anos. No ano, foram doadas mais de 3.733 mil 
toneladas de alimentos a mais de 300 entidades, um incremento de 24,4% na 
quantidade doada em relação a 2015 (veja mais na tabela ao final deste capítulo). 
 
● Desperdício Zero com Você É Possível  
 
Com o objetivo de engajar todos os colaboradores no compromisso contra o 
desperdício de produtos e no combate às quebras no Multivarejo, o GPA lançou, em 
2016, a campanha Desperdício Zero com Você É Possível. Além de um troféu, as três 
primeiras lojas por bandeira que apresentaram o melhor resultado – ou seja, o menor 
desperdício – receberam a premiação de cestas especiais para todos os seus 
colaboradores. Ao todo, 15 lojas foram reconhecidas no Brasil. 
 
Eficiência energética 
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

 
O GPA e a GreenYellow – empresa de projetos de eficiência energética e energias 
renováveis do Grupo Casino – renovaram em 2016 os sistemas de iluminação e 
refrigeração de cerca de 178  supermercados Extra e Pão de Açúcar e 5 centrais de 
distribuição no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Região Nordeste. Três ações fazem 
parte do projeto: a instalação de portas para o fechamento de balcões e ilhas de frio; a 
automatização de processos, com novas regulagens, para o ar-condicionado das lojas; 
e a troca da iluminação por lâmpadas que consomem menos energia. O resultado é 
uma economia de cerca de 25% no consumo de cada unidade. Os supermercados 
alcançados pelo programa em 2016 somam-se aos 137 hipermercados Extra que 
foram modificados pela parceria GPA/GreenYellow em 2015. 
 
Ainda em 2016, a bandeira Assaí instalou nova loja em Várzea Grande (MT), 
integrando à sua estrutura a maior usina solar do Brasil no atacado de autosserviço. 
Construída em 2016 para entrar em operação no início de 2017, a unidade tem 1.140 
painéis solares instalados na cobertura do estacionamento, capazes de fornecer, em 
carga plena, até 15% da energia consumida em seu funcionamento. 
 
Logística          
 
Parte significativa das iniciativas do grupo para a redução do impacto ambiental das 
nossas atividades é voltada para reforçar a sustentabilidade das suas operações de 
Logística. A seguir, duas iniciativas nesse sentido: 
 
+ carreta tipo rodotrem: em 2016, o GPA começou a operar uma nova carreta de 
transporte de produtos entre os centros de distribuição (CDs) e as lojas. O veículo é 
tracionado por um cavalo mecânico com motor híbrido, que usa gás natural como 
combustível e, portanto, é menos poluente; ao mesmo tempo, a carreta tem 
capacidade de carga 50% maior do que as convencionais, fazendo menos viagens 
para transportar o mesmo volume de carga. As inovações permitirão reduzir em 70% 
as emissões de CO2 nas operações de transporte entre os CDs e as lojas;  
 
+ limite de idade para a frota: foi estabelecido um teto de cinco anos de idade para os 
caminhões da frota de distribuição das bandeiras Pão de Açúcar, Extra e Assaí. 
Veículos mais novos, com motores de tecnologia mais modernos e menos 
desgastados pelo uso, são mais limpos, em termos de poluição do ar, do que uma 
frota mais antiga. 
 
 
No relacionamento com os fornecedores, procura-se alinhar as práticas adotadas pela 
Companhia com as diretrizes de sustentabilidade fortalecendo toda a cadeia. 
 
 
 
(c) dependência de patentes, marcas, licenças, conc essões, franquias, contratos 
de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades 
 
Somos dependentes das marcas relacionadas às nossas bandeiras comerciais (Extra, 
Pão de Açúcar, Minimercado Extra, entre outras). Para informações sobre as nossas 
marcas relevantes, vide alínea “b” do item 9.1 deste Formulário de Referência. 
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

(a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua 
participação na receita líquida total do emissor 
 
(Em milhões de reais) 
Receita Líquida (mercado interno): 41.454  
Receita Líquida Total: 41.454 
Participação = 100,0% 
 
(b) receita proveniente dos clientes atribuídos a c ada país estrangeiro e sua 
participação na receita líquida total do emissor 
 
(Em milhões de reais) 
Receita Líquida (mercado externo): 0.0 
Receita Líquida Total: 0.0 
Participação = 0,0% 
 
(c) receita total proveniente de países estrangeiro s e sua participação na receita 
líquida total do emissor 
  
(Em milhões de reais) 
Receita Líquida (mercado externo): 0.0  
Receita Líquida Total: 0.0 
Participação = 0,0% 
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

A Companhia não esta sujeita a regulação estrangeira.  
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7.8 - Políticas socioambientais

 
Além da politica ambiental descrita acima, o GPA possui outras politicas, 
compromissos e iniciativas socioambientais, principalmente no que se referem as suas 
cadeias de suprimentos.  
 
Ao contratar seus fornecedores e prestadores de serviços, o GPA estabelece critérios 
de elegibilidade que levam em conta o respeito aos direitos humanos e a redução do 
impacto ambiental.  
 
Política de Compra de Carne Bovina 
 
Em Março de 2016, o GPA publicou sua Política Socioambiental de Compra de Carne 
Bovina. O objetivo é assegurar que a cadeia produtiva responsável por abastecer as 
lojas da Companhia em todo o País não contribua para nenhum tipo de 
desmatamento, não tenha origem em fazendas que foram flagradas usando trabalho 
escravo ou degradante nem seja proveniente de fazendas com a presença de conflito 
pela posse de terra – seja este devido à invasão de áreas de conservação ou ao 
confronto com comunidades indígenas, quilombolas ou outras comunidades 
tradicionais. No final do ano, 98% de toda a carne vendida nas lojas já era monitorada 
por algum sistema de rastreamento, permitindo conhecer a última fazenda antes do 
abate. Veja mais sobre essa Política em: 
 
http://www.gpabr.com/wp-content/uploads/2017/01/Resultados-preliminares-GPA-
Politica-socioambiental-de-carne-bovina-2016.pdf 
 
http://www.gpabr.com/wp-content/uploads/2016/10/politica-de-compras-carne-
bovina.pdf 
 
Carta de ética para fornecedores  
 
É crescente o número de consumidores que desejam comprar produtos cujo processo 
de produção leve em conta questões relacionadas aos direitos humanos, ao meio 
ambiente ou ao bem-estar animal. Em linha com essas expectativas, o GPA possui 
uma série de iniciativas que visam impactar positivamente toda a cadeia de 
fornecimento. Entre elas está a implantação da carta de ética, que permite alinhar os 
valores e os comportamentos de seus fornecedores com as nossas convicções. Nosso 
objetivo é que estes possam se tornar também agentes de transformação da cadeia 
de valor em que atuam. Válida para fornecedores nacionais ou estrangeiros e seus 
eventuais subcontratados, a carta define os padrões éticos estabelecidos para toda a 
cadeia de suprimentos da Companhia. Seu texto abrange questões relativas a 
relações trabalhistas seguras e saudáveis – como interdição do trabalho infantil e do 
análogo ao escravo, condições de saúde e segurança, remuneração – e também bem-
estar animal, respeito ao meio ambiente e observância da lei, vedando todo tipo de 
favorecimento indevido ou corrupção. 
  
Compromisso sobre o bem-estar animal na produção de ovos 
 
Em março de 2017, o GPA tornou público mais um compromisso ambicioso em 
relação a suas cadeias de fornecimento, e anunciou que irá trabalhar com o setor 
avícola brasileiro para comercializar, até 2025, 100% de ovos das suas marcas 
exclusivas provenientes de criação livre de gaiolas, sempre respeitando a 
regulamentação e normas do setor.  
 
Para acessar a politica: 
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7.8 - Políticas socioambientais

http://www.gpabr.com/wp-content/uploads/2017/03/Posicionamento-do-GPA-sobre-
oferta-de-ovos_mar%C3%A7o-2017.pdf 
 
Relatório Anual e de Sustentabilidade 
 
Conforme Comunicado Externo nº 017/2011 – DP de 23/12/2011 da B3, informamos 
que a Companhia adota práticas de sustentabilidade e divulga, anualmente, o 
“Relatório Anual de Sustentabilidade” para reportar seu desempenho nos âmbitos 
econômico, social e ambiental. 
 
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, o relatório referente ao 
exercício de 2016 encontrava-se em fase de desenvolvimento e ainda não estava 
disponível.  Tão logo seja concluído, o relatório estará disponível para consultas no 
endereço http://www.gpari.com.br/, no item Relatórios Anuais. No intuito de reforçar a 
sustentabilidade como pilar estratégico dos negócios, estamos em linha com as 
diretrizes do Grupo Casino. 
  
Os relatórios referentes aos exercícios de 2014 e 2015 também estão disponíveis no 
site de Relações com Investidores da Companhia, no endereço 
http://www.gpari.com.br/, item Relatórios Anuais.  
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7.9 - Outras informações relevantes

Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 
este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
 

PÁGINA: 111 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



8.1 - Negócios extraordinários

 

Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre 
como operação normal nos negócios do emissor nos últimos três exercícios. 
 

Para histórico de operações, vide item 6.3 deste Formulário de Referência. 
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

 

 
Não houve qualquer alteração significativa na forma de condução dos negócios da 
Companhia nos últimos três exercícios sociais. 
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

 

 
Não aplicável, tendo em vista que não há contratos relevantes celebrados pela 
Companhia, ou suas controladas, não diretamente relacionados com suas atividades 
operacionais nos últimos três exercícios sociais. 
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

 
Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 
este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

 
a) Ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de  aluguel ou arrendamento, 

identificando sua localização 

 
Nossos principais ativos imobilizados são os imóveis em que estão localizadas as 
nossas lojas (sejam próprios ou locados de terceiros), as benfeitorias e 
melhoramentos realizados nesses imóveis e os demais ativos imobilizados neles 
localizados, tais como edificações, equipamentos, hardware, imobilizados em 
andamento, instalações, móveis e utensílios, além de terrenos, com relação aos 
imóveis próprios.  
 
A tabela abaixo indica os valores (em milhares de Reais) dos ativos imobilizados 
acima mencionados, em 31 de dezembro de 2016:  

 

 
 

 
b) Ativos intangíveis tais como patentes, marcas, l icenças, concessões, 

franquias e contratos de transferência de tecnologi a, nome de domínio na 
rede mundial de computadores da Companhia  

 
 

Região Terrenos Edifícios Benfeitorias Equip. Instal.
 Móv. e 

Uten. 
 Veículos 

 Imob. em 

and. 
Outros

 Ativos 

Arrendados 
 Software  Ágio 

 Fdo 

Comercio 
 Marcas 

 Cont. 

Vantajoso 

 Relac. 

Clientes 

 Dir. 

Contratuais 

 Outros 

Intag 
 Total Geral 

AL 33.174       41.114        41.142        7.582          2.790      4.763      -          82            1.187     -                189                   -               -           -               -            -        -                -                132.024        

AM -              -               12.676        185              -           -           -          -           -          -                -                    -               -           -               -            -        -                -                12.862          

BA 6.988         21.699        119.568     30.986        8.630      16.535    196         739          3.576     -                311                   -               -           -               -            -        -                -                209.230        

CE 24.200       67.935        165.195     60.813        15.370    25.696    70           4.492      3.987     1.447           1.099               -               -           -               -            -        -                -                370.304        

DF 22.954       109.417     60.628        30.859        6.624      19.236    976         342          2.107     333               174                   -               -           -               -            -        -                -                253.651        

ES -              60                10.123        1.715          1.037      1.526      145         -           544         -                31                     -               -           -               -            -        -                -                15.181          

GO 75.964       36.263        122.569     30.900        17.180    18.301    122         239          2.694     144               266                   -               -           -               -            -        -                -                304.643        

MA -              -               7.277          827              657          1.689      -          605          647         -                -                    -               -           -               -            -        -                -                11.703          

MG 28.840       40.145        115.420     21.301        17.056    17.725    775         898          3.465     -                192                   -               -           -               -            -        -                -                245.816        

MS 60.502       15.350        63.640        13.609        5.360      6.315      1.243     57            611         -                161                   -               -           -               -            -        -                -                166.848        

MT 25.293       56.875        71.380        16.350        6.610      11.061    123         86            1.595     1                    244                   -               -           -               -            -        -                -                189.617        

PB 27.987       55.115        50.050        17.371        4.225      10.714    -          49            1.735     0                    236                   -               -           -               -            -        -                -                167.483        

PE 54.148       113.823     159.395     74.802        12.193    28.236    -          9.901      3.001     775               820                   -               -           -               -            -        -                -                457.092        

PI 14.258       7.640          23.068        9.221          3.296      4.433      -          -           723         -                55                     -               -           -               -            -        -                -                62.694          

PR 8.477         12.695        73.036        26.763        6.517      14.767    2.270     97            1.803     0                    130                   -               -           -               -            -        -                -                146.557        

RJ 10.206       47.930        520.633     213.854     60.125    93.419    2.832     10.374    16.391   -                1.740               -               -           -               -            -        -                -                977.504        

RN 26.115       24.090        35.657        9.602          3.386      6.782      -          52            585         -                61                     -               -           -               -            -        -                -                106.330        

RS -              193              12.202        10.435        1.134      2.483      32           -           347         -                19                     -               -           -               -            -        -                -                26.844          

SC 138             336              19.792        1.774          1.140      2.576      798         -           478         -                24                     -               -           -               -            -        -                -                27.056          

SE 3.061         20.665        8.070          3.860          638          2.351      -          -           552         -                21                     -               -           -               -            -        -                -                39.218          

SP ######### 1.343.403 1.964.690 1.104.323 223.868 396.531 65.633   141.256 48.702   69.025         1.050.318      2.029.041 650.484 2.099.649 69.569     1.000   148.000      -                12.443.341 

TO 3.935         6.168          17.755        1.434          1.698      1.628      -          -           94           -                20                     -               -           -               -            -        -                -                32.732          

Total Brasil  1.464.088   2.020.917   3.673.966   1.688.566   399.534   686.768     75.217   169.270     94.824           71.725        1.056.110   2.029.041   650.484   2.099.649       69.569     1.000        148.000                     -     16.398.728 

Total 

Internacional                   -              2.000            2.000            4.000      24.000      15.000               -          3.000       2.000                     -              226.000       243.000                -            21.000                 -               -                       -             66.000          608.000 

Total 

consolidado  1.464.088   2.022.917   3.675.966   1.692.566   423.534   701.768     75.217   172.270     96.824           71.725        1.282.110   2.272.041   650.484   2.120.649       69.569     1.000        148.000           66.000   17.006.728 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

Ativo  Marcas  
Descrição  Em 31 de dezembro de 2016, nossas bandeiras mais importantes 

(Pão de Açúcar, Extra, Conviva, Qualitá, Taeq e Barateiro, entre 
outras) estavam devidamente registradas no INPI, e nessa mesma 
época tínhamos aproximadamente 2.355 marcas registradas ou em 
processo de registro no Brasil. Não detínhamos qualquer patente 
registrada em 31 de dezembro de 2016. 
A Companhia possui registros válidos, ou pedidos de registros em 
andamento, para as marcas utilizadas na identificação de nossos 
principais produtos e serviços. 

i. duração  O registro das marcas no Brasil tem prazo de 10 anos (contados de 
sua concessão ou prorrogação) e pode ser prorrogado 
indefinidamente por iguais períodos.  

ii. eventos que 
podem causar 
a perda dos 
direitos 
relativos a tais 
ativos 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro de 
marca que estão sob análise podem ser negados ou contestados 
como, por exemplo, através de oposição. Os registros de marca já 
concedidos podem ser igualmente contestados como, por exemplo, 
através de processos de nulidade ou, ainda, através de 
requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca 
não estar sendo utilizada tal e qual concedida no certificado de 
registro. Alguns dos registros e pedidos de registro de marcas da 
Companhia no exterior estão sendo contestados por meio dos 
procedimentos acima informados e aguardam decisão definitiva a 
respeito da titularidade. As defesas e os recursos pertinentes foram 
apresentados conforme o caso.  
No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular dos registros de 
suas marcas, e mantenha controle e monitoramento sobre elas, não 
é possível assegurar que terceiros não venham a alegar que a 
Companhia está violando seus direitos de propriedade intelectual. 
No entanto, a Companhia entende que o risco deste tipo de 
demanda é baixo. A manutenção dos registros das marcas é 
realizada através do pagamento de contribuições periódicas ao 
INPI. O pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a 
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do 
titular. 

iii. possíveis 
consequências 
da perda de 
tais direitos 
para o emissor 

Não há como quantificar o impacto. A perda dos direitos sobre as 
marcas implica a impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive, serviços 
ou produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa de deter o 
direito de uso exclusivo sobre a marca. Existe, ainda, a 
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais nas esferas penal 
e cível, por uso indevido em casos de violação de direitos de 
terceiros, podendo resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

Ativo  Nomes de Domínios  
Descrição  Em 31 de dezembro de 2016, éramos titulares de mais de 400 

domínios diferentes, especialmente: www.gpabr.com, 
www.extra.com.br, www.paodeacucar.com.br, 
www.deliveryextra.com.br, e www.barateiro.com.br. 

i. duração  O prazo de validade dos domínios varia de acordo com o registro. 
Podemos pedir prazo de 1, 2, 5 e 10 anos, de acordo com a 
importância do nome para a Companhia, o que quer dizer que 
pedimos prazo maior para os nomes de domínio mais importantes, 
como os domínios elencados acima. 
 

ii. eventos que 
podem causar 
a perda dos 
direitos 
relativos a tais 
ativos 

O não pedido de renovação do registro na entidade em que o nome 
está registrado ou a falta de pagamento das renovações no tempo 
estipulado podem causar a perda dos direitos relativos a esses 
ativos. 

iii. possíveis 
consequências 
da perda de 
tais direitos 
para o emissor 

Não há como quantificar o impacto. A perda dos direitos de utilizar 
os domínios e implica na impossibilidade de impedir terceiros de 
solicitar registro dos nomes de domínio idênticos ou semelhantes. 
Após o prazo ordinário de renovação, existe um prazo 
extraordinário, que varia de acordo com a entidade, para pedir 
renovação. No entanto, neste prazo a entidade está aberta a 
pedidos de terceiros também. Após o prazo, o domínio é excluído. 

 
c) Sociedades em que a companhia detém participação  

 
Na data de apresentação deste Formulário, nossa Companhia detinha participação 
direta ou indireta considerada relevante nas seguintes sociedades: 
 

i. Denominação Social  Via Varejo S/A  

ii . Sede Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul/SP, CEP 
09520-010  

iii. Atividades desenvolvidas  Comércio varejista de eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e 
utensílios. 

iv. Participação do emissor  43,34% 
v. Se a sociedade é controlada 
ou coligada 

Controlada 

vi. Se possui registro na CVM  Possui registro na CVM na categoria A (código CVM nº 00650-
5) 

vii. Valor contábil da 
participação 

R$ 1.226.361.082,43 
 

viii. Valor de mercado da 
participação conforme a 
cotação das ações na data de 
encerramento do exercício 
social, quando tais ações forem 

 
Ações 

ON 
(VVAR3) 

Cotação Ações 
Detidas Total do Ativo 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

negociadas em mercados 
organizados de valores 
mobiliários 1 
 

dez/16 R$ 3,60 410.352.691 R$ 
1.477.269.687,60 

dez/15 R$ 1,45 410.352.691 R$ 595.011.401,95 

dez/14 R$ 6,80 410.352.687 R$ 
2.790.398.271,60 

 
Ações 

PN 
(VVAR4) 

Cotação Ações 
Detidas Total do Ativo 

dez/16 R$ 3,55 149.168.394 R$ 529.547.798,70 
dez/15 R$ 1,05 149.168.394 R$ 156.626.813,70 
dez/14 n/a 149.168.394 n/a 

 
Units 

(VVAR11) Cotação Units 
Detidas Total do Ativo 

dez/16 R$ 10,75 32.268.779 R$ 346.889.374,25 
dez/15 R$ 3,27 32.268.779 R$ 105.518.907,33 
dez/14 R$ 20,77 32.268.779 R$ 670.222.539,83 

.  
ix . Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor contábil 

 
Investimento  

VVAR ∆ 

dez/16 -33,46% 
dez/15 -0,97% 
dez/14 21,38% 

 

x. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor de mercado, 
conforme as cotações das 
ações na data de encerramento 
de cada exercício social, 
quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados 

 
Ações 

ON 
(VVAR3) 

∆ 

dez/16 148,28% 
dez/15 -78,68% 
dez/14 -9,45% 

 
Ações 

PN 
(VVAR4) 

∆ 

dez/16 238,10% 
dez/15 n/a 
dez/14  n/a 

 
Units 

(VVAR11) ∆ 

dez/16 228,75% 
dez/15 -84,26% 
dez/14 -17,42% 

                                        
1 As Units emitidas por Via Varejo são compostas de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais, sendo o 
valor mobiliário de maior liquidez daquela companhia. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

. 

xi. Montante de dividendos 
recebidos nos 3 últimos 
exercícios sociais 

 
Dividendos  

provisionados 
de 

VVAR 

R$ 

dez/16 1.155.954,43 
dez/15 454.490,12 
dez/14 96.373.951,55 

 

xii. Razões para aquisição e 
manutenção de tal participação 

A aquisição da Globex e sua combinação com o Ponto Frio 
(que resultou na Via Varejo) fez parte da estratégia da 
consolidação do Grupo Pão de Açúcar como maior varejista do 
país. Recentemente, nosso Conselho de Administração decidiu 
autorizar o início do processo de alienação da participação da 
emissora em Via Varejo. 

 
i. Denominação Social  GPA Malls & Properties  Gestão de Ativos e Serviços 

Imobiliários Ltda. 
ii. Sede  Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3172, 3º andar, Jd. Paulista, São 

Paulo/SP, CEP 01402-000 
iii. Atividades desenvolvidas  Gestão e administração de propriedade imobiliária 
iv. Participação do emissor  100% 
v. Se a sociedade é controlada 
ou coligada 

Controlada 

vi. Se possui registro na CVM  Não possui registro na CVM 
vii. Valor contábil da 
participação 

R$ 91.930.176,07 

viii . Valor de mercado da 
participação conforme a 
cotação das ações na data de 
encerramento do exercício 
social, quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados de valores 
mobiliários 

N/A 

ix. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor contábil 

 
Investimento  

GPA Malls ∆ 

dez/16 -22,50% 
dez/15 -32,58% 
dez/14 15,58% 

 

x. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor de mercado, 

N/A 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

conforme as cotações das 
ações na data de encerramento 
de cada exercício social, 
quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados 
xi. Montante de dividendos 
recebidos nos 3 últimos 
exercícios sociais 

 
Dividendos  

provisionados 
de 

GPA Malls 

R$ 

dez/16 31.985.002,04 
dez/15 74.846.578,23 
dez/14 - 

 

xii. Razões para aquisição e 
manutenção de tal participação 

A sociedade foi constituída, e é mantida, pela emissora para 
reunir todas a administração de imóveis próprios e contratos de 
locação do Multivarejo de forma ordenada e racional. 

 
i. Denominação Social  GPA Logística e Transportes Ltda.  
ii. Sede  Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3172, 3º andar, Jd. Paulista, São 

Paulo/SP, CEP 01402-000 
iii. Atividades desenvolvidas  Transporte de cargas 
iv. Participação do emissor  100% 
v. Se a sociedade é controlada 
ou coligada 

Controlada 

vi. Se possui registro na CVM  Não possui registro na CVM 
vii. Valor contábil da 
participação 

R$ 2.624.058,55 
 

viii. Valor de mercado da 
participação conforme a 
cotação das ações na data de 
encerramento do exercício 
social, quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados de valores 
mobiliários 

N/A 

ix . Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor contábil 

 
Investimento  

GPA Log ∆ 

dez/16 147,18% 
dez/15 151,85% 
dez/14 N/A% 

 

x. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor de mercado, 
conforme as cotações das 
ações na data de encerramento 
de cada exercício social, 
quando tais ações forem 

N/A 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

negociadas em mercados 
organizados 

xi. Montante de dividendos 
recebidos nos 3 últimos 
exercícios sociais 

 
Dividendos  

provisionados 
de 

GPA Log 

R$ 

dez/16 - 
dez/15 - 
dez/14 - 

 

xii. Razões para aquisição e 
manutenção de tal participação 

A sociedade foi constituída, e é mantida, pela emissora para 
reunir todas as operações de logística do Multivarejo de forma 
ordenada e racional. 

 
i. Denominação Social  Sendas Distribuidora S/A  
ii. Sede  Rua João Antônio Sendas, 286, parte, Bairro José Bonifácio, 

São João de Meriti/RJ, CEP 25565-330 
iii. Atividades desenvolvidas  Comércio varejista e atacadista alimentar e de produtos 

ancilares 
iv. Participação do emissor  100% 
v. Se a sociedade é controlada 
ou coligada 

Controlada 

vi. Se possui  registro na CVM  Não possui registro na CVM 
vii. Valor contábil da 
participação 

 
R$ 2.329.142.026,85 
 

viii . Valor de mercado da 
participação conforme a 
cotação das ações na data de 
encerramento do exercício 
social, quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados de valores 
mobiliários 

N/A 

ix. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor contábil 

 
Investimento  

Sendas ∆ 

dez/16 72,72% 
dez/15 -21,06% 
dez/14 10,21% 

 

x. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor de mercado, 
conforme as cotações das 
ações na data de encerramento 
de cada exercício social, 

N/A 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados 

xi. Montante de dividendos e 
juros sobre capital próprio 
recebidos nos 3 últimos 
exercícios sociais 
(*) – JSCP em 2016 

 
Dividendos  

provisionados 
de 

Sendas 

R$ 

dez/16 (*) 139.972.026,53 
dez/15 502.826.661,86 
dez/14 - 

 

xii. Razões para aquisição e 
manutenção de tal participação 

A aquisição de Sendas Distribuidora S.A. foi fruto de uma 
associação bem sucedida com o Grupo Sendas como parte do 
projeto de expansão de lojas do Multivarejo em regiões 
estratégicas. Após a reorganização de ativos da emissora ao 
longo de 2016 (vide item 6.3 deste Formulário de Referência), 
a Sendas Distribuidora S/A passou a abrigar a operação da 
bandeira Assaí, com vista ao melhor aproveitamento 
operacional das sociedades do Grupo e redução de custos, 
sendo que as lojas Multivarejo então alocadas nesta empresa 
foram transferidas para a emissora. O Assaí tem se mostrado 
um importante investimento da emissora, motivo pelo qual o 
mantém. 

 
i. Denominação S ocial  Financeira Itaú CBD  Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A. 
ii. Sede  Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 

9º andar, Pq. Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902 
iii. Atividades desenvolvidas  Administração de cartões e oferta de crédito para consumo no 

varejo 
iv. Participação do emissor  41,93% 
v. Se a sociedade é controlada 
ou coligada 

Coligada 

vi. Se possui registro na CVM  Não possui registro na CVM 
vii. Valor contábil da 
participação 

R$ 315.138.849,95 

viii . Valor de mercado da 
participação conforme a 
cotação das ações na data de 
encerramento do exercício 
social, quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados de valores 
mobiliários 

N/A 

ix. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor contábil 

Investimento  
FIC ∆ 

dez/16 -12,74% 
dez/15 -3,22% 
dez/14 28,62% 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

x. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor de mercado, 
conforme as cotações das 
ações na data de encerramento 
de cada exercício social, 
quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados 

N/A 

xi. Montante de dividendos 
recebidos nos 3 últimos 
exercícios sociais 

Dividendos  
provisionados 

de 
FIC 

R$ 

dez/16 28.158.110,65 
dez/15 125.000.680,72 
dez/14 26.215.539,65 

 

xii. Razões para aquisição e 
manutenção de tal participação 

A sociedade foi constituída pelo Grupo Pão de Açúcar em 
parceria com o Itaú Unibanco, com vistas a atender a demanda 
de tomada de crédito pelos consumidores do nosso Grupo no 
pagamento de produtos adquiridos em nossas lojas. A 
participação na sociedade é mantida em razão dos bons 
resultados que apresenta de forma contínua. 

 
i. Denominação Social  Companh ia Brasileira de Distribuição Luxembourg Holding 

S.à r.l. 
ii. Sede  14, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxemburgo, Luxemburgo. 
iii. Atividades desenvolvidas  Participação em outras sociedades 
iv. Participação do emissor  100% 
v. Se a sociedade é controlada 
ou coligada 

Controlada 

vi. Se possui registro na CVM  Não possui registro na CVM 
vii. Valor contábil da 
participação 

R$ -22.497.885,33 

viii . Valor de mercado da 
participação conforme a 
cotação das ações na data de 
encerramento do exercício 
social, quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados de valores 
mobiliários 

N/A 

ix. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor contábil 

Não aplicável tendo em vista sua constituição em 2016. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

x. Valorização ou 
desvalorização de tal 
participação, nos 3 últimos 
exercícios sociais, de acordo 
com o valor de mercado, 
conforme as cotações das 
ações na data de encerramento 
de cada exercício social, 
quando tais ações forem 
negociadas em mercados 
organizados 

N/A 
 
 
  

xi. Montante de dividendos 
recebidos nos 3 últimos 
exercícios sociais 

R$ 0,00 em 2016 e não aplicável para os demais, tendo em 
vista sua constituição em 2016. 

xii. Razões para aquisição e 
manutenção de tal participação 

A sociedade foi constituída como parte da estratégia de 
reorganização do e-commerce, e detém a participação indireta 
de CBD na Cnova N.V., sociedade sediada na Holanda que 
concentra as operações do varejo eletrônico fora do país (sites 
CDiscount e outros). 
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Em lugar de descrever extensa lista de ativos, entendemos ser mais útil e proveitoso aos nossos acionistas a informação 
incluída no item 9.1 (Bens do ativo não-circulante outros), segundo o qual é possível analisar a distribuição geográfica dos 
principais ativos imobilizados da nossa Companhia.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
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Nome de domínio na internet Todos os domínios 
listados no capítulo 9.1 
(Bens do ativo não 
circulante relevantes - 
outros)

Vide cap 9.1-Outros; 
item (i)

Vide cap 9.1-Outros; item (ii) Vide cap 9.1 - Outros; item (iii)

Marcas Todas as marcas 
listadas no capítulo 9.1 
(Bens do ativo não 
circulante relevantes - 
outros)

Vide cap 9.1- Outros; 
item (i)

Vide cap 9.1 - Outros; item (ii) Vide cap 9.1 - Outros; item (iii)

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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GPA Malls & Properties 
Gestão de Ativos e 
Serviços Imobiliários 
Ltda.

11.979.404/0001-95 - Controlada Brasil AP São Paulo Gestão e administração de propriedade 
imobiliária

100000,000000

GPA Logística e 
Transportes Ltda

11.666.171/0001-70 - Controlada Brasil AP São Paulo Transporte de cargas. 100,000000

31/12/2015 151,850000 0,000000 0,00

31/12/2016 147,180000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 2.624.058,55

Valor mercado

A sociedade foi constituída, e é mantida, pela emissora para reunir todas as operações de logística do Multivarejo de forma ordenada e racional.

31/12/2014 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Financeira Itaú CBD 
Crédito, Financiamento 
e Investimento S.A.

06.881.898/0001-30 - Coligada Brasil AP São Paulo Administração de cartões e oferta de 
crédito para consumo no varejo

41,930000

A sociedade foi constituída pelo Grupo Pão de Açúcar em parceria com o Itaú Unibanco, com vistas a atender a demanda de tomada de crédito pelos consumidores do nosso Grupo no pagamento de produtos adquiridos em nossas lojas. A 
participação na sociedade é mantida em razão dos bons resultados que apresenta de forma contínua.

31/12/2016 -12,740000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 315.138.849,95

Valor mercado

31/12/2015 -3,220000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2014 28,620000 0,000000 0,00

Companhia Brasileira 
de Distribuição 
Luxembourg Holding 
S.à r.l.

00.000.000/0000-00 - Controlada Luxemburgo Participação em outras sociedades 100,000000

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 -22.497.885,33

Valor mercado

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

A sociedade foi constituída como parte da estratégia de reorganização do e-commerce, e detém a participação indireta de CBD na Cnova N.V., sociedade sediada na Holanda que concentra as operações do varejo eletrônico fora do país (sites 
CDiscount e outros).

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2014 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

PÁGINA: 128 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



Via Varejo S.A. 33.041.260/0652-90 650-5 Controlada Brasil AP Comércio varejista de eletrônicos, 
eletrodomésticos, móveis e utensílios.

43,340000

31/12/2016 -33,460000 228,750000 1.155.954,43 Valor contábil 31/12/2016 1.226.361.082,43

Valor mercado 31/12/2016 2.014.412.862,00

31/12/2015 -0,970000 -84,260000 454.490,12

A aquisição da Globex e sua combinação com o Ponto Frio (que resultou na Via Varejo) fez parte da estratégia da consolidação do Grupo Pão de Açúcar como maior varejista do país. Recentemente, nosso Conselho de Administração decidiu 
autorizar o início do processo de alienação da participação da emissora em Via Varejo.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2014 21,380000 -17,420000 96.373.951,55

Sendas Distribuidora 
S.A.

06.057.223/0001-71 - Controlada Brasil RJ São Caetano do Sul Comércio varejista e atacadista alimentar 
e de produtos ancilares.

100,000000

31/12/2015 -21,060000 0,000000 0,00

31/12/2014 10,210000 0,000000 0,00

A aquisição de Sendas Distribuidora S.A. foi fruto de uma associação bem sucedida com o Grupo Sendas como parte do projeto de expansão de lojas do Multivarejo em regiões estratégicas. Após a reorganização de ativos da emissora ao longo de 
2016 (vide item 6.3 deste Formulário de Referência), a Sendas Distribuidora S/A passou a abrigar a operação da bandeira Assaí, com vista ao melhor aproveitamento operacional das sociedades do Grupo e redução de custos, sendo que as lojas 
Multivarejo então alocadas nesta empresa foram transferidas para a emissora. O Assaí tem se mostrado um importante investimento da emissora, motivo pelo qual o mantém.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor mercado

31/12/2016 72,720000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 2.329.142.026,85

31/12/2015 -32,580000 0,000000 0,00

31/12/2016 -22,500000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 91.930.176,07

Valor mercado

A sociedade foi constituída, e é mantida, pela emissora para reunir todas a administração de imóveis próprios e contratos de locação do Multivarejo de forma ordenada e racional.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2014 15,580000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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9.2 - Outras informações relevantes

 

Não aplicável, tendo em vista todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico 
foram divulgados nos intens acima 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

1 
 

 
Introdução 
 
Os comentários a seguir devem ser lidos em conjunto com nossas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016, emitidas em 23 de fevereiro de 2017, inclusive as Notas 
Explicativas, bem como outras informações financeiras contidas no presente 
documento.  
 
Nas demonstrações financeiras da Companhia Brasileira de Distribuição (o “GPA” ou, 
ainda, a “Companhia”) em 31 de dezembro de 2016, em consequência do processo 
atualmente em curso de alienação da participação do GPA no capital da Via Varejo 
S.A, conforme divulgado na nota explicativa no. 35, as atividades da Via Varejo estão 
tratadas como atividades descontinuadas. Dessa forma, as vendas líquidas assim 
como as demais linhas do resultado foram ajustadas de forma retrospectiva a partir de 
1º de janeiro de 2015, conforme definido no CPC31, aprovado pela Deliberação CVM 
nº 598/09 – Venda de ativo não circulante e operações descontinuadas, equivalente 
ao IFRS5. Consequentemente, os comentários a seguir não incluem o desempenho da 
Via Varejo. 
 
(a) condições financeiras e patrimoniais gerais 
 

O ano de 2016, assim como o de 2015, caracterizou-se por um período de desafios, 
no qual o cenário macroeconômico se manteve recessivo, com o consumidor mais 
seletivo, em seguida a uma década de expansão acelerada do varejo brasileiro. 

A resposta do GPA a essa transformação das condições do mercado começou por 
uma revisão profunda dos fundamentos básicos do varejo, como o sortimento das 
lojas, a maneira como gerimos o mix de produtos e nossa capacidade de fazer as 
melhores compras e oferecer ao cliente as promoções e condições mais atraentes. 

Em relação aos negócios, avançamos numa análise estratégica do nosso portfólio, o 
que permitirá um crescimento mais equilibrado, principalmente em formatos de maior 
retorno. Assim, priorizamos a abertura de novas lojas nos modelos mais aderentes ao 
seu entorno – o atacado de autosserviço Assaí, as lojas de Proximidade do Minuto 
Pão de Açúcar e o Pão de Açúcar – além do fechamento de unidades não rentáveis.  

Iniciamos, ainda, um processo de mudança de bandeiras de ativos já existentes, 
convertendo duas unidades de Extra Hiper para Assaí, cujos resultados iniciais têm 
superado as nossas expectativas. Para 2017, vamos acelerar este cronograma, com 
inauguração de aproximadamente 15 unidades Assaí convertidas a partir de unidades 
Extra Hiper. Ao lado de lojas novas a serem inauguradas, entre 6 e 8 unidades, as 
conversões terão o efeito de acelerar a expansão da bandeira de atacado de 
autosserviço do GPA para mais cidades e Estados brasileiros. 

Em 2016:  

• o faturamento bruto atingiu R$ 44,969 bilhões e a receita líquida totalizou R$ 
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41,454 bilhões, que representam crescimentos de 11,7% e 11,4%, 
respectivamente, quando comparados a 2015 – ainda mais notável quando se 
leva em conta o cenário recessivo. Destaca-se o crescimento da bandeira 
Assaí de 38,6% nas vendas no ano, como reflexo da assertividade da 
expansão de 13 novas lojas e posicionamento alinhado ao atual contexto 
econômico.  

o Multivarejo: receita líquida totalizou R$ 26,967 bilhões, crescimento de 
1,9% no conceito “mesmas lojas”, e crescimento nominal de 0,8%. No 
ano ajustamos as dinâmicas comerciais e a operação da bandeira Extra 
para estarmos em sintonia com a tendência de consumo dos clientes, 
cada vez mais sensíveis às promoções e desejando manter o seu poder 
de compra. As novas dinâmicas, lançadas ao longo de 2016, começam 
a surtir resultados, com aumento de volume de vendas e uma tendência 
consistente de ganho de market share. Também houve ganho de 
market share nos formatos de proximidade e manutenção da 
participação de mercado da bandeira Pão de Açúcar. No ano houve 
inauguração de 17 lojas (14 Minuto Pão de Açúcar, 1 Minimercado 
Extra e 2 Pão de Açúcar);  

o Assaí: crescimento de 38,6% da receita líquida frente a 2015, atingindo         
R$ 14,487 bilhões. A bandeira aumentou sua representatividade no 
portfolio do GPA Alimentar para 35% (vs. 28% em 2015). A rápida 
velocidade de crescimento das vendas se traduziram em importante 
ganho de market share, de aproximadamente 4 pontos percentuais, 
impulsionado pela maturação das lojas abertas nos últimos anos, 
aumento do fluxo de clientes de dois dígitos e aceleração da expansão. 

• O lucro bruto totalizou R$ 9,520 bilhões e margem de 23,0% (comparada a 
24,4% em 2015). O atual patamar de margem bruta reflete os esforços 
comerciais no Multivarejo e maior participação do Assaí no mix de vendas.  

o Multivarejo: o lucro bruto alcançou R$ 7,350 bilhões, com margem de 
27,3%, como reflexo da nova estratégia comercial implementada desde 
o 1T16, principalmente na bandeira Extra;  

o Assaí: o lucro bruto totalizou R$ 2,170 bilhões, aumento de 41,2% 
frente a 2015, em função, principalmente, da maturação das novas 
lojas; 

• As despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram R$ 7,451 
bilhões e representaram 18,0% da receita líquida, mesmo patamar de 2015, 
apesar da inflação do período e da expansão orgânica, especialmente do 
Assaí.  

o Multivarejo: a Companhia seguiu com sua estratégia de foco em 
adequação do nível de despesas, tanto nas áreas operacionais como 
nas administrativas. Como resultado, as despesas com vendas, gerais 
e administrativas apresentaram crescimento de 6,6% no ano, em linha 
com a inflação do período;  
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o Assaí: as despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram 
redução de 0,2 ponto percentual sobre a receita líquida (10,3% em 
2016 vs 10,5% em 2015) mesmo diante dos maiores custos 
operacionais relacionados à expansão de lojas e maior participação de 
consumidores pessoas físicas no mix de vendas.  

• o EBITDA Ajustado pela linha “Outras despesas e receitas operacionais" 
totalizou     R$ 2,185 bilhões, com margem de 5,3%, comparado à R$ 2,524 
bilhões em 2015 e margem de 6,8%. O atual patamar de EBITDA Ajustado é 
decorrente principalmente dos investimentos em margem realizados no 
Multivarejo e da forte expansão do Assaí.   

o Multivarejo: o EBITDA Ajustado alcançou R$ 1,520 bilhão, com margem 
de 5,6%. A diferença de margem EBITDA Ajustada em relação à 2015 
reflete principalmente as iniciativas de competitividade de preços 
influenciados pelas mudanças de hábito dos consumidores decorrente 
da conjuntura econômica; 

o Assaí: o EBITDA Ajustado cresceu 54,5% e atingiu R$ 681 milhões, 
superior à evolução das vendas, como reflexo da contínua expansão 
orgânica e da assertividade do formato no contexto econômico atual.  

• o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 903 milhões, com crescimento 
de 17,6% em relação à 2015. A relação entre o resultado financeiro líquido e a 
receita líquida passou de 2,1% em 2015 para 2,2% em 2016, com aumento de 
apenas 0,1 ponto percentual, praticamente estável em comparação ao ano 
anterior, mesmo em um ambiente macroeconômico mais desafiador. 
Importante ressaltar a melhoria do custo da dívida bruta de 0,2 ponto 
percentual.  

• o lucro líquido ajustado das operações em continuidade totalizou R$ 373 
milhões, com destaque para evolução do lucro líquido do Assaí de 95,3% no 
mesmo conceito ajustado. O resultado líquido contábil dos acionistas 
controladores considerando as operações em continuidade e as operações 
descontinuadas foi negativo em R$ 482 milhões, e dos acionistas não 
controladores totalizam R$594 milhões.  

• Em um cenário desfavorável para o consumo, a Companhia reforçou sua 
capacidade financeira e reduziu o nível de alavancagem, encerrando o ano de 
2016 com uma relação de dívida líquida / EBITDA de 0,3x vs. 0,4x em 2015. 
Importante destacar a posição de caixa de aproximadamente R$ 5,112 milhões 
em 2016 além de R$ 241 milhões de recebíveis não antecipados, totalizando 
um montante de R$ 5,4 bilhões de recursos disponíveis, superior em R$ 1,5 
bilhão em relação ao ano anterior. 

• O patrimônio líquido consolidado totalizou R$ 12,597 bilhões, redução de R$ 
755 milhões em função, principalmente, relacionado ao prejuízo do exercício 
de R$1,076 milhões. 

PÁGINA: 133 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

4 
 

 
Para maiores informações, vide item 10.1.h. 

 
(b)  estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações  
 
 

(R$ milhões) 31.12.2016 AV 31.12.2015 AV 31.12.2014 AV

Passivo (Circulante e Não-Circulante) 32.620       72,1% 33.889        71,7% 31.151      68,7%

Total Patrimônio Líquido 12.597       27,9% 13.352        28,3% 14.194      31,3%

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 45.217       100,0% 47.241        100,0% 45.345      100,0%

GPA CONSOLIDADO

 
 

Acima a composição da estrutura de capital do GPA para os períodos indicados, 
considerando como percentual de capital próprio o valor resultante do total do 
patrimônio líquido consolidado dividido pelo total do passivo (circulante e não 
circulante) e do patrimônio líquido, e como percentual de capital de terceiros o valor 
resultante do somatório do passivo circulante e não circulante dividido pelo total do 
passivo (circulante e não circulante) e do patrimônio líquido. 

 
 Endividamento – Consolidado 
 

(R$ milhões)
31.12.2016 31.12.2015

Comparável

31.12.2015

Dívida de Curto Prazo (2.957)              (1.130)              (1.506)              

   Empréstimos e Financiamentos (2.389)              (1.092)              (1.469)              

   Debêntures e Notas Promissórias (568)                   (38)                      (38)                      

Dívida de Longo Prazo (2.912)              (3.577)              (3.997)              

  Empréstimos e Financiamentos (1.008)              (2.680)              (3.100)              

  Debêntures (1.904)              (897)                   (897)                   

Total da Dívida Bruta (5.870)              (4.707)              (5.504)              

  Caixa e Aplicações Financeiras 5.112                3.699                11.015             

Dívida Líquida (757)                   (1.008)              5.511                

EBITDA 1.618                2.319                2.680                

Dívida Líquida / EBITDA -0,47x -0,43x 2,06x

Carnês - Financiamento ao Consumidor (CDCI)  -                      -                      (2.475)              

Carteira de Recebíveis de Cartão de Crédito não antecipados 241                    136                    664                    

Dívida Líquida incluindo CDCI e Recebíveis de Cartão de Crédito não antecipados (516)                   (873)                   3.700                

Dívida Líquida incluindo CDCI e Recebíveis de Cartão de Crédito não antecipados / EBITDA -0,32x -0,38x 1,38x  
 
O GPA entende que a atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela 
relação entre Dívida líquida/EBITDA, apresentou um menor nível de alavancagem, 
encerrando dezembro de 2016 com uma relação dívida líquida / EBITDA de 0,3x vs. 
0,4x no final de 2015. A dívida líquida incluindo os recebíveis não antecipados 
totalizou R$ 516 milhões em dezembro de 2016, melhoria de R$ 357 milhões em 
relação ao mesmo período comparável de 2015. 
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A posição de caixa alcançou R$ 5,112 milhões e o saldo de recebíveis não 
antecipados R$ 241 milhões, totalizando um montante de R$ 5,353 bilhões de 
recursos disponíveis, avanço de R$ 1,5 bilhão em relação ao ano anterior. 
Adicionalmente, a Companhia possui um montante de aproximadamente R$ 1,350 
milhões em linhas de crédito pré-aprovadas/confirmadas. 
 
A dívida bruta totalizou R$ 5,9 bilhões no período, apresentando um aumento de R$ 
1,2 bilhão, dos quais cerca de R$ 1,0 bilhão refere-se à emissão de debentures 
lastreadas em CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) com taxa de 97,5% do 
CDI e prazo de 3 anos.  
 
Não há hipótese de resgate de ações de nossa emissão. 
 
 
(c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 
 
Os Diretores do GPA acreditam que o fluxo de caixa, bem como os recursos 
atualmente disponíveis, garantem ao GPA plena capacidade de pagamento de todos 
os compromissos financeiros de curto e de longo prazo.  
 
 
(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 

circulantes utilizadas pelo GPA 
 
A captação de recursos em 2016, 2015 e 2014 foi realizada por meio de: (A) contratos 
financeiros que representam: (i) financiamentos denominados em reais com obrigação 
de pagamento de principal e de taxa de juros atrelada à Taxa DI; (ii) financiamentos 
denominados em moeda estrangeira, os quais são imediatamente “trocados” na sua 
totalidade por obrigações de pagamento denominadas em reais e com taxa de juros 
atrelada à Taxa DI, por meio de operações de “swap”; e (iii) financiamentos obtidos 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), 
denominado em reais e acrescidos de juros anuais; (B) captações no mercado de 
capitais mediante emissões de debêntures, notas promissórias e certificados de 
recebíveis de agronegócio; (C) geração de caixa através de sua operação; e (D) 
antecipação de recebíveis. 
 
Existia ainda em 2015 na subsidiária então consolidada Via Varejo, fornecedores que 
aderiram a convênios com instituições financeiras, mediante repasse do custo da 
postergação dos vencimentos, ainda dentro de parâmetros comerciais aceitáveis. 
Devido às características específicas desta transação, o saldo de R$ 1,055 bilhão foi 
reclassificada para uma conta de fornecedores convênio. Para fins de elaboração das 
demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2016 e considerando 
a aplicação do CPC31/IFRS5, os ativos e passivos desta subsidiária estão agora 
apresentados líquidos na linha de “ativos mantidos para venda” e “passivos 
relacionados a ativos mantidos para venda”. 
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Em 2016, 2015 e 2014 não houve dificuldades para obtenção de financiamentos ou 
realização de refinanciamentos da dívida existente.  
 
(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 

circulantes que o GPA pretende utilizar para cobertura de deficiências de 
liquidez 

 
Na opinião dos Diretores do Grupo, as fontes de financiamento utilizadas nos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014 são 
adequadas, e continuarão a ser utilizadas pelo GPA como fontes de financiamento, se 
necessário.  
 
(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas bem como se o 

emissor vem cumprindo essas restrições 
 
i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 
 
As tabelas abaixo apresentam o endividamento do GPA junto a instituições financeiras 
e as captações feitas no mercado de capitais em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 
2014. 
 
Composição da dívida (incluindo Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e 
Carnês – Financiamento ao consumidor - CDCI).  
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Em R$ milhões: 
 

Taxa media 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Debêntures 

 Debentures, CRA e Notas promissórias                     2.472                         935                 3.568 

                    2.472                         935                 3.568 

Empréstimos e financiamentos

Em moeda local

 a. BNDES TJLP + 3,60 a.a                            -                             82                       89 

 b. BNDES 2,89% a.a.                             7                           16                       14 

 c. BNDES  TJLP + 3,60% a.a.                            -                              -                         82 

 d. BNDES  3,80% a.a.                           44                           51                       57 

 IBM  CDI - 0,71% a.a.                            -                             95                    108 

Capital de giro 105,44% do CDI                         258                     1.131                 1.006 

Capital de giro TR+9,80% a.a.                         135                         131                       21 

Capital de giro 107,70% do CDI                     1.044                         111                    753 

Capital de giro (i) 15,57% a.a.                            -                              -                      213 

Antecipação de recebíveis 109% do CDI                            -                               4                        -   

Arrendamentos financeiros                         215                         264                    263 

Contratos de swap 101,44% do CDI                         (10)                             2                     (12)

Custo de captação                            (6)                            (9)                       (9)

                    1.687                     1.878                 2.585 

Em moeda estrangeira

Capital de giro USD + 2,78% a.a.                         165                     1.549                    669 

Capital de giro USD + 2,60% a.a.                     1.196                     1.655                       56 

Capital de giro EUR + 1,94% a.a.                         172                         208                        -   

Contratos de swap 103,88% do CDI                           89                       (247)                     (30)

Contratos de swap 101,34% do CDI                           88                       (475)                         4 

                    1.710                     2.690                    699 

 Total da dívida                     5.869                     5.503                 6.852 

CDCI 15,57% a.a.                            -                       2.475                 2.876 

 Total da dívida com CDCI                     5.869                     7.978                 9.728 

 Consolidado 

 
 
 
Os ativos e passivos relacionados à subsidiária Via Varejo estão agora apresentados 
líquidos na linha de “ativos mantidos para venda” e “passivos relacionados a ativos 
mantidos para venda”. 
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Cronograma de vencimentos dos empréstimos e financiamentos reconhecidos no 
passivo não circulante.  
 

Ano Consolidado

Em 2 anos                    1.177 

De 2 a 3 anos 1.538

De 3 a 5 anos 62

Após 5 anos 149

Subtotal 2.926

Custos de captação -14

Total 2.912  
 

 
Crédito direto ao consumidor por interveniência – CDCI. 
 
Corresponde aos financiamentos por crédito direto ao consumidor por interveniência 
(CDCI) que podem ser parcelados em até 24 meses. Entretanto, o prazo mais utilizado 
é inferior a 12 meses. Em 2016 não há a apresentação deste saldo, pois os ativos e 
passivos relacionados à subsidiária Via Varejo estão agora apresentados líquidos na 
linha de “ativos mantidos para venda” e “passivos relacionados a ativos mantidos para 
venda”. 
 
Financiamento do capital de giro, swap e financiamento do consumidor por 
interveniência. 
 
Financiamento do capital de giro 
 
O GPA e suas subsidiárias obtêm empréstimos e financiamentos junto às principais 
instituições financeiras para fazer frente às necessidades de caixa para investimentos. 
 
Para essas operações, o GPA tem a obrigação de manter índices financeiros. Esses 
índices são calculados com base nas demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, na 
respectiva Companhia de emissão, sendo: (i) a dívida líquida (dívida menos 
disponibilidades e contas a receber) não excedente ao patrimônio líquido; e (ii) índice 
de dívida líquida (dívida menos disponibilidades e contas a receber) 
consolidada/EBITDA menor ou igual a 3,25. Em 31 de dezembro de 2016, o GPA 
estava adimplente em relação a esses índices. 
 
Swaps 
 
Em relação às operações em moeda estrangeira, o GPA realiza operações de swap 
para trocar obrigações denominadas em dólares norte-americanos ou outra moeda 
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estrangeira e taxas de juros fixas para o Real atrelado às taxas de juros do CDI 
(flutuante). A taxa média anual do CDI em 2016 foi de 14,00% (13,23% em 2015 e 
10,81% em 2014). 
 
Debêntures, nota promissória e certificados de recebíveis de agronegócio 
 
O GPA tem a obrigação de manter índices financeiros em conexão com as emissões 
efetuadas. Esses índices são calculados com base nas demonstrações financeiras 
consolidadas da Companhia preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, na respectiva Companhia de emissão, sendo: (i) a dívida líquida 
(dívida menos disponibilidades e contas a receber) não excedente ao patrimônio 
líquido; e (ii) índice de dívida líquida consolidada/EBITDA menor ou igual a 3,25. Em 
31 de dezembro de 2016, o GPA estava adimplente em relação a esses índices. 
 
 
Em R$ milhões:  
 

 
 

 
Obrigações de arrendamento financeiro 
 
Os contratos de arrendamento mercantil financeiro, que transferem para o Grupo 
substancialmente a totalidade dos riscos e benefícios derivados da propriedade do 
bem arrendado, são capitalizados quando do início do arrendamento mercantil pelo 
valor justo do bem arrendado ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos de 
arrendamento mercantil, o que for menor. Os pagamentos de arrendamento mercantil 
são alocados entre encargos financeiros e redução do passivo de arrendamento 
mercantil, de modo a se obter uma taxa de juros constante no saldo do passivo. Os 
encargos financeiros são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício. Os 
ativos arrendados são depreciados ao longo de sua vida útil estimada ou do prazo do 
arrendamento mercantil, o que for menor. 

