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PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

(ART. 9º DA ICVM 481/2009) 

 

 

Senhores Acionistas: a Diretoria da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

(“Companhia”) vem propor para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2015, em 

conformidade com o ANEXO 9-1-II da Instrução CVM 481, de 7 de dezembro de 2009 

(“ICVM 481/2009”), o quanto segue:  

 

1. Lucro líquido do exercício 

 

O Lucro Líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2014 foi de R$ 1.269.384.047,65. Deste 
total, R$ 63.469.202,38 serão destinados à Reserva Legal. 
 

2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos 

antecipados e juros sobre capital próprio já declarados 

 

 
Dividendos 

Antecipados 

Proposta de 

Distribuição de 

Dividendos 

TOTAL 

Valor Total Bruto R$ 107.443.075,83 R$ 194.035.635,49 R$ 301.478.711,32 

Valor por Ação Ordinária R$ 0,381816 R$ 0,6889912644 R$ 1,070505415 

Valor por Ação 

Preferencial
1
 

R$ 0,42 R$ 0,7578903909 R$ 1,177555957 

 

3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído 

 

A Administração propõe a distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da 

Companhia, conforme previsto no art. 36 do Estatuto Social da Companhia. 

 

4. Montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro 

de exercícios anteriores 

 

Não existe proposta de distribuição de dividendos com base em lucros de exercícios anteriores. 

 

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 

declarados 

 

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por 

ação de cada espécie e classe 

 

O valor dos dividendos propostos é de R$ 0,6889912644 por ação ordinária e R$ 

0,7578903909 por ação preferencial, descontado o valor dos dividendos antecipados já 

distribuídos. Não houve declaração de juros sobre o capital próprio.  

 

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 

 

A Administração, como faculta o Estatuto Social, propõe que os dividendos sejam pagos em 

até 60 (sessenta) dias após a sua aprovação em Assembleia. 

                                                           
1
 Para esse cálculo, foi considerado o número de ações preferenciais em circulação na presente data. 
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c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre 

capital próprio  

 

Os dividendos serão pagos no prazo acima, sem qualquer juros entre a data de sua declaração 

e a data de seu efetivo pagamento. 

 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 

considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento 

 

 Distribuição 

Antecipada ref. 

1º trimestre 

Distribuição 

Antecipada ref. 

2º trimestre 

Distribuição 

Antecipada ref. 

3º trimestre 

Proposta de 

Distribuição de 

Dividendos 

Base Acionária da 

Distribuição 

05/05/2014 01/08/2014 10/11/2014 24/04/2015 

Data de Início das 

Negociações Ex-

Direito 

06/05/2014 04/08/2014 11/11/2014 27/04/2015 

 
6. Declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros 

apurados em balanços semestrais ou em períodos menores 

 

Não houve declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros 

apurados em balanços semestrais ou em períodos menores. 

 

7. Tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e 

classe: 

 

 2012 2013 2014 

Lucro líquido do 

exercício 

R$ 1.051.180.170,11 R$ 1.052.495.220,41 R$ 1.269.384.047,65 

Dividendo total 

distribuído 

R$ 249.655.290,47 R$ 249.967.614,85 R$ 301.478.711,32 

Dividendo referente 

às Ações 

Preferenciais 

R$ 0,982287897 R$ 0,977852995 R$ 1,177555957 

Dividendo referente 

às Ações Ordinárias 

R$ 0,892988998 R$ 0,888957268 R$ 1,070505415 

 
8. Destinação de lucros à reserva legal 

 

a. Identificar o montante destinado à reserva legal 

 

Nos termos da Lei nº 6.404/76, a administração destinará R$ 63.469.202,38 para a reserva 
legal. 
 

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 

 

Lucro Líquido R$ 1.269.384.047,65 

Reserva Legal (5% do Lucro Líquido) R$ 63.469.202,38 
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9. Caso a Companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou 

mínimos 

 

a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos 

 
Os titulares de ações preferenciais da Companhia têm prioridade no recebimento de um 

dividendo mínimo anual no valor de R$ 0,08 por 1 (uma) ação, não cumulativo. Além disso, a 

cada ação preferencial é atribuído dividendo 10% (dez por cento) maior do que aquele 

atribuído a cada ação ordinária, em atendimento ao disposto no art. 17, § 1º, da Lei nº 

6.404/76, conforme alterada, incluindo-se, para fins deste cálculo, na soma do dividendo total 

pago às ações preferenciais, o valor pago a título de dividendo mínimo anual. 

 
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos 

dividendos fixos ou mínimos  

 

Sim, é suficiente. 

 

c. Informar se eventual parcela não paga é cumulativa 

 
Não há parcela não paga de dividendos fixo ou mínimo. 

 

d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada 

classe de ações preferenciais 

 

 Ações Preferenciais 

Valor global do dividendo pago 

antecipadamente aos titulares de ações 

preferenciais 

R$ 69.383.713,84 

Valor global do dividendo a ser pago aos 

titulares de ações preferenciais 
R$ 125.357.088,91 

Valor global dos dividendos aos titulares de 

ações preferenciais 
R$ 194.740.802,75 

 

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial 

de cada classe 

 

 Ações Preferenciais 

Valor do dividendo pago antecipadamente a 

cada ação preferencial  
R$ 0,42 

Valor do dividendo a ser pago a cada ação 

preferencial 
R$ 0,7578903909 

Valor dos dividendos a cada ação 

preferencial 
R$ 1,177555957 

 

10. Em relação ao dividendo obrigatório 

 
a. Descrever a forma de cálculo prevista no Estatuto 

 
Nos termos do Artigo 36, §1º do Estatuto Social da Companhia, os acionistas terão o direito de 

receber, em cada exercício social, a título de dividendos, um percentual obrigatório de 25% 

(vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido do exercício, com os seguintes ajustes: (a) o 

decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição de reserva legal e de 

reserva de contingências; e (b) o acréscimo das importâncias resultantes de reversão, no 

exercício, de reservas para contingências, anteriormente formadas.  
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O pagamento do dividendo determinado nos termos do parágrafo anterior poderá ser limitado 

ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado nos termos da lei, desde que 

a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. 

Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido 

absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro 

dividendo declarado após a realização. 

b. Informar se ele está sendo pago integralmente 

O dividendo obrigatório será pago integralmente. 

c. Informar o montante eventualmente retido  

Não aplicável. 

11. Retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da Companhia 

Não aplicável. 

12. Destinação de resultado para reserva de contingências 

Não há destinação de resultado para a reserva de contingências. 

13. Destinação de resultado para reserva de lucros a realizar 

 

Não aplicável. 

 

14. Destinação de resultado para reservas estatutárias 

 

a Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 

 

A reserva para expansão está prevista no artigo 36, §2º do Estatuto Social da Companhia, a 

saber: 

 

“Artigo 36 – (...) Parágrafo 2º - Fica criada Reserva para Expansão, que terá por fim assegurar 

recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante e será formada com 

até 100% (cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as destinações de que tratam 

as alíneas "a" [reserva legal], "b" [reserva para contingências], e "c" [dividendo obrigatório] do 

item IV, não podendo o total desta reserva ultrapassar o valor do capital social da Sociedade.”  