Consolidado

Tipo
Valor 

Emissão

Debentures 
em 

circulação
Emissão Vencimento

Encargos 
financeiros 

anuais

Preço 
unitário

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Controladora

10ª emissão - 1a. série - CBD Sem preferência 800.000 80.000 29/12/2011 29/06/2015 108,50% do CDI 11                -   801

11ª emissão de Debêntures - CBD Sem preferência 1.200.000 120.000 02/05/2012 02/11/2015 CDI + 1,00% 10                -   1.223

12ª emissão de Debêntures - CBD Sem preferência 900.000 900.000 12/09/2014 12/09/2019 107,00% do CDI 1             939             939 930

13ª emissão de Debêntures - CBD (CRA) Sem preferência 1.012.500 1.012.500 20/12/2016 20/12/2019 97,5% do CDI 1          1.017                -                  -   

1ª emissão de Nota Promissória CBD Sem preferência 500.000 10 08/01/2016 06/07/2016 CDI+1,49% a.a. 50                -                  -                  -   

2ª emissão de Nota Promissória CBD Sem preferência 500.000 500.000 01/08/2016 30/01/2017 108% do CDI 2.651             530                -                  -   

Subsidiárias

3ª emissão - 1a. Série - Via Varejo Sem preferência 400.000 40.000 30/01/2012 30/07/2015 CDI + 1,00% 10 420

1ª emissão - 2a. Série - Via Varejo Sem preferência 200.000 20.000 29/06/2012 29/01/2015 CDI + 0,72% 10 200

Custo de Captação -14 -4 -6

2.472 935 3.568

Passivo circulante 568            38              2.672         

Passivo não circulante 1.904         897            896            

Data

Controladora/Consolidado – Curto e longo prazo
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O valor total registrado referente aos contratos de arrendamento mercantil que se 
enquadram como financeiro estão demonstrados no quadro abaixo:  
 
 

 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

 

Passivo de arrendamento mercantil financeiro - pagamentos 
mínimos de aluguel:

Até 1 ano 41 44 34

De 1 a 5 anos 144 157 133

Mais de 5 anos 30 63 96

Valor presente dos contratos de arrendamento mercantil financeiro 215 264 263

 

Encargos futuros de financiamento 207 238 60

Valor bruto dos contratos de arrendamento mercantil financeiro 422 502 323

Consolidado

 
 

 
ii. Outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras. 
 
Atualmente não mantemos quaisquer relações de longo prazo relevantes com 
instituições financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2016, 2015 e 2014, além daquelas já descritas no item 10.1 (f) deste 
Formulário de Referência. 
 
iii. Grau de subordinação entre as nossas dívidas. 
 
Os Diretores informam que o grau de subordinação entre as dívidas do GPA é 
determinado de acordo com as disposições da legislação em vigor. 
 
iv. Eventuais restrições impostas em relação a limites de endividamento e 

contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de 
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 
societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições. 

 
 
 
BNDES 
 
Os contratos celebrados com o BNDES (Finame) estão sujeitos às “Disposições 
Aplicáveis aos Contratos do BNDES”, cujos tomadores de empréstimo junto ao 
BNDES, incluindo GPA, não poderão, sem a prévia autorização do BNDES, através de 
um agente financeiro: (i) conceder preferência a outros créditos; (ii) realizar 
amortização de ações; (iii) emitir debêntures acima do limite estabelecido; (iv) emitir 
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partes beneficiárias; (v) assumir novas dívidas; e (vi) alienar ou onerar bens de seu 
ativo permanente, observadas as ressalvas expressamente previstas nas “Disposições 
Aplicáveis aos Contratos do BNDES”.  
 
Debêntures, nota promissória e certificados de recebíveis de agronegócio. 
 
As debêntures emitidas não são conversíveis em ações e não possuem garantia. 
 
A forma de amortização dessas debêntures varia de acordo com a emissão. As 
seguintes modalidades de amortização são previstas: (i) parcelas anuais (12ª emissão 
da CBD) a partir do 4º aniversário da emissão; e (ii) pagamentos semestrais de juros. 
Para mais informações acerca das emissões de debêntures realizadas pelo GPA, 
consultar item 18 deste Formulário de Referência. 
 
A 12ª emissão tem direito a resgate antecipado a qualquer tempo de acordo com as 
condições estabelecidas no instrumento de emissão.  
 
Em 20 de dezembro de 2016, a CBD realizou a 13ª emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, as quais foram 
colocadas de forma privada junto a Ares Serviços Imobiliários Ltda, que por sua vez, 
cedeu e transferiu para a Ápice Securitizadora S.A., a qual adquiriu as Debêntures e 
os Direitos Creditórios do Agronegócio (CRA) com o propósito de vinculá-los a 2ª série 
da 1ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. Os recursos serão 
destinados exclusivamente à compra de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, 
tais como frutas, verduras, legumes, laticínios, aves e outras proteínas animais in 
natura diretamente dos produtores rurais e/ou cooperativas rurais. 
 
O GPA tem a obrigação de manter índices financeiros em conexão com as emissões 
efetuadas. Esses índices são calculados com base nas demonstrações financeiras 
consolidadas do GPA preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, sendo: (i) a dívida líquida (dívida menos disponibilidades e contas a receber) 
não excedente ao patrimônio líquido; (ii) índice de dívida líquida (dívida menos 
disponibilidades e contas a receber)  consolidada/EBITDA menor ou igual a 3,25. Em 
31 de dezembro de 2016, o GPA havia atendido a todos esses índices. 
 
Outras cláusulas restritivas. 
 
Há contratos de empréstimo e instrumentos de financiamento da CBD e suas 
subsidiárias que preveem o vencimento antecipado da dívida em caso de transferência 
do controle acionário, incluindo: 
  

• contratos de empréstimo e financiamento em moeda nacional e moeda 
estrangeira; 

• escrituras de emissão de debêntures da CBD; 

• contratos de financiamento a máquinas e equipamentos (FINAME); 

PÁGINA: 141 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

12 
 

• contrato de Adesão ao Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros – 
Derivativos (swap, termo e opções). 

 
Além disso, as “Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES” também vedam 
qualquer modificação no controle efetivo, direto ou indireto, após a contratação da 
operação, sem prévia e expressa autorização do BNDES. 
 
 
 
(g) limites dos financiamentos já contratados, percentuais já utilizados. 

 
Embora não apresente financiamentos fixos já contratados, a Companhia possuía, em 
31 de dezembro de 2016, contratos de abertura de crédito no valor de R$ 1,350 bilhão.  
 
Conforme consta da demonstração financeira apresentada pela Companhia em 2016, 
os contratos foram efetuados de acordo com as condições praticadas pelo mercado e 
têm vigência até 2017. 
 
(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras. 
 
Não há itens que alteraram significativamente as demonstrações financeiras de 2014, 
2015 e 2016, exceto para os efeitos da aplicação do CPC 31 – Ativo não circulante 
mantido para venda e operação descontinuada (IFRS5). A Companhia considera que, 
mediante os esforços efetuados, a venda da subsidiária Via Varejo é altamente 
provável, o que resulta na divulgação do resultado líquido da Via Varejo (e sua 
subsidiária Cnova Brasil) após os impostos em uma única linha na demonstração do 
resultado e os saldos ativos e passivos como mantido para venda e operações 
descontinuadas. As demonstrações do resultado e do valor adicionado de 31 de 
dezembro de 2015 também demonstram as operações descontinuadas em uma única 
linha. Para o fluxo de caixa não há qualquer efeito da aplicação do IFRS 5, sendo 
divulgado em nota explicativa o efeito das operações descontinuadas. O efeito dos 
ativos e passivos disponíveis para venda em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 
20,303 bilhões e R$ 15,632 bilhões, respectivamente. O efeito do resultado com 
operações descontinuadas foi um prejuízo de R$ 1,005 bilhão em 31 de dezembro de 
2016 (prejuízo de R$ 891 milhões em 31 de dezembro de 2015).  
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Demonstração de Resultados 
 
Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014  
 
 

Demonstração do Resultado - Consolidado

12M16

AH 2016 

x 2015
12M15         
(IFRS 5)

12M15 
(originalmente 

divulgado)

AH 2015 

x 2014 12M14

AH 2014 

x 2013

R$ - Milhões

Receita Bruta de Vendas 44.969              11,7% 40.242              77.054                   6,0% 72.668              12,6%

Receita Líquida de Vendas 41.454              11,4% 37.198              69.220                   5,8% 65.407              13,0%

Custo das  Mercadorias  Vendidas (31.878)            13,6% (28.066)            (52.793)                  8,8% (48.505)            13,6%

Depreciação e Amorti zação - Custo (55)                       -3,5% (57)                       (141)                         34,3% (105)                    34,6%

Lucro Bruto 9.521                 4,9% 9.075                 16.286                   -3,0% 16.797              11,3%

Despesas  com Vendas (6.567)               10,9% (5.922)               (11.313)                  9,5% (10.333)            11,6%

Despesas  Gera is  e Adminis trativas (884)                    15,4% (766)                    (1.717)                     15,5% (1.486)               -0,2%

Resul tado da Equiv. Patrimonia l 60                        -25,9% 81                        112                           3,7% 108                     129,8%

Outras  Despesas  e Recei tas  Operacionais (567)                    175,2% (206)                    (684)                         55,1% (441)                    -34,5%

Total das Despesas Operacionais (7.958)               16,8% (6.813)               (13.602)                  11,9% (12.152)            6,8%

Depreciação e Amorti zação (707)                    8,8% (650)                    (961)                         17,3% (819)                    4,3%

Lucro Operac. antes impostos e Rec(desp.) financeiras-ebit 856                     -46,9% 1.612                 1.723                      -55,0% 3.826                 30,4%

   Receitas  fina ncei ras 231                     -34,7% 354                     776                           12,6% 689                     7,2%

   Despesas  financei ras (1.134)               1,1% (1.122)               (2.429)                     10,7% (2.195)               19,5%

Resultado financeiro líquido (903)                    17,6% (768)                    (1.653)                     9,8% (1.506)               26,2%

Lucro Operacional Antes I.R (47)                       -105,6% 844                     70                              -97,0% 2.320                 33,3%

Imposto de Renda (24)                       -89,5% (229)                    (346)                         -53,0% (736)                    104,4%

 Resultado Líquido das Operações Continuadas (71)                       -111,5% 615                     (276)                         -117,4% 1.584                 14,8%

 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas (1.005)               12,8% (891)                    -                            - -                       -

Lucro Líquido Companhia (1.076)               289,9% (276)                    (276)                         -117,4% 1.584                 14,8%

Participação de Acionistas Não Controladores (594)                    9,8% (541)                    (541)                         -243,5% 377                     10,9%

 Lucro/Prejuízo dos Acionistas Controladores (482)                    -281,9% 265                     265                           -78,0% 1.207                 16,1%

EBITDA - Lucro Oper. Antes da depr., rec(desp) Financeiras e Impostos 1.618                 -30,2% 2.319                 2.825                      -40,5% 4.750                 25,1%

EBITDA AJUSTADO 2.185                 -13,5% 2.525                 3.509                      -32,4% 5.191                 16,2%

% de Receita Líquida de Vendas

Lucro Bruto 23,0% -1,4 p.p. 24,4% 23,5% -2,2 p.p. 25,7% -0,4 p.p.

   Despesas  com Vendas 15,8% -0,1 p.p. 15,9% 16,3% 0,5 p.p. 15,8% -0,2 p.p.

   Despesas  Gera i s  e Adminis tra tiva s 2,1% 0,0 p.p. 2,1% 2,5% 0,2 p.p. 2,3% -0,3 p.p.

   Resultado da Equiv. Patrimonia l 0,1% -0,1 p.p. 0,2% 0,2% 0,0 p.p. 0,2% 0,1 p.p.

  Outras Despesas e Receitas Operacionais 1,4% 0,8 p.p. 0,6% 1,0% 0,3 p.p. 0,7% -0,5 p.p.

Total de despesas Operacionais 19,2% 0,9 p.p. 18,3% 19,7% 1,1 p.p. 18,6% -1,1 p.p.

Depreciação 1,7% 0,0 p.p. 1,7% 1,4% 0,1 p.p. 1,3% -0,1 p.p.

EBIT 2,1% -2,2 p.p. 4,3% 2,5% -3,3 p.p. 5,8% 0,7 p.p.

Recei tas (Desp) Financei ras  Líquidas 2,2% 0,1 p.p. 2,1% 2,4% 0,1 p.p. 2,3% 0,2 p.p.

Lucro antes  do I.R -0,1% -2,4 p.p. 2,3% 0,1% -3,4 p.p. 3,5% 0,5 p.p.

Imposto de Renda 0,1% -0,5 p.p. 0,6% 0,5% -0,6 p.p. 1,1% 0,5 p.p.

Lucro Líquido da Compa nhia -2,6% -1,9 p.p. -0,7% -0,4% -2,8 p.p. 2,4% 0,0 p.p.

Partic. Não controladores  -1,4% 0,1 p.p. -1,5% -0,8% -1,4 p.p. 0,6% 0,0 p.p.

Lucro líquido -1,2% -1,9 p.p. 0,7% 0,4% -1,4 p.p. 1,8% 0,0 p.p.

EBITDA 3,9% -2,3 p.p. 6,2% 4,1% -3,2 p.p. 7,3% 0,7 p.p.

EBITDA Ajustado 5,3% -1,5 p.p. 6,8% 5,1% -2,8 p.p. 7,9% 0,2 p.p.

AH =  Analise Horizontal

(1) Os somatórios e percentuais podem não conferir devido a arrendodamentos

EBITDA AJUSTADO

Lucro Oper. Antes da depr. E rec(desp) Financeiras - Ebitda 1.618                 -30,2% 2.319                 2.825                      -40,5% 4.750                 25,1%

Outras  Despesas  e Recei tas  Operacionais 567                     175,2% 206                     684                           55,1% 441                     -34,5%

Ebitda Ajustado 2.185                 -13,5% 2.525                 3.509                      -32,4% 5.191                 16,2%

GPA Consolidado
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Comentários sobre variações de 31 de dezembro de 20 16 x 31 de dezembro de 
2015 
 
Atividades continuadas e descontinuadas  
 
De acordo com a aplicação do CPC 31 – Ativo não circulante mantido para venda e 
operação descontinuada (IFRS5) – a Companhia considera que mediante os esforços 
efetuados, a venda da subsidiária Via Varejo é altamente provável, o que resulta na 
divulgação do resultado líquido da Via Varejo (e sua subsidiária Cnova Brasil) após os 
impostos em uma única linha na demonstração do resultado e os saldos ativos e 
passivos como mantido para venda e operações descontinuadas. As demonstrações 
do resultado e do valor adicionado de 31 de dezembro de 2015 também foram 
alteradas em relação ao originalmente divulgado, e demonstram as operações 
descontinuadas em uma única linha. Para o fluxo de caixa não há qualquer efeito da 
aplicação do IFRS 5, sendo divulgado em nota explicativa o efeito das operações 
descontinuadas. O efeito dos ativos e passivos disponíveis para venda em 31 de 
dezembro de 2016 era de R$ 20,303 bilhões e R$ 15,632 bilhões, respectivamente. O 
efeito do resultado com operações descontinuadas foi um prejuízo de R$ 1,005 bilhão 
em 31 de dezembro 2016 (prejuízo de R$ 891 milhões em 31 de dezembro 2015). 
 
Adicionalmente, até 31 de outubro de 2016, a Companhia divulgou o resultado líquido 
das subsidiárias que representam o segmento de comércio eletrônico no exterior 
(principalmente Cdiscount França) após os impostos em uma única linha na 
demonstração do resultado (da mesma forma para 31 de dezembro de 2015) e os 
saldos ativos e passivos também como mantido para venda e operações 
descontinuadas. A partir desta data, os saldos de ativo e passivo foram baixados 
contra patrimônio líquido e as atividades de comércio eletrônico no exterior passaram 
a ser contabilizadas como equivalência patrimonial, em virtude da influência 
significativa mantida pela Companhia. 
 
Receita líquida  
 
A receita líquida consolidada do GPA, considerando somente as operações 
continuadas, aumentou 11,4% em 2016, passando de R$ 37,198 bilhões em 2015 
para R$ 41,454 bilhões em 2016.  
 
As principais receitas do Grupo são provenientes das operações do GPA Alimentar, 
composto pelo Multivarejo e Assaí, conforme abaixo:  

  

Receita Líquida

(R$ milhões) 2016 2015

Alimentar 41.454     37.198    

     Multivarejo (1) 26.967     26.744    

     Assaí 14.487     10.453     
(1) Bandeiras Extra e Pão de Açúcar: lojas de supermercado, hipermercado, proximidade, postos, drogarias e e-
commerce de alimentos, além de receitas provenientes do aluguel de galerias comerciais.    
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O crescimento de 2016 foi impulsionado pela expansão dos formatos de maior retorno 
com a inauguração de 30 lojas, das quais 13 da bandeira Assaí (incluindo 2 
conversões de Extra Hiper), 14 Minuto Pão de Açúcar, 2 Pão de Açúcar e 1 
Minimercado Extra.  
 
Assim como em 2015, o ano de 2016 foi marcado pela deterioração do cenário 
econômico, resultando em migração de clientes do formato de varejo tradicional para o 
formato de atacado de autosserviço. Com isso, as vendas do Assaí apresentaram 
expressivo crescimento de 38,6%, que se traduziram em importante ganho de market 
share, impulsionado pela maturação das lojas abertas nos últimos anos, aumento do 
fluxo de clientes de dois dígitos e aceleração da expansão. 
 
No Multivarejo, destaque para a implantação da nova dinâmica comercial no Extra, 
que resultou em uma melhora progressiva de vendas durante o ano e em ganhos de 
market share de volume nas últimas 9 medições (abril a dezembro de 2016). A 
bandeira Pão de Açúcar seguiu demonstrando resiliência, apresentando tendência de 
vendas e market share estável ao longo do ano. O formato de Proximidade registrou 
crescimento de vendas acima da inflação e lançou o projeto ‘Aliados Compre Bem’, 
modelo de negócio de lojas de bairro que consiste na parceria do GPA com varejistas 
independentes, visando aumentar a capilaridade do formato. 
 
Lucro Bruto 
 
Em 2016, o lucro bruto totalizou R$ 9,521 bilhões, aumento de R$ 446 milhões ou 
4,9%. A margem bruta alcançou 23,0%, patamar inferior ao de 2015, como reflexo das 
dinâmicas comerciais implementadas principalmente na bandeira Extra e maior 
participação do Assaí no mix de vendas. Os destaques por negócio foram:  

� Multivarejo: A margem bruta atingiu 27,3% no ano vs 28,2% em 2015, 
refletindo a nova estratégia comercial com foco em competitividade de 
preços implementada desde o 1T16, principalmente na bandeira Extra, que 
resultou em melhor tendência de vendas ao longo do ano e ganhos de 
market share; 

� Assaí: A margem bruta apresentou ganho de 0,3 ponto percentual, 
passando de 14,7% para 15,0%, principalmente relacionado ao ganho de 
escala em suas operações. 

 
Receitas (Despesas) Operacionais 
 
Em 2016, a Companhia continuou com os esforços para otimização das despesas e 
melhoria de eficiência ao longo do ano em todos os negócios, o que resultou em um 
aumento nominal das despesas com vendas, gerais e administrativas em linha com o 
crescimento das vendas líquidas. As despesas com vendas, gerais e administrativas 
passaram de R$ 6,688 bilhões em 2015 para R$7,451 bilhões em 2016. 

� Multivarejo: Foco na adequação do nível de despesas, tanto nas áreas 
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operacionais como nas administrativas. Como resultado, as despesas com 
vendas, gerais e administrativas apresentaram crescimento de 6,6% no 
ano, em linha com a inflação do período (IPCA de 6,3%). Considerando as 
despesas relacionadas exclusivamente às lojas, o crescimento foi de 
apenas 1,2%, com destaque para as despesas com energia elétrica e 
pessoal, que ficaram praticamente estáveis ao longo do ano apesar da 
inflação/dissídio no período, em função dos projetos de eficiência 
energética e revisão dos processos das lojas, respectivamente; 

� Assaí: Mesmo diante da abertura de 13 lojas durante o ano (incluindo duas 
conversões de Extra Hiper) e da maior participação de consumidores 
pessoa física, que resultam em maiores custos operacionais, as despesas 
com vendas, gerais e administrativas sobre a receita líquida (10,3% em 
2016 vs 10,5% em 2015) apresentaram redução de 0,2 p.p..  

 
Outras Despesas e Receitas Operacionais  
 
Em 2016, as outras despesas e receitas operacionais totalizaram uma despesa de R$ 
567 milhões, um aumento de 175% quando comparadas às de 2015 (somente das 
operações continuadas). O aumento se deve, principalmente, a provisão de 
contingências fiscais no ano, que foram maiores em R$ 353 milhões para casos de 
imposto de renda, ICMS e Pis/Cofins. 
 
Depreciação e Amortização 
 
Em 2016, as depreciações e amortizações totalizaram R$ 707 milhões, representando 
um aumento de 8,8% comparado às depreciações e amortizações de R$ 650 milhões 
em 2015. Esse aumento foi devido, principalmente, à depreciação e amortização de 
novos investimentos feitos durante o ano de 2016. A porcentagem menor de 
crescimento da depreciação em 2016, se deve aos investimentos inferiores em 18%, 
quando comparados a 2015. 
 
Resultado Financeiro Líquido 
 
Em 2016, o resultado financeiro líquido totalizou uma despesa de R$ 903 milhões, 
crescimento de 17,6% em relação a 2015. Apesar do aumento da taxa de juros, as 
despesas com venda de recebíveis e custo da dívida se mantiveram estáveis, e o 
principal efeito ocorreu em função da menor rentabilidade de caixa, devido ao menor 
saldo durante o ano, além de menor receita de outras atualizações das contas 
patrimoniais. A relação entre o resultado financeiro líquido e a receita líquida passou 
de 2,1% em 2015 para 2,2% em 2016, com aumento de apenas 0,1 ponto percentual, 
praticamente estável em comparação ao ano anterior, mesmo em um ambiente 
macroeconômico mais desafiador.  
 
Lucro Líquido (Prejuízo)  
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No ano de 2016, com a deterioração da crise econômica, o resultado das operações 
em continuidade da Companhia foi impactado por menor receita operacional, despesa 
financeira mais elevada e maior patamar de outras despesas operacionais. Vale 
mencionar que as operações descontinuadas passaram por uma reorganização efetiva 
em 31 de outubro, não captando os efeitos de sinergia durante todo o ano. 
 
  

(1) Lucro líquido ajustado pela linha "Outras Despesas e Receitas Operacionais", 
eliminando, dessa forma, receitas e despesas extraordinárias 

 
 
 
A Companhia encerrou 2016 com lucro líquido dos acionistas controladores das 
operações continuadas, ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais, de 
R$ 373 milhões. Os destaques por negócio foram: 

 
 

� Multivarejo: o patamar inferior em relação a 2015 é reflexo da menor margem 
bruta decorrente dos investimentos em competitividade de preços, cenário de 
vendas impactado pela deterioração do ambiente econômico e aumento da 
despesa financeira. Desta forma, o lucro líquido ajustado totalizou R$ 53 
milhões em 2016. 
 
 

(R$ milhões) 2016 2015 Δ

EBITDA 1.618            2.319            -30,2%

Depreciação (Logística) (55)                  (57)                  -2,5%

Depreciação e Amortização (707)               (650)               8,6%

Resultado Financeiro (903)               (768)               17,6%

Lucro (Prejuízo) Operacional antes de IR (47)                  844                 n.a.

Imposto de Renda (25)                  (229)               -89,3%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia - operações em continuidade (71)                  615                 n.a.

Lucro (Prejuízo)  Líquido - operações descontinuadas (1.005)           (891)               12,9%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia Consolidado (1.077)           (276)               290,3%

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. em continuidade (71)                  615                 n.a.

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. descontinuadas
(1) (411)               (351)               17,2%

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - Consolidado (482)               264                 n.a.

Outras Despesas e Receitas Operacionais (567)               (205)               176,3%

IR sobre Outras Despesas e Receitas Operacionais e IR Não Recorrente 123                 51                    142,6%

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores Ajustado - op. em continuidade 
(1) 373                 769                 -51,5%

Margem Líquida Ajustada - Acionistas Controladores 0,9% 2,1% -1,2 p.p.

Consolidado
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� Assaí: lucro líquido ajustado de R$ 336 milhões, com 95% de acréscimo frente 
ao ano anterior, como resultado da assertividade do formato e disciplina no 
controle das despesas, aliado a maturação de lojas.   
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Comentários sobre variações de 31 de dezembro de 20 15 x 31 de dezembro de 
2014 
 
As operações internacionais da Cnova começaram a ser consolidadas no GPA a partir 
de agosto de 2014, portanto no resultado de 2014 estão refletidos apenas 5 meses 
destas operações. Para melhor comparabilidade entre os períodos de 2015 e 2014, os 
comentários referentes ao lucro bruto e despesas operacionais não consideraram o 
resultado da Cnova (Cnova Brasil e operações internacionais) nesses períodos. 

(R$ milhões) 2015 2014 Δ 2015 2014 Δ

Receita Bruta 77.054         72.668         6,0% 61.978         63.343         -2,2%

Receita Líquida 69.220         65.407         5,8% 56.394         57.353         -1,7%

Lucro Bruto 16.286         16.797         -3,0% 15.219         16.103         -5,5%

   Margem Bruta 23,5% 25,7% -2,2 p.p. 27,0% 28,1% -1,1 p.p.

   Despesas com Vendas (11.313)        (10.333)        9,5% (10.361)        (9.858)           5,1%

   Despesas Gerais e Administrativas (1.717)           (1.486)           15,5% (1.267)           (1.280)           -1,0%

   Resultado da Equiv. Patrimonial 112                 108                 3,7% 112                 110                 2,0%

   Outras Despesas e Receitas Operacionais (684)               (441)               55,1% (449)               (386)               16,2%

Despesas Operacionais Totais (13.602)        (12.152)        11,9% (11.965)        (11.413)        4,8%

   % da Receita Líquida 19,7% 18,6% 1,1 p.p. 21,2% 19,9% 1,3 p.p.

Depreciação (Logística) (961)               (819)               17,3% 115                 92                    25,1%

EBITDA 2.825            4.750            -40,5% 3.369            4.782            -29,5%

   Margem EBITDA 4,1% 7,3% -3,2 p.p. 6,0% 8,3% -2,3 p.p.

EBITDA Ajustado 
(1) 3.509            5.191            -32,4% 3.818            5.168            -26,1%

   Margem EBITDA Ajustada 5,1% 7,9% -2,8 p.p. 6,8% 9,0% -2,2 p.p.

Consolidado Consolidado ex. Cnova 
(2)

 

(1) EBITDA ajustado pelo total da linha “Outras Despesas e Receitas 
Operacionais”, eliminando, dessa forma, receitas e despesas extraordinárias 

(2) Para melhor comparabilidade entre os períodos foram excluídos o resultado da 
Cnova dos anos de 2014 e 2015, considerando que as operações 
internacionais da mesma passaram a ser consolidadas no GPA a partir de 
agosto de 2014.  

Receita líquida  

A receita líquida consolidada do GPA aumentou 5,8% em 2015, passando de 
R$ 65,525 bilhões em 2014 para R$ 69,220 bilhões em 2015.  
 
As principais receitas do Grupo foram provenientes das operações do GPA Alimentar, 
composto pelo Multivarejo e Assaí; operações de eletroeletrônicos (lojas físicas da Via 
Varejo) e comércio eletrônico (Cnova). As receitas líquidas estão demonstradas na 
tabela abaixo em relação aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e 
2014: 
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Receita Líquida

(R$ milhões) 2015 2014

Consolidado (1) 69.220     65.407    

Alimentar 37.198     34.741    

     Multivarejo (2) 26.744     26.415    

     Assaí 10.453     8.326      

Não Alimentar 32.094     30.728    

 Cnova (3) 12.827     8.054      

    Via Varejo (4) 19.267     22.674     
(1) Não inclui a receita proveniente de operações intercompany; (2) Bandeiras Extra e 
Pão de Açúcar. Inclui a receita proveniente da locação de galerias comerciais; (3) 
Cnova.: Cnova Brasil + Cdiscount. Inclui somente a receita de comissões do 
marketplace, sem considerar a receita total das mercadorias; (4) Inclui a receita 
proveniente de operações intercompany 

 

O crescimento de 2015 foi impulsionado pela expansão dos formatos de maior retorno 
com a inauguração de 118 novas lojas, sendo 91 lojas do segmento alimentar (46 
Minimercado Extra, 27 Minuto Pão de Açúcar, 11 Assaí, 5 Pão de Açúcar, 1 Extra 
Super e 1 posto de combustível) e 27 Casas Bahia. O ano de 2015 foi marcado pela 
desaceleração do consumo das famílias decorrente da deterioração do cenário 
econômico, que impactou principalmente as vendas de não alimentos. 
 
Lucro Bruto 
 
Em 2015, a Companhia efetuou um trabalho de adequação às necessidades do 
consumidor através da intensificação da competitividade de preços, fortalecimento das 
ofertas e ajustes de sortimento. O lucro bruto totalizou R$ 15,219 bilhões e margem de 
27,0%, menor patamar comparado a 2014, refletindo principalmente a menor 
contribuição da Via Varejo no lucro bruto da Companhia. Os destaques por negócio 
foram:  

� Multivarejo: A margem bruta atingiu 28,1% no ano, patamar ligeiramente 
inferior ao de 2014, como reflexo da estratégia de competitividade de preços ao 
longo do ano, principalmente na bandeira Extra, que foi parcialmente 
compensada pelo aumento de participação dos formatos com maior margem 
(Pão de Açúcar, Minimercado Extra e Minuto Pão de Açúcar), além do 
crescimento da receita de locação de galerias comerciais; 

� Assaí: A margem bruta apresentou ganho de 0,2 ponto percentual, passando 
de 14,5% para 14,7%, em função, principalmente, do crescimento da bandeira 
(11 novas lojas) e maturação das novas lojas; 

� Via Varejo: A margem bruta atingiu 32,2% devido à maior participação de 
serviços nas vendas totais e ganhos de eficiência operacional. Desta forma, 
possibilitou a Companhia a intensificar a política de precificação e o 
fortalecimento das ofertas, o que contribuiu para aumentar a competitividade da 
empresa e acelerar os ganhos de market share.  
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Receitas (Despesas) Operacionais 
 
Os comentários abaixo não consideraram o resultado da Cnova (Cnova Brasil e 
operações internacionais) nos anos de 2015 e 2014, conforme mencionado na 
introdução das explicações das variações entre 31 de dezembro de 2015 x 31 de 
dezembro de 2014. 
 
Em 2015, os esforços para otimização das despesas e melhoria de eficiência 
implementados ao longo do ano em todos os negócios resultaram em um crescimento 
nominal das despesas com vendas, gerais e administrativas de somente 4,4%, abaixo 
da inflação, mesmo diante dos maiores gastos com energia elétrica e custos 
relacionados à inauguração de 118 lojas no ano. As despesas com vendas gerais e 
administrativas passaram de R$11,138 bilhões em 2014 para R$11,628 bilhões em 
2015. 

� Multivarejo: Em termos de eficiência operacional, o destaque foi o 
crescimento das despesas operacionais (despesas com vendas gerais e 
administrativas) de 7,4%, significativamente abaixo da inflação do período. 
Esse resultado reflete as iniciativas focadas em redução de despesas 
implementadas desde o início do ano, principalmente relacionadas à 
otimização dos gastos com publicidade, renegociação de aluguéis e 
melhorias operacionais nas lojas (revisões de processos e eficiências 
logísticas), que permitiram adequação do quadro de funcionários sem 
impactar a qualidade do serviço oferecido nas lojas; 

� Assaí: Mesmo diante da abertura de 11 lojas durante o ano, as despesas 
com vendas, gerais e administrativas sobre a receita líquida (10,5% em 
2015 vs 10,4% em 2014) apresentaram ligeiro aumento de 0,1 p.p, em 
decorrência das despesas atreladas à inflação e principalmente à energia 
elétrica; 

� Via Varejo: A Via Varejo acelerou iniciativas de eficiência operacional, 
como otimização da malha logística e sinergias de backoffice com 
empresas do grupo, e adotou medidas de otimização de processos e 
racionalização de despesas. Dentre as medidas, destacam-se a revisão do 
portfólio de loja, com o fechamento de 39 lojas de baixo desempenho, 
revisão da malha logística e dos espaços nos centros de distribuição, 
adequação do número de funcionários com redução de cerca de 13 mil 
posições e renegociação de contratos de aluguel. Essas medidas 
realizadas ao longo do ano contribuíram para redução do SG&A de 2,6%, 
mesmo diante da inflação (IPCA) no ano de 10,67%. 

 
Outras Despesas e Receitas Operacionais  
 
Em 2015, as outras despesas e receitas operacionais consolidadas totalizaram uma 
despesa de R$ 684 milhões, um aumento de 55,1% quando comparadas às de 2014. 
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O aumento se deve, principalmente, a despesas com valores rescisórios pagos a 
executivos e funcionários do Grupo em função da reestruturação e baixa de ativo 
imobilizado. 
 
Depreciação e Amortização 
 
Em 2015, as depreciações e amortizações totalizaram R$ 961 milhões, representando 
um aumento de 17,3% comparada às depreciações e amortizações de R$ 819 milhões 
em 2014.  
 
Resultado Financeiro Líquido 
 
Em 2015, o resultado financeiro líquido (incluindo Via Varejo) totalizou uma despesa 
de R$1,653 bilhão, crescimento de 9,8% em relação a 2014, significativamente inferior 
ao aumento da taxa de juros de 26,8% no período. A relação entre o resultado 
financeiro líquido e a receita líquida passou de 2,3% em 2014 para 2,4% em 2015, 
com aumento de apenas 0,1 ponto percentual, praticamente estável em comparação 
ao ano anterior, mesmo em um ambiente macroeconômico mais desafiador. Esse 
resultado deve-se à estratégia de gestão de caixa realizada pela Companhia durante o 
ano, que gerou importante otimização do caixa.   
 
Lucro Líquido (Prejuízo)  
 
No ano de 2015, em virtude dos desafios do cenário macroeconômico, o resultado da 
Companhia foi afetado principalmente pelo resultado da Via Varejo e da Cnova (Cnova 
Brasil + Cdiscount). Vale mencionar que as operações internacionais da Cnova 
começaram a ser consolidadas no GPA a partir de agosto de 2014, portanto, não 
estavam refletidas integralmente no ano de 2014, o que influencia a base de 
comparação. 
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(R$ milhões) 2015 2014 Δ

EBITDA 2.825            4.750            -40,5%

Depreciação (Logística) (141)               (105)               34,3%

Depreciação e Amortização (961)               (819)               17,3%

Resultado Financeiro (1.653)           (1.506)           9,8%

Lucro (Prejuízo) Operacional antes de IR 70                    2.320            -97,0%

Imposto de Renda (346)               (736)               -53,0%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia (276)               1.584            -117,4%

Margem Líquida -0,4% 2,4% -2,8 p.p.

Lucro Líquido dos Acionistas Controladores 265                 1.207            -78,0%

Margem Líquida - Acionista Controladores 0,4% 1,8% -1,4 p.p.

Outras Despesas e Receitas Operacionais (684)               (441)               55,1%

IR sobre Outras Despesas e Receitas Operacionais e IR Não Recorrente 134                 117                 14,9%

Lucro Líquido dos Acionistas Controladores Ajustado 
(1) 609                 1.483            -59,0%

Margem Líquida Ajustada - Acionistas Controladores 1,5% 3,6% -2,1 p.p.

Consolidado

 
(1) Lucro líquido ajustado pela linha "Outras Despesas e Receitas Operacionais", 
eliminando, dessa forma, receitas e despesas extraordinárias 

 
A Companhia encerrou 2015 com lucro líquido dos acionistas controladores, ajustado 
pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais, de R$ 609 milhões, com destaque 
para a resiliência do segmento Alimentar, que totalizou lucro líquido ajustado de R$ 
731 milhões. Os destaques por negócio foram: 

 
� Multivarejo: O patamar inferior em relação a 2014 é reflexo da menor margem 

bruta decorrente dos investimentos em competitividade de preços, cenário de 
vendas impactado pela deterioração do ambiente econômico e pressão das 
despesas decorrente da inflação e aumento da despesa com energia elétrica. 
Desta forma, o lucro líquido ajustado totalizou R$ 559 milhões em 2015. 
 

� Assaí: em virtude da assertividade do formato e disciplina no controle das 
despesas, aliado a maturação de lojas resultaram no lucro líquido ajustado de 
R$ 172 milhões.  
 

� Via Varejo: O menor nível de lucro em comparação a 2014 deve-se à queda 
nas vendas diante do cenário econômico adverso para o setor de bens 
duráveis, que associado à alta da inflação nos custos fixos, resultou no lucro 
líquido ajustado de R$ 149 milhões. 

 
 

PÁGINA: 153 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

24 
 

(R$ milhões) 31.12.2016 AV
AH 2016 x 

2015 31.12.2015 AV
AH 2015 x 

2014 31.12.2014 AV
AH 2014 x 

2013

Passivo Circulante 27.582       61,0% 9,1% 25.273       53,5% 5,4% 23.981       52,9% 40,2%

Fornecedores 7.232         16,0% -53,4% 15.508       32,8% 15,8% 13.393       29,5% 55,6%

Fornecedores convênio -             0,0% -100,0% 1.055         0,0% na -            0,0% na

Empréstimos e financiamentos 2.389         5,3% -36,7% 3.776         8,0% -3,7% 3.922        8,6% -0,1%

Debêntures e notas promissórias 568            1,3% 1394,7% 38              0,1% -98,6% 2.672        5,9% 114,6%

Salários e encargos sociais 614            1,4% -40,0% 1.023         2,2% 18,4% 864           1,9% 8,5%

Impostos e contribuições a recolher e parcelados 254            0,6% -69,4% 830            1,8% -4,3% 867           1,9% -10,5%

Dividendos propostos -             0,0% na -             0,0% -100,0% 321           0,7% 111,2%

Financiamento por compra de ativos 116            0,3% 1,8% 114            0,2% 15,2% 99             0,2% 175,0%

Aluguéis a pagar 110            0,2% -27,2% 151            0,3% 31,3% 115           0,3% 2,7%

Aquisição de participação de acionistas não controladores 7               0,0% -90,8% 76              0,2% 4,1% 73             0,2% 5,8%

Partes relacionadas 147            0,3% -73,9% 563            1,2% 115,7% 261           0,6% 690,9%

Receitas a apropriar 224            0,5% -46,7% 420            0,9% 98,1% 212           0,5% 84,3%

Passivos relacionados aos ativos mantidos para venda 15.632       34,6% na -             0,0% na -            0,0% na

Outros 289            0,6% -83,2% 1.719         3,6% 45,4% 1.182        2,6% 13,7%

Passivo Não Circulante 5.038         11,1% -41,5% 8.616         18,2% 20,2% 7.170        15,8% -13,5%

Empréstimos e financiamentos 1.008         2,2% -69,1% 3.267         6,9% 46,0% 2.238        4,9% 29,8%

Debêntures e notas promissórias 1.904         4,2% 112,3% 897            1,9% 0,1% 896           2,0% -65,5%

Aquisição de participação de acionistas não controladores -             0,0% -100,0% 28              0,1% -50,9% 57             0,1% -47,2%

Imposto de renda e contribuição social diferidos 317            0,7% -73,2% 1.184         2,5% 4,5% 1.133        2,5% 6,8%

Imposto parcelados 540            1,2% -5,6% 572            1,2% -7,3% 617           1,4% -42,5%

Provisão para demandas judiciais 1.177         2,6% -15,7% 1.396         3,0% 3,9% 1.344        3,0% 17,2%

Receitas a apropriar 24              0,1% -98,0% 1.223         2,6% 46,6% 834           1,8% 82,9%

Provisão para perda de investimento em controladas 22              0,0% na -             0,0% na -            0,0% na

Outros 46              0,1% -6,1% 49              0,1% -3,9% 51             0,1% -56,4%

Patrimônio Líquido 12.597       27,9% -5,7% 13.352       28,3% -5,9% 14.194       31,3% 12,6%

Capital subscrito 6.811         15,1% 0,1% 6.806         14,4% 0,2% 6.792        15,0% 0,4%

Reservas de capital 331            0,7% 9,6% 302            0,6% 7,1% 282           0,6% 21,0%

Reservas de lucros 2.718         6,0% -16,3% 3.246         6,9% -4,6% 3.403        7,5% 41,7%

Participação de acionistas não controladores 2.737         6,1% -8,7% 2.998         6,3% -19,3% 3.717        8,2% 16,1%

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 45.217       100,0% -4,3% 47.241       100,0% 4,2% 45.345       100,0% 19,4%

GPA CONSOLIDADO

PASSIVO

 
Balanço Patrimonial   
 
Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014  
 
Balanço Patrimonial – Ativo Consolidado 

 

(R$ milhões) 31.12.2016 AV
AH 2016 x 

2015 31.12.2015 AV
AH 2015 x 

2014 31.12.2014 AV
AH 2014 x 

2013

Ativo Circulante 31.651       70,0% 26,8% 24.960       52,8% 3,9% 24.021       53,0% 29,0%

Caixa e equivalentes de caixa 5.112         11,3% -53,6% 11.015       23,3% -1,2% 11.149       24,6% 33,2%

Aplicações Financeiras -             0,0% na -             0,0% na -            -         -             

Contas a Receber 543            1,2% -83,1% 3.210         6,8% 1,1% 3.176        7,0% 24,6%

Estoques 4.641         10,3% -48,2% 8.965         19,0% 7,2% 8.364        18,4% 31,5%

Tributos a recuperar 674            1,5% -37,6% 1.080         2,3% 33,8% 807           1,8% -11,3%

Ativos não circulantes mantidos para venda 20.303       44,9% 135253,3% 15              0,0% -31,8% 22,00        -         -43,6%

Despesas antecipadas e outras contas a receber 378            0,8% -44,0% 675            1,4% 34,2% 503           1,1% 33,8%

Ativo Não Circulante 13.566       30,0% -39,1% 22.281       47,2% 4,5% 21.324       47,0% 10,1%

Contas a receber -             0,0% -100,0% 98              0,2% -6,7% 105           0,2% -8,7%

Estoques -             0,0% na -             0,0% -100,0% 172           0,4% 0,0%

Tributos a recuperar 632            1,4% -74,4% 2.467         5,2% 15,3% 2.140        4,7% 49,8%

Instrumentos financeiros -             0,0% na -             0,0% na -            0,0% na
Impostos de renda e contribuição social diferidos 170            0,4% -58,1% 406            0,9% -17,3% 491           1,1% -48,4%

Partes relacionadas 17              0,0% -94,5% 309            0,7% -1,3% 313           0,7% 82,0%

Depósitos para recursos judiciais 661            1,5% -33,8% 999            2,1% 16,6% 857           1,9% 5,2%

Despesas antecipadas e outros 657            1,5% -2,7% 675            1,4% 0,3% 673           1,5% -1,0%

Investimentos 339            0,7% -16,7% 407            0,9% -4,5% 426           0,9% 37,4%

Imobilizado 9.182         20,3% -11,5% 10.377       22,0% 7,0% 9.699        21,4% 7,1%

Intangíveis 1.908         4,2% -70,8% 6.543         13,9% 1,5% 6.448        14,2% 13,8%

TOTAL DO ATIVO 45.217       100,0% -4,3% 47.241       100,0% 4,2% 45.345       100,0% 19,4%

GPA CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

 
 
Balanço Patrimonial – Passivo Consolidado 
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31 de dezembro de 2016 x 31 de dezembro de 2015 
 
Atividades continuadas e descontinuadas  
 
De acordo com a aplicação do CPC 31 – Ativo não circulante mantido para venda e 
operação descontinuada (IFRS5) – a Companhia considera que mediante os esforços 
efetuados, a venda da subsidiária Via Varejo é altamente provável, o que resulta na 
divulgação do resultado líquido da Via Varejo (e sua subsidiária Cnova Brasil) após os 
impostos em uma única linha na demonstração do resultado e os saldos ativos e 
passivos como mantido para venda e operações descontinuadas. As demonstrações 
do resultado e do valor adicionado de 31 de dezembro de 2015 também foram 
alteradas em relação ao originalmente divulgado, e demonstram as operações 
descontinuadas em uma única linha. Para o fluxo de caixa não há qualquer efeito da 
aplicação do IFRS 5 sendo divulgado em nota explicativa o efeito das operações 
descontinuadas. O efeito dos ativos e passivos disponíveis para venda em 31 de 
dezembro de 2016 era de R$ 20,303 bilhões e R$15,632 bilhões, respectivamente, 
tornando desta forma o balanço patrimonial não comparável.  
 
Adicionalmente, até 31 de outubro de 2016 a Companhia divulgou o resultado líquido 
das subsidiárias que representam o segmento de comércio eletrônico no exterior 
(principalmente Cdiscount França) após os impostos em uma única linha na 
demonstração do resultado (da mesma forma para 31 de dezembro de 2015) e os 
saldos ativos e passivos também como mantido para venda e operações 
descontinuadas. A partir desta data, os saldos de ativo e passivo foram baixados 
contra patrimônio líquido e as atividades de comércio eletrônico no exterior passaram 
a ser contabilizadas como equivalência patrimonial, em virtude da influência 
significativa mantida pela Companhia. 
 
Ativo 
 
Circulante 
 
Caixa e equivalentes de caixa  
 
Em 2016, o caixa e equivalente do caixa das operações continuadas tiveram um 
aumento de R$ 1,413 bilhão em relação aos de 2015, passando de R$ 3,699 bilhões 
em 2015 para R$ 5,112 bilhões, principalmente relacionado a captações de recursos 
no final de 2016. O restante da variação para o saldo consolidado se deve a 
reclassificação em 2016 dos saldos da Via Varejo para “ativos mantidos para venda”. 
As disponibilidades representavam 11,3% em 31 de dezembro de 2016 do ativo total 
em comparação a 23,3% em 31 de dezembro de 2015.   
 
Contas a receber  
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Em 31 de dezembro de 2016, a variação da linha contas a receber se deve 
substancialmente a reclassificação da Via Varejo para “mantidos para venda”, 
passando de R$ 3,210 bilhões em 2015 para R$ 543 milhões em 2016. A variação 
ocorreu principalmente em função da desconsolidação do saldo da Via Varejo das 
operações de CDCI (“carnê” Casas Bahia).  
 
Impostos a recuperar 
 
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de impostos a recuperar de curto prazo diminuiu 
em 37,6%, passando de R$ 1,080 bilhão em 2015 para R$ 674 milhões. A variação de 
R$ 406 milhões é decorrente de: (i) R$ 581 milhões se refere ao saldo da Via Varejo 
de 2016; (ii) R$ (65) milhões referente a saldo da Cnova (Cdiscount) consolidado em 
2015; (iii) e o restante referente a variação na monetização de curto prazo do 
alimentar.  
 
Despesas antecipadas e outras contas a receber 
 
Em 31 de dezembro de 2016, as despesas antecipadas e outras contas a receber 
diminuíram 44%, passando de R$ 675 milhões em 2015 para R$ 378 milhões, redução 
de R$ 297 milhões. A maior parte da variação (cerca de R$ 187 milhões) se refere a 
saldos reclassificados da Via Varejo em 2016.  
 
Estoques 
 
Em 2016, os estoques diminuíram 48,2%, passando de R$ 8,965 bilhões em 2015 
para R$ 4,641 bilhões, redução de R$ 4,324 bilhões. As principais variações são 
referentes a: (i) R$ 3,054 bilhões relacionadas a reclassificação da Via Varejo; (ii) 
cerca de R$ 300 milhões de decréscimo no estoque do Multivarejo; (iii) cerca de R$ 1 
bilhão referente a Cnova (Cdiscount) consolidada em 2015 e que foi desconsolidada 
em 31 de outubro de 2016; e (iv) aumento no estoque do Assaí para suportar o forte 
crescimento de vendas. Em 31 de dezembro de 2016, os estoques representavam 
10,3% do ativo total e 19,0% em 31 de dezembro de 2015. Os dias de estoque no 
GPA foram de 61 para 52 dias de 2015 para 2016, sendo a diminuição principalmente 
relacionada à reclassificação da Via Varejo para “ativos mantidos para venda”. 
 
Não Circulante 
 
O ativo não circulante, excluindo imobilizado, intangível e investimentos, passou de R$ 
4,954 bilhões em 2015 para R$ 2,137 bilhões em 2016. O decréscimo de R$ 2,817 
milhões se explica principalmente pela reclassificação da Via Varejo em 2016. Em 31 
de dezembro de 2016, estas contas representavam 4,7% do ativo total e 10,5% em 31 
de dezembro de 2015. 
 
Investimentos 
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Em 2016, os investimentos diminuíram 16,7%, passando de R$ 407 milhões em 2015 
para     R$ 339 milhões. Esta redução se deve principalmente a reclassificação de 
investimentos da FIC detidos pela Via Varejo, além do reconhecimento do 
investimento em Cnova. Em 31 de dezembro de 2016 os investimentos representavam 
0,7% do nosso ativo total. 
 
Imobilizado 
 
Em 2016, o imobilizado apresentou um decréscimo de 11,5%, passando de R$ 10,377 
bilhões em 2015 para R$ 9,182 bilhões. Esta variação de R$ 1,195 bilhão está 
relacionada a: (i)         R$ 1,550 bilhão reclassificado da Via Varejo; (ii) cerca de R$ 50 
milhões referente a Cnova (Cdiscount);  (iii) e o restante a acréscimos no segmento 
Alimentar. Em 31 de dezembro de 2016, o ativo imobilizado representava 20,3% do 
ativo total em comparação a 22,0% em 31 de dezembro de 2015. 
  
Intangíveis 
 
Em 2016, o intangível apresentou uma redução de 70,8%, passando de R$ 6,543 
bilhões em 2015 para R$ 1,908 bilhão. Esta diminuição está relacionada à 
reclassificação da Via Varejo de R$ 4,170 bilhões, sendo R$ 423 milhões de Cnova 
(Cdiscount) e o restante à movimentação nos negócios alimentares. Em 31 de 
dezembro de 2016, o ativo intangível representava 4,2% do ativo total em comparação 
a 13,9% em 31 de dezembro de 2015. 
 
Passivo 
 
Circulante 
 
Fornecedores 
 
O passivo com fornecedores passou de R$ 15,508 bilhões em 2015 para R$ 7,232 
bilhões 2016. Essa variação de R$ 8,276 bilhões ocorreu principalmente pela 
reclassificação da Via Varejo (aproximadamente R$ 6  bilhões), e o restante pelo 
aumento do saldo principalmente do Assaí em função do aumento das atividades. Em 
31 de dezembro de 2016, o passivo com fornecedores representava 16,0% do passivo 
total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 32,8% em 31 de dezembro de 
2015. 
 
Empréstimos e Financiamentos – curto prazo 
 
Em 2016, os empréstimos e financiamentos de curto prazo, sem considerar as 
debêntures, diminuíram 36,7%, passando de R$ 3,776 bilhões em 2015 para R$ 2,389 
bilhões. A diminuição se deve à reclassificação do passivo relacionado ao CDCI da Via 
Varejo, e no negócio alimentar à reclassificação de dívidas para o curto prazo. Em 31 
de dezembro de 2016, os empréstimos e financiamentos de curto prazo, sem 
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considerar as debêntures, representavam 5,3% do passivo total, incluindo patrimônio 
líquido, em comparação com 8% em 31 de dezembro de 2015. 
 
Debêntures – curto prazo 
 
O endividamento de curto prazo representado por debêntures de nossa emissão 
aumentou de R$ 38 milhões em 2015 para R$ 568 milhões em 2016. A variação se 
deve principalmente a uma captação de nota promissória em 2016. Em 31 de 
dezembro de 2016, as debêntures de curto prazo representavam 1,3% do passivo 
total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 0,1% em 31 de dezembro de 
2015. 
 
Salários e encargos sociais 
 
Em 2016, o passivo com obrigações sociais e trabalhistas diminuiu 40%, passando de           
R$ 1,023 bilhão em 2015 para R$ 614 milhões, cuja variação é principalmente 
relacionado à Via Varejo. Em 31 de dezembro de 2016, as obrigações sociais e 
trabalhistas representavam 1,4% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, em 
comparação a 2,2% em 31 de dezembro de 2015. 
 
Impostos e contribuições a recolher  
 
Em 2016, o passivo com Impostos, Taxas e Contribuições reduziu 69,4%, passando 
de R$ 830 milhões em 2015 para R$ 254 milhões. A variação ocorreu principalmente 
devido à reclassificação de Via Varejo. Em 31 de dezembro de 2016, os impostos, 
taxas e contribuições representavam 0,6% do passivo total, incluindo patrimônio 
líquido, em comparação a 1,8% em 31 de dezembro de 2015. 
 
Não Circulante 
 
Empréstimos e Financiamentos – longo prazo 
 
Em 2016, os empréstimos e financiamentos de longo prazo, sem considerar as 
debêntures, reduziram 69,1%, passando de R$ 3,267 bilhões em 2015 para R$ 1,008 
bilhões. Esta diminuição se deve a empréstimos reclassificados para curto prazo e 
captação no formato de debêntures 
 
Em 31 de dezembro de 2016, os empréstimos e financiamentos de longo prazo, sem 
considerar as debêntures, representavam 2,2% do passivo total, incluindo patrimônio 
líquido, em comparação a 6,9% em 31 de dezembro de 2015. 
 
Debêntures – longo prazo 
 
Em 2016, o endividamento de longo prazo representado por debêntures de nossa 
emissão aumentou 112,3%, passando de R$ 897 milhões em 2015 para R$ 1,904 
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bilhão. Este aumento se deve a juros no exercício e captação no formato de 
Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Em 31 de dezembro de 2016, as 
debêntures de longo prazo representavam 4,2% do passivo total, incluindo patrimônio 
líquido, em comparação a 1,9% em 31 de dezembro de 2015. 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 
 
Em 2016, o imposto de renda e contribuição social diferidos diminuíram 73,2%, 
passando de R$ 1,184 bilhão em 2015 para R$ 317 milhões, em função da 
reclassificação da Via Varejo (cerca de R$ 790 milhões) e amortização de ágio 
principalmente no Assai. Em 31 de dezembro de 2016, o imposto de renda e 
contribuição social diferidos representavam 0,7% do passivo total, incluindo patrimônio 
líquido.  
 
Impostos Parcelados 
 
Em 2016, os impostos parcelados, incluindo REFIS, apresentaram redução de 5,6%, 
passando de R$ 572 milhões em 2015 para R$ 540 milhões, em decorrência dos 
pagamentos do parcelamento no ano. Em 31 de dezembro de 2016, os impostos 
parcelados representavam 1,2% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, mesmo 
patamar de 31 de dezembro de 2015. 
 
Provisão para demandas judiciais 
 
Em 2016, a provisão para demandas judiciais diminuiu 15,7%, passando de R$ 1,396 
bilhão em 2015 para R$ 1,177 bilhão. Os principais fatores foram reclassificação de 
aproximadamente R$ 650 milhões da Via Varejo e novas provisões efetuadas no 
âmbito do segmento alimentar, principalmente tributárias. Em 31 de dezembro de 
2016, a provisão para demandas judiciais representava 2,6% do passivo total, 
incluindo patrimônio líquido, em comparação a 3,0% em 31 de dezembro de 2015. 
 
Patrimônio Líquido 
 
Em 2016, o patrimônio líquido reduziu 5,7%, passando de R$ 13,352 bilhões em 2015 
para R$ 12,597 bilhões, principalmente em função de: (i) adições de R$ 5 milhões de 
capital oriundo de exercício de opções de ações; (ii) constituição de reserva de opções 
outorgadas de R$ 34 milhões; (iii) prejuízo líquido de R$ 1,076 bilhão; iv) transações 
com não controladores no valor de R$ 59 milhões (principalmente relacionadas a 
Cnova (Cdiscount) e (v) resultados abrangentes de R$ 231 milhões. Em 31 de 
dezembro de 2016, o patrimônio líquido representava 27,9% do passivo total, incluindo 
patrimônio líquido, em comparação a 28,3% em 31 de dezembro de 2015. 
 
Participação de acionistas não controladores 
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Em 2016, a participação de acionistas não controladores reduziu 8,7%, passando de 
R$ 2,998 bilhões em 2015 para R$ 2,737 bilhões. Essa redução ocorreu em função do 
prejuízo de R$ (594) milhões e outras transações com não controladores de R$ 333 
milhões.  
 
Demais contas patrimoniais 
 
As contas patrimoniais não discutidas acima não apresentaram variações significativas 
na comparação entre os saldos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 
2015. 
 
31 de dezembro de 2015 x 31 de dezembro de 2014 
 
Ativo 
 
Circulante 
 
Caixa e equivalentes de caixa  
 
Em 2015, o caixa e equivalente do caixa permaneceram em patamar similar aos de 
2014, passando de R$ 11,149 bilhões em 2014 para R$ 11,015 bilhões. As principais 
variações foram: fluxo de caixa das atividades operacionais inferior em R$ 369 
milhões, além do aumento de R$ 217 milhões nas atividades de investimentos e R$ 
2,370 bilhões na atividade de financiamento frente a 2014. As disponibilidades 
representavam 23,3% em 31 de dezembro de 2015 do ativo total em comparação a 
24,6% em 31 de dezembro de 2014.   
 
Contas a receber  
 
Em 31 de dezembro de 2015, as contas a receber permaneceram praticamente 
estáveis, passando de R$ 3,176 bilhões em 2014 para R$ 3,210 bilhões. As principais 
variações foram: (i) aumento de R$ 444 milhões nas contas a receber de cartão de 
crédito, em função da menor frequência da venda de recebíveis; e  (ii) redução de R$ 
598 milhões do saldo de recebível de CDCI, em função do menor patamar de vendas 
das categorias de não-alimentos.  
 
Impostos a recuperar 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de impostos a recuperar de curto prazo 
aumentou 33,8%, passando de R$ 807 milhões em 2014 para R$ 1,080 bilhão, 
principalmente em função da incorporação da Nova Holding nas entidades CBD e Via 
Varejo, o que possibilitou a reclassificação de aproximadamente R$280 milhões de 
longo para curto prazo. 
 
Despesas antecipadas e outras contas a receber 
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Em 31 de dezembro de 2015, as despesas antecipadas e outras contas a receber 
aumentaram 34,2%, passando de R$ 503 milhões em 2014 para R$ 675 milhões, 
relacionado a aluguéis a receber e outros valores.  
 
Estoques 
 
Em 2015, os estoques aumentaram 7,2%, passando de R$ 8,364 bilhões em 2014 
para R$ 8,965 bilhões, explicado por compras estratégicas e aceleração da expansão 
orgânica durante o 4º trimestre. Em 31 de dezembro de 2015, os estoques 
representavam 19,0% do ativo total e 18,4% em 31 de dezembro de 2014. Os dias de 
estoque no GPA foram de 62 para 61 dias de 2015 para 2014, sendo o aumento do 
estoque relacionado à inflação no período. 
 
Não Circulante 
 
Em 2015, o ativo não circulante, excluindo imobilizado, intangível e investimentos, 
aumentou, passando de R$ 4,751 bilhões em 2014 para R$ 4,954 bilhões. O 
acréscimo de R$ 203 milhões se explica principalmente pelo aumento de impostos a 
recuperar referente à maior geração de créditos de ICMS. Em 31 de dezembro de 
2015, estas contas representavam 10,5% do ativo total, mesmo patamar de 31 de 
dezembro de 2014. 
 
Investimentos 
 
Em 2015, os investimentos reduziram 4,5%, passando de R$ 426 milhões em 2014 
para        R$ 407 milhões. Esta redução se deve principalmente a baixas de 
investimentos de operações da Cnova (Cdiscount) no montante de R$(7) milhões, e 
maiores dividendos da FIC de R$(8) milhões. Em 31 de dezembro de 2015 os 
investimentos representavam 0,9% do nosso ativo total. 
 
Imobilizado 
 
Em 2015, o imobilizado apresentou um aumento de 7%, passando de R$ 9,699 
bilhões em 2014 para R$ 10,377 bilhões. Esse aumento está relacionado à: (i) R$ 
1,613 bilhões de adições devido à abertura e conversão de lojas; (ii) R$ 781 milhões 
de depreciação no exercício; (iii) R$ 148 milhões de baixas; e (iv) R$ 21 milhões de 
provisão para perda do imobilizado da Cnova Brasil. Em 31 de dezembro de 2015, o 
ativo imobilizado representava 22,0% do ativo total em comparação a 21,4% em 31 de 
dezembro de 2014. 
 
Intangíveis 
 
Em 2015, o intangível aumentou 1,5%, passando de R$ 6,448 bilhões em 2014 para 
R$ 6,543 bilhões. Esse aumento está relacionado a: (i) R$ 400 milhões de adições; (ii) 
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R$ 295 milhões de amortização no exercício; (iii) R$ 59 milhões de baixas; (iv) R$ 103 
milhões de baixas de reorganização; (v) R$152 milhões de variação cambial; e (vi) 
provisão para perda Cnova. Em 31 de dezembro de 2015, o ativo intangível 
representava 13,9% do ativo total em comparação a 14,2% em 31 de dezembro de 
2014. 
 
Passivo 
 
Circulante 
 
Fornecedores 
 
Em 2015, o passivo com fornecedores aumentou 15,8%, passando de R$ 13,393 
bilhões em 2014 para R$ 15,508 bilhões. Essa variação ocorreu em função do 
aumento de aproximadamente 10 dias de fornecedores no ano de 2015. Em 31 de 
dezembro de 2015, o passivo com fornecedores representava 32,8% do passivo total, 
incluindo patrimônio líquido, em comparação a 29,5% em 31 de dezembro de 2014. 
 
Empréstimos e Financiamentos – curto prazo 
 
Em 2015, os empréstimos e financiamentos de curto prazo, sem considerar as 
debêntures, diminuíram 3,7%, passando de R$ 3,922 bilhões em 2014 para R$ 3,776 
bilhões. A diminuição se deve redução do passivo relacionado ao CDCI no montante 
de R$ 645 milhões relativo a menor atividade na Via Varejo, e o remanescente a 
variação de capital de giro. Em 31 de dezembro de 2015, os empréstimos e 
financiamentos de curto prazo, sem considerar as debêntures, representavam 8,0% do 
passivo total, incluindo patrimônio líquido, em comparação com 8,6% em 31 de 
dezembro de 2014. 
 
Debêntures – curto prazo 
 
Em 2015, o endividamento de curto prazo representado por debêntures de nossa 
emissão reduziu 98,6%, passando de R$ 2,672 bilhões em 2014 para R$ 38 milhões. 
A variação se deve principalmente a liquidação das seguintes debêntures: (i) 10° e 11° 
emissão da CBD; (ii) 1° e 3° emissão da Via Varejo. Em 31 de dezembro de 2015, as 
debêntures de curto prazo representavam 0,1% do passivo total, incluindo patrimônio 
líquido, em comparação a 5,9% em 31 de dezembro de 2014. 
 
Salários e encargos sociais 
 
Em 2015, o passivo com obrigações sociais e trabalhistas aumentou 18,4%, passando 
de       R$ 864 milhões em 2014 para R$ 1,023 bilhão, em função principalmente do 
dissídio do ano e seus efeitos em encargos e provisões trabalhistas. Em 31 de 
dezembro de 2015, as obrigações sociais e trabalhistas representavam 2,2% do 
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passivo total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 1,9% em 31 de dezembro 
de 2014. 
 
Impostos e contribuições a recolher  
 
Em 2015, o passivo com Impostos, Taxas e Contribuições reduziu 4,3%, passando de 
R$ 867 milhões em 2014 para R$ 830 milhões. A variação ocorreu devido a menores 
saldos de impostos a pagar, compensado sobre impostos sobre vendas. Em 31 de 
dezembro de 2015, os impostos, taxas e contribuições representavam 1,8% do 
passivo total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 1,9% em 31 de dezembro 
de 2014. 
 
Não Circulante 
 
Empréstimos e Financiamentos – longo prazo 
 
Em 2015, os empréstimos e financiamentos de longo prazo, sem considerar as 
debêntures, aumentaram 46,0%, passando de R$ 2,238 bilhões em 2014 para R$ 
3,267 bilhões. Esse aumento se deve basicamente em empréstimos de capital de giro 
em moedas estrangeiras com swap para taxa local. Em 31 de dezembro de 2015, os 
empréstimos e financiamentos de longo prazo, sem considerar as debêntures, 
representavam 6,9% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 
4,9% em 31 de dezembro de 2014. 
 
Debêntures – longo prazo 
 
 
Em 2015, o endividamento de longo prazo representado por debêntures de nossa 
emissão permaneceu praticamente estável, passando de R$ 896 milhões em 2014 
para R$ 897 milhões. Em 31 de dezembro de 2015, as debêntures de longo prazo 
representavam 1,9% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 
2,0% em 31 de dezembro de 2014. 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 
 
Em 2015, o imposto de renda e contribuição social diferidos aumentaram 4,5%, 
passando de R$ 1,133 bilhão em 2014 para R$ 1,184 bilhão, em função da diminuição 
por pagamento dos efeitos de Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre 
ativo imobilizado de R$104 milhões, compensados por outros efeitos. Em 31 de 
dezembro de 2015, o imposto de renda e contribuição social diferidos representavam 
2,5% do passivo total, incluindo patrimônio líquido.  
 
Impostos Parcelados 
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Em 2015, os impostos parcelados, incluindo REFIS, apresentaram redução de 7,3%, 
passando de R$ 617 milhões em 2014 para R$ 572 milhões, em decorrência dos 
pagamentos do parcelamento no ano. Em 31 de dezembro de 2015, os impostos 
parcelados representavam 1,2% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, em 
comparação a 1,4% em 31 de dezembro de 2014. 
 
Provisão para demandas judiciais 
 
 
Em 2015, a provisão para demandas judiciais aumentou 3,9%, passando de R$ 1,344 
bilhão em 2014 para R$ 1,396 bilhão. Os principais fatores para a variação foram 
adições de R$768 milhões, reversões e pagamentos de R$(896) e atualização e 
variação cambial de R$180. Em 31 de dezembro de 2015, a provisão para demandas 
judiciais representava 3,0% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, mesmo 
patamar de 31 de dezembro de 2014. 
 
Patrimônio Líquido 
 
Em 2015, o patrimônio líquido reduziu 5,9%, passando de R$ 14,194 bilhões em 2014 
para R$ 13,352 bilhões, principalmente em função de: (i) adições de R$ 14 milhões de 
capital oriundo de exercício de opções de ações; (ii) constituição de reserva de opções 
outorgadas de R$ 25 milhões; (iii) prejuízo líquido de R$ 276 milhões; (iv) variação 
cambial de investimentos de (R$ 219) milhões; (v) dividendos de R$ 115 milhões; e 
(vi) R$ 150 milhões referente a liquidação de instrumento patrimonial Morzan. Em 31 
de dezembro de 2015, o patrimônio líquido representava 28,3% do passivo total, 
incluindo patrimônio líquido, em comparação a 31,3% em 31 de dezembro de 2014. 
 
Participação de acionistas não controladores 
 
Em 2015, a participação de acionistas não controladores reduziu 19,3%, passando de 
R$ 3,717 bilhões em 2014 para R$ 2,998 bilhões. Essa redução ocorreu referente a 
prejuízo e variação cambial de R$(133) milhões, dentre outros efeitos menos 
relevantes.  
 
Demais contas patrimoniais 
 
As contas patrimoniais não discutidas acima não apresentaram variações significativas 
na comparação entre os saldos em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 
2014. 
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(a) resultados das nossas operações, em especial:  
 

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da nossa receita 
 
As receitas do Grupo são provenientes das operações do GPA Alimentar, composto 
pelo Multivarejo e Assaí. As receitas líquidas estão demonstradas na tabela abaixo em 
relação aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014: 
 

Receita Líquida

(R$ milhões) 2016 2015 2014

Alimentar 41.454     37.198    34.741    

   Multivarejo (1) 26.967     26.744    26.415    

      Pão de Açúcar 6.711       6.491      6.115      

      Extra (2) 16.776     17.032    17.710    

      Proximidade 1.131       946          638          

      Outros Negócios (3) 2.349       2.275      1.951      

   Assaí 14.487     10.453    8.326       
 
 (1) Bandeiras Extra e Pão de Açúcar: lojas de supermercado, hipermercado, proximidade, postos, drogarias e e-
commerce de alimentos, além de receitas provenientes do aluguel de galerias comerciais.    

 
 

(ii)  fatores que afetaram materialmente os nossos resultados operacionais 
 
Para informações acerca dos fatores que afetaram materialmente nossos resultados 
operacionais, vide item 10.1 (h) deste Formulário de Referência.  
 
(b) variações das nossas receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de 

câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 
 
Para informações acerca das variações das receitas, vide item 10.1 (h) deste 
Formulário de Referência. 
 
(c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 

câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da 
Companhia 

 
A inflação e as medidas do governo brasileiro para combatê-la, principalmente por 
meio do Banco Central, tiveram e poderão ter efeitos significativos sobre a economia 
do país e nosso negócio. O arrocho monetário devido às elevadas taxas de juros 
poderá restringir o crescimento do Brasil e a oferta de crédito.  Por outro lado, políticas 
mais tolerantes do governo e do Banco Central e a redução das taxas de juros 
poderão desencadear aumentos na inflação, que podem afetar negativamente nosso 
negócio. Há a possibilidade de não conseguirmos reajustar os preços que cobramos 
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de nossos clientes para compensar os efeitos da inflação sobre nossa estrutura de 
custos.  
A desvalorização ou valorização do real frente ao dólar norte-americano exerceu e 
poderá continuar exercendo efeitos sobre o resultado de operações do GPA, em 
função da pequena parcela de itens importados que são comercializados pelo mesmo 
e da tendência de haver custos atrelados a moedas estrangeiras em componentes de 
tecnologia. 
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1 

 

 

(a) da introdução ou alienação de segmento operacional  

Em outubro de 2016, após reorganização societária, o GPA deixou de 
deter a maioria acionária de votos em Cnova N.V., perdendo o controle 
sobre esta subsidiária e, ainda, deixando de consolidar as subsidiárias que 
representam o segmento de comércio eletrônico no exterior. Até esta data 
o resultado da Cnova N.V. (notadamente Cdiscount França) está 
classificado na operação descontinuada em uma única linha no resultado, 
e após esta data como equivalência patrimonial, por ainda deter 
participação relevante. Ainda no âmbito da mesma transação, Cnova Brasil 
deixou de ser subsidiária de Cnova, sendo agora uma subsidiária integral 
de Via Varejo. 
Em 23 de novembro de 2016 foi aprovado pelo Conselho de Administração 
o processo de alienação da participação da Companhia no capital social da 
Via Varejo, em linha com a sua estratégia de longo prazo de focar no 
desenvolvimento do setor alimentar. Como consequência, em 31 de 
dezembro de 2016 a Companhia passou a divulgar o resultado líquido, 
após os impostos, da Via Varejo (e sua subsidiária Cnova Brasil) e das 
operações de comércio eletrônico no exterior em uma única linha da 
demonstração do resultado.  
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(b) da constituição, aquisição ou alienação de participação societária 
 

(i) Operação de e-commerce – contabilização de participações societárias a 
custo 

Em 4 de junho de 2014, os Conselhos de Administração da Companhia e 
da Via Varejo aprovaram o projeto de integração dos negócios de comércio 
eletrônico desenvolvido pela Nova Pontocom, com os negócios de 
comércio eletrônico do controlador Casino, por meio da Cdiscount S.A. e 
suas afiliadas (Cdiscount), conforme recomendação dos seus respectivos 
Comitês Especiais constituídos especificamente para avaliar e negociar os 
termos da operação. 
Dessa forma, em 24 de julho de 2014, foi concluída a reorganização 
societária por meio da qual os negócios de comércio eletrônico foram 
integrados em uma nova companhia denominada Cnova N.V. (“Cnova”), 
criada de acordo com as leis da Holanda, na proporção de 53,5% 
(Companhia e Via Varejo) e de 46,5% (Cdiscount). 
As entidades operacionais com operações importantes que a Companhia 
passou a consolidar como resultado desta transação foram: 
• Cdiscount S.A.S; 

• Financiere MSR; 

• E-trend; 

• Cdiscount Colombia; 

• Cdiscount Thailand; 

• Cdiscount Afrique; 

• Cdiscount Voyages; 

 
As trocas de participações societárias permaneceram registradas com 
base no custo histórico, pelo fato da Administração entender que esta 
transação não está no escopo do CPC15/IFRS 3 (R) - Combinação de 
Negócios, por envolver entidades sobre controle comum. A data da 
primeira consolidação das entidades cujo controle foi obtido pela 
Companhia é de 31 de julho de 2014. 
Os efeitos contabilizados no patrimônio líquido da controladora em 31 de 
julho de 2014 como resultado da transação se compõem da seguinte forma 
(em milhões de reais): 

 31.07.2014 
  
Valor do investimento em Cnova entregue (23) 
Valor do investimento recebido 16 
Valor do efeito no patrimônio líquido de Nova 
Pontocom 

(7) 

Valor do efeito no patrimônio líquido da 
Controladora 

(5) 

 
(ii) Oferta pública de ações e-commerce 
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Em novembro e dezembro de 2014, a Cnova N.V., concluiu a oferta inicial 
de ações - IPO e oferta complementar de ações, de forma que a 
participação da Companhia em Cnova N.V. de maneira direta e indireta foi 
reduzida de 38,22% para 35,73%. Os ingressos pela venda de participação 
foram contabilizados contra patrimônio líquido, por se tratar de uma 
transação com não controladores, deduzido dos efeitos de imposto sobre a 
renda, custos de transação e outros efeitos. O efeito líquido no patrimônio 
líquido decorrente desta transação foi de R$ 411 milhões, dividindo-se R$ 
132 milhões na controladora e R$ 279 milhões de não controladores, tendo 
a Companhia emitido 29.182.894 novas ações. Apesar da Companhia 
possuir participação direta e indireta de 35,73% em Cnova N.V., o controle 
sobre esta subsidiária era exercido através da controlada Nova Pontocom 
que possui 49,96% de participação e mais de 50% do capital votante de 
Cnova N.V. 
 

(iii)  Reorganização societária e de dívida Nova Pontocom 

A subsidiária Nova Pontocom, holding que detinha 100% das ações da 
empresa Marneylectro S.A.R.L., controladora indireta da empresa Cnova 
N.V., pagou parte de sua dívida contra as empresas CBD e Via Varejo com 
a entrega de ações de sua investida Marneylectro S.A.R.L. avaliadas a 
valor de mercado. Como esta transação foi efetuada entre entidades sobre 
controle comum, todos os efeitos relacionados foram registrados 
diretamente no patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2014, dividindo-
se R$ 53 milhões na controladora e R$ 14 milhões de não controladores. 
 

(iv)  Reorganização societária de C-Asia 

Em 17 de novembro de 2014, Casino transferiu 30% de sua participação 
indireta em C-Distribution Asia Pte. Ltd (“C-Asia”), que controla as 
subsidiárias de Cnova operando na Tailândia e Vietnã, por um montante 
de R$ 52 milhões. Esta transação resultou no fato de que a Cnova N.V, 
obtivesse controle indireto com participação de 60% em C-Asia. 
Como esta transação ocorreu entre entidades sobre controle comum, 
Cnova aplicou a contabilização de participação societária a custo. Desta 
maneira, não foi reconhecido ganho em relação aos 30% anteriormente 
detidos e a diferença entre a consideração paga e o acervo líquido contábil 
dos 30% transferidos foi registrado no patrimônio líquido da controladora e 
dos não controladores, nos montantes de R$ 43 milhões e R$ 6 milhões, 
respectivamente. 
Caixa e equivalentes de caixa na data de aquisição representaram R$ 18 
milhões. 
 

(v) Alienação de controlada – Casas Bahia Contact Center Ltda.- “CBCC”  

Em 30 de dezembro de 2014, a subsidiária Via Varejo alienou a totalidade 
de sua participação no capital da CBCC para a Atento Brasil S.A.. Após o 
atendimento de todas as condições precedentes contidas no contrato de 
compra e venda, a Via Varejo recebeu o valor de R$ 20 milhões e obteve 
um ganho de R$ 16 milhões que foi reconhecido na demonstração do 
resultado do exercício na linha de outras receitas e despesas operacionais. 
Dessa forma, os saldos patrimoniais da CBCC foram eliminados na 
elaboração da demonstração dos fluxos de caixa. 

 
(vi)  Incorporação da subsidiária Sé 
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Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 22 de dezembro 
de 2015 foi aprovada a incorporação da subsidiária Sé Supermercados 
Ltda. (“Sé”) pela Companhia, com objetivo de unificação das atividades e 
da administração. Essa unificação resultará na obtenção de benefícios de 
ordem administrativas, econômica e financeira.  
Os efeitos no balanço de 31 de dezembro de 2015 da controladora como 
resultado da incorporação da subsidiária Sé, estão sumariados no quadro 
abaixo, Por se tratar de incorporação de subsidiária integral, não houve 
alteração nas demonstrações financeiras consolidadas, nem impactos na 
demonstração do resultado nas demonstrações financeiras individuais (em 
milhões de reais): 
 

Ativo 31.12.2015  
    
Caixa e equivalentes de caixa  100 
Outros contas a receber  56 
Estoques 59 
Impostos a recuperar 14 
Total do ativo circulante 229 

 
Outras contas a receber 4 
Impostos a recuperar  3 
Partes relacionadas  2.707 
Imobilizado 228 
Intangíveis  2 
Total do ativo não circulante 2.944 
  
Total do ativo 3.173 

 
Passivo  

 
Empréstimos e financiamentos  1 
Partes relacionadas 390 
Outras contas a pagar 45 
Total do passivo circulante 436 

 
Empréstimos e financiamentos  21 
Outras contas a pagar 6 
Total do passivo não circulante 27 

 
Total do passivo 463 

 
Acervo líquido incorporado 2.710 

 
 

(vii) Incorporação da subsidiária Nova Holding 

Em AGE realizada em 22 de dezembro de 2015, foi aprovada a 
incorporação da subsidiária Nova Holding pela Companhia, com objetivo 
de unificação das atividades e da administração.  A Nova Holding tinha 
função de holding do negócio de e-commerce do Grupo. Essa unificação 
resultará na obtenção de benefícios de natureza patrimonial e financeira e 
otimizará a estrutura societária do grupo. 
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Os efeitos no balanço de 31 de dezembro de 2015 da controladora como 
resultado da incorporação estão sumariados no quadro abaixo. Não houve 
alteração nas demonstrações financeiras consolidadas, nem impactos na 
demonstração do resultado nas demonstrações financeiras individuais (em 
milhões de reais): 
 
 

 
Ativo 

 
31.12.2015 

    Outros contas a receber  3  
Impostos a recuperar 29  
Total do ativo circulante 32  
   Outras contas a receber  Impostos a recuperar 262  
Partes relacionadas  2  
Investimento (65) 
Total do ativo não circulante 199  

   
Total do ativo 231  
   Passivo  
  Partes relacionadas 226  
Outras contas a pagar 5  
Total do passivo circulante 231  
    
Total do passivo 231  
   Acervo líquido incorporado -  

 
(viii) Incorporação de outras subsidiárias 

Em AGE realizada em 29 de dezembro de 2014 foi aprovada a 
incorporação das subsidiárias integrais Vedra Empreendimento e 
Participações S.A., ECQD Participações Ltda., APE SPE 06 – 
Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
GPA 5 Empreendimentos e Participações S.A., GPA 4 Empreendimentos e 
Participações S.A., Monte Tardeli Empreendimentos e Participações S.A., 
P.A. Publicidade Ltda., Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda. 
e Duque Conveniências Ltda. pela Companhia, com objetivo de unificação 
das atividades e da administração. Essa unificação resultará na obtenção 
de benefícios de ordem administrativas, econômica e financeira. 
Os efeitos no balanço de 31 de dezembro de 2014 da controladora como 
resultado da incorporação das subsidiárias acima estão sumariados no 
quadro abaixo. Por se tratar de incorporação de subsidiárias integrais, não 
houve alteração nas demonstrações financeiras consolidadas, nem 
impactos na demonstração do resultado nas demonstrações financeiras 
individuais (em milhões de reais): 

Ativo 31.12.2014 
    
Caixa e equivalentes de caixa  1 
Outros contas a receber  2 
Impostos a recuperar 1 
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Total do ativo circulante 4 
 

Outras contas a receber 54 
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos  3 
Partes relacionadas  38 
Investimento 12 
Intangíveis  39 
Total do ativo não circulante 146 
  
Total do ativo 150 
 
  
Passivo  

 
Partes relacionadas 24 
Outras contas a pagar 3 
Total do passivo circulante 27 

 
Outras contas a pagar 1 
Total do passivo não circulante 1 

 
Total do passivo 28 

 
Acervo líquido incorporado 122 

 
 

(ix) Reorganização societária de Barcelona, Sendas e Xantocarpa 

Em 27 de abril de 2016, foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária da CBD, a incorporação de parte do acervo líquido de 
Sendas Distribuidora. De forma a concentrar as atividades operacionais do 
segmento de atacado de autosserviço em uma única entidade e prover 
melhor eficiência operacional e financeira, foram realizadas as seguintes 
movimentações societárias: 

Resgate de ações Barcelona 
Foi aprovado em 22 de fevereiro de 2016, em Assembleia Geral 
Extraordinária, o resgate da totalidade das ações preferenciais de 
emissão da Barcelona, que correspondem a 3.722.470 ações detidas 
pela Novasoc, pelo valor contábil de R$160 milhões. A transação não 
gerou impactos nos saldos consolidados da Companhia. 
Incorporação total de Barcelona 
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de abril de 2016 
foi aprovada a incorporação da Barcelona por Sendas.  
Em 30 de abril de 2016 os ativos e passivos da Barcelona foram 
integralmente vertidos a Sendas, sendo Barcelona extinta. Como 
resultado da Incorporação, o capital social de Sendas aumentou em 
R$800 milhões, valor da diferença do total do Patrimônio Líquido da 
Barcelona subtraído do investimento detido por Sendas em Barcelona, 
mediante emissão de novas ações. 
Cisão parcial de Sendas 
Ainda na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de abril de 
2016 foi aprovada a cisão da Sendas.  Em 30 de abril de 2016, após a 
incorporação total e extinção da Barcelona, Sendas foi parcialmente 
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cindida e incorporada à CBD. O valor do acervo cindido foi de R$2 
milhões. 
 
 
 

Ativo 31.12.2015 
(*) 

  Caixa e equivalentes de 
caixa 155 

Outras contas a receber 261 
Estoques 509 
Impostos a recuperar 23 
Total do ativo 
circulante 948 

  Outras contas a receber  Impostos a recuperar 29 
Partes relacionadas 62 
Investimento - 
Imobilizado 578 
Intangíveis - 
Total do ativo não 
circulante 669 

  Total do ativo  1.617 

  Passivo  
  Fornecedores 456 
Empréstimos e 
financiamentos 1 

Partes relacionadas 931 
Outras contas a pagar 220 
Total do passivo 
circulante 1.608 

  Empréstimos e 
financiamentos 5 

Outras contas a pagar 2 
Total do passivo não 
circulante 7 

  Total do passivo  1.615 

  Acervo líquido 
incorporado 2 

(*) Saldo Cindido 
 
Em agosto de 2016 houve a incorporação total e consequente extinção 
da Xantocarpa Participações por Sendas Distribuidora.  
O resultado dessa reorganização não gerou efeito nas demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia, já que se tratam de 
subsidiárias integrais da Companhia. 

(x) Alienação da Rede Duque 
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Em 31 de janeiro de 2016, a Companhia concluiu a venda das entidades 
Auto Posto Império Ltda., Auto Posto Duque Salim Maluf Ltda., Auto Posto 
Duque Santo André Ltda., Auto Posto Duque Lapa Ltda., e Auto Posto 
Ciara Ltda., para Rede Duque, referente ao contrato anteriormente 
assinado em 1º de dezembro de 2015. O valor firmado no contrato foi de 
R$8. 
A Companhia não obteve ganhos ou perdas no resultado com a operação. 
Os saldos patrimoniais da Rede Duque apresentam-se desconsolidados do 
balanço patrimonial em  31 de dezembro de 2016. 

(xi) Mudança de participação em Cnova N.V.  

Com o objetivo de concentrar o negócio Não Alimentos em uma única 
entidade, foi efetuada e aprovada em todas as instâncias, uma 
reorganização societária com participação do controlador final Casino, 
GPA, Via Varejo, Cnova N.V. e Cnova Brasil.  
Como resultado da transação em 31 de outubro de 2016, o capital social 
da Cnova Brasil passou a ser detido exclusivamente por Via Varejo, que 
deixou de deter participação em Cnova N.V.. De acordo com os termos e 
condições dos contratos de empréstimo existentes entre Cnova Brasil e 
Cnova N.V. (avaliados em aproximadamente US$160 milhões no final de 
setembro de 2016), tal evento resultou na obrigação de pagamento 
antecipado de tais empréstimos, que foram pagos à Cnova N.V. pela Via 
Varejo. 
Consequentemente, o GPA deixou de deter a maioria acionária de votos 
em Cnova N.V., perdendo o controle sobre esta subsidiária e, ainda, 
deixando de consolidar as subsidiárias que representam o segmento de 
comércio eletrônico no exterior. A partir desta data, os saldos de ativo e 
passivo foram baixados contra patrimônio líquido e as atividades de 
comércio eletrônico no exterior passaram a ser contabilizadas como 
equivalência patrimonial, em virtude da influência significativa mantida pela 
Companhia. 

(xii) Oferta de aquisição de ações Cnova N.V. 

O Casino iniciou em 27 de dezembro de 2016 uma oferta de aquisição de 
todas as ações ordinárias em circulação na Nasdaq Global Select Market e 
Euronext, de nossa investida Cnova N.V.. As demais subsidiárias do 
CASINO, incluindo GPA, detentoras de 10,37% do capital de Cnova não 
participarão da oferta.  
A oferta se dará ao valor de US$5,50 por ação líquida aos detentores das 
ações, sem juros e menos qualquer imposto retido aplicável. Com o 
fechamento da oferta em 31 de janeiro de 2017, o Casino possui, direta e 
indiretamente, 98,88% das ações totais e 99,41% dos direitos de voto. 
 

 
(c) dos eventos ou operações não usuais 

 
(i) Investigação Cnova Brasil 

Em 18 de dezembro de 2015 foi instaurada investigação na Cnova Brasil 
sobre práticas de empregados na gestão de estoques, que posteriormente 
foi expandido para a avaliação de outros fatos.  
 
Ao final do processo de investigação o efeito total dos ajustes apurados foi 
de R$557 milhões, sendo R$357 milhões referente a ajustes decorrentes 

PÁGINA: 175 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

 

10 
 

da investigação, R$182 milhões sobre a reavaliação da recuperabilidade 
dos ativos de tributos diferidos e R$18 milhões de outros efeitos. Como se 
tratavam de controladas da Companhia, consolidadas para fins de 
apresentação das demonstrações financeiras, tais efeitos ocasionaram os 
mesmos ajustes nas demonstrações financeiras reapresentadas do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, bem como em períodos 
anteriores aos quais os referidos efeitos estavam relacionados, cuja 
reapresentação ocorreu em 27 de julho de 2016. 
 
Não há efeitos oriundos deste assunto nas demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 

 
 

(ii) Transação em curso para venda da subsidiária Via Varejo 

 
Em 23 de novembro de 2016 foi aprovado pelo Conselho de Administração 
o processo de alienação da participação da Companhia no capital social da 
Via Varejo, em linha com a sua estratégia de longo prazo de focar no 
desenvolvimento do setor alimentar.  
 
De acordo com o CPC 31 – Ativo não circulante mantido para venda e 
operação descontinuada (IFRS5) a Companhia considera que mediante os 
esforços efetuados, a venda é altamente provável, o que resulta na 
divulgação do resultado líquido da Via Varejo (e sua subsidiária Cnova 
Brasil) após os impostos em uma única linha na demonstração do 
resultado e os saldos ativos e passivos como mantido para venda e 
operações descontinuadas. As demonstrações do resultado e do valor 
adicionado de 31 de dezembro de 2015 também demonstram as 
operações descontinuadas em uma única linha, para o fluxo de caixa não 
há qualquer efeito da aplicação do IFRS 5 sendo divulgado nesta nota 
explicativa o efeito das operações descontinuadas. O efeito dos ativos e 
passivos disponíveis para venda em 31 de dezembro de 2016 era de 
R$20.303 e R$15.632, respectivamente. O efeito do resultado com 
operações descontinuadas foi de um prejuízo de R$1.005 em 31 de 
dezembro 2016 (prejuízo de R$891 em 31 de dezembro 2015) 
A subsidiária Via Varejo S.A. (“Via Varejo”), possui ações negociadas na 
B3, sob o código “VVAR11” e “VVAR3”. 
 
Ainda de acordo com o CPC 31 (IFRS 5) o investimento da Via Varejo 
deve ser reconhecido considerando o menor entre o valor contábil dos 
ativos líquidos e o valor de mercado menos custo da venda.  
 
A Companhia estima que o valor de mercado menos custo da venda da 
Via Varejo é superior ao valor contábil dos ativos líquidos, baseada na 
ponderação de diferentes métodos de avaliação incluindo: i) múltiplo de 
P/E (Price/Earnings), considerando empresas locais negociadas em bolsa, 
com operações no mesmo segmento da Via Varejo, ii) fluxo de caixa 
descontado preparado por assessores externos, usando premissas de 
15,7% de taxa de desconto e crescimento na perpetuidade de 5,5%, iii) 
média de prêmios pagos sobre o preço da ação antes do anúncio em 
transações de aquisição de companhias listadas na bolsa; e iv) preços-alvo 
de analistas financeiros para a ação. 
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Para todos os métodos descritos acima o valor contábil está dentro do 
intervalo razoável de valorização, desta maneira a valorização não é 
altamente sensível a mudanças de premissas nos métodos. 
Outros detalhes da transação e acervo líquido da Via Varejo ver nota 35 
das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016. 
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(a) mudanças significativas nas práticas contábeis 
 
A Companhia prepara suas demonstrações financeiras de acordo com todos os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e o 
IFRS (International Financial Reporting Standards), sendo que as primeiras 
demonstrações financeiras que seguiram tais regras foram as do exercício findo em 31 
de dezembro de 2010. 
 
Não houve alterações significativas nas práticas contábeis por nós adotadas nos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Em 2014, as 
alterações nas práticas contábeis estão descritas no item abaixo. 
 
(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

 
Em 2014, as receitas e custos com locação de galerias comerciais, que anteriormente 
estavam contabilizadas como recuperação das despesas com vendas, foram 
reclassificadas para “receita operacional líquida” e “custo das mercadorias vendidas”, 
respectivamente, devido ao aumento de participação desta atividade no segmento 
Multivarejo e considerando as expectativas de novos lançamentos de 
empreendimentos “Conviva” e do aumento nas operações futuras, melhor 
apresentando esta atividade nas demonstrações financeiras da Companhia. A 
Administração da Companhia entende ser melhor proceder com a atual classificação 
para permitir comparabilidade e uma classificação definitiva dessas receitas e custos. 
 
(c) ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor 
 
Não houve ressalvas no relatório do nosso auditor independente com relação às 
nossas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2016, 2015 e 2014. Em 31 de dezembro de 2015 foi incluído um 
parágrafo de ênfase quanto a republicação das demonstrações financeiras 
originalmente publicadas. 
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Julgamentos, estimativas e premissas 

A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia exige que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote 
premissas que afetam os valores demonstrados de receitas, despesas, ativos e 
passivos e a evidenciação dos passivos contingentes no encerramento do 
exercício, porém, as incertezas quanto a essas premissas e estimativas podem 
gerar resultados que exijam ajustes substanciais ao valor contábil do ativo ou 
passivo em exercícios futuros. No processo de aplicação das políticas contábeis 
da Companhia, a Administração adotou os seguintes julgamentos, os quais 
tiveram o efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 

a) Redução ao valor recuperável - impairment 

Conforme método divulgado na nota explicativa nº4.9 às demonstrações 
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia 
efetuou teste para verificar os ativos que poderiam não ser recuperáveis e no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, com base nos testes efetuados, 
não houve a necessidade de provisão. 
 
O procedimento para verificação de não realização consistiu no agrupamento 
de ativos operacionais e intangíveis (como fundo de comércio) diretamente 
atribuíveis às UGCs (lojas). Os passos do teste foram os seguintes: 
  

• Passo 1: comparou-se o valor contábil das UGCs com um múltiplo de 
venda (30% a 35%) representativo de transações entre empresas de 
varejo. Para as UGCs com valor de múltiplo inferior ao valor contábil, 
passamos a um método mais detalhado, descrito no Passo 3. 
 

• Passo 2: para uma seleção das UGCs localizadas em imóveis próprios 
(lojas próprias), requeremos um laudo de avaliação elaborado por 
especialistas independentes e caso ainda permanecesse o indicativo 
de impairment, efetuaríamos os mesmos procedimentos utilizados 
para as UGCs de terceiros, conforme descrito no Passo 3. 

 
• Passo 3: elaboração de fluxo de caixa descontado da UGC, utilizando 

crescimento de vendas entre 6,7% e 10% (6,7% e 8% em 31 de 
dezembro de 2015) para os próximos 5 anos. A taxa de desconto 
utilizada foi 12,4% variando para 11,6% nos períodos acima de 3 
anos. 

 
Para fins de teste de perda por redução ao valor recuperável, o ágio e as 
marcas adquiridos por meio de combinações de negócios e licenças com 
duração indefinida foi alocado às UGCs, que também são segmentos 
operacionais que divulgam informações. Os segmentos são: varejo, 
eletroeletrônico, atacado de autosserviços e comércio eletrônico. 

 
O valor recuperável dos segmentos é determinado por meio de cálculo com 
base no valor em uso, a partir de projeções de caixa provenientes de 
orçamentos financeiros aprovados pela Alta Administração para os próximos 
três anos. A taxa de desconto antes dos impostos sobre a renda aplicada a 
projeções de fluxo de caixa é de 12,4% variando para 11,6% nos períodos 
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acima de 3 anos, e os fluxos de caixa que excedem o período de três anos 
são extrapolados utilizando uma taxa de crescimento de 6,5% para o varejo e 
para o atacado (8% em 31 de dezembro de 2015). Como resultado dessa 
análise, não foi identificada necessidade de registrar provisão para redução 
ao valor recuperável desses ativos. 

  
A marca de atacado de Autosserviços refere-se à “ASSAÍ”, e as marcas de 
eletroeletrônicos referem-se a “PONTO FRIO” e “CASAS BAHIA”. Essas 
marcas foram registradas por ocasião das combinações de negócio efetuadas 
com as empresas que detinham o direito sobre elas.  
 
Os ativos líquidos totais da Via Varejo consolidados, incluindo Cnova Brasil, 
foram avaliados conforme descrito na nota explicativa nº35. 
 

b) Impostos sobre a renda 

Em virtude da natureza e complexidade dos negócios do Grupo, as diferenças 
entre os resultados efetivos e as premissas adotadas, ou as futuras 
alterações dessas premissas, podem acarretar futuros ajustes de receitas e 
despesas tributárias já registradas. A Companhia e suas subsidiárias 
constituem provisões, com base em estimativas razoáveis, para os impostos 
devidos. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como a 
experiência de fiscalizações anteriores e as diferentes interpretações da 
regulamentação fiscal pela entidade contribuinte e pela autoridade fiscal 
responsável. Essas diferenças de interpretação podem se referir a uma 
grande variedade de questões, dependendo das condições vigentes no 
domicílio da respectiva entidade. 

 
São reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos 
referentes a todos os prejuízos fiscais não utilizados e diferenças temporárias, 
na medida em que seja provável que haverá um lucro tributável e os créditos 
tributários poderão ser compensados. A definição do valor do imposto de 
renda e da contribuição social diferidos ativos que podem ser reconhecidos 
exige um grau significativo de julgamento por parte da Administração, com 
base nas estimativas de lucro e no nível de lucro real tributável futuro, de 
acordo com o planejamento estratégico aprovado pelo Conselho de 
Administração. 

 
Os prejuízos fiscais das operações continuadas resultaram em um benefício 
fiscal diferido de R$ 112 milhões em 31 de dezembro de 2016 (R$ 232 
milhões em 31 de dezembro 2015). Para os casos em que não se consegue 
justificar a realização de benefícios, o potencial de crédito de imposto de 
renda e da contribuição social diferidos é baixado ou provisionado. Esses 
prejuízos não têm prazo prescricional, mas sua utilização, conforme definida 
em lei, é limitada a 30% do lucro tributável de cada exercício para as 
entidades legais brasileiras, e referem-se às suas subsidiárias que dispõem 
de oportunidades de planejamento tributário para utilização desses saldos. A 
nota explicativa n°20 fornece outros detalhes sobre impostos. 
 

c) Valor justo dos derivativos e outros instrumentos financeiros  

 Quando não é possível obtê-los em mercados ativos, o valor justo dos ativos 
e passivos financeiros registrados nas demonstrações financeiras é apurado 
conforme a hierarquia estabelecida pelo pronunciamento técnico CPC 38 (IAS 
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39), que determina certas técnicas de avaliação, entre as quais o modelo do 
fluxo de caixa descontado. As informações para esses modelos são obtidas, 
sempre que possível, de mercados observáveis ou informações, de 
operações e transações comparáveis no mercado. Os julgamentos incluem 
um exame das informações, tais como risco de liquidez, risco de crédito e 
volatilidade. Eventuais alterações das premissas referentes a esses fatores 
podem afetar o valor justo demonstrado dos instrumentos financeiros. 

 
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados ativamente em 
mercados organizados é apurado com base em cotações de mercado e no 
encerramento dos exercícios. 

 
No caso de instrumentos financeiros não negociados ativamente, o valor justo 
baseia-se em técnicas de avaliação definidas pela Companhia e compatíveis 
com as práticas usuais do mercado. Essas técnicas incluem a utilização de 
operações de mercado recentes entre partes independentes, o 
“benchmarking” do valor justo de instrumentos financeiros similares, a análise 
do fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação. 
 

 
d) Pagamentos com base em ações 

A Companhia mensura os custos das transações de funcionários elegíveis à 
remuneração com base em ações, fundamentado no valor justo dos 
instrumentos de patrimônio na data da outorga. A estimativa do valor justo 
das operações de pagamento com base em ações exige uma definição do 
modelo de avaliação mais adequado, o que depende dos termos e das 
condições da outorga. Essa estimativa exige também uma definição das 
informações mais adequadas para o modelo de avaliação, incluindo a 
expectativa de vida útil da opção de ações, a volatilidade e o retorno dos 
dividendos, bem como a elaboração de premissas correspondentes. As 
premissas e os modelos adotados na estimativa do valor justo referente às 
operações de pagamento com base em ações estão evidenciados na nota 
explicativa nº25.5. 

 
e) Provisão para demandas judiciais 

A Companhia e suas subsidiárias são partes em diversos processos judiciais 
e administrativos (nota explicativa n° 22) e as provisões para as demandas 
judiciais são constituídas para todas as causas que representem expectativa 
de perdas prováveis e estimadas com certo grau de razoabilidade. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões 
mais recentes nos tribunais, a sua relevância jurídica, o histórico de 
ocorrência e valores envolvidos e a avaliação dos advogados externos. 
 

f) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 

A subsidiária Via Varejo possui saldos a receber de vendas efetuadas por 
meio de carnês, cuja estimativa de perda é efetuada de acordo com um 
percentual esperado, que é obtido por meio da observação do 
comportamento das carteiras nos últimos meses e atualizado a cada 
fechamento contábil. 

 
g) Tributos a recuperar 
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A Companhia e suas subsidiárias possuem saldos de impostos a recuperar 
principalmente relacionados a ICMS, ICMS de Substituição Tributária – ST, 
PIS e COFINS. A realização desses impostos é efetuada tendo como base as 
projeções de crescimento, questões operacionais e geração de débitos para 
consumo desses créditos pelas empresas do Grupo. Vide nota explicativa n° 
11 para maiores detalhes dos créditos e sua compensação. 
 

h) Estoques 

Os estoques estão mensurados pelo menor valor entre o custo de aquisição e 
o seu valor de realização, computados pelo custo ponderado médio. O valor 
líquido de realização é calculado pelo preço médio de venda, deduzido de: (i) 
tributos incidentes sobre a venda; (ii) despesas de pessoal atreladas 
diretamente à venda; (iii) custo da mercadoria; e (iv) demais custos 
necessários para trazer a mercadoria em condição de venda, exceto pelo 
negócio de e-commerce, que não efetua esta alocação dos gastos aos 
estoques, cujo entendimento da aplicação é distinto. Os estoques são 
reduzidos ao seu valor recuperável por meio de estimativas de perda por 
roubo, furto, sucateamento, giro lento de mercadorias e estimativa de perda 
para mercadorias que serão vendidas com margem bruta negativa, incluindo 
produtos de mostruário. 

 

PÁGINA: 182 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

1 
 

 
(a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, di reta ou indiretamente, que 

não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balanc e sheet items) 
 

(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 
 
 Arrendamento operacional 

(A) Pagamentos mínimos não canceláveis  

Em R$ milhões: 
 

 Consolidado   
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

    
Menos 1 ano 69                     51  18 
De 1 a 5 anos 248                   203  69 
Mais de 5 anos 349                   345  49 
Total  666                   599  136 
 

Refere-se a contratos não canceláveis de locação de imóveis até as 
respectivas datas de vencimento. Os contratos de arrendamento 
operacional são da subsidiária Via Varejo e variam de 3 a 20 anos. Há 
outros contratos de arrendamento operacional que na avaliação da 
Administração são considerados como canceláveis, cuja despesa é 
registrada pela fluência do prazo. O montante anual da despesa na 
rubrica "pagamentos não contingentes" com contratos de arrendamento 
operacional está demonstrado no item (C) abaixo. 

(B) Pagamentos mínimos na rescisão de contratos de locação 

A Companhia avaliou e concluiu que os contratos de locação de imóveis 
são canceláveis durante sua vigência, e na ocorrência de cancelamento 
do contrato, serão devidos pagamentos mínimos de rescisão que, podem 
variar de 1 a 12 meses do aluguel mensal ou um percentual fixo sobre o 
saldo contratual.  

Em R$ milhões: 
 Controladora   Consolidado  
 31.12.2016 31.12.2015  31.12.2016 31.12.2015 

Pagamentos mínimos de aluguéis:      
Pagamentos mínimos na rescisão (*) 309 245  339 746 

      
Total  309 245  339 746 
(*) A Via Varejo possui contratos de locação com pagamento mínimo na rescisão no montante de R$ 
473 milhões em 31 de dezembro de 2016 (R$ 441 milhões em 31 de dezembro de 2015). Apenas o 
valor de 2015 está apresentado no quadro acima. 

 

(C) Pagamentos contingentes 

A Administração considera o pagamento de aluguéis adicionais como 
pagamentos contingentes, que variam entre 0,1% e 4,5% das vendas. 
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Em R$ milhões: 
 Controladora  Consolidado  
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 
Despesas (receitas) do exercício:      
Pagamentos contingentes  437 352 504 531 
Pagamentos não contingentes  228 137 368 230 
Subarrendamentos (*) (127) (147) (145) (215) 

(*) Refere-se principalmente aos contratos de alugueis a receber das galerias 
comerciais. 

Arrendamento mercantil financeiro 
Os contratos de arrendamento mercantil financeiro totalizaram R$ 215 milhões em 31 
de dezembro de 2016 (R$ 264 milhões em 31 de dezembro de 2015), de acordo com 
o quadro a seguir. 

Em R$ milhões: 
 Controladora Consolidado 
 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 
      
Passivo de arrendamento mercantil financeiro - 

pagamentos mínimos de aluguel:     
Até 1 ano 38 30 41 44 
De 1 a 5 anos 138 91 144 157 
Mais de 5 anos 27 26 30 63 
Valor presente dos contratos de arrendamento 

mercantil financeiro 
203 147 215 264 

      
Encargos futuros de financiamento 195 179 207 238 
Valor bruto dos contratos de arrendamento 

mercantil financeiro 
398 326 422 502 

       
 

(ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, indicando respectivos passivos 
 
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas 
sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos 
balanços patrimoniais da Companhia de 31 de dezembro de 2016 ou de 31 de 
dezembro de 2015. 
 
(iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 
 
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e 
venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da 
Companhia de 31 de dezembro de 2016 ou de 31 de dezembro de 2015.  
 
(iv) contratos de construção não terminada 
 
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não 
evidenciada 
nos balanços patrimoniais da Companhia de 31 de dezembro de 2016 ou de 31 de 
dezembro e 2015. 
 
(v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

3 
 

 
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros 
de financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia de 31 
de dezembro de 2016 ou de 31 de dezembro e 2015. 
 
(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações  financeiras 
 
Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras, além dos 
mencionados no item 10.6(a) acima. 
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

1 
 

 
(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o 

resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das 
demonstrações financeiras da Companhia; 

 
De acordo com as normas contábeis vigentes, a Companhia divulga em suas 
demonstrações financeiras todas as transações relevantes da qual é parte, ou retenha 
qualquer risco por conta de participação societária ou contrato. Não há transações ou 
operações não evidenciadas nas demonstrações financeiras que possam impactar a 
Companhia significativamente. 
 
(b) natureza e o propósito da operação;  
 
Não aplicável. 
 
(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor 

da Companhia em decorrência da operação. 
 
Não aplicável. 
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10.8 - Plano de Negócios  

1 
 

 
(a) investimentos 

 
(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 
investimentos previstos 

 
O Plano de Investimentos para o Multivarejo, GPA Malls e Assaí para o ano de 2017 
totaliza R$ 1,2 bilhão, com o escopo de (i) conversão de lojas, abertura de lojas e 
aquisição de terreno; (ii) reforma de lojas; e (iii) infraestrutura em TI, logística e outros 
projetos de melhoria da produtividade. Esse montante não contempla o Plano de 
Investimentos para a Via Varejo e Cnova.  
 
(ii) fontes de financiamento dos investimentos 
 
Obtemos recursos para nossas operações e investimentos, principalmente, por meio 
do nosso fluxo de caixa operacional, reserva de expansão, orçamento de capital, 
empréstimos bancários, securitização de recebíveis, financiamentos obtidos junto ao 
BNDES, além de captação de recursos no mercado de capitais mediante a emissão de 
debêntures.  
 
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos. 
 
Em 23 de novembro de 2016 foi aprovado pelo Conselho de Administração o processo 
de alienação da participação da Companhia no capital social da Via Varejo, em linha 
com a sua estratégia de longo prazo de focar no desenvolvimento do setor alimentar.  
 
(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 

outros ativos que devam influenciar materialmente nossa capacidade operacional 
 
Não há eventos a divulgar. 
 
(c) novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já 

divulgadas; (ii) montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de 
novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) 
montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços. 

 
Não aplicável. 
 

PÁGINA: 187 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



10.9 - Outros fatores com influência relevante  

1 
 

 
Não temos conhecimento sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante 
o nosso desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados 
nos demais itens desta Seção 10. 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

 

11.1 - Projeções divulgadas e premissas 

 

(a) objeto da projeção 

 

Para o ano de 2018 a Companhia divulgou as seguintes projeções: 
 

(i) Vendas ‘Mesma Lojas’ 

(ii) Margem EBITDA 

(iii) Resultado Financeiro  

(iv) CAPEX Alimentar 

(v) Sinergias na América Latina 

 
(b) período projetado e o prazo de validade da projeção 

 
As projeções e estimativas para o ano de 2018 estão válidas até Dezembro de 2018. 
 
(c) premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas 

pela administração da Companhia e quais ao seu controle 

 
As projeções e estimativas (guidances) apresentadas, conforme o caso, refletiram as 
expectativas da Companhia acerca do exercício de 2018, e consideraram, 
principalmente, as seguintes premissas: 
 

 o histórico de desempenho da economia brasileira, incluindo taxas de inflação, 
taxas de juros, crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro e o crescimento 
do consumo interno, conforme divulgado pelos órgãos e instituições privadas 
competentes; 

 

 a performance histórica da Companhia e suas controladas; 

 

 o desempenho e condições do setor varejista brasileiro de alimentos, tais como 
a disponibilidade e o preço de mercadorias, e a concorrência existente no setor 
à época; e 

 

 a manutenção das condições de acesso a crédito para pessoas físicas. 

 
(d) valores dos indicadores que são objeto da previsão  

 
 
Exercício social com encerramento em 31 de dezembro de 2018: 
 

PÁGINA: 189 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



11.1 - Projeções divulgadas e premissas

 

i) Na divulgação de Resultados do 4T17, a Companhia informou:  

 
Vendas ‘ Mesmas Lojas’ 
- Assaí acima da inflação e Multivarejo em linha com a inflação alimentar, 
com continuidade dos ganhos de market share. 
 
Margem EBITDA(1) 
- Multivarejo: Considerando a margem EBITDA(1) de 5,0% em 2017, a 
Companhia estima para 2018 um aumento de aproximadamente 0,5-0,6 p.p 
- Assaí: Expectativa é de evolução de 0,2-0,3 p.p. 

 
                Resultado financeiro 
             -Pode representar cerca de 1% da receita líquida. 

 
CAPEX Alimentar 
- Investimentos ao redor de R$ 1,6 bilhão 
 
Sinergias na América Latina 
- Meta de capturar mais de US$ 85 milhões 
 
(1) Margem EBITDA ajustada pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais excluindo os créditos 

fiscais não recorrentes. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

 

 
 
(a) informar quais estão sendo substituídas por nov as projeções incluídas 

neste Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas 

 
As projeções e estimativas para o ano de 2017 mencionadas no item 11.1 estão 
válidas. 
 