 

b. Identificar o montante destinado à reserva 

 

A Administração propõe a retenção de lucro para reserva de expansão no valor de 

R$ 813.992.520,55, ou seja, 90% do saldo do lucro líquido após dividendos. 
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c. Descrever como o montante foi calculado 

 

O montante destinado à Reserva de Expansão é equivalente a 90% do Lucro Liquido Ajustado 

do exercício findo em 31.12.2014. O Lucro Ajustado é calculado da seguinte forma: 

 

Lucro Líquido do Exercício R$1.269.384.047,65 

Reserva Legal (5%) R$ (63.469.202,38) 

Base de Cálculo para Dividendos R$ 1.205.914.845,27 

Dividendos (25%) R$ (301.478.711,32) 

Lucro Líquido Ajustado R$ 904.436.133,95 

Reserva de Expansão (90%) R$ 813.992.520,55 

 

15. Retenção de lucros prevista em orçamento de capital 

 

a. Identificar o montante da retenção 

 

A Administração propõe que seja feita retenção de lucro de R$ 904.436.133,95, sendo 

R$ 813.992.520,55 para reserva de expansão (nos termos do artigo 36, §2º do Estatuto Social 

da Companhia) e R$ 90.443.613,40 com base em orçamento de capital (nos termos do artigo 

196, parágrafo 2º da Lei n. 6.404/76).  

 

b. Fornecer cópia do orçamento de capital 

 

Vide proposta de Orçamento de Capital na página 9. 

 

16. Destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais 

 

Não aplicável. 

 

São Paulo, 12 de março de 2015 

 

A DIRETORIA 

 

 

 



9 
 

ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 

 

Senhores Acionistas: De acordo com o previsto no artigo 196 da Lei n.º 6.404/76, a Diretoria da 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO vem:  

 

1. Informar a destinação da Retenção de Lucros de 2013 (Reserva de Expansão e 

Orçamento de Capital) aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2014, nos 

seguintes termos: 

 

(i) O Plano de Investimento para 2014 do Multivarejo, GPA Malls e Assaí era de até 

R$ 1.619.000.000,00. Entretanto, o investimento realizado pela Companhia foi de 

R$ 1.896.145.926,45, sendo R$ 539.014.178,32 para abertura de novas lojas e 

aquisição de terrenos, R$ 360.427.853,39 para reforma de lojas e R$ 996.703.894,74 

para infraestrutura (TI, Logística e outros); e 

 

(ii) Para suportar o montante investido, foi utilizada a totalidade da Reserva de 

Expansão, no valor de R$ 674.912.560,09, e do Orçamento de Capital, no valor de 

R$ 74.990.284,45, constituídos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 

2014. O complemento foi suportado com recursos próprios gerados da atividade 

operacional da Companhia, bem como pela obtenção de recursos financeiros 

captados junto a terceiros. 

 

2. Propor a retenção de parcela no valor de R$ 904.436.133,95 do lucro líquido do exercício 

de 2014 para fins de aplicação no Plano de Investimentos de 2015 a ser aprovado pelo 

Conselho de Administração e pelos senhores acionistas, sendo R$ 813.992.520,55 destinados 

à Reserva de Expansão (artigo 35, parágrafo 2º, do Estatuto Social) e R$ 90.443.613,40 como 

orçamento de capital. 

 

 

Esta é a proposta que temos a apresentar. 

 

São Paulo, 12 de março de 2015. 

 

 

A DIRETORIA 
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COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA 

COMPANHIA 

Item 10 do Formulário de Referência, Instrução CVM n. 480, de 7 de dezembro de 2009 

(“ICVM 480”) 

 

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 
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 2014, 

arquivadas junto à CVM em 12 de fevereiro de 2015, inclusive as Notas Explicativas a elas 

relativas, e outras informações financeiras contidas em outras partes do presente documento.  

 

Conforme descrito na nota explicativa nº2 da referida demonstração financeira, efetuamos 

certas reclassificações relacionadas à receita e custo de galerias comerciais em nossas lojas. 

Portanto, os valores aqui presentes podem diferir de valores anteriormente divulgados. 

 
(a)  condições financeiras e patrimoniais gerais 
 

O ano de 2014 foi de grandes conquistas para o GPA. Em um período complexo, utilizamos 

de várias alavancas que garantiram o sucesso da nossa estratégia e o atingimento dos nossos 

objetivos, mesmo diante dos desafios impostos pelo cenário macroeconômico. De forma 

sustentável e estruturada, asseguramos a rentabilidade em todos os negócios com avanços em 

vendas e evolução nos ganhos de market share.  