(b) quanto às projeções relativas a períodos já tra nscorridos, comparar os 

dados projetados com o efetivo desempenho dos indic adores, indicando 
com clareza as razões que levaram a desvios nas pro jeções 

Exercício social com encerramento em 31 de dezembro de 2016(1): 
 

 Guidance  Indicadores Atingidos  

Vendas  
Alimentar 
 
Despesas 
Multivarejo 
 

Manutenção/ganho de market 
share 
 
 
Crescimento nominal abaixo de 
inflação 

Ganho de 0,5p.p. de Market 
share no Ranking ABRAS 
 
6,6%; 

Margem EBITDA 
Ajustada  

Multivarejo 

Manutenção do patamar de 2015 
(entre 7,5% - 8,0%) 

5,6% 

 
Margem EBITDA 
Ajustada  

Assaí 
 
Caixa 
líquido/EBITDA 
Alimentar 
 
CAPEX 
Consolidado 
 

 

 
Manutenção ou ganho marginal 
em relação a 2015 (4,2% ou 
acima) 
 
 
Nível similar ao de 2015 (0,43x)  
 
 
Aproximadamente R$ 1,5 bilhão 
no ano 

 
4,7% 
 
 
 
(0,47x) 
 
 
R$ 1,5 bilhões 

(1) Conforme Teleconferência de Resultados do 4T15 

 
Em relação à projeção dada de margem EBITDA ajustada para o Multivarejo (entre 
7,5% - 8,0%) e o resultado alcançado (5,6%), a diferença ocorreu em função 
principalmente da estratégia de competitividade de preços adotada pela Companhia 
para o Multivarejo, influenciada pelas mudanças de hábito dos consumidores 
decorrente da conjuntura econômica, que se deteriorou ao longo do ano de 2016. 
Essa estratégia resultou em uma margem bruta inferior em 2,5 pontos percentuais no 
ano de 2016 em relação à 2015. Para mais detalhes a respeito do desempenho do 
Multivarejo no ano de 2016, ler o item 10 deste Formulário de Referência. 
 
Exercício social com encerramento em 31 de dezembro de 2015(1): 
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 Guidance  Indicadores Atingidos  

Margem Bruta  

Alimentar 
 

Patamar similar a 2014 (24,3%)  25,2%; 

Margem EBITDA  

Multivarejo 
Superior ao nível registrado até o 
1º semestre de 2015 (7,2% ) 

7,7% 

 
Margem EBITDA  

Assaí 
 
Caixa 
líquido/EBITDA 
Consolidado 
 
Caixa líquido   
Via Varejo 
 
 
Abertura de lojas  
Assaí 
Pão de Açúcar 
Conveniência 
 
CAPEX 
Consolidado 
 
 

 
Nível similar ao de 2014 (4,2%) 
 
 
Nível similar ao de 2014 (0,87x)  
 
 
Nível similar ao de 2014 (R$ 3,6 
bilhões) 
 
 
 
Abertura de 10 - 12 lojas no ano 
Abertura de 5 lojas no ano 
Encerramento com + de 300 lojas 
no ano 
 
 
R$ 1,5 - 1,7bilhão no ano 

 
4,2% 
 
 
2,06x 
 
 
R$ 4,8 bilhões 
 
 
 
11 lojas 
5 lojas 
311 lojas 
 
 
R$ 2,0 bilhões 

(2) Conforme apresentação institucional de Outubro/2015, disponível no site de 
investidores da Companhia 

 
 
Exercício social com encerramento em 31 de dezembro de 2014: 

 
 Guidance  Indicadores Atingidos  

CAPEX(1)  
Alimentar 2014 
 

Multivarejo, GPA Malls e Assaí: 
até R$1,6 bilhão  

R$ 1,1 bilhão; 

CAPEX(2) 
Consolidado 2014 
 

Entre R$ 1,7 a 1,8 bilhão  R$ 1,9 bilhão; 

Margem EBITDA 
Multivarejo (3) 

 

Entre 8,0 a 8,1% 8,2%. 

(3) A projeção sobre CAPEX foi aprovada na AGO em 16 de abril de 2014 e 
divulgada na mesma data. 

(4) Conforme notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico em 03/11/2014 

(5) A projeção da margem EBITDA foi mencionada na teleconferência de 
resultados do 3T14, em 31/10/2014. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

 

 
 
(c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as 

projeções permanecem válidas na data de entrega des te Formulário de 
Referência e, quando for o caso, explicar por que e las foram abandonadas 
ou substituídas 

 
As projeções e estimativas para o ano de 2017 mencionadas no item 11.1 estão 
válidas. 
 

PÁGINA: 193 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



12.1 - Descrição da estrutura administrativa

 
A administração da Companhia é exercida por uma Diretoria e um Conselho de 
Administração, auxiliado por cinco comitês: Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração, Comitê Financeiro, Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Comitê de 
Governança Corporativa e Comitê de Auditoria. Tanto os membros do Conselho de 
Administração quanto da Diretoria possuem mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
reeleição, e devem subscrever um Termo de Anuência dos Administradores, sendo 
sua posse condicionada à assinatura desse documento. Por meio deste instrumento, 
os Conselheiros e Diretores responsabilizam-se pessoalmente a agir em conformidade 
com o Contrato de Adoção e Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança 
Corporativa Nível 1 da B3. 
 
(a) atribuições de cada órgão e comitê, identifican do se possuem regimento 

interno próprio  

 
Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pelo 
estabelecimento das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo 
prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, conforme Regimento Interno 
próprio: 
 
I) em conjunto com a Diretoria, administrar a Companhia;  
 
II) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
 
III)     eleger e destituir os diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições e 
designações; 
 
IV)     fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis 
da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de 
celebração e quaisquer outros atos; 
 
V)       convocar a Assembleia Geral; 
 
VI)    manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e sobre 
as demonstrações financeiras da Companhia; 
 
VII)    deliberar sobre a emissão de ações de qualquer espécie ou classe, até o limite 
do capital autorizado, fixando o respectivo preço e as condições de integralização; 
 
VIII)  escolher e destituir os auditores independentes, observada a recomendação do 
Comitê de Auditoria; 
 
IX)     emitir parecer sobre qualquer proposta da Diretoria à Assembleia Geral; 
 
X)       autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para efeito de 
cancelamento ou manutenção em tesouraria; 
 
XI)    desenvolver, em conjunto com a Diretoria, e aprovar um plano de participação 
de empregados e administradores nos resultados da Companhia e de concessão de 
benefícios adicionais a empregados e administradores vinculados ao resultado da 
Companhia ("Plano de Participação nos Resultados"); 
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XII)    fixar o montante da participação dos empregados e administradores nos 
resultados da Companhia, observadas as disposições legais pertinentes, do Estatuto 
Social e do Plano de Participação nos Resultados em vigor. As importâncias 
despendidas ou provisionadas em cada exercício a título de participação de 
empregados e administradores nos resultados e ainda com relação à outorga de 
opção de compra de ações da Companhia serão limitadas em até 15% (quinze por 
cento) do resultado de cada exercício, após as deduções do artigo 189 da Lei nº 
6.404/76; 
 
XIII)  estabelecer o limite de ações a serem emitidas dentro do Plano de Opção de 
Compra de Ações  da  Companhia  previamente  aprovado  pela  Assembleia  Geral,  
observado  o  limite previsto no item XII acima; 
 
XIV)  constituir Comitês,  que  serão  responsáveis  por  elaborar  propostas  ou  
efetuar recomendações ao Conselho de Administração e definir suas respectivas 
atribuições de acordo com o previsto no Estatuto Social; 
 
XV)    deliberar sobre a aquisição, alienação, criação de gravames, oneração de 
quaisquer ativos, incluindo bens imóveis, da Companhia ou a realização de qualquer 
outro investimento pela Companhia em valor individual ou agregado ao longo de um 
exercício social (a) superior ao valor em Reais equivalente a US$20.000.000,00 (vinte 
milhões de dólares norte- americanos) ou (b) superior ao valor correspondente a 1% 
(um por cento) do patrimônio líquido da Companhia à época, conforme apurado em 
seu mais recente balanço patrimonial ou demonstração financeira trimestral, 
prevalecendo o valor que for maior; 
 
XVI)  deliberar sobre qualquer operação financeira que envolva a Companhia, 
inclusive a concessão ou tomada de empréstimos e a emissão de debêntures não 
conversíveis em ações e sem garantia em valor superior, por transação, a ½ (metade) 
do LAJIDA (Lucro antes dos Juros, Imposto de Renda, Depreciação e Amortização) 
dos 12 (doze) meses anteriores; 
 
XVII)  deliberar  sobre  qualquer  associação  da  Companhia  com  terceiros  que  
envolva investimento individual ou agregado, ao longo de um exercício social superior 
ao valor em Reais equivalente a US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares norte-
americanos) ou superior ao valor correspondente a 1% (um por cento) do patrimônio 
líquido da Companhia à época, conforme apurado em seu mais recente balanço 
patrimonial ou demonstração financeira trimestral, prevalecendo o valor que for maior; 
 
XVIII)  deliberar sobre qualquer alteração na política de distribuição de dividendos da 
Companhia; 
 
XIX)  aprovar e alterar o presente regimento interno; 
 
XX)  aprovar e alterar os Regimentos Internos do Comitê de Auditoria, dos Comitês 
Especiais e do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opção de Compra 
de Ações da Companhia; 
 
XXI) eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria e dos Comitês Especiais da 
Companhia, inclusive designando seus respectivos Presidentes e Membros Externos, 
observadas as regras aplicáveis da CVM, da B3 e do Estatuto Social da Companhia e 
do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da 
Companhia; 
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XXII)  submeter as matérias, assuntos, requerer pareceres e opiniões que entender 
adequadas e  necessárias ao  Conselho Fiscal, ao  Comitê de  Auditoria, aos  Comitês 
Especiais, ao Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opção de Compra de 
Ações, e à Diretoria da Companhia, sem prejuízo e observada a competência de cada 
órgão ou Comitê da Companhia. Os pedidos de informações ou esclarecimentos sobre 
os negócios sociais de iniciativa de qualquer membro do Conselho de Administração 
deverão ser apresentados perante os órgãos da administração da Companhia, por 
meio de solicitação assinada pelo Secretário Executivo; 
 
XXIII)  incumbir ao Comitê de Auditoria, aos Comitês Especiais, ao Comitê de 
Administração do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e à Diretoria da 
Companhia deveres e responsabilidades específicos; e 
 
XXIV)  exercer toda e qualquer competência atribuída pela legislação aplicável, pela 
regulamentação  da   CVM,  da   B3  e   pelo   Estatuto  Social  como   de competência 
do Conselho de Administração.  
 
De acordo com o Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração são 
eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de 2 (dois) anos cada, sendo 
permitida a reeleição. O Conselho de Administração é composto por no mínimo 3 
(três) e no máximo 12 (doze) membros, sendo um Presidente e um Vice-Presidente, 
em consonância com as determinações do Nível 1, segmento especial de listagem da 
B3 ao qual a Companhia aderiu. Na data de apresentação deste Formulário, o 
Conselho de Administração era composto por 11 (onze) membros. 
 
Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto nas 
deliberações das reuniões do órgão.  
 
Comitês 
 
O Estatuto Social prevê o funcionamento do Comitê de Auditoria e a competência para 
que o Conselho de Administração possa constituir outros comitês. Atualmente, a 
Companhia possui 5 Comitês em funcionamento, a saber: (i) Comitê de Recursos 
Humanos e Remuneração; (ii) Comitê Financeiro; (iii) Comitê de Desenvolvimento 
Sustentável; (iv) Comitê de Governança Corporativa; e (v) Comitê de Auditoria.  
 
Cada Comitê é composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, os 
quais são nomeados pelo Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) 
anos, sendo permitida a reeleição. Os membros dos Comitês são nomeados dentre os 
membros do Conselho de Administração, sendo permitida a eleição de 1 (um) membro 
externo e independente em cada comitê, com exceção do Comitê de Auditoria, onde 
no mínimo, 2 (dois) serão membros externos e independentes, enquanto o outro 
membro deverá ser do Conselho de Administração da Companhia, que não participe 
da Diretoria da Companhia, observado que ao menos 1 (um) dos membros do Comitê 
deve possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. O 
Conselho de Administração também é responsável por designar o Presidente ou o 
Coordenador de cada Comitê. Todas as regras supra definidas, bem como as 
atribuições abaixo referidas, estão expressas em regimento interno próprio de cada 
Comitê. Os regimentos internos do Conselho de Administração e dos Comitês de 
Recursos Humanos e Remuneração, Financeiro, de Desenvolvimento Sustentável, 
Governança Corporativa e de Auditoria estão arquivados no site de Relações com 
Investidores, na seção Governança Corporativa, e no IPE, como anexos da ata da 
reunião do conselho de administração de 29 de julho de 2015, que aprovou as 
alterações dos referidos regimentos. 
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As atribuições de cada um dos Comitês são: 
 
(i) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração : 
 
O Comitê de Recursos Humanos e Remuneração possui as seguintes atribuições: a) 
sugerir alterações ao presente Regimento, submetendo-as à deliberação do 
Conselho de Administração; b) discutir e propor o modelo de estrutura organizacional 
da Companhia, a ser submetido à apreciação do Conselho de Administração; c) 
avaliar e propor ao Conselho de Administração políticas de gestão e 
desenvolvimento de pessoas, bem como das diretrizes para atração e retenção de 
talentos; d) identificar, na Companhia e em suas controladas, potenciais futuros 
líderes e acompanhar o desenvolvimento das suas respectivas carreiras; e) examinar 
e debater os métodos de recrutamento e contratação adotados pela Companhia e 
por suas controladas, mediante utilização de companhias brasileiras similares como 
parâmetro; f) examinar os candidatos a serem eleitos para o Conselho de 
Administração da Companhia e para os Comitês Especiais, inclusive membros 
externos, com base na experiência profissional, capacitação técnica, bem como 
representatividade econômica, social e cultural; g) examinar e recomendar ao 
Conselho de Administração os candidatos selecionados para a posição de Diretor-
Presidente da Companhia, bem como os candidatos selecionados pelo Diretor-
Presidente para a Diretoria da Companhia; h) examinar e discutir a política de 
remuneração dos membros da administração, propondo ao Conselho de 
Administração os critérios de remuneração, benefícios e demais programas, 
incluindo programas de opção de compra de ações; i) apresentar periodicamente ao 
Conselho de Administração a sua avaliação acerca da eficácia das políticas de 
remuneração adotadas pela Companhia, de modo a aferir a capacidade de referidas 
políticas de recompensar os bons desempenhos e discriminar desempenhos não-
satisfatórios, de acordo com métrica alinhada aos objetivos estratégicos da 
Companhia, bem como de atrair e reter talentos; j) debater e propor ao Conselho de 
Administração critérios para a avaliação anual do desempenho dos Diretores da 
Companhia, mediante utilização de companhias brasileiras similares como 
parâmetro, bem como apoiar o Conselho de Administração no processo de 
avaliação, manifestando as suas recomendações para as avaliações individuais da 
Diretoria da Companhia; e k) outras atribuições que venham a ser designadas pelo 
Conselho de Administração. 

 
(ii) Comitê Financeiro : 
 
O Comitê Financeiro possui as seguintes atribuições: a) sugerir alterações ao 
presente Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho de Administração; b) 
recomendar e acompanhar a adoção dos melhores padrões econômico-financeiros e 
o processo de implementação e manutenção de tais padrões na Companhia, 
propondo alterações, atualizações e melhorias ao Conselho de Administração; c) 
analisar e revisar o orçamento da Companhia, bem como acompanhar e monitorar a 
sua implementação e execução; d) analisar e revisar a viabilidade econômico-
financeira dos planos e programas de investimento da Companhia, bem como 
acompanhar e monitorar a sua implementação; e) analisar,  revisar  e  recomendar  
medidas  e  ações  para  as  negociações  de  qualquer incorporação, fusão e 
aquisição ou de qualquer operação semelhante envolvendo a Companhia ou 
quaisquer de suas controladas; f) acompanhar quaisquer operações e negociações 
mencionadas no item (e) acima; g) analisar e revisar os índices econômico-
financeiros, fluxo de caixa e a política de endividamento da Companhia, de modo a 
sugerir modificações e ajustes sempre que considerar necessário; h) acompanhar e 
monitorar o custo médio da estrutura de capital da Companhia e sugerir 
modificações, sempre que considerar necessárias, bem como avaliar e debater 
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alternativas de captação de novos recursos para a Companhia; i) analisar e 
recomendar oportunidades em relação às operações de financiamento que poderão 
melhorar a estrutura de capital da Companhia, além de analisar e debater as 
necessidades de capital de giro e seus impactos na estrutura de capital da 
Companhia; j) auxiliar  o  Conselho  de  Administração  e  a  Diretoria  da  Companhia  
na  análise  da conjuntura econômica brasileira e mundial e de seus potenciais 
reflexos na posição financeira da Companhia, bem como na elaboração de cenários e 
tendências, na avaliação de oportunidades e riscos e na definição de estratégias a 
serem adotadas pela Companhia no que tange à sua política financeira; k) 
acompanhar os padrões de negociação dos valores mobiliários da Companhia nos 
mercados brasileiro e americano, bem como as opiniões dos principais analistas de 
investimentos, propondo medidas que contribuam para a manutenção de um 
mercado secundário saudável e liquido; e l) outras atribuições que venham a ser 
designadas pelo Conselho de Administração. 

  
(iii) Comitê de Desenvolvimento Sustentável : 
 

O Comitê de Desenvolvimento Sustentável possui as seguintes atribuições: a) 
sugerir alterações ao presente Regimento, submetendo-as à deliberação do 
Conselho de Administração; b) recomendar e acompanhar a adoção dos melhores 
padrões de desenvolvimento sustentável e o processo de implementação e 
manutenção de tais padrões na Companhia propondo alterações, atualizações e 
melhorias em políticas, estratégias e ações ao Conselho de Administração, a fim de 
promover o desenvolvimento sustentável e disseminar essas práticas em todas as 
atividades e relacionamentos estratégicos da Companhia; c) avaliar e recomendar 
ao Conselho de Administração projetos, propostas e campanhas institucionais 
relacionadas a questões ambientais ou sociais, incluindo sugestões relacionadas à 
alocação de recursos; d) avaliar e, se for o caso, recomendar ao Conselho de 
Administração adequações aos relatórios anuais relacionados ao tema da 
sustentabilidade; e) examinar as oportunidades de mercado ou os novos formatos 
de negócio para fortalecer a estratégia de crescimento sustentável da Companhia; f) 
assessorar o Conselho de Administração da Companhia em todos os aspectos 
relacionados à sustentabilidade, inclusive no que se refere a ações que visem 
fomentar o consumo consciente por parte de seus clientes, fornecedores e 
colaboradores; g) apresentar ao Conselho de Administração recomendações de 
alteração ou revisão das propostas de investimentos estratégicos da Companhia sob 
a ótica da sustentabilidade; h) assessorar a gestão eficiente da Companhia e 
recomendar a adoção de programas de gestão de resíduos, de estímulo a pequenos 
produtores e de segurança alimentar; e i) outras atribuições que venham a ser 
designadas pelo Conselho de Administração. 

 
(iv) Comitê de Governança Corporativa : 
 

O Comitê de Governança Corporativa possui as seguintes atribuições: a) sugerir 
alterações ao seu Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho de 
Administração; b) promover, acompanhar e assegurar a adoção das melhores 
práticas de governança corporativa e coordenar o processo de implementação e 
manutenção de tais práticas na Companhia, assim como a eficácia dos processos 
de governança corporativa, propondo alterações, atualizações e melhorias quando 
necessário; c) revisar periodicamente e recomendar as alterações necessárias nas 
políticas e práticas de governança corporativa adotadas pela Companhia; d) zelar 
pelo bom funcionamento do Conselho de Administração, da Diretoria e dos Órgãos 
Auxiliares da Administração da Companhia e pelo relacionamento entre tais órgãos 
e destes com os acionistas, e, nesse sentido, revisar periodicamente e fazer 
recomendações ao Conselho de Administração sobre seu funcionamento e 
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competências assim como sobre a Diretoria e sobre os demais Órgãos Auxiliares 
da Administração da Companhia; e) elaborar ou revisar periodicamente, conforme 
o caso, o Estatuto Social e os Códigos e Políticas da Companhia, os Regimentos 
Internos dos Órgãos Auxiliares da Administração, assim como quaisquer outros 
documentos relacionados à governança corporativa da Companhia e efetuar as 
recomendações  de alteração,  críticas e sugestões  que entender necessárias ao 
Conselho de Administração, a fim de mantê-los constantemente  atualizados com 
os mais altos padrões  de governança  corporativa,  sempre  observadas  as 
características  peculiares  à Companhia; f) manter o Conselho de Administração 
informado e atualizado acerca das normas, regulamentações e recomendações 
vigentes e praticadas no mercado, inclusive em relação às normas que venham a 
ser criadas e impactem as atividades societárias e de mercado de capitais da 
Companhia; g) acompanhar a implementação  e a observância  dos requisitos 
exigidos  pela legislação brasileira de direito societário e de mercado de capitais, 
bem como dos órgãos de fiscalização do mercado de valores mobiliários aos quais 
a Companhia esteja submetida; h) minutar, submeter ao Conselho de 
Administração e revisar periodicamente a Política de contratação da Companhia 
com suas partes relacionadas, bem como todas as demais políticas necessárias à 
adoção, pela Companhia, das melhores  práticas de gestão e de governança 
corporativa; i) manifestar-se, a pedido do Conselho de Administração ou da 
Diretoria, sobre situações em que possa configurar-se cenário de conflito de 
interesses nas atividades da Companhia; e j) opinar sobre quaisquer outras 
matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho  de Administração, bem como 
sobre aquelas que considerar relevantes. 

  
(v) Comitê de Auditoria : 
 
O Comitê de Auditoria possui as seguintes atribuições: a) sugerir alterações ao 
presente Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho de Administração; b) 
propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores independentes bem 
como a substituição de tais auditores independentes, para tanto cabendo ao Comitê: i) 
recomendar ao Conselho de Administração a remuneração a ser paga aos auditores 
independentes da Companhia; ii) opinar sobre a contratação do auditor independente 
para prestação de qualquer outro serviço à Companhia; e iii) supervisionar as 
atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (i) a sua independência; (ii) a 
qualidade de serviços prestados; e (iii) a adequação dos serviços prestados às 
necessidades da Companhia. c) analisar o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras da Companhia, efetuando as recomendações que entender 
necessárias ao Conselho de Administração; d) analisar as informações trimestrais e as 
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia, para tanto 
cabendo ao Comitê: i) monitorar a qualidade e integridade das informações trimestrais, 
das demonstrações financeiras intermediárias e das demonstrações financeiras da 
Companhia; e ii) monitorar a qualidade e integridade das informações e medições 
divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que 
acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das 
demonstrações financeiras. e) avaliar a efetividade e a suficiência da estrutura de 
controles internos e dos processos de auditoria interna e independente da Companhia, 
apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e 
procedimentos que entender necessárias, para tanto cabendo ao Comitê, em nome do 
Conselho de Administração: i) supervisionar as atividades da área de controles 
internos da Companhia; ii) supervisionar as atividades da auditoria interna da 
Companhia; iii) supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações 
financeiras da Companhia; iv) monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de 
controles internos da Companhia; v) tomar conhecimento e analisar as transações 
com partes relacionadas envolvendo a Companhia nos termos previstos na Política 
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para Transações com Partes Relacionadas da Companhia; vi) avaliar a efetividade e 
suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos e contingências, 
abrangendo os riscos legais, e os riscos e contingências decorrentes das ações 
judiciais ou administrativas em matéria cível, tributária, fiscal, trabalhista, arbitragem, 
entre outras; e vii) avaliar a efetividade e suficiência da política de seguros da 
Companhia. f) opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem 
submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de 
debêntures ou bônus de subscrição, orçamentos de capital, distribuição de dividendos, 
transformação, incorporação, fusão ou cisão; g) avaliar e monitorar as exposições de 
risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas e 
procedimento relacionados com: (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização 
de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da Companhia; h) 
verificar o cumprimento de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas 
manifestações; i) avaliar a observância, pela Diretoria da Companhia, das 
recomendações feitas pelas auditorias independente e interna, bem como se 
pronunciar junto ao Conselho de Administração quanto a eventuais conflitos entre a 
auditoria interna, a externa e/ou a Diretoria da Companhia; j) reunir-se com os diversos 
Comitês e com o Conselho de Administração, para discutir políticas, práticas e 
procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências; k) elaborar 
relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações 
financeiras, e que deve ser mantido na sede social da Companhia e à disposição da 
CVM, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) 
as atividades exercidas no período, os resultados e conclusões alcançados; (ii) a 
avaliação da efetividade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de 
riscos da Companhia; (iii) a descrição das recomendações apresentadas à 
administração da Companhia e as evidências de sua implementação; (iv) a avaliação 
da efetividade das auditorias independente e interna; (v) a avaliação da qualidade dos 
relatórios financeiros, de controles internos e de gerenciamento de riscos referentes ao 
período; e (vi) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a 
administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê em relação às 
demonstrações financeiras da Companhia; l) avaliar e monitorar a adequação da 
Companhia à Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e seus regulamentos; m) avaliar 
e monitorar os mecanismos de controle e verificação do cumprimento da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013 e seus regulamentos pela Companhia; e n) opinar 
sobre quaisquer outras matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de 
Administração, bem como sobre aquelas que considerar relevantes. 
  
Conselho Fiscal 
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão 
independente da administração da Companhia. A principal responsabilidade do 
Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores, analisar as demonstrações 
contábeis e revisar as demonstrações financeiras da Companhia, de forma 
independente da administração e auditores externos, e relatar as observações aos 
acionistas.  
 
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, esta terá um Conselho Fiscal que 
funcionará em caráter não permanente, sendo instalado pela Assembleia Geral, nas 
hipóteses legais. Na Assembleia Geral realizada no dia 26 de abril de 2017 houve a 
solicitação de instalação do Conselho Fiscal pelos acionistas para o mandato de um 
ano.  
  
No caso de instalação do Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria da Companhia 
conserva suas atribuições, nos termos do Estatuto Social da Companhia, respeitadas 
as competências outorgadas pela legislação aplicável ao Conselho Fiscal. 
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Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações 
 
O Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações (Plano Antigo) 
possui as seguintes atribuições: (a) deliberar sobre as outorgas, preços, datas e as 
quantidades outorgadas em cada série do plano; (b) decidir quanto às datas em que 
serão outorgadas opções e tipo de opção a ser outorgada, podendo deixar de outorgá-
las sempre que os interesses da Companhia assim determinarem; (c) tomar todas as 
medidas necessárias e adequadas à administração do Plano, inclusive no que se 
refere à interpretação, detalhamento e aplicação das normas gerais; (d) fazer com que 
a Companhia tome todas as medidas necessárias tanto para a emissão de novas 
ações no momento apropriado de cada exercício ou utilizar ações em tesouraria para 
atender ao exercício da opção de compra; (e) selecionar, dentre as pessoas elegíveis, 
aquelas que participarão do plano de outorga de opções e a quem serão outorgadas 
opções para compra de ações, conforme as atribuições, responsabilidades e/ou 
performance de cada um verificadas até a data de seleção, observado o disposto para 
as metas de performance específica às opções “Gold”; (f) estabelecer as normas 
apropriadas para a outorga de opção a cada beneficiário, aprovando a forma do 
contrato de outorga de opção de compra, especialmente no que se refere à fixação da 
quantidade de ações, objeto da opção, e as condições para a aquisição do direito ao 
exercício da opção; (g) estabelecer para cada beneficiário as alternativas, prazos e 
condições para o exercício da opção de compra de ações, o preço de aquisição das 
ações e seu respectivo pagamento; (h) prorrogar, de forma genérica ou caso a caso, o 
prazo final para o exercício das opções então em vigor; (i) determinar o acréscimo ou 
decréscimo de ações às opções já outorgadas, mantendo necessariamente os seus 
termos e condições, especialmente no que se refere a aquisição do direito ao seu 
exercício; e (j) modificar unilateralmente os termos e condições das opções 
outorgadas tanto por mera liberalidade como também para adaptá-los a eventuais 
exigências que vierem a ser feitas por alteração da legislação ou regulamentação 
societária pertinente.  
 
O Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações é constituído por 
3 a 5 membros, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição. Os membros do 
Comitê serão nomeados pelo Conselho de Administração. Na data de apresentação 
deste Formulário, o Comitê era composto por 3 (três) membros, Arnaud Strasser, 
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e Belmiro de Figueiredo Gomes, tendo sido eleitos 
na reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2014. 
 
As atividades do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações 
foram encerradas tão logo a totalidade de opções vigentes da série A7 foi extinta, o 
que ocorreu em 31 de março de 2017. 
 
Diretoria 
 
Os membros da Diretoria são representantes legais, responsáveis, principalmente, 
pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais 
estabelecidas pelo Conselho de Administração. Ademais, compete aos Diretores: (i) 
dirigir os negócios sociais e fazer cumprir este Estatuto; (ii) dar cumprimento ao objeto 
social; (iii) aprovar os planos, os programas e as normas gerais de operação, 
administração e controle no interesse do desenvolvimento da Sociedade, observadas 
as orientações estabelecidas pelo Conselho de Administração; (iv) elaborar e 
apresentar à Assembleia Geral Ordinária relatório das atividades de negócios sociais, 
instruindo-os com o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras legalmente 
exigidos em cada exercício, bem como os respectivos pareceres do Conselho Fiscal, 
quando for o caso; (v) dirigir todas as atividades da Sociedade, imprimindo-lhes as 
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diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração e adequadas à consecução dos 
seus objetivos; (vi) propor ao Conselho de Administração os planos e programas de 
investimentos; (vii) autorizar a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, 
depósitos e/ou instituir delegações, escritórios e representações em qualquer ponto do 
território nacional ou no exterior; (viii) manifestar-se sobre os assuntos sobre os quais 
o Conselho de Administração vier a solicitar apreciação específica; e (ix) desenvolver 
em conjunto com o Conselho de Administração e executar o Plano de Participação nos 
Resultados. 
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada Diretor deve residir no País, 
podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do 
Conselho de Administração poderão ser eleitos para cargos da Diretoria. 
 
Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração com mandato de 2 anos, 
sendo permitida a reeleição, podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos. 
De acordo com o Estatuto Social, a Diretoria será composta por no mínimo 2 e no 
máximo 14 membros, sendo um deles designado Diretor Presidente e um deles 
necessariamente indicado para o cargo de Diretor de Relação com Investidores, sendo 
os demais Diretores Vice-Presidentes e Diretores. 
 
(b) data de instalação do Conselho Fiscal, se este não foi permanente, e de 

criação dos Comitês 

 
O Conselho Fiscal foi instalado por deliberação da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizada em 26 de abril de 2017. 
 
O Comitê de Recursos Humanos e Remuneração foi criado em 22 de junho de 2005, 
por deliberação do Conselho de Administração. 
 
O Comitê Financeiro foi criado em 28 de fevereiro de 2003, por deliberação do 
Conselho de Administração. 
 
O Comitê de Desenvolvimento Sustentável foi criado em 22 de outubro de 2009, por 
deliberação do Conselho de Administração. 
 
Os Comitês de Governança Corporativa e de Auditoria foram criados em 18 de 
outubro de 2012, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária.  
 
(c) mecanismos de avaliação dos órgãos que compõem a administração da 

Companhia, identificando o método utilizado 

 
O Conselho de Administração, nos termos de seu regimento interno, deve proceder 
anualmente, à auto-avaliação de suas atividades e identificar possibilidades de 
melhorias na forma de sua atuação. Também é de sua competência promover, a cada 
dois anos, a avaliação formal dos resultados da Companhia e do desempenho da 
Diretoria, do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, dos Comitês 
Especiais e de cada diretor, conselheiro e membro externo dos Comitês da 
Companhia, individualmente. 
 
Os membros do Conselho de Administração e respectivos comitês realizam auto 
avaliação periodicamente, conforme metodologia descrita acima. Na reunião do 
Conselho de Administração realizada em maio de 2015, os conselheiros analisaram os 
resultados da auto avaliação dos fóruns de governança corporativa da Companhia, 
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após análise prévia pelo Comitê de Governança Corporativa em abril de 2015, e 
deliberaram acerca do plano de ação resultante do referido processo. Tal plano de 
ação foi atualizado e, junto com a proposta de metodologia da auto avaliação para o 
ano de 2016,  foi apreciado pelo Comitê de Governança Corporativa e pelo Conselho 
de Administração em outubro de 2016, sendo que o resultado dessa avaliação foi 
apreciada por ambos os órgãos em abril de 2017. 
 
Os Diretores são submetidos a uma avaliação rigorosa, que consiste em uma auto 
avaliação, uma avaliação pelo Diretor Presidente, uma avaliação por seus 
subordinados e uma avaliação por seus pares, sempre com base nas competências 
requeridas pela nossa Companhia e comportamentos esperados para esses cargos. 
Com base nessa avaliação, oferecemos um processo de desenvolvimento dos 
Diretores que contempla cursos, sessões de coaching, entre outros. Consideramos 
referida avaliação relevante para o desenvolvimento pessoal e profissional de 
Diretores, bem como para o alinhamento de suas expectativas e competências 
esperadas pela Companhia. 
   
(d) em relação aos membros da diretoria, suas atrib uições e poderes 

individuais  

 
Segundo o Estatuto Social, compete ao Diretor Presidente: (a) planejar, coordenar, 
dirigir e administrar todas as atividades da Sociedade, exercendo as funções 
executivas e decisórias; (b) exercer a supervisão geral de todos os negócios da 
Sociedade, coordenando e orientando as atividades dos demais Diretores; (c) 
convocar e instalar as reuniões da Diretoria; (d) coordenar e conduzir o processo de 
aprovação do Orçamento anual/plurianual e do Plano de Investimento e Expansão 
junto ao Conselho de Administração; e (e) sugerir designações e respectivos 
candidatos para os cargos da Diretoria da Sociedade e submeter tal sugestão à 
aprovação do Conselho de Administração. 
  
Compete aos demais Diretores auxiliarem o Diretor Presidente em todas as tarefas 
que este lhes atribuir, exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham 
sido outorgadas pelo Conselho de Administração e praticar todos os atos necessários 
ao funcionamento regular da Sociedade, desde que autorizados pelo Conselho de 
Administração. 
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(a) prazos de convocação  
 
As Assembleias Gerais são convocadas na forma da legislação aplicável, em primeira 
convocação, com no mínimo 15 dias antes da data de realização da Assembleia, 
sendo a segunda convocação realizada com, no mínimo, 8 dias de antecedência.  
  
(b) competência  
  
Nas Assembleias Gerais regularmente convocadas e instaladas, os acionistas estão 
autorizados a deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto e a tomar todas as 
decisões que julgarem convenientes aos interesses da Companhia.  
 Compete exclusivamente aos acionistas aprovar, na Assembleia Geral Ordinária, 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, 
bem como deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
dos dividendos, eleger os administradores, quando for o caso, e aprovar a correção da 
expressão monetária do capital social.  
 Uma Assembleia Geral Extraordinária pode ser realizada concomitantemente a 
Assembleia Geral Ordinária.  
 De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, compete privativamente aos 
acionistas, reunidos em Assembleias Gerais:  
(i) reformar o estatuto social de uma companhia;  
(ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal, caso instalado, de uma companhia;  
(iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores de uma companhia e deliberar 
sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;  
(iv) autorizar a emissão de debêntures;  
(v) suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação 
imposta pela lei ou pelo estatuto social da companhia em questão, cessando a 
suspensão logo que cumprida a obrigação;  
(vi) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista de uma companhia 
concorrer para a formação do seu capital social;  
(vii) autorizar a emissão de partes beneficiárias;  
(viii) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão de uma companhia, 
sua dissolução e liquidação, bem como eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as 
contas; e   
(ix) autorizar os administradores a confessar falência e requisitar recuperação judicial 
ou extrajudicial.  
Ademais, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, compete exclusivamente à 
Assembleia Geral:  
(a) eleger ou destituir o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;   
(ii) aprovar a emissão de ações ordinárias ou preferenciais acima do limite do capital 
autorizado, conforme previsto no Artigo 6º do mesmo Estatuto Social, e quaisquer 
bônus, debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia ou com garantia 
real, ou quaisquer títulos, valores mobiliários ou outros direitos ou participações que 
sejam permutáveis ou conversíveis em ações de emissão da Companhia, ou 
quaisquer outras opções, bônus de subscrição, direitos, contratos ou compromissos de 
qualquer natureza, segundo os quais a Companhia está obrigada a emitir, transferir, 
vender, recomprar ou por outro modo adquirir quaisquer ações, inclusive, aprovar os 
termos e condições de subscrição e pagamento das mesmas;  
(iii) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, ou 
qualquer forma de reestruturação;  
(iv) definir a remuneração global anual dos membros de qualquer órgão da 
administração, incluindo benefícios indiretos;  
(v) aprovar ou alterar o programa anual de investimentos; e  
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(viii) deliberar sobre qualquer cancelamento de listagens de ações para negociação 
em bolsa de valores.  
  
(c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os d ocumentos relativos à 
assembleia geral estarão à disposição dos acionista s para análise  
 
Eletrônico  
www.gpari.com.br; www.cvm.gov.br; www.bmfbovespa.com.br  
Físico  
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, São Paulo, SP.  
 
(d) identificação e administração de conflitos de i nteresses  
  
A Companhia não adota qualquer política diferenciada de administração de conflitos 
de interesses em relação ao previsto na legislação societária.  
Todavia, quando se tratar de transação entre partes relacionadas que deva ser 
aprovada pela assembleia geral de acionistas por determinação legal, a transação 
deverá ser examinada por um comitê especial, a ser constituído nos termos do 
Parecer de Orientação CVM nº 35.   
 
(e) solicitação de procurações pela administração p ara o exercício do direito de 
voto  
  
Os administradores não solicitaram, até a data de apresentação deste Formulário de 
Referência, qualquer procuração aos acionistas para o exercício do direito de voto.  
  
(f) formalidades necessárias para a aceitação de in strumentos de procuração 
outorgadas por acionistas, indicando se o emissor e xige ou dispensa 
reconhecimento de firma, notarização, consularizaçã o e tradução juramentada e 
se o emissor  admite procurações outorgadas por aci onistas por meio eletrônico 
  
Como regra geral, os acionistas que tenham interesse em ser representados em 
Assembleia Geral devem enviar os documentos hábeis que comprovem sua qualidade 
de acionista da Companhia e a outorga dos respectivos poderes de representação 
com antecedência de 72 (setenta e duas) horas ao Departamento Jurídico Societário, 
na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, na Capital do Estado de 
São Paulo, com protocolo de entrega. São exigidas as formalidades de 
reconhecimento de firma, sendo que a Companhia não exigirá a tradução juramentada 
de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua portuguesa, 
francesa, inglesa ou espanhola ou que venham acompanhados da respectiva tradução 
nessas mesmas línguas; e as exigirá nos demais casos. 
A Companhia não aceita procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.  
  
(g) formalidades necessárias para aceitação do bole tim de voto a distância, 
quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou 
dispensa reconhecimento de firma, notarização e con sularização 
  
 
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância, por meio do envio 
diretamente à Companhia, deverá encaminhar os seguintes documentos aos cuidados 
do departamento Jurídico Societário da Companhia, localizado na Av. Brigadeiro Luís 
Antônio, 3142, Jd. Paulista, São Paulo/SP, CEP 01402-000:  
(i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado 
e assinado, com firma reconhecida do signatário; e  
(ii) cópia autenticada dos seguintes documentos:  
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para pessoas físicas:  
- documento de identidade com foto do acionista;  

para pessoas jurídicas:  
- estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que 
comprovem a representação legal do acionista; e  
- documento de identidade com foto do representante legal.  

para fundos de investimento:  
- regulamento consolidado do fundo;  
- estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, 
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os 
poderes de representação; e  
- documento de identidade com foto do representante legal.  
 A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido 
originalmente lavrados em língua portuguesa, francesa, inglesa ou espanhola ou que 
venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas; sendo 
exigidos nos demais casos. Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, 
desde que com foto e vigentes: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras de classe 
profissional oficialmente reconhecidas.  
  
(h) se a companhia disponibiliza sistema eletrônico  de recebimento do boletim 
de voto a distância ou de participação a distância  
  
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à 
distância ou de participação a distância.  
  
(i) instruções para que acionista ou grupo de acion istas inclua propostas de 
deliberação, chapas ou candidatos a membros do cons elho de administração e 
do conselho fiscal no boletim de voto a distância 
  
Caso o acionista queira incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a 
membros do conselho de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto à 
distância, será necessário apresentar tais propostas por meio do endereço eletrônico 
votoadistancia@gpabr.com ou por correspondência enviada ao endereço Av. 
Brigadeiro Luís Antônio, 3142, Jd. Paulista, São Paulo/SP, CEP 01402-000, aos 
cuidados do Jurídico Societário, observados o cumprimento dos prazos e o envio dos 
documentos relativos à proposta, ambos previstos pela regulamentação vigente.  
  
(j) fóruns e páginas na rede mundial de computadore s destinados a receber e 
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pa utas das assembleias  
  
Atualmente, a Companhia não adota mecanismos que permitam receber e 
compartilhar comentários dos acionistas.  
 
(k) outras informações necessárias à participação à  distância e ao exercício do 
direito de voto à distância  
 
 Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam 
depositadas em depositária central poderão transmitir as instruções de voto para 
preenchimento do boletim de voto à distância por meio dos seus respectivos agentes 
de custódia, caso prestem esse tipo de serviço. 
 
Os acionistas que não tiverem suas ações depositadas em depositária central poderão 
transmitir as instruções de voto ao agente escriturador da Companhia, a Itaú Corretora 
de Valores S.A., por meio dos canais por ela disponibilizados. 
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A Companhia reforça que, preferencialmente, as instruções de voto devem ser 
enviadas por meio dos agentes de custódia do acionista ou pelo agente escriturador 
da Companhia. 
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(a) Número de reuniões realizadas no último exercíc io social, discriminando 
entre número de reuniões ordinárias e extraordinári as 
 
O Conselho de Administração deve reunir-se, ordinariamente, pelo menos 6 vezes ao 
ano, para revisar os resultados financeiros e demais resultados, bem como para rever 
e acompanhar o plano anual de investimentos; e, extraordinariamente, a qualquer 
tempo, sempre que necessário. Embora o Estatuto Social da Companhia preveja no 
mínimo 6 reuniões ao ano, o Conselho de Administração, em seu calendário de 
reuniões, pretende reunir-se ao menos 8 vezes durante o ano de 2017. Com relação 
ao ano de 2016, o Conselho de Administração reuniu-se em 18 (dezoito) ocasiões, 
sendo 10 (dez) reuniões ordinárias e 08 (oito) extraordinárias.  
 
(b) Se existirem, as disposições do acordo de acion istas que estabeleçam 
restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho 
 
O Acordo de Acionista em vigor é datado de 20 de agosto de 2015, vincula as partes 
Wilkes Participações S.A. (“Wilkes”), Casino, Guichard-Perrachon S.A. (“CGP”) e 
Almanacenes Éxito S.A. (“Éxito”) e tem como objetivo (i) estabelecer os termos e 
condições por meio dos quais as partes exercerão seus respectivos direitos de voto 
nas Assembleias Gerais da companhia e reuniões do Conselho da companhia (e 
Comitês Especiais, quando aplicável); (ii) refletir o exercício do Controle da companhia 
por Éxito e CGP por meio da Segisor S.A. (“Segisor”) e da Wilkes, conforme previsto 
no Acordo de Acionistas da Segisor e no Acordo de Acionistas da Wilkes, 
respectivamente e (iii) estabelecer os termos sob os quais os Acionistas da CBD 
deverão conduzir suas atividades na qualidade de acionistas controladores da CBD.  
Cada uma das partes concorda que os Acionistas da companhia e seus 
representantes nos órgãos de administração (incluído o Conselho de Administração) 
da companhia deverão observar estritamente as deliberações tomadas nas reuniões 
do Conselho de Administração da Wilkes. 
 
Ademais, há o acordo de acionistas da Wilkes, também de 20 de agosto de 2015, 
celebrado entre CGP, Éxito, Segisor, Bengal I LLC, Pincher LLC e Oregon LLC (estas 
três última, “LLCs”), que tem como objetivo estabelecer os meios pelos quais Éxito, de 
um lado, e CGP, de outro, exercerão o controle da Wilkes e, consequentemente, da 
Companhia, conforme estipulado no Acordo de Acionistas da Segisor, bem como no 
Acordo de Acionistas da Companhia, no Estatuto Social da Wilkes e no Estatuto Social 
da Companhia.  
Cada uma das partes concorda que a Wilkes e seus representantes nos órgãos da 
administração (incluindo o Conselho de Administração) da Wilkes e da Companhia, 
deverão observar as deliberações tomadas por CGP e Onper, conforme o Acordo de 
Acionistas da Segisor. 
Cada uma das partes obriga-se a não praticar ou deixar de praticar qualquer ato, caso 
referida ação ou omissão prejudique o Controle da Wilkes pelos acionistas da Wilkes, 
e, consequentemente, da Companhia, exceto se referida ação ou omissão em questão 
seja expressamente permitida ou esteja prevista no Acordo de Acionistas da Segisor.  
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Os acionistas da Wilkes concordam neste ato que exercerão o controle da Companhia 
exclusivamente por meio da Wilkes e em estrita conformidade com os Acordos e 
Acionistas da Wilkes e da Companhia.  
A Segisor deverá fazer com que as LLCs atuem em conformidade com seus atos e 
assegura as obrigações por elas assumidas no Acordo de Acionistas da Wilkes. 
 
(c) Regras de identificação e administração de conf litos de interesse 
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, é vedado aos administradores intervir 
em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, 
bem como em deliberações que a respeito tomarem os demais administradores, 
cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião 
do Conselho de Administração, a natureza e extensão do seu interesse. Nesse 
sentido, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração da 
Companhia, é dever do próprio conselheiro comunicar, tempestivamente, a sua 
hipótese de conflito de interesse ou interesse particular. Caso não o faça, qualquer 
outro membro do Conselho de Administração que tenha conhecimento da situação, 
poderá fazê-lo sendo certo que a não manifestação voluntária daquele membro será 
considerada uma violação do Regimento Interno do Conselho de Administração. 
Assim, ao ser identificado o conflito de interesse ou benefício particular, a pessoa 
envolvida afastar-se-á das discussões e deliberações, devendo retirar-se 
temporariamente da reunião até o encerramento do assunto, constando tal fato em 
ata.   
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Não disponível. 
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Yves Desjacques Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2016 2 anos 0

Membro do Comitê Financeiro

Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração

000.000.000-00 diretor de recursos 
humanos

22 - Conselho de Administração (Efetivo) 27/04/2016 Sim 0%

Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; e Membro do 
Comitê de Governança Corporativa.

000.000.000-00 Advogado 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 27/04/2016 Sim 0%

000.000.000-00 Administrador 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 27/04/2016 Sim 0%

Jose Gabriel Loaiza Herrera Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2016 2 anos 0

027.891.838-72 Economista 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 30/06/2017 Sim 0%

Luiz Nelson Guedes de Carvalho Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/06/2017 2 anos 0

Jean-Charles Henri Naouri Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2016 2 anos 0

Coordenador do Comitê de Auditoria

Christophe José Hidalgo Pertence apenas à Diretoria 22/03/2016 2 anos 0

214.455.098-06 contador 19 - Outros Diretores 22/03/2016 Sim 0%

Carlos Mario Giraldo Moreno Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2016 2 anos 0

Daniela Sabbag Pertence apenas à Diretoria 08/09/2016 2 anos 0

262.945.628-56 administradora de 
empresas

12 - Diretor de Relações com Investidores 08/09/2016 Sim 0%

Diretor Vice Presidente de Finanças

Belmiro de Figueiredo Gomes Pertence apenas à Diretoria 22/03/2016 2 anos 0

805.421.589-49 comerciário 19 - Outros Diretores 22/03/2016 Sim 0%

Membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de 
Compra de Ações.

Diretor de Negócios de Atacado

Antonio Sergio Salvador dos Santos Pertence apenas à Diretoria 22/03/2016 2 anos 0

888.750.677-91 comerciário 19 - Outros Diretores 22/03/2016 Sim 0%

Diretor Vice Presidente de Recursos Humanos e Gestão

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

PÁGINA: 211 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



Jerônimo Antunes Conselho Fiscal 26/04/2017 1 ano 0

Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; Membro do 
Comitê de Governança Corporativa; Membro do Comitê de Desenvolvimento 
Sustentável; e Membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de 
Opções de Compra de Ações

Membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê de 
Governança Corporativa

223.184.456-72 Psicólogo 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente 27/04/2016 Sim 0%

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 27/04/2016 2 anos 0

Pertence apenas ao Conselho de Administração

375.703.317-53 economista 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 27/04/2016 Sim 0%

382.478.107-78 Economista 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 27/04/2016 Sim 0%

Eleazar de Carvalho Filho Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2016 2 anos 0

000.000.000-00 administrador de 
empresas

20 - Presidente do Conselho de Administração 27/04/2016 Sim 0%

046.432.327-49 diplomata aposentado 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 27/04/2016 Sim 0%

Luiz Aranha Corrêa do Lago Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2016 2 anos 0

234.109.258-64 administrador de 
empresas

21 - Vice Presidente Cons. de Administração 27/04/2016 Sim 0%

Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2016 2 anos 0

Luiz Augusto de Castro Neves Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2016 2 anos 0

Membro do Comitê Financeiro, do Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração, do Comitê de Governança Corporativa e do Comitê de 
Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações

Manfred Heinrich Gartz Pertence apenas ao Conselho de Administração 27/04/2017 30/04/2018 0

Presidente do Comitê Financeiro; e Membro do Comitê de Auditoria

000.000.000-00 Engenheiro de 
produção

22 - Conselho de Administração (Efetivo) 27/04/2017 Sim 0%

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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454.094.479-72 Contador 47 - C.F.(Suplent)Eleito p/preferencialistas 26/04/2017 Não 0%

Heraldo Gilberto de Oliveira Conselho Fiscal 26/04/2017 1 ano 0

Bruno Meirelles Salotti Conselho Fiscal 26/04/2017 1 ano 0

278.948.878-97 Contador 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 26/04/2017 Sim 0%

Fernando Dal-Ri Murcia Conselho Fiscal 26/04/2017 1 ano 0

259.091.048-70 Administrador 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 26/04/2017 Sim 0%

901.269.398-53 Contador 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 26/04/2017 Sim 0%

229.043.568-60 Contador e professor 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 26/04/2017 Sim 0%

Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima Conselho Fiscal 26/04/2017 1 ano 0

Eduardo da Silva Flores Conselho Fiscal 26/04/2017 1 ano 0

029.380.914-35 Contador e professor 
da USP

44 - C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas 26/04/2017 Não 0%

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Antonio Sergio Salvador dos Santos  -  888.750.677-91

Christophe José Hidalgo  -  214.455.098-06

Diretor Vice Presidente de Finanças desde 2012. Atuou como CFO (Chief Financial Officer) do Grupo Êxito (Colômbia), subsidiária do Grupo Casino, de 2010 a 2012. Após entrar no Casino em 2000, ocupou vários 
cargos em finanças e controladoria no Grupo. Como experiência anterior no Brasil, exerceu o cargo de CFO da rede Castorama, entre 1996 e 2000. Christophe é francês, possui bacharelado em direito privado e 
licenciatura em finanças e contabilidade, ambos na Universidade de Bordeaux (França).

Daniela Sabbag  -  262.945.628-56

Diretora de Relações com Investidores desde 2013. Está no Grupo Pão de Açúcar há 16 anos. De 2006 a 2010, atuou como diretora de relações com investidores. Foi também diretora de planejamento estratégico, 
M&A e novos negócios, além de ter atuado na equipe financeira do Grupo. Antes disso, trabalhou no Deutsche Bank e no Grupo Jerônimo Martins. Estudou administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), fez pós-graduação em mercados de capitais na Universidade de São Paulo (USP) e possui MBA pela FGV.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Eleazar de Carvalho Filho  -  382.478.107-78

Luiz Aranha Corrêa do Lago  -  375.703.317-53

O Sr. Luiz Aranha Corrêa do Lago é membro independente do nosso conselho de administração desde 2014. Ele é professor de economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro desde 1979, sendo 
professor adjunto de 1979 a 1995 e professor pleno desde 1995. O Sr. Lago é consultor do Grupo Lorentzen e membro do conselho de administração da Lorentzen Empreendimentos S.A. , da qual foi diretor de 
1988 a 2006. Foi também Diretor de Mercado de Capitais do Banco Central do Brasil de 1987 a 1988, diretor técnico da Primus Corretora de Valores e Câmbios S.A. de 1986 a 1987, consultor de economia da 
Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID), chefe do Centro de Estudos Monetários e de Economia Internacional de 1981 a 1986 e economista senior do Instituto Brasileiro de Economia, Fundação 
Getúlio Vargas, de 1978 a 1986. O Sr. Lago foi membro do conselho de administração da Aracruz Celulose S.A. de 1988 a 2008, da Veracel S.A. de 2006 a 2008, da Arapar S.A. de 1988 a 2009 e da Companhia de 
Navegação Norsul de 1988 a 2010. O Sr. Lago é formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em economia pela Duke University e doutorado em economia pela Harvard 
University.

Jean-Charles Henri Naouri  -  000.000.000-00

É membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2005. É também presidente e diretor presidente do Grupo Casino, presidente de sua empresa-mãe, a Euris S.A.S., e presidente do Conselho de 
Administração da Cnova. Ele também possui os seguintes cargos: presidente do Conselho de Administração da Rallye S.A., membro do Conselho de Administração da F. Marc de Lacharrière FIMALAC S.A., vice-
presidente do Casino Group Corporate Foundation e presidente da Euris Foundation. Em Junho de 2013, o Sr. Naouri foi indicado pelo Ministério das Relações Exteriores da França para ser um representante 
especial para relações econômicas com o Brasil. Nos últimos 5 anos, ele foi presidente e diretor presidente (até 2013) e membro do conselho de supervisão (até 2013) da Monoprix S.A., diretor presidente da Rallye 
S.A. (até 2013), presidente da Finatis S.A. (até 2010), e membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Natixis S.A. (até 2010). De 1982 até 1986, o Sr. Naouri foi chefe da equipe do Ministério 
Social e da Solidariedade Nacional da França e do Ministério da Economia, Finanças e Orçamento da França. O Sr. Naouri é Inspetor de Finanças do governo francês. O Sr. Naouri possui graduação da Ecole 
Normale Supérieur e da Ecole Nationale d’Administration e é Ph.D. em Matemática e estudou na Universidade de Harvard.

Luiz Nelson Guedes de Carvalho  -  027.891.838-72

Doutor em Contabilidade e Controladoria pela FEA/USP, onde leciona. Especialista em Litígios envolvendo Questões de Contabilidade Societária e Contabilidade Internacional, Gestão de Riscos, e Auditoria. 
Membro de Conselhos de Administração e de Comitês de Auditoria de Cias. Abertas. Membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC. Foi agraciado pelo CRC SP com a medalha “Hilário Franco” e pela 
FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado com o título de “Doutor Honoris Causa”. Foi Presidente do Conselho Consultivo do IASB (2005 – 2008), Auditor Independente (1965-1990), Diretor da CVM 
(1990-1991) e do Banco Central (1991-1993).

Yves Desjacques  -  000.000.000-00

O Sr. Desjacques é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2014. Ele também é membro do conselho de administração do Êxito, CNova N.V. e Mercialys S.A., uma afiliada imobiliária francesa 
do Grupo Casino. O Sr. Desjacques foi vice-presidente executivo de recursos humanos do Grupo Casino desde 2007. De 2001 até 2007, ele atuou como vice-presidente de recursos humanos e membro do comitê 
executivo da Védior France. De 1994 até 2001, o Sr Desjacques teve vários cargos na Generali Assurances, incluindo gerente de recursos humanos de 1994 até 1997, vice-presidente de recursos humanos de 1997 
até 2001 e vice-presidente de recursos humanos para funções corporativas compartilhadas de 1998 até 2001. De 1992 até 1994, ele foi diretor de recursos humanos da Commercial Union Assurances. Desde 2007, 
o Sr. Desjacques é presidente da Associação Francesa de Igualdade de Oportunidades em Educação. Ele tem mestrado em gerenciamento de recursos humanos internacionais da Universidade de Paris II, onde ele 
se especializou em legislação trabalhista, relações corporativas e recursos humanos.

Jose Gabriel Loaiza Herrera  -  000.000.000-00

Sr. José Gabriel é Vice-Presidente de Negócios Internacionais. Sr. José Gabriel atua como Vice-Presidente Comercial do Grupo Éxito desde 2011, tendo iniciado sua colaboração com a Companhia em 1996. Antes 
de assumir seu atual cargo de Vice-Presidente Comercial, atuou como Diretor de Planejamento Financeiro de 2008 a 2009, e em 2010 assumiu o cargo de Diretor de Entretenimento.

Carlos Mario Giraldo Moreno  -  000.000.000-00

Sr. Carlos é Diretor Presidente do Grupo Éxito desde março de 2013, após ocupar por cinco anos o cargo de Diretor de Operações. Atualmente, é membro do Comitê Executivo do Casino. Em 2003, foi nomeado 
Presidente do Conselho da Associação Nacional de Negócios ANDI, principal associação do setor privado na Colômbia. Atualmente, é membro do conselho das seguintes entidades: Solla, ISA e Copa Airlines 
Colômbia.

Belmiro de Figueiredo Gomes  -  805.421.589-49

Diretor de Negócios de Atacado desde 2012. Está no Grupo Pão de Açúcar desde 2010, e atuou também como diretor comercial. Anteriormente, por 22 anos trabalhou em diversas áreas da rede Atacadão. Em 
2007, coordenou o processo de venda da rede Atacadão para o Grupo Carrefour. Após a aquisição, fez parte do comitê executivo como diretor executivo e responsável pelas áreas comercial, logística, marketing e 
estratégia de negócios.

Vice-Presidente de Recursos Humanos e Gestão desde 2013. Foi vice-presidente de recursos humanos no Brasil da Hewlett-Packard entre 2010 e 2013. Antes disso, foi diretor executivo de recursos humanos da 
PricewaterhouseCoopers Brasil de 2007 a 2010, sócio-diretor da IBM Global Business Services de 2003 a 2007 no Brasil e Estados Unidos, diretor executivo da Promon Tecnologia de 2001 a 2003, gerente sênior 
da PricewaterhouseCoopers Brasil de 1997 a 2001 e gerente da universidade corporativa da Brahma de 1994 a 1997. É formado em comunicação social pela Universidade Gama Filho e possui um MBA executivo 
da Fundação Cândido Mendes. Além disso, ele participou de programas de administração de negócios na Fundação Getulio Vargas (FGV), INSEAD e Harvard Business School.
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Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima  -  029.380.914-35

Graduação em Contabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2002), Mestrado em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2005), Doutorado em Contabilidade pela Universidade de São 
Paulo (2007), Pós-Doutoramento em Economia pela Universidade de Coimbra – Faculdade de Economia (2008 - 2009), Pós-Doutoramento em Contabilidade pela Universidade de Illinois at Urbana-Champaign 
(2012 – 2013), Livre Docência em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2013) e Prof. Titular pela Universidade de São Paulo (2016). É Consultor Contábil e Presidente da Empresa Lima & Lima 
Consultores Associados desde 2007. Foi Consultor Técnico no Banco Itaú na área de Estudos Contábeis – período de 2008. É Membro do Advisory Board do American Accounting Association – Área de 
Contabilidade Internacional.

Jerônimo Antunes  -  901.269.398-53

Graduado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas; Mestre e Doutor em Controladoria e Contabilidade – FEA-USP. É Conselheiro de administração independente e presidente do comitê de auditoria da 
Petrobras e da BR Distribuidora, e Conselheiro de administração e membro do comitê de financias da Paranapanema S.A. Foi Auditor Independente de grandes, médias e pequenas empresas, atuando em firmas 
multinacionais e nacionais de auditoria no período de 1977 a 2015. Atualmente é Professor de curso de graduação em Ciências Contábeis da FEA/USP, nas disciplinas de Auditoria e Perícia, Metodologia e 
Relatórios de Auditoria e Análise de Demonstrações Contábeis, desde 2001; Perito-Contador e Perito-Contador Assistente Técnico em diversas contendas, com atuações nas Câmaras de Arbitragem e Mediação do 
CIESP-FIESP, OAB e Câmara de Comércio Brasil-Canadá, bem como no Poder Judiciário, desde 2005; Conselheiro de Administração (membro independente suplente) e membro do Comitê de Auditoria Estatutário 
e do Comitê de Remuneração e Sucessão da PETROBRAS, desde julho de 2015; Conselheiro de Administração (membro independente) da BR Distribuidora, desde julho de 2015; Conselheiro de Administração 
(membro independente) e Coordenador do Comitê de Auditoria da SABESP, desde abril de 2008; Presidente do Comitê de Auditoria da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista, desde abril de 2013; 
Parecerista sobre temas de Auditoria Independente de Demonstrações Financeiras e de Contabilidade Societária; Professor de diversos cursos.

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira  -  223.184.456-72

Ronaldo Iabrudi assumiu o cargo de Diretor Presidente do GPA em janeiro de 2014. Também foi eleito como membro do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Distribuição, em 27/04/2016, bem 
como Membro de seus Comitês de Recursos Humanos e Remuneração, de Governança Corporativa e de Desenvolvimento Sustentável em 09/05/2016. O executivo também ocupa a posição de Presidente e 
membro dos Conselhos de Administração da Via Varejo e Cnova, respectivamente. Anteriormente, atuou como Presidente dos Conselhos de Administração da Lupatech, Contax e Telemar Operadora, e membro do 
Conselho da Estácio, Magnesita, Cemar, Oi/Telemar, RM Engenharia e Ispamar. Foi CEO da Magnesita de 2007 a 2011 e, de 1999 a 2006, trabalhou para o Grupo Telemar, onde assumiu diversas funções, 
incluindo CEO da Telemar/Oi e Contax. De 1997 a 1999, Ronaldo Iabrudi atuou como CEO da FCA (Ferrovia Centro-Atlântica) e, de 1984 a 1997, como Diretor Financeiro e Administrativo e Diretor de Recursos 
Humanos no Grupo Gerdau. Graduado em Psicologia pela PUC-MG (1979), possui Mestrado em Desenvolvimento Organizacional pela Université Panthéon Sorbonne e em Gestão de Mudança pela Université Paris 
Dauphine, Paris – França.

Luiz Augusto de Castro Neves  -  046.432.327-49

O Sr. Luiz Augusto de Castro Neves é membro independente do nosso conselho de administração desde 2012. Ele é diplomata de carreira e ingressou no serviço diplomático brasileiro em março de 1967. Atuou 
como embaixador do Brasil no Japão, na Mongólia e na República Democrática da Coreia de 2008 a 2010, na China de 2004 a 2008, no Paraguai de 2000 a 2004. O Sr. Castro Neves também foi Secretário-Geral 
Adjunto das Relações Exteriores, presidente do conselho de Administração da Itaipu Binacional e ministro de Estado interino, Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Atualmente, 
o Sr. Castro Neves é sócio fundador da CN Estudos e Projetos Ltda., Vice-Presidente Emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China e membro do 
Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio. O Sr. Castro Neves cursou economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e diplomacia no Instituto Rio-Branco, com mestrado em economia pela 
Universidade de Londres.

Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser  -  234.109.258-64

O Sr. Strasser atua como Presidente do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia. Ele também é membro do Conselho de Administração das seguintes sociedades do Grupo Casino: (i) Cnova 
desde 2014; (ii) Éxito desde 2010; e (iii) Via Varejo desde 2012 (em que ele é vice-presidente desde 2013). Até 2014, o Sr. Strasser também atuou como membro do conselho de administração da Big C Supercenter 
plc., também pertencente ao Grupo Casino. Ele trabalha para o Grupo Casino desde 2007, onde atualmente atua como diretor de desenvolvimento corporativo e interesses em participações acionárias. O Sr. 
Strasser tem graduação da Ecole Nationale d’Administration e mestrado da Hautes Etudes Commerciales e Institut d’Estudes Politiques de Paris.

Manfred Heinrich Gartz  -  000.000.000-00

Manfred Heinrich Gartzé é Diretor Financeiro do Almacenes Éxito S.A. É um executivo com vasta experiência no setor financeiro. Em 2015, iniciou sua carreira profissional no Grupo Bancolombia, onde teve a 
oportunidade de assumir diversas responsabilidades em planejamento de projetos, estratégia e gestão estratégica. Posteriormente, ocupou diversas posições no cargo de Vice-Presidente de Finanças Corporativas, 
liderando projetos de fusões, aquisições e financiamentos estruturados na América Latina. O seu papel mais recente nesta instituição foi como Vice-Presidente de Fusões e Aquisições e Banco de Investimento. Ele 
é engenheiro de produção com MBA em Finanças pela EAFIT University em Medellin, além de mestrado em Finanças no Boston College.

O Sr. Eleazar de Carvalho Filho é membro independente do nosso conselho de administração desde 2012 e membro do conselho de administração da Cnova desde outubro de 2014. Sócio fundador da Virtus BR 
Partners - empresa independente de consultoria financeira - e da Sinfonia Capital. Atualmente, o Sr. Carvalho Filho é também membro do conselho de administração da FMC Technologies, Inc. e da Brookfield 
Renewable Energy Partners. Anteriormente, foi Diretor Presidente do Unibanco Banco de Investimentos, presidente do BNDES e diretor superintendente do Banco UBS – Brasil. O Sr. Eleazar de Carvalho Filho foi 
Chairman da BHP Billiton Brasil e membro do conselho de administração da Petrobras, Centrais Elétricas Brasileiras, Vale, Tele Norte Leste Participações, Alpargatas, entre outras. É também o presidente do 
conselho de curadores da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. O Sr. Eleazar de Carvalho Filho é bacharel em economia pela Universidade de Nova York, com mestrado em relações internacionais pela 
Universidade Johns Hopkins.
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Bruno Meirelles Salotti  -  278.948.878-97

O Sr. Bruno Meirelles Salloti possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (1999), mestrado em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2003) e doutorado em 
Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2005). Atualmente é Professor Doutor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, desde 2006. Tem 
experiência na área contábil, com ênfase em Contabilidade para Usuários Externos, atuando principalmente em contabilidade societária e contabilidade internacional (IFRS). Já atuou como auditor externo na Arthur 
Andersen S/C (entre 1998 e 2000), analista contábil na Dixie Toga S/A (entre 2000 e 2001) e consultor na FIPECAFI (entre 2001 e 2005). Além disso, é membro do SAC Consult Committe do IAAER para discussão 
de assuntos debatidos no SAC Conselho Consultivo do IASB, membro do Grupo de Trabalho de CFC para analisar as normas do IASB, membro do Conselho Fiscal da Fundação Bunge e participa da Coordenação 
do Laboratório de Contabilidade Internacional da FEA/USP.

Fernando Dal-Ri Murcia  -  259.091.048-70

O Sr. Fernando Dal-Ri Murcia é Bacharel em Business Management pela Webber International University (EUA) e em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Itajaí (SC). Mestre em Contabilidade pela 
Universidade Federal de Santa Catarina e Doutor em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo. Professor concursado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. 
Membro suplente do Conselho Fiscal da Gerdau S.A. Membro do Grupo de Estudos Contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em matéria contábil-tributária em parceria com o Grupo de Estudos 
Contábeis da Receita Federal do Brasil (RFB), Membro da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Membro da Comissão Brasileira de Acompanhamento do 
Relato Integrado (CBARI), Representante da América Latina no Programa de Pesquisadores Emergentes da International Association for Accounting Education and Research (IAAER), e Pesquisador- Bolsista do 
Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

Heraldo Gilberto de Oliveira  -  454.094.479-72

Graduação em Administração, Graduação em Ciências Contábeis e Mestrado em Contabilidade e Controladoria – FEA – USP. Atualmente atua nas seguintes funções: FIPECAFI -¬ Fundação Instituto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras – Coordenador da área de projetos (desde 2014); CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A - Membro independente do Conselho de Administração e 
Presidente do Comitê de Auditoria, sendo seu membro qualificado perante o Banco Central (desde 2009); SUZANO HOLDING S.A. e IPLF HOLDING S.A. - Membro do Conselho Fiscal (desde 2015); TEVEC 
Sistemas S/A - Membro do Conselho Fiscal (desde 2016); S/A Correio Braziliense - Membro do Conselho Fiscal (desde 2016); ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas 
Inovadoras - Membro do Conselho Fiscal (desde 2016); e Perito contábil e consultor especializado em matéria contábil e tributária.

Eduardo da Silva Flores  -  229.043.568-60

Membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC – representando a Confederação Nacional da Indústria – CNI. Membro do Laboratório de Contabilidade Internacional em pareceria com a EAC/USP - 
FIPECAFI e membro do Grupo de Estudos entre Direito e Contabilidade - GEDEC - FGV. Alternate member – The International Integrated Reporting Council – The IIRC (London – UK). É Consultor e ‘Parecerista’ em 
assuntos de natureza contábil e financeira, de 2011 a atual. Atuou na Ernst & Young – Brasil como Consultor Sênior, de 2007 a 2011, e no Mc Donalds – Brasil, como Analista Financeiro, de 2003 a 2007. É Doutor 
em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2016); Mestre em Contabilidade pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP (2012); Bacharel em Ciências Contábeis pela Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado FECAP (2010); Pós-Doutorando em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2017); Pós-Doutorando em Finanças pela EAESP – FGV (2017); Graduando em Ciências Atuariais 
pela Universidade de São Paulo (dez/2018).
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Helio Mattar Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 09/05/2016 2 anos 100.00%

067.634.648-00 Comitê de Desenvolvimento 
Sustentável

16/02/1947 09/05/2016 2

Membro do Conselho de Administração; Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; Membro do Comitê de Governança Corporativa.

Carlos Mario Giraldo Moreno Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Advogado 09/05/2016 2 anos 100.00%

000.000.000-00 Comitê de Governança Corporativa 21/09/1960 09/05/2018 1

Luiz Augusto de Castro Neves Outros Comitês Presidente do Comitê Diplomata 
aposentado

09/05/2016 2 anos 100.00%

046.432.327-49 Comitê de Desenvolvimento 
Sustentável

29/10/1943 09/05/2016 2

Membro do Conselho de Administração; e Membro do Comitê de Governança Corporativa.

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Psicólogo 09/05/2016 2 anos 100.00%

Eleazar de Carvalho Filho Comitê Financeiro Presidente do Comitê Economista 09/05/2016 2 anos 100.00%

382.478.107-78 26/07/1957 09/05/2016 2

Membro do Conselho de Administração; Membro do Comitê Financeiro; Membro do Comitê de Governança Corporativa; e Membro do Comitê de Administração do 
Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações.

Luiz Nelson Guedes de Carvalho Comitê de Auditoria Outros Economista 09/05/2016 2 anos 100.00%

027.891.838-72 Coordenador 18/11/1945 09/05/2016 1

Membro do Conselho de Administração.

Arnaud Daniel Charles Walter Joachim 
Strasser

Outros Comitês Presidente do Comitê Administrador de 
empresas

09/05/2016 2 anos 93.00%

234.109.258-64 Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração

06/07/1969 09/05/2016 3

Membro do Conselho de Administração; e Membro do Comitê de Auditoria

José Gabriel Loaiza Herrera Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) Administrador 09/05/2016 2 anos 100.00%

000.000.000-00 19/03/1975 09/05/2016 1

12.7/8 - Composição dos comitês

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato Percentual de 
participação nas 
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Data de 
nascimento

Data posse Número de Mandatos 
Consecutivos
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Diretor Presidente; Membro do Conselho de Administração; Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; Membro do Comitê de Governança 
Corporativa; e Membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações.

Membro do Conselho de Administração; e Membro do Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações.

000.000.000-00 Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração

23/12/1967 09/05/2016 1

Yves Desjacques Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Diretor de Recursos 
Humanos

09/05/2016 2 anos 85.00%

223.184.456-72 Cômite de Desenvolvimento 
Sustentável

14/05/1955 09/05/2016 1

12.7/8 - Composição dos comitês

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato Percentual de 
participação nas 
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Data de 
nascimento

Data posse Número de Mandatos 
Consecutivos

Yves Desjacques  -  000.000.000-00

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira  -  223.184.456-72

Luiz Augusto de Castro Neves  -  046.432.327-49

Helio Mattar  -  067.634.648-00

Carlos Mario Giraldo Moreno  -  000.000.000-00

Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser  -  234.109.258-64

José Gabriel Loaiza Herrera  -  000.000.000-00

Eleazar de Carvalho Filho  -  382.478.107-78

Luiz Nelson Guedes de Carvalho  -  027.891.838-72

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, 
controladas e controladores.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 
administradores do emissor, controladas e controladores
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Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser 234.109.258-64 Controle Controlada Direta

Vice Presidente do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Observação

Cnova N.V

Membro do Conselho de Administração

Observação

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Observação

Almanacenes Éxito S.A.

Jose Gabriel Loaiza Herrera 000.000.000-00 Subordinação Controlador Indireto

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Via Varejo S.A. 33.041.260/0652-90

Vice Presidente do Conselho de Administração

Vice Presidente do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser 234.109.258-64 Subordinação Controlada Direta

Exercício Social 31/12/2016

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Pessoa Relacionada

Vice-Presidente do Conselho de Administração

membro do Comitê Executivo e ocupa o cargo de Diretor de Desenvolvimento e Participações

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Observação

Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser 234.109.258-64 Subordinação Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Membro do Conselho de Administração

Vice Presidente do Conselho de Administração

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente

Administrador do Emissor

Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser 234.109.258-64 Subordinação Controlada Direta

Presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Jose Gabriel Loaiza Herrera 000.000.000-00 Controle Controlador Indireto

Observação

Exerce o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Via Varejo S.A. e membro do Conselho de Administração da Cnova N.V., ambas as empresas controladas da Companhia

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2015

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Jose Gabriel Loaiza Herrera 000.000.000-00 Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Pessoa Relacionada

membro do Comitê Executivo

Observação

Observação

Membro do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

Jose Gabriel Loaiza Herrera 000.000.000-00 Controle Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Observação

Jose Gabriel Loaiza Herrera 000.000.000-00 Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Diretor de Recursos Humanos

Membro do Conselho de Administração

Jose Gabriel Loaiza Herrera 000.000.000-00 Subordinação Controlador Indireto

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Membro do Conselho de Administração

Eleazar de Carvalho Filho 382.478.107-78 Subordinação Controlada Direta

Cnova N.V

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

membro do Conselho de Administração

Observação

Membro do Conselho de Administração

Observação

Administrador do Emissor

Vice Presidente do Conselho de Administração

Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser 234.109.258-64 Subordinação Controlador Indireto

Almanacenes Éxito S.A.

Almanacenes Éxito S.A.

Observação

Vice-Presidente comercial e de fornecimento

Pessoa Relacionada

Jose Gabriel Loaiza Herrera 000.000.000-00 Subordinação Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Membro do Conselho de Administração

Almanacenes Éxito S.A.

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Via Varejo S.A. 33.041.260/0652-90

Presidente do Conselho de Administração

Observação

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira 223.184.456-72 Subordinação Controlada Direta

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Cnova N.V

Administrador do Emissor

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira 223.184.456-72 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Administrador do Emissor

Manfred Heinrich Gartz Subordinação Controlador Indireto

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração

Observação

Diretor Financeiro

Observação

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Almanacenes Éxito S.A.

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

 
A CBD celebrou uma apólice de seguro com a XL Seguros Brasil S.A., com vigência 
de 23 de dezembro de 2016 a 23 de dezembro de 2017, para cobrir todos os 
administradores de suas sociedades controladas contra os danos a eles atribuídos no 
exercício de suas funções. A cobertura está limitada a R$ 133.875.000,00 para as 
perdas e danos decorrentes de um mesmo ato danoso relacionado ao mercado de 
capitais, com franquia de R$ 535.380,00 no que se refere a processos relacionados 
com a SEC e R$ 133.845,00 no que se refere a processos relacionados com a CVM. 
Esta apólice não tem franquia para as perdas e danos decorrentes de um mesmo ato 
danoso de outra natureza. Esta apólice é automaticamente estendida aos 
administradores das novas subsidiárias da CBD, desde que o total de ativos da nova 
subsidiária represente até 30% dos ativos da empresa segurada. 
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa

 
A Companhia se obriga a observar são aquelas normas constantes do Regulamento 
de Nível 1 da B3. Este regulamento estabelece normas para as companhias listadas 
na B3 neste segmento (Nível 1), que é um dos 5 segmentos possíveis de listagem 
(Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado). Em síntese, 
são essas as normas do Regulamento de Nível 1 que criam obrigações ou direitos 
adicionais para a Companhia: 

• Ao menos 25% das ações devem estar em circulação (free float). 

• O mandato dos membros do conselho de administração deve ser de até 2 
anos. 

• Os cargos de presidente do conselho de administração e o de diretor 
presidente não podem ser cumulados pela mesma pessoa. 

• Obrigatoriedade de ao menos uma reunião pública anual e da publicação de 
calendário corporativo; e 

• Obrigatoriedade da edição de uma política de negociação de valores 
mobiliários e de um código de conduta. 
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12.13 - Outras informações relevantes

 
Não aplicável. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
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13.1 – Descrição da política ou prática de remunera ção, inclusive da diretoria não 
estatuária 
 
(a) objetivos da política ou prática de remuneração 
 
O objetivo da nossa política ou prática de remuneração é remunerar nossos administradores e 
membros dos comitês da nossa Companhia, de acordo com as práticas de mercado, 
possibilitando a atração e retenção de profissionais qualificados e o envolvimento com a nossa 
Companhia. 
 
(b) composição da remuneração, indicando: 
 
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 
 
Os membros do nosso Conselho de Administração e comitês, inclusive os membros externos, 
bem como os membros do Conselho Fiscal recebem remuneração fixa mensal, desvinculada 
da efetiva participação em reuniões. Essa forma de remuneração está alinhada em relação à 
prática do mercado em geral e aos interesses da Companhia. Excepcionalmente, houve 
pagamento de bônus a determinados membros do nosso Conselho de Administração e comitês 
no ano de 2016 em função de dois eventos extraordinários específicos: 
 

a) determinados membros do Conselho de Administração integraram Comitê Especial 
Independente, criado conforme a Política para Transações com Partes Relacionadas 
da Companhia (cujos princípios refletem orientações gerais do Parecer de Orientação 
nº 35 desta CVM), com intuito de analisar o projeto para potencial integração dos 
negócios de comércio eletrônico desenvolvidos por Cnova Comércio Eletrônico S.A., 
subsidiária de Cnova N.V., sociedade controlada pela Companhia, aos negócios 
desenvolvidos pela Via Varejo S.A., tendo a integração ocorrida  em outubro de 2016; e 
 

b) membros do Comitê de Auditoria atuaram e acompanharam o processo de 
investigação externa que foi conduzido na Cnova Comércio Eletrônico S.A., e que 
resultou na reapresentação das demonstrações financeiras da Companhia do ano de 
2015, incluindo a reapresentação dos períodos comparativos de 2014 e 2013, e 
reapresentação do ITR do 1º. trimestre de 2016, conforme amplamente divulgado 
através do Fato Relevante de 26.07.2016.  

 
A remuneração dos nossos Diretores é composta pelos seguintes elementos: (i) remuneração 
fixa refletida num salário base, com o objetivo de manter o equilíbrio em relação à prática do 
mercado em geral; (ii) participação nos nossos resultados, com o objetivo de incentivar nossos 
profissionais a buscar o sucesso da nossa Companhia e compartilhar com eles os nossos 
resultados; e (iii) um plano de opção de compra de ações, que constitui um incentivo oferecido 
aos nossos executivos para garantir um negócio sustentável e de longo prazo. 
 
Os Diretores recebem, ainda, um pacote de benefícios alinhado às práticas de mercado, 
contemplando um plano de assistência médica, um plano de reembolso de despesas 
odontológicas, check up médico bienal, previdência privada, vale refeição, vale combustível e 
estacionamento no local de trabalho.  
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ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 
 
A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total 
nos exercícios sociais anteriores: 
 
Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016: 
 

% em relação à remuneração total 

 
Salário 
Base 

Benefícios Diretos 
e Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Planos de Opção de 
Compra de Ações Total 

Conselho de 
Administração 81,1% 0,0% 18,9% 0,0% 100,0% 

Diretoria 32,5% 7,2% 25,4% 35,0% 100,0% 
Conselho 
Fiscal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015: 
 

  % em relação à remuneração total 

 Salário Base Benefícios Diretos 
e Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Planos de Opção de 
Compra de Ações Total 

Conselho de 
Administração 100% 0% 0% 0% 100% 

Diretoria 57,7% 7,0% 25,7% 9,6% 100% 
Conselho 
Fiscal 100% 0% 0% 0% 100% 

 
Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014: 
 

  % em relação à remuneração total 

 Salário Base Benefícios Diretos 
e Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Planos de Opção de 
Compra de Ações Total 

Conselho de 
Administração 100% 0% 0% 0% 100% 

Diretoria 62,8% 4,9% 25,1% 7,2% 100% 
Conselho 
Fiscal 100% 0% 0% 0% 100% 

 
 
iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
 
Para fixar a remuneração de nossos administradores realizamos regularmente pesquisas de 
mercado, de forma a avaliar se os critérios e condições que adotamos para a determinação da 
remuneração são satisfatórios e nos permitem a retenção de nossos profissionais, bem como 
analisar a necessidade de se propor ajustes em algum componente da remuneração que possa 
estar desalinhado. Essa pesquisa é realizada anualmente pela consultoria especializada e 
reconhecida no mercado Korn Ferry – Hay Group, através da pesquisa Top Exec contratada 
por nós e que leva em consideração o know-how; soluções de problemas e responsabilidade 
de cada membro da administração para pontuação dos cargos. Esse sistema de pontos é 
organizado por grades salariais com salários médios por grade. Nossa estratégia busca manter 
alinhamento com o ponto médio salarial do mercado nos principais grupos econômicos que 
atuam no país. 
 
O cálculo da participação de nossos Diretores em nossos resultados, por sua vez, é baseado 
em indicadores alinhados ao planejamento estratégico da nossa Companhia, definidos com 
base em nosso plano de negócios e nos resultados a serem alcançados. 
 

PÁGINA: 229 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

3 
 

Para informações adicionais sobre nossos planos de opção de compra de ações e de 
remuneração baseado em opções de compra de ações, vide item 13.4 abaixo. 
 
iv. razões que justificam a composição da remuneração 
 
O que justifica a composição da nossa política de remuneração é o nosso foco em resultados, 
o qual depende da contínua busca pelos melhores talentos, profissionais competentes, 
qualificados, dedicados e valiosos para a nossa Companhia. 
 
Ao analisar o valor da remuneração total de um membro da Diretoria da Companhia é 
necessário destacar que a Companhia referenda a política de remuneração de maneira a 
garantir que o valor percebido pelos membros da Diretoria esteja alinhado às empresas com as 
quais nos comparamos (maiores grupos econômicos do Brasil) e, equivalente à remuneração 
total dos 10% melhores pagadores do Brasil segundo o resultado da referida pesquisa. 
v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 
 
O Presidente do Conselho de Administração não recebe nenhum tipo de remuneração pois 
renunciou ao seu direito de receber. 
 
(c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 
 
Visando cumprir com os objetivos da política de remuneração que é remunerar de acordo com 
as práticas de mercado (aferidas através da Pesquisa Top Exec da Korn Ferry - Hay Group que 
usa como parâmetros de comparação os grandes grupos econômicos que atuam no país), 
possibilitando atrair e reter os melhores talentos em busca de excelência, cada elemento da 
remuneração considera os seguintes indicadores de desempenho na sua determinação: 
 

• Remuneração fixa (Salário Base e Benefícios diretos e indiretos): determinada com base 
em estruturas de remuneração competitivas que levam em consideração o know-how; 
soluções de problemas e responsabilidade de cada cargo, seguindo práticas de mercado. 
Para aferirmos a prática de mercado, utilizamos metodologia praticada pela consultoria 
especializada Korn Ferry - Hay Group que leva em consideração estes itens mencionados 
acima para pontuação dos cargos. Esse sistema de pontos é organizado por grades 
salariais com salários médios por grade. Nossa estratégia busca manter alinhamento com 
o ponto médio salarial do mercado. 
 

• Remuneração variável: observamos indicadores de desempenho alinhados ao 
planejamento estratégico da Companhia, definidos com base em nosso plano de negócios 
e nos resultados a serem alcançados: Vendas Líquidas, Margem Líquida, Despesas Gerais 
Administrativas e de Vendas, EBITDA, Lucro Líquido, Dívida Líquida, Índice de 
Sustentabilidade (% Pessoas com Deficiências; % Mulheres na Liderança; Consumo de 
Energia), Nº de Tickets (Transações) e Market Share.  Estes indicadores compõe o painel 
de metas que é dividido em metas de Grupo (40%), Área / Individual (40%) e 
Comportamental (20%). 

 
• Remuneração baseada em ações: informações sobre os critérios e características da 

remuneração baseada em ações estão dispostos no item 13.4 do Formulário de 
Referência. 
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(d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho 
 
Estruturamos a nossa remuneração por meio de programas que monitoram o cumprimento de 
metas previamente definidas pela nossa Companhia e os resultados efetivamente alcançados. 
 
(e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e 

longo prazo da Companhia 
 
A fim de alinhar a Diretoria com os objetivos da Companhia em uma perspectiva de curto e 
médio prazo, oferecemos aos nossos Diretores uma remuneração fixa (salário base) e, além 
disso, uma parcela de remuneração variável, a ser paga na forma de participação nos 
resultados. Ademais, oferecemos aos nossos Diretores um plano de opção de compra de 
ações e um plano de remuneração baseado em opção de compra de ações que, por possuírem 
determinadas características como períodos de carência para exercício das opções e lock up 
das ações adquiridas, mantém a Diretoria alinhada com os objetivos da Companhia em uma 
perspectiva de longo prazo. Cumpre esclarecer, ainda, que o plano de opção de compra de 
ações, o plano de remuneração baseado em opção de compra de ações e a participação nos 
resultados compõem a remuneração variável da Diretoria. 
 
A remuneração dos membros de nosso Conselho de Administração, Conselho Fiscal e comitês 
é reajustada com base no valor usualmente pago pelo mercado, incentivando tais profissionais 
a manterem a excelência no exercício de suas funções e a contínua busca pela melhoria de 
nossos resultados. Nesse sentido, entendemos que nossa política e prática de remuneração 
estão adequadas aos nossos interesses de curto, médio e longo prazo. 
 
(f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores 

diretos ou indiretos 
 
A remuneração de nossos administradores e membros dos comitês é suportada 
exclusivamente pela nossa Companhia. 
 
(g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 

evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia 
 
Não há qualquer remuneração ou benefício garantido aos nossos administradores ou membros 
dos nossos comitês vinculados à ocorrência de eventos societários. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 5.542.059,00 0,00 5.542.059,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 22.835.441,00 0,00 22.835.441,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 21.895.438,00 0,00 21.895.438,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

INSS

Observação O número total de membros de cada 
órgão e o número total de membros 
remunerados de cada órgão foi 
apurado da forma especificada no 
item 10.2.13.b do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2017.

O número total de membros de 
cada órgão e o número total de 
membros remunerados de cada 
órgão foi apurado da forma 
especificada no item 10.2.13.b 
do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 
01/2017.

O número total de membros de 
cada órgão e o número total de 
membros remunerados de cada 
órgão foi apurado da forma 
especificada no item 10.2.13.b 
do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 
01/2017.

Nº total de membros 15,00 7,75 3,00 25,75

Salário ou pró-labore 5.911.500,00 32.701.251,00 684.000,00 39.296.751,00

Benefícios direto e indireto 0,00 5.491.711,00 0,00 5.491.711,00

Nº de membros remunerados 14,00 7,75 3,00 24,75

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 5.911.500,00 88.465.900,00 684.000,00 95.061.400,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2017 - Valores Anuais

Nº total de membros 14,58 6,83 21,41

Nº de membros remunerados 13,58 6,83 20,41

Benefícios direto e indireto 0,00 4.712.181,00 4.712.181,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 5.778.338,00 21.322.917,00 27.101.255,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00

Observação O número total de membros de cada 
órgão e o número total de membros 
remunerados de cada órgão foi 
apurado da forma especificada no 
item 10.2.13.b do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2017.

O número total de membros de 
cada órgão e o número total de 
membros remunerados de cada 
órgão foi apurado da forma 
especificada no item 10.2.13.b 
do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 
01/2017.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 23.112.124,00 23.112.124,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

INSS

Outros 0,00 4.488.555,00 4.488.555,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 16.684.368,00 16.684.368,00

Bônus 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

Total da remuneração 7.128.338,00 70.320.145,00 77.448.483,00

Bônus 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 13.377.018,00 13.377.018,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 12,50 6,75 19,25

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 11,50 6,75 18,25

Benefícios direto e indireto 0,00 3.662.836,00 3.662.836,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 4.023.312,00 30.041.266,00 34.064.578,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Observação O número total de membros de cada 
órgão e o número total de membros 
remunerados de cada órgão foi 
apurado da forma especificada no 
item 10.2.13.b do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2017.

O número total de membros de 
cada órgão e o número total de 
membros remunerados de cada 
órgão foi apurado da forma 
especificada no item 10.2.13.b 
do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 
01/2017.

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 4.023.312,00 52.081.120,00 56.104.432,00

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 20.759.354,00 0,00 20.759.354,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Nº total de membros 9,00 7,08 3,00 19,08

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 8,00 7,08 3,00 18,08

Benefícios direto e indireto 0,00 4.022.234,00 0,00 4.022.234,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 4.149.322,00 52.019.172,00 168.000,00 56.336.494,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Observação O número total de membros de cada 
órgão e o número total de membros 
remunerados de cada órgão foi 
apurado da forma especificada no 
item 10.2.13.b do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2017.

O número total de membros de 
cada órgão e o número total de 
membros remunerados de cada 
órgão foi apurado da forma 
especificada no item 10.2.13.b 
do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 
01/2017.

O número total de membros de 
cada órgão e o número total de 
membros remunerados de cada 
órgão foi apurado da forma 
especificada no item 10.2.13.b 
do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 
01/2017.

Total da remuneração 4.149.322,00 82.800.760,00 168.000,00 87.118.082,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

1 
1- Conforme descrito no item 13.1.c, a política de remuneração variável (Participação no Resultado) do GPA 

prevê um painel de indicadores de desempenho com definição de mínimo, target e máximo esperados. Ao 

atingir o mínimo esperado, o valor a ser pago é igual a zero.  

13.3 Remuneração variável do conselho de administra ção, diretoria 
estatutária e conselho fiscal 
 
Os membros do nosso Conselho de Administração e do nosso Conselho Fiscal não recebem 
remuneração variável no exercício de seus cargos, ressalvado o bônus pago, em caráter 
excepcional, a determinados membros do Conselho de Administração e comitês por sua 
atuação específica em determinados projetos extraordinários no ano de 2016, cujo descritivo 
detalhado está no item 13.1 acima. 
 
Abaixo apresentamos a remuneração variável dos membros do nosso Conselho de 
Administração e Diretoria prevista para pagamento em 2017 e paga com relação aos exercícios 
2016, 2015 e 2014. 
 
Valores previstos para o exercício de 2017 
 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros .............................. 7,75 

Número de membros remunerados 7,75 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ...................... 0 

 Valor máximo previsto ..................... 0 

 Valor previsto – metas atingidas ...... 0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto¹ ..................... 0 

 Valor máximo previsto .....................  45.670.882 

 Valor previsto – metas atingidas ...... 22.835.441 
 
Valores pagos com referência ao exercício de 2016: 
 

(Valores em R$, quando aplicável) 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Número de membros .............................. 14,58 6,83 

Número de membros remunerados 13,58 6,83 

Bônus   

 Valor mínimo previsto ...................... 0 0 

 Valor máximo previsto ..................... 0 0 

 Valor previsto – metas atingidas ...... 0 0 

 Valor efetivamente reconhecido ...... R$ 1.350.000 0 

Participação no Resultado   

 Valor mínimo previsto¹ ..................... 0 0 

 Valor máximo previsto ..................... 0 R$ 60.050.712 

 Valor previsto – metas atingidas ...... 0 R$ 30.025.356 

 Valor efetivamente reconhecido ...... 0 R$ 16.684.368 
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

2 
1- Conforme descrito no item 13.1.c, a política de remuneração variável (Participação no Resultado) do GPA 

prevê um painel de indicadores de desempenho com definição de mínimo, target e máximo esperados. Ao 

atingir o mínimo esperado, o valor a ser pago é igual a zero.  

 
Valores pagos com referência ao exercício de 2015: 
 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros .............................. 6,75 

Número de membros remunerados 6,75 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ...................... 0 

 Valor máximo previsto ..................... 0 

 Valor previsto – metas atingidas ...... 0 

 Valor efetivamente reconhecido ...... 0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto¹ ..................... 0 

 Valor máximo previsto ..................... R$ 23.951.847 

 Valor previsto – metas atingidas ...... R$ 13.377.018 

 Valor efetivamente reconhecido ...... R$ 11.373.789 
 
 
 
Valores pagos com referência ao exercício de 2014: 
 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros .............................. 7,08 

Número de membros remunerados 7,08 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ...................... 0 

 Valor máximo previsto ..................... 0 

 Valor previsto – metas atingidas ...... 0 

 Valor efetivamente reconhecido ...... 0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto¹ ..................... 0 

 Valor máximo previsto ..................... R$ 43.594.645 

 Valor previsto – metas atingidas ...... R$ 21.797.322 

 Valor efetivamente reconhecido ...... R$ 20.759.354 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

 
Em 9 de maio de 2014, nossos acionistas aprovaram em assembleia geral extraordinária 
(i) a descontinuação do Plano de Opção de Compra de Ações “Ações com Açúcar” 
(“Plano de Opção Antigo”), aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 20 
de dezembro de 2006, para novas outorgas de opções, sem prejuízo das opções já 
outorgadas que permanecerão em vigor sob os mesmos termos e condições; (ii) a criação 
do Plano de Opção de Compra de Ações e seu respectivo contrato padrão de outorga 
(“Plano de Opção”); e (iii) a criação do Plano de Remuneração em Opção de Compra de 
Ações e seu respectivo contrato padrão de outorga (“Plano de Remuneração” e, em 
conjunto com o Plano de Opção Antigo e o Plano de Opção, os “Planos”). O Plano de 
Opção e o Plano de Remuneração tiveram ainda alterações aprovadas em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2015. 
 
A seguir descrevemos os Planos que possuíam opções vigentes em 31 de dezembro de 
2016: 
 
PLANO DE OPÇÃO ANTIGO 
 
a. termos e condições gerais 
 
Nosso Plano de Opção Antigo é administrado por um comitê eleito pelo nosso Conselho 
de Administração, denominado Comitê de Administração do Plano de Outorga de Opção 
de Compra de Ações (“Comitê de Stock Option”). Esse comitê determinava os 
funcionários a serem beneficiados periodicamente com opções de compra de ações, com 
base em suas atribuições, responsabilidades e performance, definindo as condições 
aplicáveis.  
 
Nosso Comitê de Stock Option desenvolvia ciclos anuais de outorga de opções. Cada 
ciclo de outorga recebeu um número de série iniciado pela letra A. No exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2016, encontravam-se em vigor opções outorgadas da 
Série A7 do Plano de Opção Antigo, as quais encontravam-se integralmente realizadas 
contabilmente e cujo prazo de exercício se encerra em 31 de março de 2017. 
 
As opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção Antigo podem ser diferenciadas em 
“Gold” e “Silver”, diferenciação que implica em alteração no preço de exercício das 
opções, conforme exposto no item (i) abaixo. 
 
O Comitê de Stock Option aprovou, durante o ano de 2013, novos critérios para apuração 
do índice de redução e/ou aumento (redutor ou acelerador) da quantidade de opções 
outorgadas classificadas como “Gold” em cada série do Plano de Opção Antigo, de 
acordo com a análise do cumprimento do conceito do retorno sobre o capital investido 
(ROIC). De acordo com o item 3.3 do Plano de Opção Antigo, o Comitê decidiu que para 
a Série A7 (e para a série anterior a essa), inclusive, a redução ou o aumento da 
quantidade de opções do tipo “Gold” seria apurado com base no atendimento do Return 
on Capital Employed (ROCE) da CBD. 
 
Não há um limite para a redução ou aceleração naquele novo critério aprovado. No 
vesting da opção será calculado o ROIC/ROCE médio dos 3 últimos exercícios sociais, 
frente ao ROIC/ROCE determinado na outorga de cada série. 
 
b. principais objetivos do plano 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

 
O Plano de Opção Antigo tinha por objetivo: (i) atrair e manter vinculados à nossa 
Companhia executivos e profissionais altamente qualificados; (ii) propiciar a participação 
dos nossos administradores e empregados no nosso capital e nos acréscimos 
patrimoniais decorrentes dos resultados para os quais referidos administradores, 
empregados e prestadores de serviços tenham contribuído; e (iii) alinhar os interesses 
dos nossos administradores e empregados com os interesses de nossos acionistas, 
incentivando o desempenho desses profissionais e assegurando continuidade na 
administração da nossa Companhia. 
 
c. forma como o plano contribui para esses objetivos 
 
Os beneficiários do Plano de Opção Antigo são incentivados a gerar mais resultados para 
nossa Companhia, primeiramente para atingirem suas metas enquanto administradores e 
empregados da nossa Companhia, e, posteriormente, para terem suas ações, recebidas a 
título de remuneração, valorizadas. 
 
d. como o plano se insere na política de remuneração da Companhia 
 
O Plano de Opção Antigo constituía elemento da remuneração de nossos administradores 
e eram alinhados com nossa política de remuneração, que visa à retenção de nossos 
administradores e funcionários e no incentivo à geração de melhores resultados. 
 
e. como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, 
médio e longo prazo 
 
Uma vez que as opções eram outorgadas anualmente e com base nos nossos resultados, 
entendemos que o Plano de Opção Antigo se alinhava com nossos interesses de curto 
prazo ao incentivar seus beneficiários a atingirem suas metas individuais e as metas de 
nossa Companhia. Ademais, promovia a retenção de nossos Diretores e funcionários 
beneficiários do Plano de Opção Antigo, bem como a atração de novos profissionais, 
alinhando-se com nossos interesses de médio prazo. Por fim, conforme exposto no item 
(j) abaixo, os beneficiários do Plano de Opção Antigo somente estariam aptos a exercer 
suas opções a partir de um determinado prazo de vínculo com nossa Companhia, o que 
os incentivava a gerarem melhores resultados a longo prazo, para terem suas ações 
valorizadas, além de retê-los por um maior período, alinhando-se com nossos interesses 
de longo prazo. 
 
f. número máximo de ações abrangidas 
 
O número máximo de ações abrangidas pelo Plano de Opção Antigo era de 15.500.000 
ações preferenciais (conforme deliberado por nosso Conselho de Administração em 
Reunião realizada em 19 de fevereiro de 2013). 
 
 Quando as opções de compra de ações eram exercidas, emitíamos novas ações aos 
beneficiários, observado nosso direito de utilizar ações mantidas em nossa tesouraria. 
 
g. número máximo de opções a serem outorgadas 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
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Não havia número máximo de opções a serem outorgadas no âmbito do Plano de Opção 
Antigo, contanto que o número total de ações decorrentes de seu exercício não ultrapasse 
o limite indicado no item (f) acima e o limite de 2% do nosso capital social por Série. 
 
h. condições de aquisição de ações 
 
O Comitê de Stock Option estabeleceu em cada Série e, se necessário fosse, em cada 
caso, os prazos e as condições para aquisição do direito ao exercício das opções 
outorgadas, mediante disposição expressa no respectivo contrato de adesão assinado 
com o beneficiário. 
 
Para adquirir ações objeto do Plano de Opção Antigo, os beneficiários tinham que 
permanecer vinculados à nossa Companhia por um prazo específico, conforme exposto 
no item (j) abaixo, ressalvados os casos de desligamento descritos no item (n) abaixo. 
 
As opções podiam ser exercidas total ou parcialmente até o prazo de expiração da 
respectiva opção. Para informações sobre o prazo de expiração das opções atualmente 
em vigor, vide item 13.6 abaixo. 
 
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
 
Nas opções classificadas como “Silver”, o preço de exercício por ação preferencial é o 
correspondente à média do preço de fechamento nas negociações de ações preferenciais 
de emissão da nossa Companhia realizadas nos últimos 20 pregões da B3, anteriores à 
data em que o Comitê de Stock Option deliberar a outorga da opção. Após apurado esse 
preço médio, era aplicado um deságio de 20%. 
 
Nas opções classificadas como “Gold”, o preço de exercício por ação preferencial é 
correspondente a R$0,01. 
 
j. critérios para fixação do prazo de exercício 
 
Como regra geral do Plano de Opção Antigo, que podia ser alterada pelo Comitê de Stock 
Option em cada série, a aquisição do direito ao exercício da opção “Silver” dar-se-ia a 
partir do 36º mês e até o 48º mês, contado da data de assinatura do respectivo contrato 
de adesão, tendo o beneficiário o direito de exercer 100% das opções. O exercício das 
opções classificadas como “Gold” ocorrerá no mesmo período, mas o percentual de tais 
opções sujeitas a exercício será determinado pelo Comitê de Stock Option no 35º mês, 
contado da data de assinatura do respectivo contrato de adesão. 
 
As opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção Antigo podem ser exercidas integral 
ou parcialmente. Vale ressaltar que as opções “Gold” são adicionais às opções “Silver” e, 
dessa forma, as opções “Gold” somente podem ser exercidas em conjunto com as opções 
“Silver”. 
 
k. forma de liquidação 
 
O preço referente ao exercício das opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção 
Antigo deve ser pago integralmente em moeda corrente nacional pelo beneficiário, sendo 
que o preço de exercício deve ser pago em 1 parcela devida 30 dias após a data de 
subscrição das respectivas ações, exceto nos casos de desligamento do beneficiário 
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descritos no item (n) abaixo, hipóteses em que o preço de exercício deve ser pago à vista 
no ato da subscrição. 
 
l. restrições à transferência das ações 
 
O Comitê de Stock Option poderá estabelecer restrições à transferência ou circulação das 
ações obtidas com o exercício das opções. 
 
m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração 
ou extinção do plano 
 
O número de ações a serem adquiridas no âmbito das Séries “Gold”, conforme exposto 
no item (j) acima, pode ser limitado pelo Comitê de Stock Option. 
 
O Plano de Opção Antigo e as opções outorgadas são automaticamente extintos no caso 
de dissolução ou liquidação da nossa Companhia. 
 
Por fim, o Comitê de Stock Option pode determinar a suspensão, alteração ou extinção do 
Plano de Opção Antigo sem o consentimento prévio dos beneficiários, desde que não 
haja prejuízo aos seus direitos e obrigações. 
 
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos 
previstos no plano de remuneração baseado em ações 
 
No caso de desligamento involuntário de qualquer beneficiário do Plano de Opção Antigo 
até o último dia útil do 35º mês contado da data de assinatura de seu respectivo contrato 
de adesão, será adquirido o direito de exercício de 100% das opções classificadas como 
“Silver” e “Gold”. Nessa hipótese, não será aplicável a variação no número de ações 
decorrentes do exercício de opções classificadas como “Gold” determinadas pelo Comitê 
de Stock Option, descrita no item (j) acima, sendo objeto de exercício o número total de 
ações atribuído inicialmente pelo Comitê. 
 
No caso de desligamento involuntário de qualquer beneficiário do Plano de Opção Antigo 
entre o último dia útil do 35º mês e o último dia útil do 48º mês contado da data da 
assinatura do respectivo contrato de adesão, também será adquirido o direito de exercício 
de 100% das opções classificadas como “Silver” e “Gold”. No entanto, nessa hipótese, 
permanecerá aplicável a variação pelo Comitê de Stock Option no número de ações 
decorrentes do exercício de opções classificadas como “Gold”, descrita no item (j) acima.  
 
Em ambos os casos, os beneficiários tem que comunicar sua intenção de exercer as 
opções a eles outorgadas em até 15 dias, contados da data de seu desligamento. 
 
No caso de desligamento voluntário de qualquer beneficiário do Plano de Opção Antigo, 
e/ou por justa causa, conforme a legislação trabalhista, não será adquirido direito de 
exercício das opções classificadas como “Silver” ou “Gold”. 
 
No caso de morte, invalidez ou incapacidade permanente de qualquer beneficiário, serão 
aplicáveis as regras de desligamento involuntário descritas acima, podendo o exercício da 
opção ser realizado por pessoa devidamente habilitada pelo poder competente. 
 
PLANO DE REMUNERAÇÃO 
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a. termos e condições gerais 
 
O Plano de Remuneração será administrado pelo Conselho de Administração da 
Companhia, o qual, instituiu o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da 
Companhia para assessorá-lo na administração do Plano de Remuneração (“Comitê”). 
 
Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das séries 
do Plano de Remuneração e sempre que for necessário, para decidirem sobre as 
questões suscitadas a respeito do Plano de Remuneração. 
 
Cada série de outorga de opções de compra receberá a letra “B” seguida de um número. 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, encontravam-se em vigor 
opções outorgadas das Séries B1, B2 e B3 do Plano de Remuneração. 
 
São elegíveis para participar do Plano de Remuneração os empregados e 
administradores da Companhia, sendo certo que poderão também participar os 
empregados e administradores das sociedades integrantes do GPA, que sejam 
considerados executivos-chave (“Participante”), ficando todos eles sujeitos à aprovação 
do Conselho de Administração da Companhia ou do Comitê, conforme aplicável. 
 
A participação do Participante no Plano de Remuneração não interfere na remuneração a 
que este faz jus como empregado e/ou administrador da Companhia, tais como salário, 
honorário, pró-labore, benefício, participação no lucro e/ou qualquer outra vantagem ou 
remuneração. 
 
b. principais objetivos do plano 
 
O Plano de Remuneração estabelece as condições para que a Companhia outorgue 
opções de compra de ações a seus administradores e empregados, tendo por objetivos: 
(i) atrair e manter vinculados à Companhia (ou conforme o caso, a sociedades do GPA) 
executivos e profissionais altamente qualificados; (ii) propiciar a participação dos 
administradores e empregados da Companhia ou conforme o caso, de sociedades do 
GPA no capital da Companhia e nos acréscimos patrimoniais decorrentes dos resultados 
para os quais referidos administradores e empregados tenham contribuído; (iii) estimular a 
consecução dos objetivos sociais da Companhia; e (iv) alinhar os interesses dos 
administradores e empregados da Companhia ou de sociedades do GPA com os dos 
acionistas da Companhia, desta forma, incentivando o desempenho desses profissionais 
e assegurando sua continuidade na administração da Companhia. 
 
c. forma como o plano contribui para esses objetivos 
 
O Plano de Remuneração contribui para os objetivos da Companhia ao incentivar o 
alinhamento de seus interesses de longo prazo e dos interesses dos altos executivos para 
a obtenção de alta performance e valorização da Companhia. 
 
d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor 
 
A Companhia acredita que, ao atribuir aos Participantes a possibilidade de assumirem 
posição de investidor, estimula que a atuação de tais Participantes na gestão da 
Companhia seja feita com vistas à criação de valor para ela e seus acionistas. 
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e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, 
médio e longo prazo 
 
Por meio do Plano de Remuneração, a Companhia busca estimular a melhoria em sua 
gestão, visando ganhos pelo comprometimento com os resultados em longo prazo. A 
melhoria dos resultados e valorização das ações de emissão da Companhia, por sua vez, 
maximizam os ganhos dos Participantes na posição de investidor em conjunto com os 
demais acionistas da Companhia. 
 
f. número máximo de ações abrangidas 
 
As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano de Remuneração 
poderão conferir direitos de aquisição sobre um número de ações que não exceda 2% 
(dois por cento) do total de ações preferenciais de emissão da Companhia. O número 
total de ações emitidas ou passíveis de serem emitidas, nos termos do Plano de 
Remuneração está sujeito a ajustes em virtude de desdobramentos, grupamentos e 
bonificações. 
 
g. número máximo de opções a serem outorgadas 
 
O número máximo de opções a serem outorgadas está limitado ao número máximo de 
ações abrangidas pelo Plano de Remuneração, conforme descrito no item (f) acima. 
 
Cada opção de compra de ações dará ao Participante o direito a subscrever ou adquirir 1 
(uma) ação preferencial de emissão da Companhia. 
 
h. condições de aquisição de ações 
 
A outorga das opções de compra de ações será formalizada pela assinatura entre a 
Companhia e o Participante do contrato de opção, o qual deverá especificar o número 
total de ações objeto da respectiva opção, o prazo e as condições para a efetiva aquisição 
do direito de exercício da opção, as condições para tal exercício, o preço de aquisição e 
as condições para seu pagamento, observado o disposto no Plano de Remuneração 
(“Contrato de Opção”). 
 
Para os fins do Plano de Remuneração, a data da deliberação pelo Comitê da série de 
outorga de opções de compra será a data em que as opções deverão ser consideradas 
outorgadas aos respectivos Participantes, desde que o Participante, ainda que em data 
posterior à data de deliberação pelo Comitê, aceite integrar o Plano de Remuneração com 
a formalização do Contrato de Opção (“Data de Outorga”). 
 
O Participante que desejar exercer suas opções de compra deverá comunicar por escrito 
à Companhia, durante o Período de Exercício (conforme definido no item (i) abaixo), a sua 
intenção de fazê-lo, indicando a quantidade de opções que deseja exercer. Tal 
comunicação deverá seguir o modelo de termo de exercício anexo ao respectivo Contrato 
de Opção (“Termo de Exercício de Opção”). 
 
O Participante poderá exercer suas opções de compra total ou parcialmente, em uma ou 
mais vezes, desde que para cada exercício envie o correspondente Termo de Exercício 
de Opção durante o Período de Exercício. 
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i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
 
O preço de exercício de cada opção de compra de ações outorgada no âmbito do Plano 
de Remuneração deverá ser correspondente a R$0,01 (um centavo) (“Preço de 
Exercício”). 
 
j. critérios para fixação do prazo de exercício 
 
As opções concedidas a um Participante não serão exercíveis pelo período de 36 (trinta e 
seis) meses contados da Data de Outorga (“Período de Carência”), e somente poderão 
ser exercidas no período que se inicia no primeiro dia do 37º (trigésimo sétimo) mês, 
contado da Data da Outorga, e se encerra no último dia do 42º (quadragésimo segundo) 
mês, contado da Data da Outorga (“Período de Exercício”), ressalvadas as hipóteses de 
antecipação, conforme item (n) e subitens aplicáveis, abaixo, ou autorizadas pelo Comitê, 
nos termos do plano. 
 
k. forma de liquidação 
 
Até o dia 30 do mês em que receber o Termo de Exercício da Opção, a Companhia 
deverá informar por escrito ao respectivo Participante: (i) o preço total de exercício a ser 
pago, resultante da multiplicação do Preço de Exercício pela quantidade de opções 
informada pelo Participante no Termo de Exercício da Opção; (ii) a data de entrega ao 
Participante das ações objeto do exercício das opções, a qual deverá ocorrer em até 60 
(sessenta) dias contados da data de recebimento do Termo de Exercício da Opção (“Data 
de Aquisição das Ações”); (iii) a quantidade de ações a ser entregue ao Participante; e (iv) 
o período em que Participante deverá efetuar o pagamento do preço total de exercício, 
em moeda corrente, por meio de cheque ou transferência eletrônica disponível para a 
conta bancária de titularidade da Companhia, observado que a data limite de pagamento 
será sempre o 10º (décimo) dia que antecede a Data de Aquisição das Ações. 
 
I. restrições à transferência das ações 
 
O Plano de Remuneração não prevê restrições à transferência ou circulação das ações 
obtidas com o exercício das opções, ficando ressalvada a competência do Conselho de 
Administração para estabelecer tais restrições nos contratos de outorga que entender 
necessários. 
 
m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração 
ou extinção do plano 
 
As opções outorgadas nos termos do Plano de Remuneração extinguir-se-ão 
automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos: 
(i) mediante o seu exercício integral, na forma estabelecida no item 6 do Plano de 
Remuneração; (ii) após o decurso do prazo de vigência da opção de compra; (iii) 
mediante o distrato, por comum acordo entre a Companhia e o Participante, do Contrato 
de Opção; (iv) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; ou 
(v) nas hipóteses previstas no item (n) abaixo: observadas eventuais condições 
específicas que o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração poderá estabelecer a 
determinados Participantes. 
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Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação do Plano de 
Remuneração venham a ser alterados como resultado de bonificações, desdobramentos, 
grupamentos, conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em 
ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Comitê realizar o 
ajuste correspondente no número e classe das ações objeto das opções outorgadas e seu 
respectivo preço de exercício, para evitar distorções na aplicação do Plano de 
Remuneração. 
 
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos 
previstos no plano de remuneração baseado em ações 
 
Nas hipóteses de desligamento do Participante por demissão, com ou sem justa causa, 
renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os 
direitos a ele conferidos, de acordo com o Plano de Remuneração, poderão ser extintos 
ou modificados, observado o disposto abaixo: 
 
Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Participante: 
 
(i) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
de forma involuntária, mediante dispensa sem justa causa, ou destituição do seu cargo 
sem violação dos deveres e atribuições de administrador, o Participante poderá exercer, 
no prazo de 10 (dez) dias contados da data do desligamento, o número de opções 
calculado pro rata temporis em relação ao Período de Carência. Não havendo o exercício 
pelo Participante no prazo acima mencionado, todas as opções de compra não exercidas 
serão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, e sem direito a qualquer indenização; 
 
(ii) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
de forma involuntária, mediante dispensa por justa causa, ou destituição do seu cargo por 
violar os deveres e atribuições de administrador, todas as opções de compra já exercíveis 
ou ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu 
desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de 
aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; 
 
(iii) desligar-se da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
de forma voluntária, pedindo demissão do seu emprego, ou renunciando ao seu cargo de 
administrador, todas as opções de compra já exercíveis ou ainda não exercíveis de 
acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, restarão 
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, e sem direito a qualquer indenização; 
 
(iv) desligar-se da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
por aposentadoria, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da aposentadoria, o 
Participante poderá exercer todas as opções de compra de acordo com o Contrato de 
Opção, inclusive as opções de compra em Período de Carência, observadas as demais 
disposições do item 6 do Plano Remuneração. Não havendo o exercício pelo Participante 
no prazo acima mencionado, todas as opções de compra não exercidas serão 
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, e sem direito a qualquer indenização; e 
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(v) desligar-se da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
por falecimento ou invalidez permanente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
falecimento ou declaração de invalidez permanente, conforme o caso, os herdeiros e 
sucessores legais do Participante, conforme aplicável, poderão exercer todas as opções 
de compra de acordo com o Contrato de Opção, inclusive as opções de compra em 
Período de Carência, observadas as demais disposições do item 6 do Plano de 
Remuneração. Não havendo o exercício pelos herdeiros ou sucessores legais do 
Participante no prazo acima mencionado, todas as opções de compra não exercidas 
serão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, e sem direito a qualquer indenização. 
 
PLANO DE OPÇÃO 
 
a. termos e condições gerais 
 
O Plano de Opção será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o 
qual instituiu o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração para assessorá-lo na 
administração do Plano de Opção (“Comitê”). 
 
Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das séries 
do Plano de Opção e, sempre que for necessário, para decidirem sobre as questões 
suscitadas a respeito do Plano de Opção. Cada série de outorga de opções de compra 
receberá a letra “C” seguida de um número. No exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016, encontravam-se em vigor opções outorgadas da Série C1, C2 e C3 do 
Plano de Opção. 
 
São elegíveis para participar do Plano de Opção os empregados e administradores da 
Companhia, sendo certo que poderão também participar os empregados e 
administradores das sociedades integrantes do GPA, que sejam considerados executivos-
chave (“Participante”), ficando todos eles sujeitos à aprovação do Comitê. 
 
A participação do Participante no Plano de Opção não interfere na remuneração a que 
este faz jus como empregado e/ou administrador da Companhia, tais como salário, 
honorário, pró-labore, benefício, participação no lucro e/ou qualquer outra vantagem ou 
remuneração. 
 
b. principais objetivos do plano 
 
O Plano de Opção estabelece as condições para que a Companhia outorgue opções de 
compra de ações a seus administradores e empregados, tendo por objetivos: (i) propiciar 
a participação dos administradores e empregados da Companhia ou de sociedades do 
GPA no capital da Companhia e nos acréscimos patrimoniais decorrentes dos resultados 
para os quais referidos administradores e empregados tenham contribuído; (ii) estimular a 
consecução dos objetivos sociais da Companhia; e (iii) alinhar os interesses dos 
administradores e empregados da Companhia ou de sociedades do GPA com os dos 
acionistas da Companhia. 
 
c. forma como o plano contribui para esses objetivos 
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O Plano contribui para os objetivos da Companhia ao incentivar o alinhamento de seus 
interesses de longo prazo e dos interesses dos altos executivos para a obtenção de alta 
performance e valorização da Companhia. 
 
d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor 
 
A Companhia acredita que, ao atribuir aos Participantes a possibilidade de assumirem 
posição de investidor, estimula que a atuação de tais Participantes na gestão da 
Companhia seja feita com vistas à criação de valor para ela e seus acionistas. 
 
e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, 
médio e longo prazo 
 
Por meio do Plano de Opção, a Companhia busca estimular a melhoria em sua gestão, 
visando ganhos pelo comprometimento com os resultados em longo prazo. A melhoria 
dos resultados e valorização das ações de emissão da Companhia, por sua vez, 
maximizam os ganhos dos Participantes na posição de investidor em conjunto com os 
demais acionistas da Companhia. 
 
f. número máximo de ações abrangidas 
 
As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano de Opção poderão 
conferir direitos de aquisição sobre um número de ações que não exceda 2% (dois por 
cento) do total de ações preferenciais de emissão da Companhia. O número total de 
ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano de Opção está 
sujeito a ajustes em virtude de desdobramentos, grupamentos e bonificações. 
 
g. número máximo de opções a serem outorgadas 
 
O número máximo de opções a serem outorgadas está limitado ao número máximo de 
ações abrangidas pelo Plano de Opções, conforme descrito no item (f) acima. 
 
Cada opção de compra de ações dará ao Participante o direito a subscrever ou adquirir 1 
(uma) ação preferencial de emissão da Companhia. 
 
h. condições de aquisição de ações 
 
A outorga das opções de compra de ações será formalizada pela assinatura entre a 
Companhia e o Participante do contrato de opção, o qual deverá especificar o número 
total de ações objeto da respectiva opção, o prazo e as condições para a efetiva aquisição 
do direito de exercício da opção, as condições para tal exercício, o preço de aquisição e 
as condições para seu pagamento, observado o disposto no Plano (“Contrato de Opção”). 
 
Para os fins do Plano de Opção, a data da deliberação pelo Comitê da série de outorga 
de opções de compra será a data em que as opções deverão ser consideradas 
outorgadas aos respectivos Participantes, desde que o Participante, ainda que em data 
posterior à data de deliberação pelo Comitê, aceite integrar o Plano de Opção com a 
formalização do Contrato de Opção (“Data de Outorga”). 
 
O Participante que desejar exercer suas opções de compra deverá comunicar por escrito 
à Companhia, durante o Período de Exercício (conforme definido no item (i) abaixo), a sua 
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intenção de fazê-lo, indicando a quantidade de opções que deseja exercer. Tal 
comunicação deverá seguir o modelo de termo de exercício anexo ao respectivo Contrato 
de Opção (“Termo de Exercício de Opção”). 
 
O Participante poderá exercer suas opções de compra total ou parcialmente, em uma ou 
mais vezes, desde que para cada exercício envie o correspondente Termo de Exercício 
de Opção durante o Período de Exercício. 
 
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
 
Para cada série de outorga de opções no âmbito do Plano de Opção, o preço de exercício 
de cada opção de compra de ações deverá ser o correspondente a 80% da média do 
preço de fechamento das negociações das ações preferenciais de emissão da 
Companhia realizadas nos últimos 20 (vinte) pregões da B3 anteriores à data de 
convocação da reunião do Comitê que deliberar a outorga das opções daquela série 
(“Preço de Exercício”). 
 
j. critérios para fixação do prazo de exercício 
 
As opções concedidas a um Participante não serão exercíveis pelo período de 36 (trinta e 
seis) meses contados da Data de Outorga (“Período de Carência”), e somente poderão 
ser exercidas no período que se inicia no primeiro dia do 37º (trigésimo sétimo) mês, 
contado da Data da Outorga, e se encerra no último dia do 42º (quadragésimo segundo) 
mês, contado da Data da Outorga (“Período de Exercício”), ressalvadas as hipóteses de 
antecipação, conforme item (n) e subitens aplicáveis, abaixo, ou aquelas autorizadas pelo 
Comitê, nos termos do plano. 
 
k. forma de liquidação 
 
Até o dia 30 do mês em que receber o Termo de Exercício da Opção, a Companhia 
deverá informar por escrito ao respectivo Participante: (i) o preço total de exercício a ser 
pago, resultante da multiplicação do Preço de Exercício pela quantidade de opções 
informada pelo Participante no Termo de Exercício da Opção; (ii) a data de entrega ao 
Participante das ações objeto do exercício das opções, a qual deverá ocorrer em até 60 
(sessenta) dias contados da data de recebimento do Termo de Exercício da Opção (“Data 
de Aquisição das Ações”); e (iii) o período em que o Participante deverá efetuar o 
pagamento do preço total de exercício, em moeda corrente, por meio de cheque ou 
transferência eletrônica disponível para a conta bancária de titularidade da Companhia, 
observado que a data limite de pagamento será sempre o 10º (décimo) dia que antecede 
a Data de Aquisição das Ações. 
 
I. restrições à transferência das ações 
 
O Participante estará impedido, durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
Data de Aquisição das Ações de, direta ou indiretamente, vender, ceder, permutar, 
alienar, transferir, conferir ao capital de outra sociedade, outorgar opção, ou, ainda, 
celebrar qualquer ato ou acordo que resulte, ou possa resultar, na alienação, direta ou 
indireta, onerosa ou gratuita, de todas ou quaisquer das ações adquiridas pelo exercício 
da opção de compra no âmbito do Plano de Opção. 
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m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração 
ou extinção do plano 
 
Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano de Opção, as opções 
outorgadas nos termos do Plano de Opção extinguir-se-ão automaticamente, cessando 
todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos: (i) mediante o seu exercício 
integral, na forma estabelecida no item 6 do Plano de Opção; (ii) após o decurso do prazo 
de vigência da opção de compra; (iii) mediante o distrato, por comum acordo entre a 
Companhia e o Participante, do Contrato de Opção; (iv) se a Companhia for dissolvida, 
liquidada ou tiver sua falência decretada; ou (v) nas hipóteses previstas no item (n) 
abaixo. 
 
Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação do Plano de 
Opção venham a ser alterados como resultado de bonificações, desdobramentos, 
grupamentos, conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em 
ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Comitê realizar o 
ajuste correspondente no número e classe das ações objeto das opções outorgadas e seu 
respectivo preço de exercício, para evitar distorções na aplicação do Plano de Opção. 
 
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos 
previstos no plano de remuneração baseado em ações 
 
Nas hipóteses de desligamento do Participante por demissão, com ou sem justa causa, 
renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os 
direitos a ele conferidos de acordo com o Plano de Opção poderão ser extintos ou 
modificados, observado o disposto abaixo: 
 
Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano de Opção, o Participante: 
 
(i) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
de forma involuntária, mediante dispensa sem justa causa, ou destituição do seu cargo 
sem violação dos deveres e atribuições de administrador, o Participante poderá exercer, 
no prazo de 10 (dez) dias contados da data do desligamento, o número de opções 
calculado pro rata temporis em relação ao Período de Carência. Não havendo o exercício 
pelo Participante no prazo acima mencionado, todas as opções de compra não exercidas 
serão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, e sem direito a qualquer indenização; 
 
(ii) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
de forma involuntária, mediante dispensa por justa causa, ou destituição do seu cargo por 
violar os deveres e atribuições de administrador, todas as opções de compra já exercíveis 
ou ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu 
desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de 
aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; 
 
(iii) desligar-se da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
de forma voluntária, pedindo demissão do seu emprego, ou renunciando ao seu cargo de 
administrador, todas as opções de compra já exercíveis ou ainda não exercíveis de 
acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, restarão 
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, e sem direito a qualquer indenização; 
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(iv) desligar-se da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
por aposentadoria, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da aposentadoria, o 
Participante poderá exercer todas as opções de compra de acordo com o Contrato de 
Opção, inclusive as opções de compra em Período de Carência, observadas as demais 
disposições do item 6 do Plano de Opção. Não havendo o exercício pelo Participante no 
prazo acima mencionado, todas as opções de compra não exercidas serão 
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
notificação, e sem direito a qualquer indenização; e 
 
(v) desligar-se da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, 
por falecimento ou invalidez permanente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
falecimento ou declaração de invalidez permanente, conforme o caso, os herdeiros e 
sucessores legais do Participante, conforme aplicável, poderão exercer todas as opções 
de compra de acordo com o Contrato de Opção, inclusive as opções de compra em 
Período de Carência, observadas as demais disposições do item 6 do Plano de Opção. 
Não havendo o exercício pelos herdeiros ou sucessores legais do Participante no prazo 
acima mencionado, todas as opções de compra não exercidas serão automaticamente 
extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito 
a qualquer indenização. 
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As tabelas abaixo indicam a remuneração baseada em ações reconhecidas em nosso 
resultado nos últimos 3 (três) exercícios sociais e a prevista para o exercício social 
corrente, do Conselho de Administração e da Diretoria. 
 
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social  de 2017:  
 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Nº total de membros 15 7,75 

Nº de membros remunerados 0 7 

Preço médio ponderado de exercício:   

(a) Das opções em aberto no início do exercício social 

n/a 

0,01 (A7 Gold) 

80,00 (A7 Gold) 

0,01 (B1) 

83,22 (C1) 

0,01 (B2) 

77,27 (C2) 

0,01 (B3) 

37,21 (C3) 

0,01 (B4) 

44,20 (C4)1 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social n/a n/a 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social n/a 0 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social n/a 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas n/a  0,47%2 

 

Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2016: 
 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Nº total de membros 14,83 6,83 

                                                           
1
 Valor estimado com base na cotação da ação no fechamento do mercado em 14/03/2017. O valor efetivo 

será aquele verificado no momento da outorga. 
2
 A diluição apresentada é uma estimativa considerando o acréscimo de opções a serem outorgadas neste 

exercício (B4, C4) e está sujeita a alteração, a depender da cotação das ações em bolsa na data da outorga. 
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Nº de membros remunerados 0 5 

Preço médio ponderado de exercício:   

(a) Das opções em aberto no início do exercício social 

n/a 

0,01 (A7 Gold) 

80,00 (A7 Gold) 

0,01 (B1) 

83,22 (C1) 

0,01 (B2) 

77,27 (C2) 

0,01 (B3) 

37,21 (C3) 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social n/a 0 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social 
n/a 

0,01 (B2) 

0,01 (B3) 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social n/a 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas n/a 0,24% 

 

Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2015: 
 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Nº total de membros 11 6 

Nº de membros remunerados 0 5 

Preço médio ponderado de exercício:   

(a) Das opções em aberto no início do exercício social 

n/a 

0,01 (A6 Gold) 

64,13 (A6 Silver) 

0,01 (A7 Gold) 

80,00 (A7 Gold) 

0,01 (B1) 

83,22 (C1) 

0,01 (B2) 

77,27 (C2) 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social n/a 0 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social n/a 0,01 (A5 gold) 
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54,69 (A5 Silver) 

0,01 (A6 Gold) 

64,13 (A6 Silver) 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social n/a 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas n/a 0,01% 

 

Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2014: 
 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Nº total de membros 9 7,08 

Nº de membros remunerados 0 3 

Preço médio ponderado de exercício (em R$):   

(a) Das opções em aberto no início do exercício social (por opção) n/a R$ 0,01 (A5 gold) 

R$ 54,69 (A5 Silver) 

R$ 0,01 (A6 Gold) 

R$ 64,13 (A6 Silver) 

R$ 0,01 (A7 Gold) 

R$ 80,00 (A7 Gold) 

R$ 0,01 (B1) 

R$ 83,22 (C1) 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social n/a 0 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social n/a 0 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social n/a 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas n/a 0,01% 

 

Para cada outorga que é reconhecida no resultado dos 3 (três) últimos exercícios sociais e do  
exercício social corrente: 

 
Série A4: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 24/05/2010 
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Quantidade de opções outorgadas 
n/a 

1.193 (Silver) 

4.782 (Gold) 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 31/05/2011 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/05/2014 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga (por opção) 
n/a 

R$ -7,49 (Silver) 

R$ 38,99 (Gold) 

 
Série A5: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 31/05/2011 

Quantidade de opções outorgadas 
n/a 

2.563 (Silver) 

2.562 (Gold) 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 31/05/2014 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/05/2015 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga (por opção) 
n/a 

R$ 8,52 (Silver) 

R$ 63,20 (Gold) 

 
Série A6: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 15/03/2012 

Quantidade de opções outorgadas 
n/a 

8.320 (Silver) 

8.442 (Gold) 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 31/03/2015 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/03/2016 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 
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Valor justo das opções na data da outorga (por opção) 
n/a 

R$ 20,27 (Silver) 

R$ 84,39 (Gold) 

 
Série A7: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 15/03/2013 

Quantidade de opções outorgadas 
n/a 

12.969 (Silver) 

12.961 (Gold) 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 31/03/2015 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/03/2016 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga (por opção) 
n/a 

R$ 25,59 (Silver) 

R$ 105,58 (Gold) 

 
Série B1: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 30/05/2014 

Quantidade de opções outorgadas n/a 23.752 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2017 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2017 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga (por opção) n/a R$ 101,83 

 
Série C1: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 
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Data de outorga n/a 30/05/2014 

Quantidade de opções outorgadas n/a 23.750 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2017 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2017 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a 180 dias 

Valor justo das opções na data da outorga (por opção) n/a R$ 17,78 

 

Série B2: 
 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 29/05/2015 

Quantidade de opções outorgadas n/a 107.674 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2018 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2018 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga (por opção) n/a R$ 34,60 

 
Série C2: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 29/05/2015 

Quantidade de opções outorgadas n/a 107.662 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2018 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2018 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a 180 dias 

Valor justo das opções na data da outorga (por opção) n/a R$ 85,64 

 
Série B3: 
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Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 31/05/2016 

Quantidade de opções outorgadas n/a 356,760 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2019 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2019 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga (por opção) n/a R$ 40,44 

 
Série C3: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 31/05/2016 

Quantidade de opções outorgadas n/a 356,760 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2019 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2019 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a 180 dias 

Valor justo das opções na data da outorga (por opção) n/a R$ 16,98 
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

 
Os membros do nosso Conselho de Administração não são elegíveis aos nossos planos 
de opção de compra de ações. Abaixo apresentamos as opções exercidas e as ações 
entregues para os membros da nossa Diretoria em 2014, 2015 e 2016. 
 
As ações referentes ao exercício das opções de compra de ações são entregues na data 
do respectivo exercício e cada opção dá direito a uma ação. Dessa forma, não há 
diferenciação entre as opções exercidas e as ações entregues nos exercícios de 2014, 
2015 e 2016. 
 
Valores referentes ao exercício de 2016 
 

Diretoria 

Numero de membros remunerados (que 

exerceram) ................................................................
1 

Em relação às opções exercidas e ações 

entregues: Série B2 Série B3 
 

Número de ações 

......................................... 81.970 218.390  

Preço médio ponderado de exercício (em 

R$ por ação) 

................................................. 0,01 

0

,

0

1 

 

Valor total da diferença entre o valor de 

exercício e o valor de mercado das ações 

relativas às opções exercidas (em R$, por 

ação) 

............................................................. 57,27 52,32 

 

 
Valores referentes ao exercício de 2015 
 

Diretoria 

Numero de membros remunerados (que 

exerceram) ................................................................
2 

Em relação às opções exercidas e ações 

entregues: Série A5 – Gold Série A5 – Silver  Série A6 – Gold Série A6 – Silver 
 

Número de ações 

......................................... 2.563 2.562  8.442 8.320  

Preço médio ponderado de exercício (em 

R$ por ação) 

................................................. 0,01 46,49  0,01 64,13 
 

Valor total da diferença entre o valor de 

exercício e o valor de mercado das ações 

relativas às opções exercidas (em R$, por 

ação) 

............................................................. 56,91 10,43  56,91 -7,21 

 

 
Valores referentes ao exercício de 2014 
 

Diretoria 

Numero de membros remunerados (que 

exerceram) ................................................................
0 

Em relação às opções exercidas e ações 

entregues: 
  

Número de ações 

......................................... 
  

Preço médio ponderado de exercício (em 

R$ por ação) 

................................................. 

  

Valor total da diferença entre o valor de   
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exercício e o valor de mercado das ações 

relativas às opções exercidas (em R$, por 

ação) 

............................................................. 

* Os diretores estatutários não exerceram opção de compra de ações no exercício de 2014.  
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

 
a. modelo de precificação 
 
O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o 
modelo Black-Scholes-Merton de precificação de opções. 
 
 
b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 

ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da 
opção, dividendos esperados e taxa de juros livre de riscos 

 
O valor de mercado de cada opção concedida é estimado na data de concessão usando o 
modelo Black-Scholes-Merton de precificação de opções, considerando as seguintes 
premissas, quanto às opções vigentes em 2016:  
 

 Na data de outorga 

Preço médio ponderado das ações (por ação), conforme valor 

médio dos 20 últimos pregões com relação à data de outorga 

Série A7: R$ 100,00 

Série B1: R$ 99,86 

Série C1: R$ 99,86 

Série B2: R$ 93,37  

Série C2: R$ 93,37  

Série B3: R$ 46,51 

Série C3: R$ 46,51 

Preço de exercício Série A7 “Gold”: R$ 0,01 

Série A7 “Silver”: R$ 80,00 

Série B1: R$ 0,01 

Série C1: R$ 83,22 

Série B2: R$ 0,01 

Série C2: R$ 77,27 

Série B3: R$ 0,01 

Série C3 R$ 37,21 

Volatilidade atualizada esperada 22,09% a 24,34% 

Prazo de vida das opções 3 anos 

Dividendos esperados 0,96% a 1,37% 

Taxa de juros livre de riscos 11,70% a 12,72% 

Valor justo da opção na data da outorga (por opção) Vide item 13.6 acima 

 

c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados 
de exercício antecipado 

 
Não consideramos para efeito de precificação das opções os exercícios antecipados 
decorrentes de desligamento involuntário, falecimento ou invalidez do beneficiário, bem 
como em decorrência de eventos societários. 
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

Adotamos a premissa de que as opções serão exercidas a partir do momento em que as 
opções se tornarem exercíveis. Dessa forma, o prazo de vida das opções adotado nos 
cálculos é de 3 anos, de acordo com a série de outorga e correspondentes prazos de 
carência das opções. 
 
d. forma de determinação da volatilidade esperada 
 
Para o cálculo da volatilidade esperada, foi utilizado o desvio padrão dos logaritmos 
naturais das variações diárias históricas do preço das ações de emissão de nossa 
Companhia, de acordo com o prazo de vigência das opções. 
 
e. outras características incorporadas na mensuração do valor justo das opções 
 
Não há características adicionais a informar neste item. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

 
a. Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, emitidas 

pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou 
sob controle comum: 

 
Conselho de Administração  2 

Diretoria    244.462 ações de emissão da CBD 

Conselho Fiscal   N/A* 

 
* Não houve instalação do Conselho Fiscal durante o exercício 2016. 
 
 

b. Outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, 
seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle 
comum. 

 
Conselho de Administração  0 

Diretoria    0 

Conselho Fiscal   N/A** 

 
** Não houve instalação do Conselho Fiscal durante o exercício 2016. 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

 
Os membros do nosso Conselho de Administração e comitês não fazem jus a planos de 
previdência privada. Apresentamos abaixo as informações referentes aos planos de 
previdência privada vigentes e conferidos aos membros de nossa Diretoria. 
 

 Diretoria 

Número de membros 7 

Número de membros remunerados1 ................................................................3,92 

Nome do plano ................................................................................................Plano de Previdência Privada do Grupo Pão de Açúcar, com a 
Brasilprev Seguros e Previdência S.A 

Quantidade de administradores que reúnem as condições 
para se aposentar ................................................................................................Nenhum  

Condições para se aposentar antecipadamente ................................- Ter, no mínimo, 60 anos de idade; 
- Ter, no mínimo, 10 anos de vínculo com o Grupo Pão de Açúcar; 
- Ter, no mínimo, 5 anos de contribuição ao Plano de Previdência; e 
- Ter cessado o vínculo com o Grupo Pão de Açúcar. 

Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de 
previdência até o encerramento do último exercício social, 
descontada a parcela relativa a contribuições feitas 
diretamente pelos administradores (em R$)................................................................R$ 2.126.536,83 

Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o 
último exercício social, descontada a parcela relativa a 
contribuições feitas diretamente pelos administradores (em 
R$) ................................................................................................................................R$ 710.097,66 

Possibilidade e condições para resgate antecipado: 

É possível o resgate antecipado, em caso de desligamento do beneficiário de nossa Companhia. Quanto ao resgate das 
contribuições efetuadas por nossa Companhia, o saldo da reserva será liberado de acordo com a seguinte proporção: 
- Nenhum resgate, caso tenha contribuído por menos de 5 anos; 
- Resgate de 50% do saldo, caso tenha contribuído por 5 a 6 anos; 

- Resgate de 60% do saldo, caso tenha contribuído por 6 a 7 anos; 
- Resgate de 70% do saldo, caso tenha contribuído por 7 a 8 anos; 

- Resgate de 80% do saldo, caso tenha contribuído por 8 a 9 anos; 
- Resgate de 90% do saldo, caso tenha contribuído por 9 a 10 anos; e 
- Resgate de 100% do saldo, caso tenha contribuído por mais de 10 anos. 

 

1 O número de membros de nossa Diretoria que são remunerados com planos de previdência privada, informado na tabela 
acima, corresponde à média anual do número de Diretores remunerados apurado mensalmente, conforme tabela abaixo: 
 

Mês Nº de Membros da 
Diretoria 

Janeiro 3 
Fevereiro 4 

Março 4 
Abril 4 
Maio 4 
Junho 4 
Julho 4 
Agosto 4 
Setembro 4 
Outubro 4 
Novembro 4 
Dezembro 4 
Total  47 
Nº total de membros / 12  3,92 
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Considerando que a maioria dos membros do nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria é filiada ao Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças (“IBEF”), a informação deste item não é divulgada em razão da decisão judicial, 
proferida nos autos do processo nº 0002888-21.2010.4.02.5101, em trâmite na 5ª Vara da Justiça Federal do Estado do 
Rio de Janeiro. Tal posicionamento foi aprovado em reunião do Conselho de Administração.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da 
diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

 
Em 31 de dezembro de 2016 não tínhamos arranjos contratuais, apólices de seguros ou 
outros instrumentos que estruturassem mecanismos de remuneração ou indenização para 
os nossos administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 
Valores referentes ao exercício de 2016: 
 

Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal  Total 
31,87% 0% 0% 3,12% 

 
Valores referentes ao exercício de 2015: 
 

Conselho de Administração  Diretoria  Conselho Fiscal  Total  
27,51% 0% 0% 1,97% 

 
Valores referentes ao exercício de 2014: 
 

Conselho de Administração  Diretoria  Conselho Fiscal  Total  
30,08% 0% 0% 1,43% 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

 
Valores referentes ao exercício de 2016 
 

Conselho de Administração  Diretoria  Conselho Fiscal  Total  

R$.0. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 
Valores referentes ao exercício de 2015 
 

Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal  Total 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 
 
Valores referentes ao exercício de 2014 
 

Conselho de Administração  Diretoria  Conselho Fiscal  Total  

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

 
Não houve pagamento de remuneração para membros do nosso Conselho de 
Administração, Diretoria ou Conselho Fiscal reconhecidos no resultado de controladores, 
diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da nossa 
Companhia. 
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13.16 - Outras informações relevantes

 
Não aplicável, tendo em vista todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico 
foram divulgados nos itens acima.  
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

 

(a) número de empregados (total, por grupos com bas e na atividade 
desempenhada e por localização geográfica)   

 

2016 

UF Diretores Estagiários Gerentes Líderes Operacionais Técnicos 
Total 

Geral 

AL   10 73 842 54 979 

AM   1 21 276 4 302 

BA  1 57 287 3530 186 4061 

CE   51 449 3818 268 4586 

DF  1 54 408 3419 277 4159 

ES   15 29 398 37 479 

GO  3 52 229 2354 181 2819 

MA   4 7 87 8 106 

MG  2 146 351 4706 335 5540 

MS  1 25 150 1576 103 1855 

MT  3 29 138 1481 91 1742 

PA   1 28 276 3 308 

PB   11 105 1019 72 1207 

PE  6 42 356 3144 198 3746 

PI   11 76 644 57 788 

PR  1 58 203 2059 157 2478 

RJ  11 331 1815 19121 1360 22638 

RN   14 89 1097 52 1252 

RS   26 45 496 29 596 

SC   26 41 547 51 665 

SE   8 57 622 41 728 

SP 100 23 1392 7469 63153 7023 79160 

TO  1 7 31 338 37 413 

TOTAL 100 53 2371 12457 115003 10624 140608 

 

2015 

UF Diretores Estagiários Gerentes Líderes Operacionais Técnicos 
Total 

Geral 

AL 0 0 8 73 885 31 997 

BA 0 2 46 207 3072 175 3502 

CE 0 5 46 457 4173 89 4770 

DF 0 12 58 423 3999 151 4643 

ES 0 0 15 18 467 74 574 

GO 0 8 47 192 2297 164 2708 

MA 0 0 2 3 106 16 127 

MG 0 3 131 264 5451 538 6387 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

 

MS 0 2 22 135 1563 110 1832 

MT 0 2 29 126 1566 70 1793 

PB 0 0 10 113 1094 22 1239 

PE 2 6 39 341 3310 71 3769 

PI 0 0 6 78 743 9 836 

PR 0 1 50 185 2302 201 2739 

RJ 0 21 318 1771 20875 943 23928 

RN 0 0 10 92 1004 32 1138 

RS 0 0 27 21 543 46 637 

SC 0 0 23 15 631 95 764 

SE 0 0 4 43 462 21 530 

SP 95 45 1488 7592 69925 4480 83625 

TO 0 0 3 29 398 22 452 

Total 97 107 2382 12178 124866 7360 146990 

 

 

2014 

UF Diretores Estagiários Gerentes Líderes Operacionais Técnicos Total Geral 

AL 0 1 10 81 892 47 1031 

BA 0 4 47 206 3307 197 3761 

CE 0 6 46 451 3968 250 4721 

DF 1 16 62 463 4559 298 5399 

ES 0 0 18 20 590 47 675 

GO 0 8 53 202 2553 210 3026 

MA 0 0 2 2 109 10 123 

MG 0 5 154 305 6421 422 7307 

MS 0 2 24 141 1870 125 2162 

MT 0 3 29 143 1669 97 1941 

PB 0 2 11 125 871 55 1064 

PE 2 10 38 295 2650 173 3168 

PI 0 1 6 78 601 42 728 

PR 0 1 59 185 2807 211 3263 

RJ 1 35 332 1951 22859 1621 26799 

RN 0 0 11 90 986 56 1143 

RS 0 0 28 22 687 15 752 

SC 0 0 29 22 968 72 1091 

SE 0 1 7 46 503 35 592 

SP 98 65 1525 8230 75256 6905 92079 

TO 0 1 7 37 400 41 486 

Total 102 161 2.498 13.095 134.526 10.929 161.311 

 

PÁGINA: 272 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



14.1 - Descrição dos recursos humanos

 

(b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade 
desempenhada epor localização geográfica)  

 
A Companhia contrata funcionários terceirizados conforme a necessidade operacional 
de cada uma das lojas, centros de distribuição e sede social e, portanto, não existe um 
número exato de terceirizados que possa ser informado. As principais atividades 
terceirizadas estão relacionadas a: (i) limpeza; (ii) segurança; (iii) manutenção; (iv) 
serviços de tecnologia da informação (TI), e (v) logística. 
 
 
(c) índice de rotatividade 
 
O nosso índice de rotatividade nos exercícios de 2014, 2015 e 2016 foi, 
respectivamente, de 36,7%, 29,8% e 24,8%. 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

 

Não aplicável, tendo em vista que não aconteceram alterações relevantes. 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

(a) política de salários e remuneração variável 
 
Adotamos uma política de salários que nossa administração acredita ser competitiva, 
constantemente avaliada em relação às práticas de mercado. Além disso, 
desenvolvemos programas para motivar nossos empregados e reduzir o índice de 
rotatividade. Nesse sentido, adotamos um programa de PPR – Programa de 
Participação nos Resultados, com políticas, diretrizes e procedimentos detalhados e 
pré-definidos. Todos os nossos funcionários são elegíveis ao PPR, que é definido de 
acordo com os níveis de atuação de cada funcionário ou grupo de funcionários dentro 
da nossa Companhia, havendo indicadores e metas específicos atribuíveis a cada 
funcionário ou grupo de funcionários. 
 
(b) política de benefícios 
 
Com o objetivo de proporcionar aos nossos funcionários acesso a melhor qualidade de 
vida, concedemos um amplo pacote de benefícios, considerando nosso mercado de 
atuação. 
 
Desta forma, além dos benefícios exigidos pela legislação aplicável - como subsídio de 
80% do valor da refeição e vale transporte - oferecemos aos nossos funcionários:(i) 
convênio médico e assistência odontológica (inclusive para dependentes); (ii) prêmio 
por tempo de serviço, para colaboradores vinculados à nossa Companhia por mais de 
10 anos; (iii) bolsa de estudos, com reembolso de 50% do valor das mensalidades, 
para funcionários com mais de 1 ano de tempo de serviço na nossa Companhia; (iv) 
bolsa auxílio especial para funcionários que tenham filhos com deficiência física, 
mental ou outras; (iv) seguro de vida e auxílio funeral; (v) Cooperativa de Crédito dos 
Funcionários da nossa Companhia, que disponibiliza kits de material escolar a cada 
dependente legal e um fundo de poupança para empréstimos a taxas de juros 
inferiores às do mercado; (vi) previdência privada; (vii) extensão do período da licença 
maternidade em 60 dias além do exigido pela legislação; e (viii) auxílio financeiro 
específico para funcionárias que sejam mães, para compra de produtos relacionados 
ao cuidado da criança (alimentação, higiene e vestuário). 
 
(c) características dos planos de remuneração basea dos em ações dos 

empregados não administradores, identificando: (i) grupo de beneficiários; 
(ii) condições para exercício; (iii) preços de exer cício; (iv) prazos de 
exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano 

 
Os nossos funcionários não-administradores também estão habilitados a participar do 
nosso Plano de Opção de Compra de Ações. Para informações adicionais sobre o 
nosso Plano de Opção de Compra de Ações aplicável aos nossos funcionários, vide 
item 13.4 deste Formulário de Referência. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, os planos de remuneração baseados em ações cujos 
beneficiários são nossos funcionários não administradores envolvem 1.691.162 ações 
de nossa emissão. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

 

Todos os empregados e empregadores são representados por Sindicatos de 
categoria, que por consequência, participam das respectivas Convenções Coletivas de 
Trabalho, conforme determina a legislação trabalhista vigente. 
 
As Convenções Coletivas de Trabalho são deliberadas em assembleias patronais e de 
empregados, de acordo com a vigência de cada instrumento normativo.  
 
Atuamos em todo o País, com aproximadamente 283 Sindicatos, fazendo parte das 
comissões de negociação patronal, desta forma, temos a oportunidade de discutir e/ou 
influenciar, de acordo com os interesses da empresa. 
 
A área de Relações Sindicais mantém como prática de relacionamento a realização de 
reuniões de entendimento e de renovação das condições de trabalho com as diversas 
lideranças sindicais, e órgãos de fiscalização do trabalho, em âmbito nacional. O 
principal objetivo dessa prática é estabelecer um relacionamento transparente, para 
que empregador e empregados sejam beneficiados e todas as questões sejam 
resolvidas de modo harmonioso e  equilibrado.  
 
Entendemos que as negociações mantidas com os sindicatos são a base para a 
manutenção da harmonia e do equilíbrio nas relações de trabalho, como exemplo os 
reajustes salariais, plano de participação nos resultados e condições de abertura e 
funcionamento do comércio aos domingos e feriados. Além disso, são realizados 
encontros especiais para abordar temas legislativos, tais como a função e limitações 
na contratação de menores aprendizes, portadores de necessidades especiais, entre 
outros. 
 
A Companhia procura manter um processo permanente de negociação para a 
construção de soluções com as representações sindicais e demais órgãos, públicos e 
civis, com base na ética, no respeito aos colaboradores e na harmonia das relações 
capital e trabalho, sendo que, nunca registramos greves até a data de apresentação 
deste Formulário de Referência. 
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14.5 - Outras informações relevantes

Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 
este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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08.572.014/0001-91 Sim Sim 26/04/2016

Casino Guichard Perrachon

1 0,000001% 0 0,000000% 1 0,000001%

Não

TOTAL 0 0,000000%

Não Não 20/01/2016

Brandes Investment Partners

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 8.510.442 5,100000% 8.510.442 3,190000%

TOTAL 0 0,000000%

Francesa Não Sim

Jean-Charles Henri Naouri

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 1 0,000001% 1 0,000001%

TOTAL 0 0,000000%

Não Não 18/03/2016

Carmignac Gestion

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 13.576.698 8,140000% 13.576.698 5,100000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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05.710.423/0001-19 francesa Sim Sim 21/08/2015

Segisor

5.600.050 5,620000% 0 0,000000% 5.600.050 2,100000%

Não

94.019.178 94,320000% 0 0,000000% 94.019.178 35,290000%

Não

Wilkes Participações S.A.

04.745.350/0001-38 brasileira-SP Sim Sim 21/08/2015

Colombiana Sim Sim 21/08/2015

Almanacenes Éxito S.A.

1 0,000001% 0 0,000000% 1 0,000001%

Não

TOTAL 0 0,000000%

12.972.326/0001-60 Sim Sim 08/07/2016

Helicco Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 581.600 0,350000% 581.600 0,220000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

99.679.851 100,000000% 166.907.109 100,000000% 266.586.960 100,000000%

TOTAL 0 0,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000000% 232.586 0,140000% 232.586 0,090000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000000%

OUTROS

60.621 0,059998% 133.730.040 80,109999% 133.790.661 50,149997%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000000%

0 0,000000% 852.000 0,510000% 852.000 0,320000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

King LLC

Sim Sim 21/08/2015

Não

TOTAL 0 0,000000%

Países Baixos Sim Sim 08/07/2016

Geant International BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 9.423.742 5,650000% 9.423.742 3,540000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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OUTROS

200.095.520 44,700000 0 0,000000 200.095.520 44,700000

TOTAL 0 0.000000

Não Sim 26/04/2016

Geant International BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

187.689.792 41,930000 0 0,000000 187.689.792 41,930000

TOTAL 0 0.000000

47.725.428 10,660000 0 0,000000 47.725.428 10,660000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

GEANT FONCIERE BV

Não Não 26/04/2016

Não

TOTAL 0 0.000000

Não Não 26/04/2016

BERGSAAR BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

12.130.244 2,710000 0 0,000000 12.130.244 2,710000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Almanacenes Éxito S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 281 de 448
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TOTAL

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Almanacenes Éxito S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 282 de 448
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TOTAL

110.996.996 100,000000 0 0,000000 110.996.996 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 26/04/2016

Rallye

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

55.930.455 50,390000 0 0,000000 55.930.455 50,390000

OUTROS

55.066.541 49,610000 0 0,000000 55.066.541 49,610000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 283 de 448
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TOTAL

1.100.000 100,000000 0 0,000000 1.100.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Países Baixo Sim Sim 21/08/2015

Geant Holding BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.100.000 100,000000 0 0,000000 1.100.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant International BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 284 de 448
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TOTAL

1.089.624.667 100,000000 0 0,000000 1.089.624.667 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 08/07/2016

Geant International BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.089.624.667 100,000000 0 0,000000 1.089.624.667 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Helicco Participações Ltda 12.972.326/0001-60

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 285 de 448
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TOTAL

100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Sim 21/08/2015

Geant International BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

King LLC

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 286 de 448
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TOTAL

1.774.479.086 100,000000 0 0,000000 1.774.479.086 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

Espanha Sim Sim 21/08/2015

Onper Investimentos 2015 S.L.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Sim Sim 21/08/2015

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Segisor 05.710.423/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 287 de 448
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TOTAL 0 0.000000

Não

08.572.014/0001-91 Não Sim 21/08/2015

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000000 0 0,000000 1 0,000001

Casino Guichard Perrachon

TOTAL 0 0.000000

eua Sim Sim 21/08/2015

Bengal LLC

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.119.162 0,984177 0 0,000000 2.119.162 0,984176

TOTAL 0 0.000000

Não Sim 21/08/2015

Almanacenes Éxito S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000000 0 0,000000 1 0,000001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 288 de 448
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TOTAL 0 0.000000

05.710.423/0001-19 Sim Sim 21/08/2015

Segisor

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

209.123.407 97,120638 0 0,000000 209.123.407 97,120638

TOTAL 0 0.000000

EUA Sim Sim 21/08/2015

Pincher LLC

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.961.612 0,911008 0 0,000000 1.961.612 0,911008

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

eua Sim Sim 21/08/2015

Oregon LLC

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.119.162 0,984177 0 0,000000 2.119.162 0,984176

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 289 de 448
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TOTAL

215.323.345 100,000000 0 0,000000 215.323.345 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Wilkes Participações S.A. 04.745.350/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 290 de 448
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TOTAL

100 100,000000 0 0,000000 100 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Sim Sim 21/08/2015

Pincher LLC

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100 100,000000 0 0,000000 100 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Bengal LLC

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 291 de 448
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TOTAL

40.000 100,000000 0 0,000000 40.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Sim 26/04/2016

Geant Holding BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

40.000 100,000000 0 0,000000 40.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

BERGSAAR BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 292 de 448
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TOTAL

40.000 100,000000 0 0,000000 40.000 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

Não Sim 26/04/2016

Geant Holding BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

20.000 50,000000 0 0,000000 20.000 50,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Sim 26/04/2016

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

20.000 50,000000 0 0,000000 20.000 50,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

GEANT FONCIERE BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 293 de 448
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TOTAL

15.600 100,000000 0 0,000000 15.600 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Francesa Não Não 21/08/2015

Tevir S.A

11.700 75,000000 0 0,000000 11.700 75,000000

Não

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Sim Sim 21/08/2015

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.900 25,000000 0 0,000000 3.900 25,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant Holding BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 294 de 448
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TOTAL

1.100.000 100,000000 0 0,000000 1.100.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Sim 26/04/2016

Geant Holding BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.100.000 100,000000 0 0,000000 1.100.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant International BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 295 de 448
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TOTAL

1.100.000 100,000000 0 0,000000 1.100.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Países Baixos Não Não 21/08/2015

Geant Holding BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.100.000 100,000000 0 0,000000 1.100.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant International BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 296 de 448
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TOTAL

1.100.000 100,000000 0 0,000000 1.100.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 08/07/2016

Geant Holding BV

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.100.000 100,000000 0 0,000000 1.100.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant International BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 297 de 448
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TOTAL

3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Sim Sim 21/08/2015

Almanacenes Éxito S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Onper Investimentos 2015 S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 298 de 448
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TOTAL

100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

TOTAL 0 0.000000

05.710.423/0001-19 Não Não 21/08/2015

Segisor

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Oregon LLC

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 299 de 448
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TOTAL

100 100,000000 0 0,000000 100 100,000000

TOTAL 0 0.000000

05.710.423/0001-19 Sim Sim 21/08/2015

Segisor

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100 100,000000 0 0,000000 100 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Pincher LLC

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 300 de 448
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TOTAL

48.831.286 100,000000 0 0,000000 48.831.286 100,000000

OUTROS

21.360.412 43,740000 0 0,000000 21.360.412 43,740000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 26/04/2016

Foncière Euris

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

27.470.874 56,260000 0 0,000000 27.470.874 56,260000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Rallye

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 301 de 448
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TOTAL

1.774.479.086 100,000000 0 0,000000 1.774.479.086 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

Sim Sim 21/08/2015

Onper Investimentos 2015 S.L.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Sim Sim 21/08/2015

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Segisor 05.710.423/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 302 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

OUTROS

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Almanacenes Éxito S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 303 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 304 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 305 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

9.971.874 100,000000 0 0,000000 9.971.874 100,000000

OUTROS

1.071.384 10,750000 0 0,000000 1.071.384 10,750000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 26/04/2016

Finatis

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

8.390.543 84,140000 0 0,000000 8.390.543 84,140000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 26/04/2016

Carpinienne de Participations

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

509.947 5,110000 0 0,000000 509.947 5,110000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Foncière Euris

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 306 de 448
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TOTAL

15.600 100,000000 0 0,000000 15.600 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Sim 26/04/2016

Tevir S.A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

11.700 75,000000 0 0,000000 11.700 75,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Não 26/04/2016

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.900 25,000000 0 0,000000 3.900 25,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant Holding BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 307 de 448
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TOTAL

15.600 100,000000 0 0,000000 15.600 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Sim 26/04/2016

Tevir S.A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

11.700 75,000000 0 0,000000 11.700 75,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Não 26/04/2016

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.900 25,000000 0 0,000000 3.900 25,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant Holding BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 308 de 448
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TOTAL

15.600 100,000000 0 0,000000 15.600 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 26/04/2016

Tevir S.A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

11.700 75,000000 0 0,000000 11.700 75,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Não 26/04/2016

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.900 25,000000 0 0,000000 3.900 25,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant Holding BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 309 de 448
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TOTAL

15.600 100,000000 0 0,000000 15.600 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 08/07/2016

Tevir S.A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

11.700 75,000000 0 0,000000 11.700 75,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Não 08/07/2016

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.900 25,000000 0 0,000000 3.900 25,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant Holding BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 310 de 448
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TOTAL

100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Não Não 21/08/2015

Tevir S.A

75 0,000000 0 0,000000 75 75,000000

Não

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Sim Sim 21/08/2015

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

25 0,000000 0 0,000000 25 25,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Geant Holding BV

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 311 de 448
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TOTAL

3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Sim Sim 21/08/2015

Almanacenes Éxito S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Onper Investimentos 2015 S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 312 de 448
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TOTAL

100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

TOTAL 0 0.000000

05.710.423/0001-19 Sim Sim 21/08/2015

Segisor

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Pincher LLC

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 313 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

1.774.479.086 100,000000 0 0,000000 1.774.479.086 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

Sim Sim 21/08/2015

Onper Investimentos 2015 S.L.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Sim Sim 21/08/2015

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Segisor 05.710.423/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 314 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

1.774.479.086 100,000000 0 0,000000 1.774.479.086 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

Sim Sim 21/08/2015

Onper Investimentos 2015 S.L.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Sim Sim 21/08/2015

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Segisor 05.710.423/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 315 de 448
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100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

TOTAL

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Sim Sim 21/08/2015

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Tevir S.A

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 316 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

OUTROS

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Almanacenes Éxito S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 317 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 318 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 319 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 320 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

316.317 100,000000 0 0,000000 316.317 100,000000

OUTROS

1.217 0,390000 0 0,000000 1.217 0,390000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 26/04/2016

Finatis

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

315.100 99,610000 0 0,000000 315.100 99,610000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Carpinienne de Participations

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 321 de 448
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TOTAL

5.656.975 100,000000 0 0,000000 5.656.975 100,000000

OUTROS

432.129 7,640000 0 0,000000 432.129 7,640000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 26/04/2016

Euris

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5.224.846 92,360000 0 0,000000 5.224.846 92,360000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Finatis

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 322 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Sim Sim 21/08/2015

Almanacenes Éxito S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Onper Investimentos 2015 S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 323 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Sim Sim 21/08/2015

Almanacenes Éxito S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Onper Investimentos 2015 S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 324 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

1.774.479.086 100,000000 0 0,000000 1.774.479.086 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

Sim Sim 21/08/2015

Onper Investimentos 2015 S.L.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Sim Sim 21/08/2015

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

887.239.543 50,000000 0 0,000000 887.239.543 50,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Segisor 05.710.423/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 325 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Sim 26/04/2016

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Tevir S.A

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 326 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Sim 26/04/2016

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Tevir S.A

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 327 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Sim 26/04/2016

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Tevir S.A

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 328 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

100 100,000000 0 0,000000 100 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Não Não 08/07/2016

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100 100,000000 0 0,000000 100 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Tevir S.A

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 329 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

TOTAL

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

08.572.014/0001-91 Sim Sim 21/08/2015

Casino Guichard Perrachon

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100 0,000000 0 0,000000 100 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Tevir S.A

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 330 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

OUTROS

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Almanacenes Éxito S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 331 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 332 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 333 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 334 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 335 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 336 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 337 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 338 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 339 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

153.000 100,000000 0 0,000000 153.000 100,000000

OUTROS

153 0,100000 0 0,000000 153 0,100000

TOTAL 0 0.000000

Não Sim

Jean-Charles Henri Naouri

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

152.847 99,900000 0 0,000000 152.847 99,900000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Euris

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 340 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

5.656.975 100,000000 0 0,000000 5.656.975 100,000000

OUTROS

432.129 7,640000 0 0,000000 432.129 7,640000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 26/04/2016

Euris

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

5.224.846 92,360000 0 0,000000 5.224.846 92,360000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Finatis

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 341 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

TOTAL

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não Não 21/08/2015

Almanacenes Éxito S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.000 100,000000 0 0,000000 3.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Onper Investimentos 2015 S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 342 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

OUTROS

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Almanacenes Éxito S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 343 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

OUTROS

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Almanacenes Éxito S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 344 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 345 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 346 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

OUTROS

113.197.686 100,000000 0 0,000000 113.197.686 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Casino Guichard Perrachon 08.572.014/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

153.000 100,000000 0 0,000000 153.000 100,000000

153 0,100000 0 0,000000 153 0,100000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

Não Não

Jean-Charles Henri Naouri

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

152.847 99,900000 0 0,000000 152.847 99,900000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Euris

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

OUTROS

447.640.984 100,000000 0 0,000000 447.640.984 100,000000

Almanacenes Éxito S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Total 155.450.200 58,300000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 155.389.579 93,080000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 60.621 0,060000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

6.992

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

27/04/2018

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

163

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

1.095

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 

Acordo de Acionistas da Companhia 

 

(a) Partes 

 

Acionistas: Wilkes Participações S.A. (“Wilkes”), Casino, Guichard-Perrachon S.A. 

(“Casino”) e Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”). 

 

Intervenientes anuentes: Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”), 

Segisor S.A.S. (“Segisor”) e Onper Investments 2015, S.L. (“Onper”). 

 

(b) Data de celebração 

 

O Acordo de Acionistas da Companhia foi celebrado em 20 de Agosto de 2015. 

 

(c) Prazo de vigência 

 

O Acordo de Acionistas da Companhia permanecerá válido e em vigor pelo prazo 

em que a Wilkes permanecer como acionista controladora da Companhia. 

 

(d) Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de 

controle 

 

Casino e Éxito sempre votarão em conjunto e no mesmo sentido que a Wilkes em 

qualquer Assembleia Geral da Companhia. 

 

Caso a Wilkes não vote em uma Assembleia Geral da Companhia, Casino e Éxito 

deverão abster-se de votar na respectiva Assembleia Geral, de modo a seguir a 

ausência e/ou abstenção da Wilkes.   

 

Todas as matérias sujeitas à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração 

da Companhia somente deverão ser tomadas mediante prévia aprovação e em 

observância das deliberações tomadas no Conselho de Administração de Wilkes, 

exceto se os acionistas da Companhia acordarem de outra forma, caso a caso. 

 

(e) Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores 

 

Não há. 

 

(f) Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para 

adquiri-las 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 Restrição à transferência das ações da Companhia . Caso qualquer Parte 

(“Parte Ofertante”) pretenda realizar a transferência de suas ações ordinárias 

da Companhia, a Parte Ofertante, antes de praticar qualquer ato que possa ser 

caracterizado como transferência, deverá oferecê-las à Wilkes (“Parte 

Ofertada”), mediante o envio de notificação à Parte Ofertada especificando o 

número total de ações ordinárias da Companhia (“Ações Ofertadas”) que a 

Parte Ofertante pretende realizar a transferência (“Direito de Primeira Oferta”). 

A omissão da Parte Ofertada em enviar a notificação de aceitação será 

interpretada como renúncia ao seu Direito de Primeira Oferta. 

  

 A transferência das ações vinculadas não ficará sujeita ao Direito de Primeira 

Oferta sempre que a transferência for feita a uma afiliada da Parte Ofertante, 

desde que referida afiliada venha a assumir todos os direitos e obrigações da 

Parte Ofertante decorrentes do Acordo de Acionistas da Companhia.  

  

 Caso a Parte Ofertada deixe de adquirir as Ações Ofertadas, a Parte Ofertante 

poderá efetuar a transferência das Ações Ofertadas a terceiro de boa-fé, desde 

que (a) a transferência ao terceiro seja efetuada no prazo de 60 dias; e (b) a 

transferência seja efetuada pelo preço por Ação Ofertada oferecido à Parte 

Ofertada. O terceiro interessado que efetivamente adquirir as Ações Ofertadas 

assumirá automaticamente todos os direitos e obrigações da Parte Ofertante.  

  

 Cada uma das Partes obriga-se a não ceder seus direitos de preferência, no 

todo ou em parte, a qualquer Terceiro, em quaisquer circunstâncias.  

 

Evento de nacionalização . Sujeito à ocorrência de Condição de Nacionalização 

Prima Facie, uma Assembleia Geral da Companhia deverá ser imediatamente 

realizada e as Partes deverão manifestar seu voto (i) no sentido de substituir e 

eleger novos conselheiros para o Conselho de Administração da Companhia, de 

modo que os representantes da parte nacionalizada no Conselho de Administração 

da Segisor deixem de ser conselheiros do Conselho de Administração da 

Companhia; e (ii) caso o Presidente do Conselho de Administração da Companhia 

seja representante da parte nacionalizada no Conselho de Administração da 

Segisor, as Partes deverão nomear um novo Presidente do Conselho de 

Administração escolhido dentre os novos conselheiros do Conselho de 

Administração da Companhia. 

  

Os conselheiros que sejam representantes da parte nacionalizada no Conselho de 

Administração da Segisor deverão acompanhar os votos proferidos pelos outros 

conselheiros que sejam representantes da parte não-nacionalizada; e (ii) caso o 

Presidente do Conselho de Administração da Companhia seja representante da 

parte nacionalizada no Conselho de Administração da Segisor, a presidência do 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

Conselho de Administração deverá ser assumida pelo Vice-Presidente, que 

deverá assumir tal cargo durante o período compreendido entre a ocorrência da 

Condição de Nacionalização Prima Facie e a Assembleia Geral da Companhia. 

  

(g) Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros 

do conselho de administração 

 

Os acionistas da Companhia e seus representantes nos órgãos de administração 

(incluído o Conselho de Administração) da Companhia deverão observar 

estritamente as deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de Administração 

da Wilkes. 

Os acionistas da Companhia farão com que seus representantes nos órgãos da 

administração da Companhia, incluindo seu Conselho de Administração, sempre 

atuem de forma a fazer com que os votos e outros poderes da Wilkes (e da 

Segisor, Éxito e Casino, na qualidade de acionistas indiretos da Companhia) nas 

Reuniões do Conselho de Administração da Companhia sejam exercidos de modo 

a acompanhar as deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de 

Administração de Wilkes. 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

Acordo de Acionistas da Wilkes 

 

(a) Partes 

 

Acionistas: Segisor S.A.S. (“Segisor”) Casino, Guichard-Perrachon S.A. (“Casino”), 

Oregon LLC (“Oregon”), Pincher LLC (“Pincher”), Bengal I LLC (“Bengal”) e 

Amacenes Éxito S.A. (“Éxito”) 

 

Intervenientes anuentes: Wilkes Participações S.A. (“Wilkes”), Companhia 

Brasileira de Distribuição (“Companhia”) e Onper Investments 2015, S.L. (“Onper”). 

 

(b) Data de celebração 

 

O Acordo de Acionistas da Wilkes foi celebrado em 20 de Agosto de 2015. 

 

(c) Prazo de vigência 

 

O Acordo de Acionistas da Wilkes permanecerá em vigor por 50 (cinquenta) anos. 

 

(d) Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de 

controle 

 

Assembleias Gerais de Wilkes . As deliberações das Assembleias Gerais da 

Wilkes serão sempre tomadas pela maioria dos votos. 

 

Em complemento às matérias estabelecidas na Lei de Sociedades por Ações, a 

Assembleia Geral da WILKES terá poderes exclusivos para deliberar as seguintes 

matérias: 

 

(i) alteração do Estatuto Social da Wilkes; 

 

(ii) eleição e destituição de membros do Conselho da Wilkes, a qualquer 

tempo; 

 

(iii) aprovação das demonstrações financeiras anuais da Wilkes; 

 

(iv) aprovação da emissão pela WILKES de ações ordinárias e/ou ações 

preferenciais e/ou quaisquer valores mobiliários conversíveis e os termos e 

condições de subscrição, integralização, bem como a aprovação de 

quaisquer laudos de avaliação relativos à conferência de bens e direitos;  
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

(v) aprovação de qualquer proposta de incorporação (inclusive incorporação 

de ações), cisão parcial ou total, transformação, fusão ou de qualquer 

outra forma reestruturação da Wilkes; e 

  

(vi) aprovação da liquidação ou dissolução da Wilkes, nomeação ou 

substituição de seu(s) liquidante(s) e a aprovação das contas do(s) 

liquidante(s). 

 

Assembleias Gerais da Companhia . O controle sobre a Companhia será 
exercido exclusivamente por meio da Wilkes. 
 
Todas as matérias sujeitas à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração 

da Wilkes, ou ao Conselho de Administração da Companhia somente deverão ser 

tomadas mediante prévia aprovação pela Reunião Prévia da Segisor, exceto se os 

acionistas das Wilkes acordarem de outra forma, caso a caso. 

 

As Assembleias Gerais da Companhia serão convocadas e realizadas sempre que 

necessário, e em conformidade com o as disposições constantes da Lei de 

Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia, mediante anúncio de 

convocação entregue pelo Presidente do Conselho de Administração da 

Companhia.  

 

(e) Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores 

 

Conselho de Administração de Wilkes . O Conselho de Administração da Wilkes 

será composto por 4 (quatro) conselheiros, todos eleitos pela Segisor. Exceto no 

caso de ocorrência de uma Condição de Nacionalização Prima Facie, os acionistas 

da Wilkes deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar que os 

conselheiros da Wilkes sejam, em todos os momentos, as mesmas Pessoas 

indicadas e eleitas para o Conselho de Administração da Segisor. 

 

Diretores da Wilkes . A Wilkes terá pelo menos 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) 

diretores eleitos pelo Conselho de Administração da Wilkes. 

 

Os diretores devem sempre praticar todos e quaisquer atos de acordo com as 

deliberações tomadas no âmbito da Reunião Prévia da Segisor, em consonância 

com o Acordo de Acionistas da Segisor, incluindo, mas não se limitando a 

representar a Wilkes na respectiva Assembleia Geral da Companhia. 

 

(f) Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para 

adquiri-las  
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Sujeito à ocorrência de Condição de Nacionalização Prima Facie, uma Assembleia 

Geral de Wilkes deverá ser imediatamente realizada e as Partes deverão 

manifestar seu voto (i) no sentido de substituir e eleger novos conselheiros para o 

Conselho de Administração de Wilkes, de modo que os representantes da parte 

nacionalizada no Conselho de Administração da Segisor deixem de ser 

conselheiros do Conselho de Administração de Wilkes; e (ii) caso o Presidente do 

Conselho de Administração de Wilkes seja representante da parte nacionalizada 

no Conselho de Administração da Segisor, as Partes deverão nomear um novo 

Presidente do Conselho de Administração escolhido dentre os novos conselheiros 

do Conselho de Administração da Wilkes. 

  

Os conselheiros que sejam representantes da parte nacionalizada no Conselho de 

Administração da Segisor deverão acompanhar os votos proferidos pelos outros 

conselheiros do Conselho de Administração da Wilkes; e (ii) caso o Presidente do 

Conselho de Administração da Companhia seja representante da parte 

nacionalizada no Conselho de Administração da Segisor, a presidência do 

Conselho de Administração deverá ser assumida pelo Vice-Presidente, que 

deverá assumir tal cargo durante o período compreendido entre a ocorrência da 

Condição de Nacionalização Prima Facie e a Assembleia Geral de Wilkes. 

  

(g) Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros 

do conselho de administração 

 

Os acionistas da Wilkes farão com que seus representantes no Conselho de 

Administração da Wilkes instruam os representantes de Casino e Éxito nos órgãos 

de administração da Companhia, incluindo seu Conselho de Administração, a 

agirem de modo que os votos e demais poderes de Wilkes (e da Ségisor, Éxito e 

Casino como acionistas indiretos da Companhia), nas Assembleias Gerais da 

Companhia e os representantes de Casino e da Éxito nos órgãos de administração 

da Companhia, incluindo seu Conselho de Administração sejam exercidos de 

acordo com as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração de Wilkes. 
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Acordo de Acionistas da Segisor 

 

(a) Partes 

 

Acionistas: Casino, Guichard-Perrachon S.A. (“Casino”), Almacenes Éxito S.A. 

(“Éxito”) e Onper Investments 2015, S.L. (“Onper”) (detido inteiramente por 

Éxito)  
 

Interveniente Anuente: Segisor S.A. (“Segisor”) 

 

(b) Data de celebração 

  

O Acordo de Acionistas da Segisor foi celebrado em 19 de Agosto de 2015. 

 

(c) Prazo de vigência 

 

O Acordo de Acionistas da Segisor tem prazo de vigência de 50 (cinquenta) anos. 

 

(d) Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de 

controle 

 

⋅ Éxito e Casino controlam Segisor e Wilkes Participações S.A. (“Wilkes”), e, 

consequentemente, a Companhia. 

 

⋅ Os acionistas de Wilkes exercem o controle da Companhia exclusivamente 

através de Segisor e Wilkes. 

 
⋅ O Conselho de Administração da Segisor é composto por quatro conselheiros, 

sendo que dentre eles dois devem ser eleitos por Casino e dois devem ser 

eleitos por Éxito. 

 
⋅ As deliberações do Conselho de Administração devem ser tomadas por 

unanimidade. No entanto, Éxito tem o voto decisivo nos seguintes casos: 

 
(i) na hipótese de destituição do Diretor Presidente da Companhia a 

qualquer tempo, e na determinação de sua remuneração 

(adicionalmente, tem o direito de indicar três candidatos para substitui-

lo); 

 

(ii) na hipótese de empate em relação à distribuição de dividendos pela 

Companhia em até 60% do lucro líquido por ano; e 
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(iii) na aprovação do orçamento e do plano de negócios. 

 

 
(e) Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores 

 

⋅ O Conselho de Administração da Companhia deve ser composto por 11 (onze) 

conselheiros (com mandato de 2 (dois) anos), sendo que 5 (cinco) conselheiros 

devem ser independentes, 3 (três) devem ser eleitos por Éxito e 3 (três) devem 

ser eleitos por Casino.  

 

⋅ O presidente do Conselho de Administração deve ser eleito por indicação do 

Casino. 

 
⋅ As deliberações no Conselho de Administração da Companhia devem ser 

tomadas por unanimidade dos conselheiros eleitos por Casino e Éxito. 

 
(f)  Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência 

para adquiri-las 

 

⋅ No caso de transferência das ações de Segisor, (i) não haverá período de lock 

up; (ii) as partes terão direito de preferência (exceto nas transferências intra-

grupo); e (iii) as partes terão direito à venda conjunta (tag along). 

 

⋅  As transferências a competidores das partes são proibidas.  

 

(g) Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para 

adquiri-las 

 

⋅ Na hipótese da mudança de controle de Éxito, Casino terá opções de compra 

em relação às ações de titularidade de Éxito emitidas por Segisor, Wilkes ou 

pela Companhia, conforme o caso. Nesses casos, o direito de compra deve ser 

exercido por um valor justo de mercado (considerando os direito e obrigações 

estabelecidos nos acordos de acionistas). 

 

⋅ Na hipótese de nacionalização de qualquer uma das partes, a parte não 

nacionalizada terá uma opção de compra das ações de emissão de Segisor 

detidas pela parte nacionalizada. Nesse caso, o direito de compra deve ser 

exercido também por um valor justo de mercado das ações (considerando os 

direito e obrigações estabelecidos nos acordos de acionistas). 
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Ocorreram as seguintes alterações nas participações das entidades ligadas ao 
acionista controlador ou dos nossos administradores, nos períodos abaixo indicados: 
 

Mês/Ano  Movimentação  
Abril/2014 O Casino adquiriu 8.907.123 ações preferenciais de emissão da Companhia 

como resultado de exercício de opções de compra de que era titular em nome 
da Cofidol, cuja participação é 100% controlada pela Casino. Separadamente, 
Cobivia SAS cuja participação é 100% controlada por Rallye, entregou 
3.907.123 ações preferenciais de emissão da Companhia, como resultado de 
exercício de opções de compra, anteriormente vendidas pela Rallye a um 
terceiro, e rescindiu antecipadamente um total return swap que estava 
contratado sobre 5.000.000 de ações preferenciais de emissão da Companhia. 
Desta forma, o Casino, acionista controlador da Companhia, passou a deter, 
direta e indiretamente, 9.887.819 ações preferenciais de emissão da 
Companhia, representativas de 6,0% do total das ações preferenciais emitidas. 
O Casino é titular de 99,94% das ações ordinárias de emissão da Companhia, 
bem como de 41,4% do seu capital total, tendo uma exposição econômica total 
de 46,5% do capital da Companhia (considerando-se os derivativos de 
liquidação financeira detidos pelo Casino).  

Jul/2014  Abilio dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Avila, João 
Paulo  Falleiros dos Santos Diniz, Adriana Falleiros dos Santos Diniz, Pedro 
Paulo Falleiros dos Santos Diniz,  Rafaela Marchesi Diniz e Miguel Marchesi 
Diniz, parte do Grupo Diniz, alienaram em 06.05 e 14.07 do  corrente ano, um 
total de 19.375.000 ações preferenciais emitidas pela Companhia, reduzindo 
sua participação em 7,31%. Em decorrência de referidas transações, o Grupo 
Diniz passou deter ações preferenciais representativas de 1,56% do capital 
social total da Companhia.     

Abr/2015 Oppenheimer Funds, Inc., em nome de sua subsidiária, OFI Developing Market 
Fund (“OFI”) comunicou que em 02 de abril de 2015 detinha, de forma 
agregada, 8.686.144 ações preferenciais, representando aproximadamente, 
5,24% do total das ações preferenciais emitidas pela Companhia Brasileira de 
Distribuição.  

Jun/2015 Oppenheimer Funds, Inc., em nome de sua subsidiária, OFI Developing Market 
Fund (“OFI”) comunicou que em 09 de junho de 2015 detinha, de forma 
agregada, 17.205.275 ações preferenciais, representando aproximadamente, 
10,37% do total das ações preferenciais emitidas pela Companhia Brasileira de 
Distribuição. 

Ago/2015 Almacenes Éxito S.A. adquiriu participação de 50% da Segisor S.A., que detém, 
indiretamente, 99.619.228 ações ordinárias de emissão da CBD. O controle de 
CBD passa ser exercido em conjunto por Éxito e Casino. 

Jan/2016 Brandes Investment Partners, L.P. comunicou que em 25 de janeiro de 2016 
detinha, de forma consolidada, 8.510.442 ações preferenciais, representando 
aproximadamente, 5,13% do total das ações preferenciais emitidas pela 
Companhia Brasileira de Distribuição. 

Jan/2016 Oppenheimer Funds, Inc., em nome de sua subsidiária, OFI Developing Market 
Fund (“OFI”) comunicou que em 08 de janeiro de 2016 detinha, de forma 
agregada, 13.423.473 ações preferenciais, representando aproximadamente, 
8,09% do total das ações preferenciais emitidas pela Companhia Brasileira de 
Distribuição.preferenciais emitidas pela Companhia Brasileira de Distribuição. 

Mar/2016 Oppenheimer Funds, Inc., em nome de sua subsidiária, OFI Developing Market 
Fund (“OFI”) comunicou que em 08 de janeiro de 2016 detinha, de forma 
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agregada, 7.831.383 ações preferenciais, representando aproximadamente, 
4,72% do total das ações preferenciais emitidas pela Companhia Brasileira de 
Distribuição.preferenciais emitidas pela Companhia Brasileira de Distribuição. 

Mar/2016 Carmignac Gestion, agindo em favor e em nome dos fundos de investimento 
Carmignac Patrimoine, Carmignac Investissement, Carmignac Portfolio 
Patrimoine, Carmignac Portfolio Investissement e Carmignac Portfolio 
Investissement Latitude, comunicou que em 17 de março de 2016 detinha, de 
forma agregada, 13.576.698 ações preferenciais, representando 5,11% do total 
de ações preferenciais da Companhia.  

Abr/2016 Bank of America Corporation, comunicou que 14 de abril de 2016 detinha, 
detinha através de diversas controladas 8.620.341 ou 5,19% do total de ações 
preferenciais em circulação emitidas pela Companhia.  

Mai/2016 Bank of America Corporation, comunicou que 11 de maio de 2016 detinha, 
detinha através de diversas controladas 8.167.531 ou 4,92% do total de ações 
preferenciais em circulação emitidas pela Companhia.  

June/2016 O Casino adquiriu 387.924 ações preferenciais de emissão da Companhia em 
nome da Geant International B.V., cuja participação é 100% controlada pela 
Casino. Separadamente, Helicco Participações Ltda, cuja participação é 100% 
controlada por Casino, adquiriu 581.600 ações preferenciais de emissão da 
Companhia. Casino, acionista controlador da Companhia, passou a deter, direta 
e indiretamente, 10.857.343 ações preferenciais de emissão da Companhia, 
representativas de 6,54% do total das ações preferenciais emitidas. O Casino 
em conjunto com o Éxito, é titular de 99,94% das ações ordinárias de emissão 
da Companhia, bem como de 41,58% do seu capital total.  

Jan/2017 Harding Loevner, LP, comunicou que 9 de outubro de 2016 detinha, na 
qualidade de gestor de ativos e em nome de seus clientes, 4,99% do total de 
ações preferenciais em circulação emitidas pela Companhia. A partir de 31 de 
dezembro de 2016, detinha 6.708.049 ADRs ou 4,03% de ações preferenciais 
em circulação emitidas pela Companhia. 
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2016 
 

a. evento Reorganização do Multivarejo e do Assaí  

b. principais 

condições do 

negócio 

Em 27 de abril de 2016 foram aprovadas: 

a) Cisão parcial de Sendas Distribuidora S.A. (“Sendas”) com versão do acervo 

cindido para a Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”). Neste passo, todos os 

ativos e passivos de Sendas ligados às lojas do Multivarejo (bandeiras Pão de Açúcar 

e Extra) foram vertidos para a CBD; e 

b) Incorporação de Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. (“Barcelona”) por 

Sendas. Este passo foi o primeiro de dois visando a concentração das lojas e negócios 

da bandeira Assaí em Sendas. 

Em 29 de julho de 2016 foi aprovada a incorporação de Xantocarpa Participações 

Ltda. (“Xantocarpa”) por Sendas. Este foi o segundo e último passo para a 

concentração de negócios da bandeira Assaí em Sendas. 

c. sociedades 

envolvidas 

A Emissora, Sendas, Barcelona e Xantocarpa. 

d. efeitos 

resultantes da 

operação no 

quadro 

acionário, 

especialmente, 

sobre a 

participação do 

controlador, de 

acionistas com 

mais de 5% do 

capital social e 

dos 

administradores 

do emissor 

Considerando que a CBD detinha, direta ou indiretamente, 100% do capital social das 

demais sociedades envolvidas à época das transações e que continua a deter 100% 

do capital social de Sendas, não houve qualquer efeito relevante sobre a participação 

do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social ou dos 

administradores. 

e. quadro 

societário antes 

e depois da 

operação 

ANTES 

 

DEPOIS 
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f. mecanismos 

utilizados para 

garantir 

tratamento 

equitativo entre 

os acionistas 

Não aplicável, tendo em vista que CBD era e continuou a ser a detentora da 

totalidade do capital social de Sendas e esta era única sócia de Barcelona e 

Xantocarpa, aos respectivos tempos das transações, de modo que não houve 

impacto para os acionistas. 

 

a. evento Reorganização de Cnova Brasil 

b. principais 

condições do 

negócio 

Em agosto de 2016, o controlador da emissora, Casino Guichard Perrachon 

(“Casino”) lançou oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação de 

Cnova NV (“Cnova”), uma sociedade na qual a Companhia tinha e tem participação, 

condicionada à conclusão da incorporação de ações de outra sociedade controlada 

pela Companhia, Cnova Comércio Eletrônico S.A. (“Cnova Brasil”), pela Via Varejo 

S.A. (“Via Varejo”). 

Esta operação tinha por finalidade integrar a operação brasileira do comércio 

eletrônico de não alimentos (realizada por Cnova Brasil) aos negócios da Via Varejo, 

sendo esta uma condição precedente para a aquisição das ações de Cnova por 

Casino (“Oferta”), o que por sua vez o segregaria do investimento de Casino no 

negócio de comércio eletrônico fora do país. CBD, por sua vez, se comprometeu a 

não alienar suas ações em circulação de Cnova no âmbito da Oferta. 

Atendidas as condições precedentes, Casino realizou a oferta, oferecendo US$5,50 

por ação de Cnova, e, em dezembro de 2016, passou a deter, direta ou 

indiretamente, 98,9% das ações. 

c. sociedades 

envolvidas 

CBD, Via Varejo, Cnova, Cnova Brasil e Casino 

d. efeitos 

resultantes da 

operação no 

quadro 

acionário, 

especialmente, 

sobre a 

participação do 

controlador, de 

acionistas com 

mais de 5% do 

capital social e 

dos 

administradores 

do emissor 

Com a Oferta, a participação de Casino em Cnova foi aumentada em 

aproximadamente 5,51 pontos percentuais. 

Não houve impacto sentido especificamente para os nossos acionistas com mais de 

5% de nosso capital social. Já a participação indireta da Companhia em Cnova foi 

diminuída em aproximadamente 4,92 pontos percentuais e, em contrapartida, sua 

participação indireta em Cnova Brasil foi aumentada de aproximados 36,08% para 

43,34%, aproximadamente, além das garantias mencionadas no quadro “f” abaixo. 

Não houve efeitos significativos para nossos administradores. 

PÁGINA: 366 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



15.7 - Principais operações societárias

e. quadro 

societário antes 

e depois da 

operação 

ANTES 

 

DEPOIS 

 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir 

tratamento 

equitativo entre 

os acionistas 

Antes da implementação da transação, a Emissora instalou Comitê Especial dedicado 

a analisá-la, nos termos de nossa Política de Transações com Partes Relacionadas. 

Além disso, a transação foi executada mediante a outorga de carta de compromisso 

pelo Casino (a “Carta”), atestando: (i) o direito de a CBD de indicar, ao menos, um 

membro no conselho de administração de Cnova, observada em qualquer caso a 

quantidade de membros proporcional à sua participação; (ii) em dois anos contados 

da Carta, CBD poderá solicitar a contratação de um assessor financeiro para avaliar a 

oportunidade de realização de uma oferta pública inicial de distribuição de ações de 

Cnova, em caso de seu fechamento de capital no exterior, ou, ainda, de uma oferta 

pública primária ou secundária para aumentar o free float e a liquidez das ações da 

Cnova, no caso de as ações continuarem a ser negociadas publicamente; (iii) CBD 

terá prioridade com relação a Casino para vender suas ações no âmbito de uma 

Oferta de Distribuição de Ações, alcançando até 90% do total de ações a serem 

alienadas na oferta pública secundária; (iv) CBD terá direito de venda conjunta 

parcial caso Casino aliene suas ações de Cnova sem que isto constitua mudança de 

controle; caso haja mudança de controle, CBD poderá vender a totalidade das suas 

ações; (v) CBD terá tratamento igualitário com relação a Casino em caso de 
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transferência das ações de Cnova a terceiros ou em caso de reorganização ou 

operação societária que resulte na troca, resgate ou emissão de ações de Cnova; e 

(vi) em caso de reorganização ou operação societária envolvendo a Cnova, Casino 

deverá envidar esforços para que CBD receba valores mobiliários em substituição às 

ações de Cnova que sejam tão líquidos quanto as ações de Cnova detidas por CBD. 

 

 

2015 
 

a. evento Incorporação pela Companhia da Sé Supermercados 

b. principais 

condições do 

negócio 

Em 22 de dezembro de 2015 foi realizada a incorporação pela Companhia da Sé 

Supermercados Ltda. (“Sé”). Como resultado da incorporação, Sé foi extinta. Tendo 

em vista que a Companhia era titular da totalidade das quotas representativas do 

capital social da Sé, não houve aumento de capital da Companhia, sendo que, o 

investimento na Sé foi substituído pelos elementos do ativo e do passivo 

incorporados pela Companhia. O propósito da incorporação foi a redução de custos 

em áreas administrativas e o cumprimento de obrigações acessórias, gerando 

aproveitamento de sinergias. 

c. sociedades 

envolvidas 

Companhia e Sé Supermercados Ltda. 

d. efeitos 

resultantes da 

operação no 

quadro 

acionário, 

especialmente, 

sobre a 

participação do 

controlador, de 

acionistas com 

mais de 5% do 

capital social e 

dos 

administradores 

do emissor 

Não houve alterações no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro 

societário antes 

e depois da 

operação 

ANTES 

DEPOIS 

CBD 

Sé 

100% 

CBD 
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f. mecanismos 

utilizados para 

garantir 

tratamento 

equitativo entre 

os acionistas 

Essa operação não trouxe impacto para os acionistas, levando em consideração que 

se trata da incorporação de subsidiária da companhia. 
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a. evento Cisão da NPC e incorporação pela Companhia de acervo cindido 

b. principais 

condições do 

negócio 

Em 22 de dezembro de 2015 foi realizada a cisão total e desproporcional da Nova 

Pontocom Comércio Eletrônico S.A. (“NPC”), com a consequente incorporação pela 

Companhia de parte do acervo cindido, na proporção da sua participação no capital 

social da NPC. A NPC era uma sociedade holding cujo objetivo era deter participação 

indireta na Cnova NV, sociedade do grupo que desenvolve atividades de comércio 

eletrônico. Como resultado dessa operação, a NPC foi extinta e o investimento da 

Companhia na NPC foi cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes do 

acervo cindido da NPC que foi incorporado pela Companhia. Não houve aumento de 

capital social na Companhia em decorrência dessa operação. A cisão foi realizada nos 

termos previstos no Acordo de Acionistas da NPC, celebrado entre a Companhia e 

todos os demais acionistas da NPC em 23 de julho de 2014. Essa operação alinha-se 

com a estratégia de otimização da estrutura societária da Companhia.  

c. sociedades 

envolvidas 

Companhia, NPC, Via Varejo S.A., QE Participações Ltda. e Camberra Participações 

Ltda. 

d. efeitos 

resultantes da 

operação no 

quadro 

acionário, 

especialmente, 

sobre a 

participação do 

controlador, de 

acionistas com 

mais de 5% do 

capital social e 

dos 

administradores 

do emissor 

Não houve alterações no quadro acionário da Companhia.  

e. quadro 

societário antes 

e depois da 

operação 

ANTES 

2,65% 2,22% 

53,2% 0,17% 2,72% 43,9% 

QE 

NPC 

Via Varejo Camberra CBD 

Cnova NV 

DutchCo 

LuxCo 

95,1% 

100% 

49,9% 
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DEPOIS 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir 

tratamento 

equitativo entre 

os acionistas 

Essa operação não trouxe impacto para os acionistas e já estava prevista em Acordo 

de Acionistas da NPC em 23 de julho de 2014, cujos termos foram analisados por 

Comitê Independente especialmente constituído para analisar a operação conforme 

Fato Relevante divulgado pela Companhia em 4 de junho de 2014. 

  

49,9% 

53,2% 0,17% 2,72% 43,9% 

QE 

LuxCo 

Via Varejo Camberra CBD 

Cnova NV 

DutchCo 

100% 
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2014 

a. evento Combinação dos negócios de comércio eletrônico 

b. principais 

condições do 

negócio 

Em 24 de julho de 2014, foi concluída a transferência da totalidade dos negócios de 

comércio eletrônico da Nova Pontocom Comércio Eletrônico para Cnova N.V. 

c. sociedades 

envolvidas 

Companhia, Nova Pontocom Comércio Eletrônico, Cnova N.V., Via Varejo 

d. efeitos 

resultantes da 

operação no 

quadro 

acionário, 

especialmente, 

sobre a 

participação do 

controlador, de 

acionistas com 

mais de 5% do 

capital social e 

dos 

administradores 

do emissor 

Em decorrência da operação, Via Varejo e a Companhia (em conjunto, 

“Companhias”) detêm, atualmente, em conjunto com os demais acionistas 

minoritários de Nova Pontocom Comércio Eletrônico (“Nova”), 53,5% do capital 

social de Cnova. Sendo a Companhia e Via Varejo titulares, indireta e 

respectivamente, de 28% e 23,5% do capital social de Cnova. 

 

Também como consequência da conclusão desta reorganização societária foram 

celebrados (i) novo Acordo de Acionistas de Nova entre as Companhias e os demais 

acionistas de Nova; (ii) aditamento ao Acordo Operacional celebrado pelas 

Companhias e Nova em 17 de outubro de 2013, garantindo a continuidade das 

sinergias existentes e a integração entre os negócios de comércio eletrônico e de 

lojas físicas; e (iii) contratos de licença de uso das marcas “Extra”, “Casas Bahia” e 

“Ponto Frio”, e dos domínios “extra.com.br”, “casasbahia.com.br” e 

“pontofrio.com.br”, para o uso nas atividades de comércio eletrônico desenvolvidas 

pela subsidiária brasileira da Cnova. 

e. quadro 

societário antes 

e depois da 

operação 

 

 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir 

tratamento 

equitativo entre 

os acionistas 

Para analisar, discutir e emitir uma recomendação sobre a operação, inclusive 

quanto à relação de troca de ações da qual resultou a divisão do capital social de 

NewCo entre seus sócios fundadores, o conselho de administração da CBD, em 

obediência à Política de Transações com Partes Relacionadas da companhia, 

deliberou constituir comitê especial formado em sua maioria por conselheiros 

independentes. 
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a. evento Reestruturação Societária 

b. principais 

eventos 
Em assembleia geral extraordinária, realizada em 29 de dezembro de 2014, foi 

aprovada reestruturação societária com o objetivo de conseguir benefícios de ordem 

administrativa, econômica e financeira à nossa Companhia. A reestruturação consiste 

na incorporação, pela Companhia, de 09 (nove) de suas subsidiárias não operacionais, 

cujo capital é totalmente detido por ela (“Subsidiárias”).  

A reestruturação teve em vista a racionalização e simplificação da estrutura societária 

do grupo, possibilitando a redução de seus gastos e despesas operacionais. 

Em razão da reestruturação em tela, foi transferida à Companhia a totalidade dos 

patrimônios das Subsidiárias, com a sua consequente extinção, mediante 

incorporação dos acervos líquidos das Subsidiárias.  

 

c. sociedades 

envolvidas 
Companhia, Vedra Empreendimentos e Participações S/A, GPA 4 Empreendimentos e 

Participações S/A, ECQD Participações Ltda., API SPE 06 - Planejamento e 

Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda., GPA 5 Empreendimentos e 

Participações S/A, Monte Tardeli Empreendimentos e Participações S/A, P.A. 

Publicidade Ltda., Vancouver Empreendimentos e Participações Ltda., Duque 

Conveniências Ltda. 

 

d. efeitos 

resultantes da 

operação no 

quadro 

acionário, 

especialmente, 

sobre a 

participação do 

controlador, de 

acionistas com 

mais de 5% do 

capital social e 

dos 

administradore

s do emissor 

Não houve alterações no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro Antes: 
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societário 

antes e 

depois da 

operação 

 

Depois: 

 

f. 

mecanismos 

utilizados 

para garantir 

tratamento 

equitativo 

entre os 

acionistas 

Essa operação não trouxe impacto para os acionistas, levando em consideração que 

se trata da incorporação de subsidiárias da companhia visando a conseguir benefícios 

a todos seus acionistas. 
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15.8 - Outras informações relevantes

 
Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 
este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

 
Em todas as transações realizadas com partes relacionadas a Companhia procura 
observar condições equânimes de mercado. 
 
Em 16 de abril de 2014, passou a vigorar a Política para Transações com Partes 
Relacionadas (“Política”), conforme alterada em 12 de fevereiro de 2015 e em 24 de 
fevereiro de 2016, devidamente aprovadas em Reunião do Conselho de Administração 
realizadas nas mesmas datas e está disponível no link:  
http://www.gpari.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=29902 
 
Pela referida Política, as transações realizadas no curso normal dos negócios da 
Companhia que envolvam um valor até R$ 25 milhões em um único negócio ou em um 
conjunto de negócios realizados em 12 meses (“Montante Significativo”), estarão 
sujeitas à aprovação formal pelo Departamento Jurídico Societário, devendo estas 
transações e o parecer do Departamento Jurídico Societário ser informados a cada 
reunião do Comitê de Auditoria da Companhia. 
 
Por sua vez, as transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios e 
com valor maior que o Montante Significativo e inferior a R$ 100 milhões (“Montante 
Relevante”), deverão ser analisadas pelo Comitê de Auditoria e aprovadas pelo 
Departamento Jurídico Societário da Companhia. 
 
Ainda no curso normal dos negócios da Companhia, as transações com partes 
relacionadas que envolvam um montante – em um único negócio ou em um conjunto 
de negócios realizados em 12 meses – superior ao Montante Relevante estarão 
sujeitas à deliberação prévia pelo Conselho de Administração, após serem levadas à 
análise do Comitê de Auditoria. 
 
Ademais, considerando as transações com partes relacionadas realizadas fora do 
curso normal dos negócios da Companhia, aquelas que envolvam um montante 
inferior ao Montante Relevante estarão sujeitas à análise do Comitê de Auditoria e 
aprovação formal pelo Conselho de Administração. 
 
Por fim, aquelas transações com partes relacionadas fora do curso normal dos 
negócios envolvendo Montante Relevante ou superior estarão sujeitas à deliberação 
prévia pelo Conselho de Administração, depois de terem sido examinadas por um 
comitê especial independente, que tenha sido constituído e delibere nos termos do 
Parecer de Orientação CVM nº 35. 
 
O Conselho de Administração ou o Departamento Jurídico Societário, conforme o 
caso, analisará anualmente todos os contratos ou qualquer outro tipo de transação em 
bases contínuas entre a Companhia e suas Partes Relacionadas. 
Quando se tratar de transação entre Partes Relacionadas que deva ser aprovada pela 
Assembleia Geral de Acionistas por determinação legal, a transação deverá ser 
examinada por um Comitê Especial, nos termos da Política e da legislação aplicável. 
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Posição contratual do emissor

Especificar

Via Varejo S.A. e Cnova Comércio Eletrônico 
S.A. (“Cnova”)

10/05/2016 0,00 Não é possível aferir Não é possível aferir Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros N/A

Rescisão ou extinção Em caso de falência ou recuperação judicial.

Relação com o emissor Controladas do Emissor

Objeto contrato Instrumentos de garantia que estabelecem a cobrança de comissão pela Companhia pela outorga de garantia corporativa para garantir as 
obrigações da Via Varejo em contratos financeiros, comerciais e de locação (agrupamos em uma única descrição todos os instrumentos de garantia 
em que a Companhia outorgou garantias à Via Varejo para garantir suas obrigações em contratos comerciais, financeiros e de locação).

Relação com o emissor Controlada do Emissor

Objeto contrato Licença de uso perpétuo do software “e-plataforma V5” para atendimento do PA Delivery e Extra Delivery (alimentos).

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Licença pela CBD à Cnova de uso da marca “Extra” e nome de domínio “extra.com.br” exclusivamente para comércio eletrônico.

Cnova Comércio Eletrônico S.A. e E-Hub 
Consultoria, Participações e Comércio S.A

29/12/2014 1.500.000,00 R$0,00 R$0,00 Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção (i) por descumprimento contratual ou legal não sanado em 30 dias do recebimento de notificação; (ii) imotivadamente, mediante comunicação 
escrita, com antecedência mínima de 30 dias; (iii) em caso de perda de licença ou habilitação pela Cnova e E-Hub (conforme o caso) para prestação 
dos serviços; e (iv) em caso de insolvência, dissolução, recuperação.

Cnova Comércio Eletrônico S.A. (“Cnova”) 10.000,00 R$0,00 R$0,00 Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlada do Emissor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção Imotivadamente por qualquer das partes, com aplicação de multa rescisória

Relação com o emissor Controlada do Emissor

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Comodato, locação e sub-locação de imóveis pela Companhia à Via Varejo e vice-versa para instalação de lojas e ocupação de centros de 
distribuição.

Posição contratual do emissor

Especificar Não há montante total definido. Como regra, a comissão da Companhia corresponderá ao valor da taxa remuneratória indicada na menor cotação 
(entre 3 cotações de instituições financeiras de primeira linha), aplicado um desconto de 50%.

Financeira Itaú CBD S.A. – Crédito, 
Financiamento e Investimento (“FIC”) e 
Companhia

12/06/2012 0,00 R$ 383.655,30 R$ 383.655,30 Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Via Varejo S.A. 01/10/2010 0,00 R$11.977.301,92 R$11.977.301,92 30/06/2023 NÃO 0,000000

Garantia e seguros N/A

Rescisão ou extinção Em caso de cumprimento integral das obrigações da Cnova nos contratos.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar Não há montantes definidos nos contratos, de forma que são estabelecidas obrigações entre FIC e a Companhia para implementação da parceria 
financeira acordada entre a Companhia e o Itaú no Acordo de Associação.

Rescisão ou extinção (i) por descumprimento contratual ou legal não sanado em 30 dias do recebimento de notificação; (ii) por determinação legal ou norma do Bacen; (iii) 
por razões que façam que a FIC os desabonem como correspondentes; e (iv) em caso de dissolução, liquidação, recuperação judicial ou 
extrajudicial, ou falência.

Relação com o emissor FIC é coligada da Companhia.

Objeto contrato Celebração de contratos comerciais para regular a parceria entre a Companhia e Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú”) para, por meio da FIC, prestar 
os serviços financeiros e securitários nas lojas da Companhia.

Garantia e seguros N/A

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Outra

Rescisão ou extinção (i) por descumprimento contratual ou legal não sanado em 30 dias do recebimento de notificação; (ii) no caso de não renovação ou rescisão 
antecipada do contrato de locação do imóvel no qual se situar o estabelecimento, entre outros.

Relação com o emissor O Emissor é sócio minoritário da GY

Objeto contrato Fornecimento e instalação, pela GY à Companhia, de equipamentos para obtenção de eficiência energética nos estabelecimentos da unidade de 
negócios multivarejo da Companhia. Em termos gerais, concluída a instalação dos equipamentos em cada estabelecimento, a GY (i) vende os 
equipamentos à Companhia; e (ii) realiza pelo prazo de 8 anos o acompanhamento do consumo de energia e manutenção dos equipamentos.

Garantia e seguros N/A

Via Varejo S.A, Cnova, E-Hub, Indústria de 
Móveis Bartira Ltda. e VVLog Logística Ltda.

12/12/2014 0,00 R$6.656.901,49 R$6.656.901,49 Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controladas do Emissor

Especificar Aprox. R$800.000,00 por mês, acrescido de demais encargos.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Outra

Posição contratual do emissor

Especificar Não há montante total definido.

GreenYellow do Brasil Energia e Serviços Ltda. 
(“GY”)

08/05/2015 0,00 R$145.740.926,52 R$145.740.926,52 5 anos, renováveis 
automaticamente pelos 
períodos anuais 
subsequentes.

NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Fornecimento pela Companhia à Via Varejo de cartões multibenefícios para fornecimento de cestas básicas aos beneficiários indicados por Via 
Varejo por meio da concessão de crédito nos cartões para aquisição de produtos em lojas operadas pela Companhia.

Garantia e seguros N/A

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com 60 dias de antecedência

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Posição contratual do emissor

Natureza e razão para a operação Prestação de Fianças para assegurar as obrigações da Companhia nos contratos com o BNDES

Objeto contrato Remuneração devida à Wilkes pela prestação de fianças em operações financeiras da Companhia

Garantia e seguros Fiança

Rescisão ou extinção Quitação integral da dívida pela Companhia nos contratos com o BNDES

Relação com o emissor Controlada do Emissor

Objeto contrato Acordo de Associação para estabelecimento dos termos da integração dos negócios da Companhia, Via Varejo e Casa Bahia Comercial Ltda. (i) do 
setor de varejo de bens duráveis; e (ii) do setor de comércio eletrônico para a venda de bens duráveis.

Relação com o emissor Controladora do Emissor

Especificar Não há montante definido. Pela compra dos equipamentos e prestação dos serviços da GY, durante o referido prazo de 8 anos, a Companhia 
remunera a GY. base em certa % de economia de energia gerada. A venda dos equipamentos é feita por meio de crédito, aplicada uma taxa de 
juros anual de 9,7%, cujos pagamentos serão feitos mensalmente.

Via Varejo S.A. 01/07/2010 0,00 R$192.809.435,37 R$192.809.435,37 Até o cumprimento das 
obrigações previstas no 
Acordo

NÃO 0,000000

Garantia e seguros Para garantir as obrigações de indenizar a Via Varejo pela Casa Bahia Comercial Ltda. (“CB”) (i) Conta garantia de valores decorrentes da venda de 
certos bens da Casa Bahia Comercial Ltda.; (ii) hipoteca de certos imóveis; (iii) penhor de ações da Via Varejo de tirularidade dos sócios da CB; e 
fiança prestada pelos sócios da CB.

Especificar Não há montante total definido. O contrato estabelece o compromisso entre as partes de integrar os negócios por meio de reorganizações 
societárias e acordos comerciais.

Wilkes Participações S.A. 01/06/2008 0,00 R$ 808.306,00. Para 
maiores informações 
vide 16.4 - Outras 
informações relevantes

Não há montante total 
definido

Indeterminado SIM 0,000000

Rescisão ou extinção N/A

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Credor

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Posição contratual do emissor

Especificar Não há montante total definido.

Cnova Comércio Eletrônico S.A 17/09/2014 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Reembolso pela CBD ao Casino pelo pagamento de contribuições sociais francesas de expatriados.

Garantia e seguros N/A

Rescisão ou extinção (i) por descumprimento das obrigações não sanado em 30 dias do recebimento de notificação; (ii) em caso de dissolução, recuperação judicial ou 
extrajudicial ou falência; (iii) mediante notificação prévia de 30 dias; e (iv) caso Casino deixe de ser controlador de ambas as sociedades.

Relação com o emissor Casino é controlador do Emissor e as demais sociedades pertencem ao grupo Casino

Objeto contrato Reembolso pela Companhia às Sociedades Casino dos custos e despesas incorridos pelas Sociedades Casino decorrentes de atividades que 
envolvem a transferência de "know-how" à Companhia para apoiar o seu desenvolvimento, incluindo, mas não se limitando a, atividades 
administrativas, financeiras, de publicidade, estratégicas, de planejamento e orçamentárias, de recursos humanos, de controle e monitoramento dos 
negócios, e atividades do negócio em geral.

Relação com o emissor Controlador do Emissor

Especificar A remuneração da Wilkes corresponde a 0,6% sobre o saldo devedor médio referente a 3 contratos de financiamento celebrados entre a Companhia 
e o BNDES.

Casino Guichard Perrachon S.A., Helicco 
Participações Ltda, Foncière Euris, Casino e 
Helicco

01/08/2014 0,00 Aprox. R$44.000,000.00 Aprox. R$44.000,000.00 Indeterminado NÃO 0,000000

Garantia e seguros N/A

Especificar Não há montante total definido.

Casino, Guichard-Perrachon S.A. (Casino) 25/07/2016 0,00 R$ 689.362,13 R$ 689.362,13 Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção (i) por descumprimento contratual ou legal não sanado em 15 dias do recebimento de notificação; (ii) mediante comunicação escrita, com 
antecedência mínima de 60 dias; (iii) caso Casino deixe de ser controlador de ambas as sociedades; e (iv) alguma das partes se torne insolvente.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Posição contratual do emissor

Especificar Não há montante total definido.

Casino International S.A. 23/02/2017 0,00 R$ 4.532.452,34 R$ 4.532.452,34 Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção (i) por descumprimento das obrigações não sanado em 30 dias do recebimento de notificação; (ii) em caso de dissolução, recuperação judicial ou 
extrajudicial ou falência; (iii) mediante notificação prévia de 30 dias; e (iv) caso Casino deixe de ser controlador de ambas as sociedades.

Natureza e razão para a operação

Relação com o emissor Casino International e o Emissor são ambos controlados por Casino.

Objeto contrato Representação da Companhia pelo Casino International na negociação comercial de produtos a serem adquiridos pela Companhia junto aos 
fornecedores internacionais.

Garantia e seguros N/A

Garantia e seguros N/A

Rescisão ou extinção N/A

Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros N/A

Relação com o emissor Controlada do Emissor

Objeto contrato oncessão de comodato (a título gratuito) pela Companhia à Cnova de espaços físicos em 304 lojas da Companhia para implantação do “Projeto 
Retira” (agrupamos em uma única descrição os contratos de comodato celebrados entre a Companhia e Cnova para implementação do “Projeto 
Retira”).

Relação com o emissor Groupe Casino e o Emissor são ambos controlados por Casino.

Objeto contrato Prospecção e oferecimento de produtos e fornecedores internacionais pelo Groupe Casino à Companhia.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Groupe Casino Limited (“Groupe Casino") 25/07/2016 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5 anos, renovável por 
iguais períodos 
sucessivamente

NÃO 0,000000

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar Não há montante total definido.

Rescisão ou extinção (i) por descumprimento das obrigações não sanado em 30 dias do recebimento de notificação; (ii) em caso de dissolução, recuperação judicial ou 
extrajudicial ou falência; e (iii) mediante notificação prévia de 30 dias.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
 
a) medidas tomadas pela Companhia para tratar de co nflitos de interesses 
 
A Companhia adota práticas de governança além das estabelecidas na 
regulamentação aplicável, buscando assegurar que todas as tomadas de decisões que 
eventualmente possam auferir um benefício particular a qualquer parte relacionada 
sejam realizadas em termos e condições usuais de mercado, sempre respeitando os 
interesses da Companhia. Para tanto, a Companhia conta com seu Código de Ética e 
com a Norma Corporativa de Conflito de Interesses, os quais exemplificam situações e 
estabelecem as providências a serem tomadas em caso de conflito de interesses. Por 
exemplo, a obrigação de reportar tal situação ao superior imediato, a fim de que o 
conflito não afete as responsabilidades do colaborador da Companhia, ou a obrigação 
do colaborador declarar-se impedido de representar a Companhia em negócios com 
parentes ou amigos, ou, ainda, a obrigação de abrir mão de relações comerciais 
particulares. Há penalidades em caso de descumprimento das regras da Companhia, 
com aplicação de sanções disciplinares a serem avaliadas pelo Diretor Executivo da 
área e/ou pelo Comitê de Ética. 
 
Além disso, o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia 
endereça situações de conflito de interesses, de forma que, na hipótese de ser 
constatado conflito de interesses ou interesse particular de um dos membros do 
Conselho de Administração em relação a determinado assunto a ser decidido, é dever 
do próprio membro do Conselho de Administração comunicar, tempestivamente, tal 
fato aos demais membros. Ainda, a não manifestação voluntária daquele membro será 
considerada uma violação deste Regimento, caso os referidos benefício particular ou 
conflito de interesses venham a se confirmar. 
 
A Companhia conta com estrutura de governança para acompanhar as transações 
com partes relacionadas, bem como dirimir eventuais dúvidas a respeito de tais 
situações, contando, também, com uma Política para Transações com Partes 
Relacionadas (“Política”), aprovada em reunião do Conselho de Administração da 
Companhia realizada em 16 de abril de 2014, conforme alterada em 12 de fevereiro de 
2015 e em 24 de fevereiro de 2016, abaixo descrita: 
 

• Comitê de Governança Corporativa: responsável por, dentre outras atribuições, 
minutar, submeter ao Conselho de Administração da Companhia e revisar 
periodicamente a política de contratação da Companhia com suas partes 
relacionadas, bem como todas as demais políticas necessárias à adoção, pela 
Companhia, das melhores práticas de gestão e de governança corporativa, 
além de manifestar-se, a pedido do Conselho de Administração ou da Diretoria, 
sobre situações em que possa estar configurado cenário de conflito de 
interesses nas atividades da Companhia. 

 
• Comitê de Auditoria: responsável por, dentre outras atribuições, tomar 

conhecimento e analisar as transações com partes relacionadas envolvendo a 
Companhia, nos termos previstos na Política. 
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
 

• Política para Transações com Partes Relacionadas: procedimentos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Companhia, que contribuam para 
assegurar que transações entre partes relacionadas e a Companhia ou suas 
controladas que não sejam companhias de capital aberto sejam realizadas no 
melhor interesse da Companhia ou de sua controlada que não seja companhia 
de capital aberto, conforme o caso, e sejam fundamentadas em princípios de 
transparência e comutatividade. Da mesma forma, a Política visa prevenir e 
administrar situações de potencial conflito de interesses quando da realização 
de operações envolvendo tais partes relacionadas. Para mais detalhes a 
respeito da Política, ler o item 16.1 deste Formulário de Referência. 

 
Adicionalmente, as transações fora do curso normal dos negócios serão aprovadas 
nos termos do Estatuto Social e da Política. 
 
b) demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas 
ou do pagamento compensatório adequado 
 
A Companhia, ao realizar quaisquer transações com partes relacionadas, observa as 
condições praticadas pelo mercado à época da contratação da respectiva operação e 
tomando-se como base, ainda, negociações da mesma natureza realizadas 
anteriormente pela Companhia com seus parceiros, sem prejuízo dos órgãos de 
governança acima referidos solicitarem esclarecimentos a qualquer momento, nos 
termos do Estatuto Social e da Política. 
 
As transações com partes relacionadas são contratadas por escrito, especificando-se 
suas principais características e condições, tais como preço global, preço unitário, 
prazos, garantias, responsabilidade pelo recolhimento de impostos, pagamentos de 
taxas, obtenções de licenças, entre outras, oportunidade em que é analisado o caráter 
estritamente comutativo das condições pactuadas e, caso haja a necessidade de 
pagamento compensatório dessas transações, este será adequado a tais 
negociações, mediante, em alguns casos, avaliação do caráter personalíssimo da 
obrigação e valor intelectual e de reputação do prestador de serviços, em outros, 
mediante sua comparação, quando aplicável, com outras operações semelhantes 
praticadas pelo mercado em geral. Dentre essas características também deverá 
constar expressamente a possibilidade de resilição, pela Companhia, de qualquer 
transação com parte relacionada que seja de trato sucessivo, em condições 
equivalentes àquelas disponíveis nos contratos com partes não-relacionadas. 
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16.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes. 
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Tipo de capital Capital Autorizado

26/11/2007 0,00 133.333.333 266.666.667 400.000.000

Tipo de capital Capital Integralizado

26/04/2018 6.823.368.290,99 99.679.851 166.949.888 266.629.739

Tipo de capital Capital Subscrito

26/04/2018 6.823.368.290,99 99.679.851 166.949.888 266.629.739

Tipo de capital Capital Emitido

26/04/2018 6.823.368.290,99 99.679.851 166.949.888 266.629.739

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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PNA 106.629

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

13/02/2014 RCA 13/02/2014 6.838.117,77 Subscrição 
particular

0 106.629 106.629 0,00040300 64,13 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 63.722

Forma de integralização Em dinheiro

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

13/02/2014 RCA 13/02/2014 637,22 Subscrição 
particular

0 63.722 63.722 0,00024100 0,01 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 63.747

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

13/02/2014 RCA 13/02/2014 3.486.323,43 Subscrição 
particular

0 63.747 63.747 0,00024100 54,69 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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PNA 64.904

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

13/02/2014 RCA 13/02/2014 649,04 Subscrição 
particular

0 64.904 64.904 0,00024500 0,01 R$ por Unidade

PNA 64.946

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

13/02/2014 RCA 13/02/2014 5.195.680,00 Subscrição 
particular

0 64.946 64.946 0,00024600 80,00 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA 106.590

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

13/02/2014 RCA 13/02/2014 1.065,90 Subscrição 
particular

0 106.590 106.590 0,00040300 0,01 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

24/04/2014 RCA 24/04/2014 56,53 Subscrição 
particular

0 5.653 5.653 0,00002000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

24/04/2014 RCA 24/04/2014 452.560,00 Subscrição 
particular

0 5.657 5.657 0,00002000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

24/04/2014 RCA 24/04/2014 66,05 Subscrição 
particular

0 6.605 6.605 0,00002000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

24/04/2014 RCA 24/04/2014 423.771,04 Subscrição 
particular

0 6.608 6.608 0,00002000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

24/04/2014 RCA 24/04/2014 36,33 Subscrição 
particular

0 3.633 3.633 0,00001000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

24/04/2014 RCA 24/04/2014 198.798,15 Subscrição 
particular

0 3.635 3.635 0,00001000 54,69 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

26/06/2014 RCA 26/06/2014 77,81 Subscrição 
particular

0 7.781 7.781 0,00003000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

26/06/2014 RCA 26/06/2014 622.960,00 Subscrição 
particular

0 7.787 7.787 0,00003000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

26/06/2014 RCA 26/06/2014 86,42 Subscrição 
particular

0 8.642 8.642 0,00003000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

26/06/2014 RCA 26/06/2014 554.467,98 Subscrição 
particular

0 8.646 8.646 0,00003000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

26/06/2014 RCA 26/06/2014 748,47 Subscrição 
particular

0 74.847 74.847 0,00020000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

26/06/2014 RCA 26/06/2014 4.094.859,06 Subscrição 
particular

0 74.874 74.874 0,00020000 54,69 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

04/09/2014 RCA 04/09/2014 8.340,00 Subscrição 
particular

0 80 80 0,00000030 104,25 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

04/09/2014 RCA 04/09/2014 189,21 Subscrição 
particular

0 18.921 18.921 0,00007000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

04/09/2014 RCA 04/09/2014 9.154,20 Subscrição 
particular

0 110 110 0,00000040 83,22 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

04/09/2014 RCA 04/09/2014 1.514.560,00 Subscrição 
particular

0 18.932 18.932 0,00007000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

04/09/2014 RCA 04/09/2014 1.381.552,59 Subscrição 
particular

0 21.543 21.543 0,00008000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

04/09/2014 RCA 04/09/2014 215,35 Subscrição 
particular

0 21.535 21.535 0,00008000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

30/10/2014 RCA 30/10/2014 21.604,00 Subscrição 
particular

0 200 200 0,00000100 108,02 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

30/10/2014 RCA 30/10/2014 37.078,30 Subscrição 
particular

0 343 343 0,00000100 108,10 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

30/10/2014 RCA 30/10/2014 51,98 Subscrição 
particular

0 5.198 5.198 0,00002000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

30/10/2014 RCA 30/10/2014 416.080,00 Subscrição 
particular

0 5.201 5.201 0,00002000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

30/10/2014 RCA 30/10/2014 371.505,09 Subscrição 
particular

0 5.793 5.793 0,00002200 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

30/10/2014 RCA 30/10/2014 57,91 Subscrição 
particular

0 5.791 5.791 0,00002200 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

11/12/2014 RCA 11/12/2014 468.112,50 Subscrição 
particular

0 5.625 5.625 0,00002000 83,22 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

11/12/2014 RCA 11/12/2014 391.296,00 Subscrição 
particular

0 4.076 4.076 0,00002000 96,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

11/12/2014 RCA 11/12/2014 560.400,00 Subscrição 
particular

0 7.005 7.005 0,00003000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

11/12/2014 RCA 11/12/2014 556.071,23 Subscrição 
particular

0 8.671 8.671 0,00003000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

30/10/2014 RCA 30/10/2014 16.794,48 Subscrição 
particular

0 152 152 0,00000100 110,49 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

30/10/2014 RCA 30/10/2014 55.923,84 Subscrição 
particular

0 672 672 0,00000300 83,22 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

12/02/2015 RCA 12/02/2015 49,61 Subscrição 
particular

0 4.961 4.961 0,00002000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

12/02/2015 RCA 12/02/2015 397.120,00 Subscrição 
particular

0 4.964 4.964 0,00002000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

12/02/2015 RCA 12/02/2015 45,48 Subscrição 
particular

0 4.548 4.548 0,00002000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

12/02/2015 RCA 12/02/2015 291.727,37 Subscrição 
particular

0 4.549 4.549 0,00002000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

11/12/2014 RCA 11/12/2014 70,01 Subscrição 
particular

0 7.001 7.001 0,00003000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

11/12/2014 RCA 11/12/2014 86,68 Subscrição 
particular

0 8.668 8.668 0,00003000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

20/03/2015 RCA 20/03/2015 22,34 Subscrição 
particular

0 2.234 2.234 0,00001000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

20/03/2015 RCA 20/03/2015 143.330,55 Subscrição 
particular

0 2.235 2.235 0,00001000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

12/02/2015 RCA 12/02/2015 137.562,66 Subscrição 
particular

0 1.653 1.653 0,00000600 83,22 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

12/02/2015 RCA 12/02/2015 40.746,80 Subscrição 
particular

0 460 460 0,00000200 88,58 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

12/02/2015 RCA 12/02/2015 24.414,50 Subscrição 
particular

0 275 275 0,00000100 88,78 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

12/02/2015 RCA 12/02/2015 46.123,35 Subscrição 
particular

0 465 465 0,00000200 99,19 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 140.170,47 Subscrição 
particular

0 2.563 2.563 0,00100000 54,69 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

20/03/2015 RCA 20/03/2015 27.629,04 Subscrição 
particular

0 332 332 0,00000100 83,22 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

20/03/2015 RCA 20/03/2015 18.690,03 Subscrição 
particular

0 207 207 0,00000100 90,29 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

20/03/2015 RCA 20/03/2015 23.377,00 Subscrição 
particular

0 241 241 0,00000100 97,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

20/03/2015 RCA 20/03/2015 23,33 Subscrição 
particular

0 2.333 2.333 0,00001000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

20/03/2015 RCA 20/03/2015 186.800,00 Subscrição 
particular

0 2.335 2.335 0,00001000 80,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 122.864,50 Subscrição 
particular

0 1.255 1.255 0,00050000 97,90 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 172,36 Subscrição 
particular

0 17.236 17.236 0,00650000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 1.379.840,00 Subscrição 
particular

0 17.248 17.248 0,00650000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 1.517,60 Subscrição 
particular

0 151.760 151.760 0,05720000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 9.588.204,56 Subscrição 
particular

0 149.512 149.512 0,05640000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 25,62 Subscrição 
particular

0 2.562 2.562 0,00100000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 219.201,48 Subscrição 
particular

0 2.634 2.634 0,00100000 83,22 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 16.720,45 Subscrição 
particular

0 173 173 0,00007000 96,65 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 46.787,44 Subscrição 
particular

0 469 469 0,00018000 99,76 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 21.353,20 Subscrição 
particular

0 211 211 0,00008000 101,20 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 131.141,40 Subscrição 
particular

0 1.326 1.326 0,00050000 98,90 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

07/05/2015 RCA 07/05/2015 10.382,00 Subscrição 
particular

0 116 116 0,00004000 89,50 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/07/2015 RCA 29/07/2015 27.795,48 Subscrição 
particular

0 334 334 0,00010000 83,22 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/07/2015 RCA 29/07/2015 45,04 Subscrição 
particular

0 4.504 4.504 0,00200000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/07/2015 RCA 29/07/2015 106,85 Subscrição 
particular

0 10.685 10.685 0,00400000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/07/2015 RCA 29/07/2015 855.280,00 Subscrição 
particular

0 10.691 10.691 0,00400000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/07/2015 RCA 29/07/2015 17,16 Subscrição 
particular

0 1.716 1.716 0,00060000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/07/2015 RCA 29/07/2015 109.213,39 Subscrição 
particular

0 1.703 1.703 0,00060000 64,13 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/10/2015 RCA 29/10/2015 83.040,00 Subscrição 
particular

0 1.038 1.038 0,00040000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/10/2015 RCA 29/10/2015 10,38 Subscrição 
particular

0 1.038 1.038 0,00040000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/10/2015 RCA 29/10/2015 9.876,02 Subscrição 
particular

0 154 154 0,00006000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/10/2015 RCA 29/10/2015 1,57 Subscrição 
particular

0 157 157 0,00006000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/07/2015 RCA 29/07/2015 7.958,81 Subscrição 
particular

0 103 103 0,00004000 77,27 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/07/2015 RCA 29/07/2015 47,45 Subscrição 
particular

0 4.745 4.745 0,00200000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

17/12/2015 RCA 17/12/2015 3,23 Subscrição 
particular

0 323 323 0,00000100 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

17/12/2015 RCA 17/12/2015 3,57 Subscrição 
particular

0 357 357 0,00000100 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

17/12/2015 RCA 17/12/2015 39.888,86 Subscrição 
particular

0 622 622 0,00000200 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

17/12/2015 RCA 17/12/2015 6,32 Subscrição 
particular

0 632 632 0,00000200 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/10/2015 RCA 29/10/2015 0,91 Subscrição 
particular

0 91 91 0,00003000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

29/10/2015 RCA 29/10/2015 6,55 Subscrição 
particular

0 655 655 0,00030000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

24/02/2016 RCA 24/02/2016 28,80 Subscrição 
particular

0 2.880 2.880 0,00100000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

24/02/2016 RCA 24/02/2016 2,42 Subscrição 
particular

0 242 242 0,00010000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

24/02/2016 RCA 24/02/2016 10,67 Subscrição 
particular

0 1.067 1.067 0,00040000 10,67 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

24/02/2016 RCA 24/02/2016 230.320,00 Subscrição 
particular

0 2.879 2.879 0,00100000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

24/02/2016 RCA 24/02/2016 10.068,41 Subscrição 
particular

0 157 157 0,00010000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

24/02/2016 RCA 24/02/2016 1,60 Subscrição 
particular

0 160 160 0,00010000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

09/05/2016 RCA 09/05/2016 11.671,66 Subscrição 
particular

0 182 182 0,00006800 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

09/05/2016 RCA 09/05/2016 1,85 Subscrição 
particular

0 185 185 0,00007000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

22/03/2016 RCA 22/03/2016 66.720,00 Subscrição 
particular

0 834 834 0,00030000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

22/03/2016 RCA 22/03/2016 8,31 Subscrição 
particular

0 831 831 0,00030000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

22/03/2016 RCA 22/03/2016 38.413,87 Subscrição 
particular

0 599 599 0,00020000 64,13 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

22/03/2016 RCA 22/03/2016 6,08 Subscrição 
particular

0 608 608 0,00020000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/07/2016 RCA 27/07/2016 986.080,00 Subscrição 
particular

0 12.326 12.326 0,00500000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/07/2016 RCA 27/07/2016 126,27 Subscrição 
particular

0 12.627 12.627 0,00500000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

09/05/2016 RCA 09/05/2016 2,31 Subscrição 
particular

0 231 231 0,00008700 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

09/05/2016 RCA 09/05/2016 3,02 Subscrição 
particular

0 302 302 0,00011400 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

09/05/2016 RCA 09/05/2016 447.360,00 Subscrição 
particular

0 5.592 5.592 0,00210500 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

09/05/2016 RCA 09/05/2016 57,30 Subscrição 
particular

0 5.730 5.730 0,00215600 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/10/2016 RCA 27/10/2016 234,91 Subscrição 
particular

0 23.491 23.491 0,00900000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/10/2016 RCA 27/10/2016 1.834.720,00 Subscrição 
particular

0 22.934 22.934 0,00900000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/07/2016 RCA 27/07/2016 172.245,09 Subscrição 
particular

0 4.629 4.629 0,00200000 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/07/2016 RCA 27/07/2016 50,80 Subscrição 
particular

0 5.080 5.080 0,00200000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/07/2016 RCA 27/07/2016 33,56 Subscrição 
particular

0 3.356 3.356 0,00100000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/07/2016 RCA 27/07/2016 45,03 Subscrição 
particular

0 4.503 4.503 0,00500000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2016 RCA 15/12/2016 1.056.320,00 Subscrição 
particular

0 13.204 13.204 0,00500000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2016 RCA 15/12/2016 135,26 Subscrição 
particular

0 13.526 13.526 0,00500000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/10/2016 RCA 27/10/2016 44.577,58 Subscrição 
particular

0 1.198 1.198 0,00050000 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/10/2016 RCA 27/10/2016 8,69 Subscrição 
particular

0 869 869 0,00030000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/10/2016 RCA 27/10/2016 609,82 Subscrição 
particular

0 60.982 60.982 0,02300000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

27/10/2016 RCA 27/10/2016 21,66 Subscrição 
particular

0 2.166 2.166 0,00100000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

23/02/2017 RCA 23/02/2017 1.771.920,00 Subscrição 
particular

0 22.149 22.149 0,00800000 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

23/02/2017 RCA 23/02/2017 226,89 Subscrição 
particular

0 22.689 22.689 0,00900000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2016 RCA 15/12/2016 109.583,45 Subscrição 
particular

0 2.945 2.945 0,00100000 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2016 RCA 15/12/2016 1.611,64 Subscrição 
particular

0 161.164 161.164 0,06000000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2016 RCA 15/12/2016 30,86 Subscrição 
particular

0 3.086 3.086 0,00100000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2016 RCA 15/12/2016 36,49 Subscrição 
particular

0 3.649 3.649 0,00100000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação

PÁGINA: 408 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

23/03/2017 RCA 23/03/2017 2,18 Subscrição 
particular

0 218 218 0,00008200 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

23/03/2017 RCA 23/03/2017 309,21 Subscrição 
particular

0 30.921 30.921 0,01161900 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

23/02/2017 RCA 23/02/2017 44.465,95 Subscrição 
particular

0 1.195 1.195 0,00040000 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

23/02/2017 RCA 23/02/2017 8,66 Subscrição 
particular

0 866 866 0,00030000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

23/02/2017 RCA 23/02/2017 10,43 Subscrição 
particular

0 1.043 1.043 0,00040000 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

23/02/2017 RCA 23/02/2017 2,96 Subscrição 
particular

0 296 296 0,00010000 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

27/04/2017 RCA 27/04/2017 5,25 Subscrição 
particular

0 525 525 0,00019723 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

27/04/2017 RCA 27/04/2017 3,10 Subscrição 
particular

0 310 310 0,00011646 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

27/04/2017 RCA 27/04/2017 2.378.960,00 Subscrição 
particular

0 29.737 29.737 0,01117153 80,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

27/04/2017 RCA 27/04/2017 304,68 Subscrição 
particular

0 30.468 30.468 0,01144615 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

23/03/2017 RCA 23/03/2017 1,49 Subscrição 
particular

0 149 149 0,00005600 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro

23/03/2017 RCA 23/03/2017 2.414.960,00 Subscrição 
particular

0 30.187 30.187 0,01134300 80,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

25/07/2017 RCA 25/07/2017 192.561,75 Subscrição 
particular

0 5.175 5.175 0,00194368 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

25/07/2017 RCA 25/07/2017 37,52 Subscrição 
particular

0 3.752 3.752 0,00140922 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

25/07/2017 RCA 25/07/2017 62,85 Subscrição 
particular

0 6.285 6.285 0,00236059 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

25/07/2017 RCA 25/07/2017 825,34 Subscrição 
particular

0 82.534 82.534 0,03099898 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

27/04/2017 RCA 27/04/2017 17.414,28 Subscrição 
particular

0 468 468 0,00017582 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações.

Forma de integralização Em dinheiro.

27/04/2017 RCA 27/04/2017 3,39 Subscrição 
particular

0 339 339 0,00012735 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

26/10/2017 RCA 26/10/2017 165.435,66 Subscrição 
particular

0 4.446 4.446 0,00166860 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

26/10/2017 RCA 26/10/2017 15,69 Subscrição 
particular

0 1.569 1.569 0,00058885 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

26/10/2017 RCA 26/10/2017 32,23 Subscrição 
particular

0 3.223 3.223 0,00120960 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

26/10/2017 RCA 26/10/2017 70,24 Subscrição 
particular

0 7.024 7.024 0,00263613 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

25/07/2017 RCA 25/07/2017 36.395,98 Subscrição 
particular

0 641 641 0,00024075 56,78 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

25/07/2017 RCA 25/07/2017 1.057,44 Subscrição 
particular

0 105.744 105.744 0,03971643 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2017 RCA 15/12/2017 0,80 Subscrição 
particular

0 80 80 0,00003002 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2017 RCA 15/12/2017 4.086.216,15 Subscrição 
particular

0 109.815 109.815 0,04121121 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2017 RCA 15/12/2017 4,50 Subscrição 
particular

0 450 450 0,00016888 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2017 RCA 15/12/2017 2,10 Subscrição 
particular

0 210 210 0,00007881 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

26/10/2017 RCA 26/10/2017 29.071,36 Subscrição 
particular

0 512 512 0,00019215 56,78 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

26/10/2017 RCA 26/10/2017 3,72 Subscrição 
particular

0 372 372 0,00013961 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

19/02/2018 RCA 19/02/2018 171.532,38 Subscrição 
particular

0 3.021 3.021 0,00113325 56,78 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

19/02/2018 RCA 19/02/2018 21,91 Subscrição 
particular

0 2.191 2.191 0,00082189 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

19/02/2018 RCA 19/02/2018 35.609,97 Subscrição 
particular

0 957 957 0,00035899 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

19/02/2018 RCA 19/02/2018 6,94 Subscrição 
particular

0 694 694 0,00026034 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

19/02/2018 RCA 19/02/2018 6,67 Subscrição 
particular

0 667 667 0,00025021 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Plano de outorga de opção de compra de ações

Forma de integralização Em dinheiro

15/12/2017 RCA 15/12/2017 6.302,58 Subscrição 
particular

0 111 111 0,00004166 56,78 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

26/04/2018 RCA 26/04/2018 314.277,30 Subscrição 
particular

0 5.535 5.535 0,00207625 56,78 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

26/04/2018 RCA 26/04/2018 41,50 Subscrição 
particular

0 4.150 4.150 0,00155672 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

26/04/2018 RCA 26/04/2018 559.415,14 Subscrição 
particular

0 15.034 15.034 0,00563944 37,21 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

26/04/2018 RCA 26/04/2018 112,91 Subscrição 
particular

0 11.291 11.291 0,00423539 0,01 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

26/04/2018 RCA 26/04/2018 67,69 Subscrição 
particular

0 6.769 6.769 0,00253913 0,01 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Não houve desdobramentos de ações, grupamentos de ações, ou bonificações de ações nos últimos três exercícios 
sociais, nem até a data de apresentação deste Formulário de Referência.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
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Não houve deliberação de redução do capital social da Companhia nos últimos três exercícios sociais, nem até a data de 
apresentação deste Formulário de Referência.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes

 
Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 
este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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Direito a voto Sem Direito

Conversibilidade Não

Direito a dividendos As ações preferenciais conferem a seus titulares prioridade no recebimento de um dividendo 
mínimo preferencial anual, não cumulativo, de R$ 0,08 por ação, bem como dividendo 10% superior 
àquele atribuído a cada ação ordinária. O Estatuto Social prevê que 25% do lucro líquido anual 
ajustado deverá estar disponível para distribuição a título de dividendo obrigatório ou pagamento de 
juros sobre capital próprio, em qualquer exercício social.

Tag along 0,000000

Direito a reembolso de capital Sim

Resgatável Não

Descrição das características 
do reembolso de capital

As ações preferenciais possuem prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação da 
Companhia, não havendo prioridade entre as classes de ações preferenciais nesse sentido.

Restrição a circulação Não

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Sim

Direito a dividendos As ações preferenciais conferem a seus titulares dividendo 10% superior àquele atribuído a cada 
ação ordinária. O Estatuto Social prevê que 25% do lucro líquido anual ajustado deverá estar 
disponível para distribuição a título de dividendo obrigatório ou pagamento de juros sobre capital 
próprio, em qualquer exercício social.

Tag along 80,000000

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto Social ou as deliberações tomadas pelos 
acionistas em Assembleia Geral não podem privar os acionistas do direito de: (i) participar dos 
lucros sociais da Companhia; (ii) participar, na hipótese de liquidação da Companhia, da distribuição 
de quaisquer ativos remanescentes, na proporção de sua participação no capital social; (iii) 
fiscalizar a gestão, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência na 
subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei 
das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das 
Sociedades por Ações. Não obstante o disposto acima, na data de apresentação deste Formulário 
de Referência, o Estatuto Social não previa quorum específico em Assembleia Geral para a 
alteração dos direitos assegurados pelas ações emitidas pela Companhia.

Condição da conversibilidade e 
efeitos sobre o capital-social

Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter suas ações ordinárias em ações preferenciais, 
desde que integralizadas, observado o limite de ações preferenciais equivalente a 2/3 do total de 
ações emitidas pela Companhia. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à 
Diretoria e, uma vez recebidos, deverão ser homologados na primeira reunião do Conselho de 
Administração que se realizar, desde que observadas as condições acima. Tendo em vista que, na 
data de apresentação deste Formulário de Referência, 99,94% do capital votante era detido pelo 
grupo de controle, a conversão de ações ordinárias em ações preferenciais, até o limite permitido, 
não causaria efeitos relevantes sobre o capital social, tais como alteração do controle societário.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Outras características 
relevantes

Não há outras características relevantes não mencionadas neste item 18.1 com relação às ações de 
emissão da Companhia.

Resgatável Não

Direito a reembolso de capital Não

Restrição a circulação Não

Espécie de ações ou CDA Ordinária

18.1 - Direitos das ações
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Outras características 
relevantes

Não há outras características relevantes não mencionadas neste item 18.1 com relação às ações de 
emissão da Companhia.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto Social ou as deliberações tomadas pelos 
acionistas em Assembleia Geral não podem privar os acionistas do direito de: (i) participar dos 
lucros sociais da Companhia; (ii) participar, na hipótese de liquidação da Companhia, da distribuição 
de quaisquer ativos remanescentes, na proporção de sua participação no capital social; (iii) 
fiscalizar a gestão, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência na 
subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei 
das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das 
Sociedades por Ações. Não obstante o disposto acima, na data de apresentação deste Formulário 
de Referência, o Estatuto Social não previa quorum específico em Assembleia Geral para a 
alteração dos direitos assegurados pelas ações emitidas pela Companhia.

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

 
O Estatuto Social da Companhia não limita o direito de voto dos acionistas. 
 
Além disso, o Estatuto Social da Companhia não obriga os seus acionistas a 
realizarem ofertas públicas de aquisição de ações. Não obstante, a Lei das 
Sociedades por Ações exige a realização de uma oferta pública de ações em caso de 
alienação de controle, para a aquisição das ações ordinárias remanescentes, por 
preço equivalente a, no mínimo, 80% do valor pago por ação com direito a voto 
integrante do grupo de controle. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

 
A Lei das Sociedades por Ações outorga à Assembleia Geral o direito de suspender o 
exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou 
pelo Estatuto Social da Companhia, cessando a suspensão logo que cumprida a 
obrigação.  Além do disposto na lei, não há outras previsões sobre o assunto no 
Estatuto Social da Companhia. 
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30/06/2014 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

91.864.714 109,09 99,95 R$ por Unidade 0,00

31/03/2014 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

64.023.648 103,65 92,30 R$ por Unidade 0,00

31/12/2014 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

86.561.690 112,00 95,80 R$ por Unidade 0,00

30/09/2014 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

98.098.986 115,00 102,39 R$ por Unidade 0,00

Exercício social 31/12/2014

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

109.734.899 102,69 73,30 R$ por Unidade 90,71

30/09/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

77.605.789 75,30 48,76 R$ por Unidade 65,43

31/12/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

67.471.834 58,80 41,19 R$ por Unidade 50,09

31/03/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

83.824.762 98,90 88,47 R$ por Unidade 93,74

Exercício social 31/12/2015

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2016 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

44.502.740 52,36 40,45 R$ por Unidade 46,01

31/03/2016 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

56.527.030 51,80 32,90 R$ por Unidade 41,98

31/12/2016 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

50.053.128 61,86 49,01 R$ por Unidade 54,78

30/09/2016 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

45.096.527 57,25 46,65 R$ por Unidade 51,71

Exercício social 31/12/2016

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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Restrição a circulação Sim

Saldo devedor em aberto 939.000.000,00

Valor nominal global

(Reais)

900.000.000,00

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Tendo em vista que as debêntures da 12ª emissão foram objeto de oferta restrita com 
dispensa automática de registro perante a CVM, nos termos da ICVM nº 476, de 
16/01/2009, as mesmas poderão ser negociadas entre investidores qualificados e 
depois de decorridos 90 dias da respectiva subscrição e integralização.

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (12ª emissão)

Valor mobiliário Debêntures

Quantidade

(Unidades)

900.000

Data de vencimento 12/09/2019

Data de emissão 12/09/2014

Características dos valores 
mobiliários de dívida

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

As Debêntures poderão ser resgatadas a qualquer momento a partir da Data de 
Primeira Subscrição e Integralização, a critério da Companhia, por meio de envio de 
comunicado à totalidade dos titulares das Debêntures, com cópia para o ao Agente 
Fiduciário ou de publicação de comunicado aos titulares das Debêntures com 10 Dias 
Úteis de antecedência (“Resgate Antecipado”), informando: (a) a data em que será 
realizado o Resgate Antecipado; e (b) qualquer outra informação relevante para os 
titulares das Debêntures. Ficará admitido o Resgate Antecipado das Debêntures pela 
Companhia, mediante o pagamento do seu Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário, acrescido: (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 
Data de Primeira Subscrição e Integralização ou da última Data da Pagamento da 
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado, bem como 
multa e juros moratórios, se houver; e (b) de um prêmio flat de resgate calculado sobre 
o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da 
Remuneração, conforme os valores estabelecidos na tabela abaixo:



ÉPOCA DO RESGATE ANTECIPADO 	PRÊMIO DE RESGATE ANTECIPADO 

Da Data de Primeira Subscrição e Integralização até 12.09.2015 	0,58% 

De 13.09.2015 até 12.09.2016 	0,49% 

De 13.09.2016 até 12.09.2017 	0,39% 

De 13.09.2017 até 12.09.2018 	0,29% 

De 13.09.2018 até a Data de Vencimento 	0,25% 



A CETIP deverá ser comunicada sobre a realização do Resgate Antecipado das 
Debêntures com, no mínimo, 2 Dias Úteis de antecedência da data estipulada para sua 
realização, pela Companhia com anuência do Agente Fiduciário. Não será admitido o 
Resgate Antecipado parcial das Debêntures. O pagamento das Debêntures objeto de 
Resgate Antecipado será feito (i) por meio dos procedimentos adotados pela CETIP 
para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, e/ou (ii) mediante depósito 
em contas correntes indicadas pelos Debenturistas, a ser realizado pelo Banco 
Liquidante e Escriturador Mandatário, no caso de Debêntures que não estejam 
custodiadas eletronicamente na CETIP.
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Quantidade

(Unidades)

800.000

Data de vencimento 15/01/2021

Data de emissão 15/01/2018

Restrição a circulação Sim

Saldo devedor em aberto 800.000.000,00

Valor nominal global

(Reais)

800.000.000,00

Outras características 
relevantes

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as nossas obrigações 
relativas às debêntures da 12ª emissão, na ocorrência dos seguintes eventos descritos 
na cláusula 4.12 do Instrumento Particular de Escritura da 12ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, Para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da CBD.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Cada Debênture em circulação conferirá a seu titular o direito a um voto nas 
Assembleias Gerais de Debenturistas, cujas deliberações, ressalvadas as exceções 
previstas na Escritura de Emissão, serão tomadas por titulares de Debêntures que 
representem a maioria das Debêntures em circulação. A renúncia à declaração de 
vencimento antecipado das debêntures da 12ª emissão depende de aprovação de 
debenturistas que representem, no mínimo, 90% das debêntures em circulação. As 
alterações referentes: (i) ao prazo de vigência das debêntures; (ii) à data de pagamento 
da remuneração; (iii) ao parâmetro de cálculo da Remuneração; (iv) ao quorum de 
deliberação da assembleias gerais de debenturistas; e (v) à cláusula de vencimento 
antecipado, dependem de aprovação de debenturistas que representem, no mínimo, 
90% das debêntures da 12ª emissão em circulação.

A assembleia geral de titulares de debêntures da 12ª emissão pode ser convocada pelo 
agente fiduciário, pela Companhia ou por titulares de debêntures da 12ª emissão que 
representem, no mínimo, 10% das debêntures em circulação, ou pela CVM. A 
assembleia geral de titulares de debêntures instalar-se-á, em 1ª convocação, com a 
presença de debenturistas que representem, no mínimo, a 1/2 das debêntures em 
circulação da 12ª emissão e, em 2ª convocação, com qualquer número. Nas 
deliberações da AG de debenturistas da 12ª emissão, caberá 1 voto ao titular de cada 
debênture, admitida a constituição de mandatário, debenturista ou não.

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures Simples, não conversíveis em ações

Valor mobiliário Debêntures

Descrição da restrição Tendo em vista que as debêntures da 12ª emissão foram objeto de oferta restrita com 
dispensa automática de registro perante a CVM, nos termos da ICVM nº 476, de 
16/01/2009, as mesmas poderão ser negociadas entre investidores qualificados e 
depois de decorridos 90 dias da respectiva subscrição e integralização.

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não
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Outras características 
relevantes

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas nossas obrigações relativas 
às debêntures da 15ª emissão, na ocorrência dos eventos descritos na cláusula 4.12 do 
Instrumento Particular de Escritura da 15ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, Em Série Única, Para Distribuição 
Pública Com Esforços Restritos, Da CBD.

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

As Debêntures poderão ser resgatadas a qualquer momento a partir da Data de 
Primeira Subscrição e Integralização, a critério da Companhia, por meio de envio de 
comunicado à totalidade dos titulares das Debêntures, com cópia para o ao Agente 
Fiduciário ou de publicação de comunicado aos titulares das Debêntures com 10 Dias 
Úteis de antecedência (“Resgate Antecipado”), informando: (a) a data em que será 
realizado o Resgate Antecipado; e (b) qualquer outra informação relevante para os 
titulares das Debêntures. Ficará admitido o Resgate Antecipado das Debêntures pela 
Companhia, mediante o pagamento do seu Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário, acrescido: (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 
Data de Primeira Subscrição e Integralização ou da última Data da Pagamento da 
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado, bem como 
multa e juros moratórios, se houver; e (b) de um prêmio flat de resgate calculado sobre 
o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da 
Remuneração, conforme os valores estabelecidos na tabela abaixo:



ÉPOCA DO RESGATE ANTECIPADO 	PRÊMIO DE RESGATE ANTECIPADO 

Da Data de Primeira Subscrição e Integralização até 12.09.2015 	0,58% 

De 13.09.2015 até 12.09.2016 	0,49% 

De 13.09.2016 até 12.09.2017 	0,39% 

De 13.09.2017 até 12.09.2018 	0,29% 

De 13.09.2018 até a Data de Vencimento 	0,25% 



A CETIP deverá ser comunicada sobre a realização do Resgate Antecipado das 
Debêntures com, no mínimo, 2 Dias Úteis de antecedência da data estipulada para sua 
realização, pela Companhia com anuência do Agente Fiduciário. Não será admitido o 
Resgate Antecipado parcial das Debêntures. O pagamento das Debêntures objeto de 
Resgate Antecipado será feito (i) por meio dos procedimentos adotados pela CETIP 
para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, e/ou (ii) mediante depósito 
em contas correntes indicadas pelos Debenturistas, a ser realizado pelo Banco 
Liquidante e Escriturador Mandatário, no caso de Debêntures que não estejam 
custodiadas eletronicamente na CETIP.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Cada Debênture em circulação conferirá a seu titular o direito a um voto nas 
Assembleias Gerais de Debenturistas, cujas deliberações, ressalvadas as exceções 
previstas na Escritura de Emissão, serão tomadas por titulares de Debêntures que 
representem a maioria das Debêntures em circulação. A renúncia à declaração de 
vencimento antecipado das debêntures da 12ª emissão depende de aprovação de 
debenturistas que representem, no mínimo, 90% das debêntures em circulação. As 
alterações referentes: (i) ao prazo de vigência das debêntures; (ii) à data de pagamento 
da remuneração; (iii) ao parâmetro de cálculo da Remuneração; (iv) ao quorum de 
deliberação da assembleias gerais de debenturistas; e (v) à cláusula de vencimento 
antecipado, dependem de aprovação de debenturistas que representem, no mínimo, 
90% das debêntures da 12ª emissão em circulação.

A assembleia geral de titulares de debêntures da 12ª emissão pode ser convocada pelo 
agente fiduciário, pela Companhia ou por titulares de debêntures da 12ª emissão que 
representem, no mínimo, 10% das debêntures em circulação, ou pela CVM. A 
assembleia geral de titulares de debêntures instalar-se-á, em 1ª convocação, com a 
presença de debenturistas que representem, no mínimo, a 1/2 das debêntures em 
circulação da 12ª emissão e, em 2ª convocação, com qualquer número. Nas 
deliberações da AG de debenturistas da 12ª emissão, caberá 1 voto ao titular de cada 
debênture, admitida a constituição de mandatário, debenturista ou não.

Características dos valores 
mobiliários de dívida
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Quantidade

(Unidades)

1.012.500

Data de vencimento 20/12/2019

Saldo devedor em aberto 1.017.000,00

Valor nominal global

(Reais)

1.012.500.000,00

Valor mobiliário Debêntures

Data de emissão 20/12/2016

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (13ª emissão)

Características dos valores 
mobiliários de dívida

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Exclusivamente caso (i) os tributos mencionados na Cláusula Décima sofram qualquer 
acréscimo e (ii) a Emissora venha a ser demandada a realizar o pagamento referente ao 
referido acréscimo, nos termos da Cláusula Décima abaixo, a Emissora poderá optar 
por realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado”). 
A Emissora deverá encaminhar comunicado aos titulares das Debêntures, com cópia 
para o Agente Fiduciário, com 10 Dias Úteis de antecedência, informando (a) a data em 
que o pagamento do Preço de Resgate (conforme abaixo definido) será realizado, (b) o 
valor do Preço de Resgate; (c) descrição pormenorizada da hipótese prevista na 
Cláusula Décima abaixo ocorrida, acompanhada de parecer jurídico de escritório de 
advocacia contratado pela Emissora confirmando a alteração em lei ou regulamentação 
e seus efeitos sobre os pagamentos pela Emissora; e (d) demais informações 
relevantes para a realização do Resgate Antecipado. O valor a ser pago pela Emissora 
a título de Resgate Antecipado deverá corresponder ao Valor Nominal Unitário, 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de 
Integralização, ou a última Data de Pagamento da Remuneração, até a data do efetivo 
Resgate Antecipado (“Preço de Resgate”). Não será admitido o Resgate Antecipado 
parcial das Debêntures.

Descrição da restrição A Emissão não será objeto de registro perante a CVM ou perante a ANBIMA, uma vez 
que as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem (i) a intermediação de 
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; ou (ii) qualquer 
esforço de venda perante investidores indeterminados.

Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não
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Descrição da restrição A Emissão não será objeto de registro perante a CVM ou perante a ANBIMA, uma vez 
que as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem (i) a intermediação de 
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; ou (ii) qualquer 
esforço de venda perante investidores indeterminados.

Conversibilidade Não

Saldo devedor em aberto 1.080.000.000,00

Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim

Outras características 
relevantes

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as nossas obrigações 
relativas às debêntures da 13ª emissão, na ocorrência dos seguintes eventos descritos 
na cláusula 4.20 do Instrumento Particular de Escritura da 13ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, Para 
Colocação Privada, da CBD.

Valor nominal global

(Reais)

1.080.000.000,00

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Cada Debênture conferirá a seu titular o direito de um voto nas Assembleias Gerais de 
Debenturistas, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures 
ou não. 

Após a emissão dos CRA, somente após a orientação dos titulares dos CRA reunidos 
em assembleia geral, de acordo com os procedimentos previstos no Termo de 
Securitização, o titular das Debêntures poderá exercer seu direito de voto e deverá se 
manifestar conforme lhe for orientado. Caso (i) a assembleia geral de titulares dos CRA 
não seja instalada ou (ii) ainda que instalada não haja quórum para deliberação da 
matéria em questão, o titular das Debêntures deverá formalizar uma ata de Assembleia 
Geral de Debenturistas declarando o Vencimento Antecipado da Debêntures nas 
hipóteses do item 4.20.3.2 acima ou permanecer silente quanto ao exercício do direito 
em questão, nas demais hipóteses, sendo certo que o seu silêncio não será interpretado 
como negligência em relação aos direitos dos titulares dos CRA, não podendo ser 
imputada ao titular das Debêntures qualquer responsabilização decorrente da ausência 
de manifestação. 

A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, 
pela Emissora ou por titulares das Debêntures que representem, no mínimo, 10% das 
Debêntures em Circulação.

Valor mobiliário Debêntures

Data de vencimento 13/04/2020

Quantidade

(Unidades)

1.080.000

Identificação do valor 
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações (14ª emissão)

Data de emissão 10/04/2017
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Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Cada Debênture conferirá a seu titular o direito de um voto nas Assembleias Gerais de 
Debenturistas, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures 
ou não. 

 A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, 
pela Emissora ou por titulares das Debêntures que representem, no mínimo, 10% das 
Debêntures em Circulação.

 A Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a 
presença de titulares das Debêntures que representem 50% mais uma, no mínimo, das 
Debêntures em Circulação, conforme definido no item 8.5.1. abaixo e, em segunda 
convocação, com qualquer quórum.

Outras características 
relevantes

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as nossas obrigações 
relativas às debêntures da 14ª emissão, na ocorrência dos seguintes eventos descritos 
na cláusula 4.20 do Instrumento Particular de Escritura da 14ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, Para 
Colocação Privada, da CBD.

Características dos valores 
mobiliários de dívida

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Exclusivamente caso (i) os tributos mencionados na Cláusula Décima sofram qualquer 
acréscimo e (ii) a Emissora venha a ser demandada a realizar o pagamento referente ao 
referido acréscimo, nos termos da Cláusula Décima abaixo, a Emissora poderá optar 
por realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado”). 
A Emissora deverá encaminhar comunicado aos titulares das Debêntures, com cópia 
para o Agente Fiduciário, com 10 Dias Úteis de antecedência, informando (a) a data em 
que o pagamento do Preço de Resgate (conforme abaixo definido) será realizado, (b) o 
valor do Preço de Resgate; (c) descrição pormenorizada da hipótese prevista na 
Cláusula Décima abaixo ocorrida, acompanhada de parecer jurídico de escritório de 
advocacia contratado pela Emissora confirmando a alteração em lei ou regulamentação 
e seus efeitos sobre os pagamentos pela Emissora; e (d) demais informações 
relevantes para a realização do Resgate Antecipado. O valor a ser pago pela Emissora 
a título de Resgate Antecipado deverá corresponder ao Valor Nominal Unitário, 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de 
Integralização, ou a última Data de Pagamento da Remuneração, até a data do efetivo 
Resgate Antecipado (“Preço de Resgate”). Não será admitido o Resgate Antecipado 
parcial das Debêntures.

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil

PÁGINA: 429 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

 
As ações ordinárias e as ações preferenciais de emissão da Companhia estão listadas 
no segmento do “Nível 1” de Governança Corporativa da B3, sob os códigos “PCAR3” 
e “PCAR4”, respectivamente. 
 
Todas as debêntures em circulação estão registradas para negociação no mercado 
secundário por meio do (a) Sistema Nacional de Debêntures - SND, operacionalizado 
pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, e do (b) Sistema 
BOVESPAFIX, administrado e operacionalizado pela B3. 
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

 

Temos ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York- NYSE (ADR nível III), desde 
29 de maio de 1997, no segmento food retails e wholesalers, sob o símbolo CBD, 
sendo administrados pelo Bank of New York (“BONY”), o banco depositário e a 
instituição custodiante das nossas ADRs. Cada ADR representa 1 ação preferencial de 
emissão de nossa Companhia.  
 
O volume financeiro total de negociação de nossos valores mobiliários (ações 
preferenciais e ADRs) em 2016 foi, em conjunto, R$ 26.297.308.933,39. O volume 
financeiro total de negociação dos nossos ADRs no mesmo período foi US$ 
4.051.747.179,00, ou R$ 14.117.499.454,39. Ou seja, o volume total de negociação de 
nossos ADRs representou 53,7% do volume total de negociação de nossos valores 
mobiliários (ações preferenciais e ADRs) em 2016. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, havia 67.058.675 ADRs em circulação da nossa 
Companhia, enquanto, na mesma data, tínhamos 166.396.076 ações preferenciais, 
das quais 155.061.684 estavam em circulação. Dessa forma, 40,3% do número total 
de nossas ações preferenciais eram negociadas em forma de ADRs em 31 de 
dezembro de 2016, enquanto, na mesma data, 37,3% das ações preferenciais em 
circulação estavam referenciadas em ADRs. 
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A Companhia não emitiu títulos em mercados estrangeiros.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
 
Nos últimos três exercícios, foram realizadas as ofertas públicas para distribuição 
pública de Notas Promissórias da Emissora com esforços restritos de distribuição 
abaixo listadas, todas integralmente liquidadas antes da apresentação deste 
Formulário de Referência. 
 
Janeiro/2017: 3ª emissão de Notas Promissórias. Principais características da 
emissão: 320 notas promissórias, emitidas em série única, com valor nominal unitário 
de R$ 2.500.000,00, totalizando R$ 800.000.000,00, remuneradas a 103,95% da 
variação percentual acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos 
Interfinanceiros (“DI”) divulgados pela CETIP, com vencimento em 180 dias de sua 
emissão. 
 
Agosto/2016: 2ª emissão de Notas Promissórias. Principais características da 
emissão: 200 notas promissórias, emitidas em série única, com valor nominal unitário 
de R$ 2.500.000,00, totalizando R$ 500.000.000,00, remuneradas a 108% da variação 
percentual acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (“DI”) 
divulgados pela CETIP, com vencimento em 180 dias de sua emissão. 
 
Dezembro/2015: 1ª emissão de Notas Promissórias. Principais características da 
emissão: 10 notas promissórias, emitidas em série única, com valor nominal unitário 
de R$ 50.000.000,00, totalizando R$ 500.000.000,00, remuneradas a 100% da 
variação percentual acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos 
Interfinanceiros (“DI”) divulgados pela CETIP, acrescidas de spread de 1,49% ao ano, 
com vencimento em 180 dias de sua emissão. 
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios 

1 
 

 
(a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 
 
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com as ofertas públicas indicadas no 
item 18.9 foram destinados às seguintes utilizações: 
 
3ª emissão de Notas Promissórias: reforço do capital de giro da Companhia. 
2ª emissão de Notas Promissórias: reforço do capital de giro da Companhia.  
1ª emissão de Notas Promissórias: reforço do capital de giro da Companhia. 
 
(b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as 

propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 
 
Não houve desvios na aplicação dos recursos oriundos das ofertas públicas de 
distribuição com esforços restritos da 1ª, da 2ª ou da 3ª emissão de Notas 
Promissórias da Companhia. 
 
(c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 
 
N/A 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

 
Não houve oferta pública de aquisição de valores mobiliários pelo emissor nos últimos 
três exercícios sociais. 
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18.12 - Outras infomações relevantes

 
Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 
este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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Não houve planos de recompra de ações nos 3 últimos exercícios sociais.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
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Quantidade Inicial 232.586

Quantidade adquirida 0 29,48

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Preferencial Preferencial Classe A

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade cancelada 0

Exercício social 31/12/2014

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade adquirida 0 29,48

Quantidade Inicial 232.586

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade final 232.586

Quantidade cancelada 0

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Preferencial Preferencial Classe A

Exercício social 31/12/2015

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial 232.586

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Preferencial Preferencial Classe A

Quantidade adquirida 0 29,48

Quantidade final 232.586

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade cancelada 0

Exercício social 31/12/2016

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade final 232.586

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes e pertinentes a 
este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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Principais características e locais de consulta

A Política de Negociação foi elaborada nos termos da Instrução CVM 358 e tem por objetivo estabelecer regras e procedimentos que 
deverão ser observados em qualquer negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados, por parte 
da Companhia ou por parte dos acionistas controladores, administradores, conselheiros fiscais, ex-administradores, membros de 
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia ou qualquer pessoa, em virtude do seu cargo, função ou posição 
venha a ser indicada pelo Diretor de RI como Pessoa Obrigada (em conjunto “Pessoas Obrigadas”). (a) Plano Individual de Investimento 
- O Plano Individual de Investimento é o instrumento escrito por meio do qual uma Pessoa Obrigada se compromete de forma voluntária, 
irrevogável e irretratável a investir ou desinvestir em Valores Mobiliários em datas ou períodos pré-determinados. (b) Corretoras 
Credenciadas - Todas as negociações com Valores Mobiliários por parte da própria Companhia e das Pessoas Obrigadas somente 
serão realizadas com a intermediação das Corretoras Credenciadas. (c) Comitê de Divulgação e Negociação - A Companhia terá um 
Comitê de Divulgação e Negociação, composto por 5 (cinco) membros, ocupantes dos seguintes cargos na Companhia: Diretor 
Presidente; Diretor Vice Presidente Financeiro; Diretor de Relações com Investidores; Diretor de Imprensa; e Diretor Jurídico. (d) 
Infrações e Sanções - As Pessoas Obrigadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante da Política de 
Negociação obrigam-se a ressarcir a Companhia ou outras Pessoas Obrigadas, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos 
que a Companhia ou outras Pessoas Obrigadas venham a incorrer e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal 
descumprimento. As Pessoas Obrigadas ainda têm o dever de informar a própria Companhia sobre a titularidade ou negociação de 
valores mobiliários de sua emissão. Os Planos Individuais de Investimento devem ser arquivados com o DRI antes de qualquer 
negociação. É vedado aos participantes manter simultaneamente em vigor mais de um Plano Individual de Investimento.



Locais onde a política pode ser consultada:

www.gpari.com.br

www.cvm.gov.br

Cargo e/ou função Acionistas Controladores

Administradores

Conselheiros Fiscais

Ex-Administradores

Membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia

Qualquer pessoa que venha a ser indicada pelo Diretor de RI como Pessoa Obrigada

Data aprovação 09/05/2016

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

Período de Impedimento à Negociação (as Pessoas Obrigadas não poderão negociar com 
Valores Mobiliários da Companhia nos Períodos de Impedimento à Negociação, devendo manter 
tal determinação em absoluto sigilo); Vedação na Pendência de Divulgação de Ato ou Fato 
Relevante (é vedada a negociação de Valores Mobiliários por parte das Pessoas Obrigadas que 
tenham ou presumivelmente possam ter conhecimento de Informação Privilegiada até que a 
mesma seja divulgada pela Companhia ao mercado na forma da Instrução CVM 358); Vedação 
Antes da Divulgação de Informações Trimestrais e Demonstrações Financeiras Padronizadas da 
Companhia (é vedada a negociação com Valores Mobiliários pelas Pessoas Obrigadas no 
período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações trimestrais e das 
demonstrações financeiras); Vedações Relacionadas à Aquisição ou à Alienação de Ações de 
sua Emissão pela Própria Companhia (o Acionista Controlador e os Administradores não poderão 
negociar com ações de emissão da Companhia quando (a) estiver em curso aquisição ou 
alienação de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia, suas Sociedades 
Controladas, Sociedade Coligadas ou outra sociedade sob controle comum, exclusivamente nas 
datas em que a Companhia negocie com ações de sua própria emissão; ou (b) houver sido 
outorgada opção ou mandato para aquisição ou alienação de ações de emissão da Companhia 
pela própria Companhia ou pelas demais entidades mencionadas no item (a); Vedação Aplicável 
a Ex-Administradores (os Ex-Administradores que se afastarem da administração da Companhia 
antes da divulgação pública de Ato ou Fato Relevante relativo a negócio ou fato iniciado durante 
seu período de gestão não poderão negociar Valores Mobiliários: (i) pelo prazo de 6 (seis) meses 
após o seu afastamento; ou (ii) antes da divulgação ao mercado, pela Companhia, do Ato ou Fato 
Relevante relativo a negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, o que ocorrer 
primeiro); Negociação Indireta (vedações às negociações realizadas pelas Pessoas Obrigadas 
nos casos em que estas negociações se deem por intermédio de: (i) sociedade controlada; (ii) 
terceiros com quem tiverem celebrado contrato de administração de carteira de valores 
mobiliários ou de negócio fiduciário (trust); ou (iii) Pessoas Ligadas ou quaisquer pessoas que 
tenham tido conhecimento de Informação Privilegiada por intermédio de qualquer das pessoas 
impedidas a negociar, sabendo que esta ainda não foi divulgada ao mercado); Operações de 
Empréstimo de Ações (a Política de Negociação aplicar-se-á integralmente às operações de 
empréstimo com ações de emissão da Companhia que venham a ser realizadas por Pessoas 
Obrigadas, as quais deverão ser registradas no BTC e observar os procedimentos estabelecidos 
pela CBLC, sendo vedada qualquer operação de empréstimo fora do BTC, salvo se 
expressamente autorizado pelo Diretor de Relações com Investidores da Companhia). A vedação 
se aplica também à própria Companhia, visto que a Política de Negociação fez este mesmo 
acréscimo nas Cláusulas 4.1, 4.2.1, 4.2.1.2, 4.2.2 e 4.3.1 da Política de Negociações. As Pessoas 
Obrigadas que sejam beneficiárias de Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia não 
poderão realizar quaisquer operações com instrumentos derivativos que anulem ou mitiguem sua 
exposição econômica às ações de emissão da Companhia.

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes

 
A Diretoria de Relações com Investidores é responsável pela implementação dos 
procedimentos necessários à observância das regras da Política de Negociação, bem 
como pelo seu acompanhamento e fiscalização. 
 
A aplicação da Política de Negociação será submetida ao acompanhamento periódico 
do Comitê de Divulgação e Negociação, que, sempre que julgar necessário, deverá 
solicitar que a referida Política seja apreciada pelo Comitê de Governança Corporativa. 
 
O Comitê de Governança Corporativa também realiza o acompanhamento periódico 
da aplicação da Política de Negociação.  
A política de negociação de valores mobiliários pode ser consultada nos sites: 
www.gpari.com.br e www.cvm.gov.br 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 
A Companhia possui um Código de Ética que estabelece as principais diretrizes da 
Companhia relacionadas à condução dos seus negócios e ao comportamento 
esperado de todos os colaboradores da Companhia, bem como todos aqueles que se 
relacionam com a Companhia, interna e externamente (“Código de Ética”). 
 
Entre as diretrizes e normas a serem observadas, o Código de Ética proíbe que os 
colaboradores da Companhia divulguem informações confidenciais da Companhia e 
do grupo a que a Companhia pertence a terceiros e/ou que as utilizem para a 
obtenção de vantagem própria ou de terceiros de modo indevido. A utilização de 
informações privilegiadas para a obtenção de vantagens financeiras indevidas, em 
negociações em bolsas de valores ou outros meios, é considerada prática ilícita, 
podendo os envolvidos sofrer as sanções previstas nas regras internas da Companhia 
e também as medidas penais e/ou administrativas aplicadas pelas agências 
reguladoras competentes. 
 
Foram criados um Comitê de Ética corporativo e um Comitê de Ética em cada uma 
das unidades de negócio da Companhia. Tais Comitês são responsáveis pela gestão 
do Código de Ética, devendo garantir que ele seja de conhecimento de todos os 
colaboradores e públicos que se relacionam com a Companhia, interna e 
externamente, bem como assegurar a sua eficácia e efetividade. 
 
Há penalidades em caso de descumprimento das regras da Companhia, com 
aplicação de sanções disciplinares a serem avaliadas pelo Comitê de Ética 
competente. 
 
Adicionalmente, a Companhia possui uma Política de Divulgação e Uso de 
Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da Companhia, conforme descrita no 
capítulo 21.2 abaixo. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 
Nos termos da legislação e da regulamentação vigentes, em especial a Lei das 
Sociedades por Ações e a Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme 
alterada (“Instrução CVM 358”), o Conselho de Administração da Companhia aprovou 
a Política de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da 
Companhia, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 29 de 
agosto de 2013 e alterada em reunião de 27 de outubro de 2016 (“Política de 
Divulgação”). 
 
A Política de Divulgação visa estabelecer as práticas de divulgação e uso de 
informações a serem observadas pela Companhia, seus acionistas controladores, 
diretos e indiretos, administradores, pelos membros do Conselho Fiscal, se e quando o 
Conselho Fiscal estiver instalado, e de membros de quaisquer outros órgãos com 
funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou quem quer que, 
em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, sua sociedade 
controladora, suas sociedades controladas ou sociedades coligadas, tenha 
conhecimento da informação relativa à Informações Relevantes (conforme abaixo 
definido neste capítulo 21.1), bem como outros profissionais que tenham aderido 
expressamente à Política de Divulgação. 
 
Nos termos da Instrução CVM 358, a Política de Divulgação estabelece que 
“Informações Relevantes” significam as decisões tomadas pelos acionistas 
controladores, deliberações de assembleia geral ou dos órgãos da administração da 
Companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos de caráter político-administrativo, 
técnico, negocial, financeiro ou econômico relacionados com os negócios da 
Companhia (se ocorrer dentro da companhia ou que, de outra forma, se relacione com 
os negócios da companhia) que possam influenciar de modo ponderável (i) na cotação 
dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados, (ii) na 
decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários ou 
(iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de 
titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados. 
 
É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à 
CVM e à B3, imediatamente após a ciência, Informações Relevantes ocorridas ou 
relacionadas aos negócios da Companhia, bem como zelar pela ampla e imediata 
disseminação da Informação Relevante simultaneamente nas bolsas de valores e em 
todos os mercados nos quais a Companhia tenha valores mobiliários admitidos à 
negociação, assim como ao público investidor em geral. 
 
A Companhia, seus acionistas controladores, diretos e indiretos, administradores, 
conselheiros fiscais ou membros de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados por disposição estatutária, ou quem quer que, em virtude de seu 
cargo, função ou posição na Companhia, sua sociedade controladora, suas 
sociedades controladas ou sociedades coligadas, tenha conhecimento da informação 
relativa à Informação Relevante (conforme definido no capítulo 21.1), bem como 
outros profissionais que tenham aderido expressamente à Política de Divulgação (em 
conjunto “Pessoas Obrigadas”) devem guardar sigilo acerca de Informações 
Relevantes que ainda não tenham sido divulgadas, às quais tenham acesso em razão 
do cargo ou posição que ocupam, até que tais Informações Relevantes sejam 
divulgadas ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua 
confiança também o façam. 
 
O documento contendo a Informação Relevante deve ser divulgado ao público (i) na 
página da rede mundial de computadores do portal de notícias “Portal NEO1” 
(http://www.portalneo1.net), conforme faculdade conferida pela Instrução CVM 358; e 

PÁGINA: 445 de 448

Formulário de Referência - 2017 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Versão : 15



21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

(ii) na página da rede mundial de computadores da Companhia 
(http://www.gpari.com.br/). 
 
Mesmo após a sua divulgação ao público, a Informação Relevante deve ser 
considerada como não tendo sido divulgada até que tenha decorrido tempo razoável 
para que os participantes do mercado tenham recebido e processado a Informação 
Relevante. 
 
Na hipótese do ato ou fato relevante não divulgado escapar ao controle, por qualquer 
motivo, ou se ocorrer oscilação atípica no volume negociado ou preço de negociação 
de valores mobiliários de emissão da Companhia, o Diretor de Relações com 
Investidores da Companhia providenciará à imediata divulgação do ato ou fato 
relevante. 
 
Somente o Diretor de Relações com Investidores ou o Presidente da Companhia, ou a 
pessoa por um deles indicada, está autorizada a comentar, esclarecer ou detalhar o 
conteúdo da Informação Relevante. 
 
As Pessoas Obrigadas não devem discutir Informações Relevantes em lugares 
públicos. Da mesma forma, as Pessoas Obrigadas somente deverão tratar de 
assuntos relacionados à Informação Relevante com aqueles que tenham necessidade 
de conhecer a Informação Relevante. 
 
A Pessoa Obrigada que se desligar da Companhia continuará sujeita ao dever de 
sigilo, até que tais informações sejam divulgadas aos órgãos competentes e ao 
mercado. 
 
Quaisquer violações à Política de Divulgação verificadas pelas Pessoas Obrigadas 
deverão ser comunicadas imediatamente ao Diretor de Relação com Investidores. 
 
Caso qualquer Pessoa Obrigada verifique que uma Informação Relevante ainda não 
divulgada ao público não esteja totalmente sob o controle da Companhia, ou, ainda, 
que tenha ocorrido oscilação atípica no preço ou quantidade negociada dos Valores 
Mobiliários, tais fatos deverão ser imediatamente comunicados ao Diretor de Relação 
com Investidores. 
 
Por meio de deliberação do Conselho de Administração a Política de Divulgação 
poderá ser alterada nas seguintes situações: (i) quando houver determinação 
expressa nesse sentido por parte da CVM; (ii) diante de modificação nas normas 
legais e regulamentares aplicáveis, de forma a implementar as adaptações que forem 
necessárias; e (iii) quando o Conselho de Administração, no processo de avaliação da 
eficácia dos procedimentos adotados, constatar a necessidade de alterações. 
 
A Política de Divulgação de informações pode ser consultada www.gpari.com.br e 
www.cvm.gov.br. 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

 
A Diretoria de Relações com Investidores é responsável pela implementação dos 
procedimentos necessários à observância das regras da Política de Divulgação e pelo 
seu acompanhamento. 
 
A aplicação da Política de Divulgação será submetida ao acompanhamento periódico 
do Comitê de Divulgação e Negociação, que, sempre que julgar necessário, deverá 
solicitar que a referida Política seja apreciada pelo Comitê de Governança Corporativa. 
O Comitê de Governança Corporativa também realiza o acompanhamento periódico 
da aplicação da Política de Divulgação. 
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21.4 - Outras informações relevantes

 
Não aplicável, tendo em vista todas as informações relevantes e pertinentes a este 
tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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