Ancorados em nossa estratégia multiformato, multicanal e multi-região e apoiados na troca 

de experiência e sinergias com o Grupo Casino, mantivemos o importante ritmo de expansão 

e de melhoria dos resultados. A diversidade de negócios, sustentada por uma sólida estrutura 

financeira, reafirma a assertividade da nossa estratégia, nosso diferencial perante o mercado e 

o foco nos nossos clientes.  

Vale ressaltar também o apoio do Conselho de Administração, suportado pelo trabalho dos 

comitês e o nosso compromisso com o contínuo avanço nos processos de governança. É essa 

diretriz que nos guia para os resultados em cada período, mas que também vai assegurar a 

continuidade do nosso crescimento no longo prazo, consolidando ao GPA como uma empresa 

preparada para crescer. 

 

Em 2014:  

 

 o faturamento bruto atingiu R$ 72,804 bilhões e a receita líquida totalizou R$ 65,525 

bilhões, que representam crescimentos de 12,8% e 13,3%, respectivamente, quando 

comparados a 2013. O crescimento em 2014 foi resultado do expressivo crescimento 

orgânico e do reforço da política de competitividade de preços, que nos levou a um 

crescimento similar ao observado em 2013, de 12,5% e 13,4% na receita bruta e 

líquida, respectivamente, quando comparadas a 2012;  

 

 o lucro bruto totalizou R$ 16,945 bilhões, com crescimento de 12,2% em relação a 

2013. A margem bruta de 2014 alcançou 25,9% comparada a 26,1% em 2013. Esta 

redução da margem bruta se deve, principalmente, ao investimento em competitividade 

que o Grupo vem fazendo, além da maior participação de Assaí e Cnova; 
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 as despesas operacionais totais representaram 18,5% da receita líquida e em termos 

absolutos totalizaram R$ 12,121 bilhões, o que representa um aumento de 6,6% em 

relação a 2013, cujo montante de R$ 11,368 bilhões representou 19,6% da receita 

líquida, demonstrando maior controle e disciplina de gastos aliados à maior 

participação de Assaí e Cnova, formatos com menor nível de despesa;    

 

 o EBITDA Ajustado pela linha “Outras despesas e receitas operacionais", apresentou 

crescimento de 19,7% em relação a 2013, totalizando R$ 5,371 bilhões, com margem 

EBITDA de 8,2%, um aumento de 0,4 p.p. comparado à margem EBITDA ajustada de 

2013 de 7,8%, o que demonstra a melhoria operacional da Companhia, suportado por 

ganhos de eficiência em praticamente todos os negócios, principalmente no Mutivarejo 

e Via Varejo; 

 

 o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 1,508 bilhão, com crescimento de 

26,3% em relação a 2013, inferior ao aumento do CDI no período (33,9%), 

principalmente como reflexo da desalavancagem da Companhia e melhora do capital 

de giro;  

 o lucro líquido foi de R$ 1,760 bilhão, com crescimento de 26,0% em relação a 2013. A 

margem líquida alcançou 2,7%, superior em 0,3 p.p. quando comparada a 2013, devido 

à maior lucratividade dos negócios Multivarejo, Via Varejo e Assaí; 

 

 a posição de caixa excedeu o endividamento em R$ 1,421 bilhão (positivo), o que 

representou um aumento importante comparado à posição de endividamento de        

R$ 1,104 bilhão (negativo) apresentada em 2013, principalmente relacionada à maior 

geração de caixa no período, alavancada pelos esforços de melhoria em capital de 

giro; 

 

 o patrimônio líquido totalizou R$ 14,482 bilhões, o que representa um aumento de 

13,9% em comparação ao patrimônio líquido de R$ 12,712 bilhões do ano anterior, em 

função principalmente da melhoria de rentabilidade da Companhia e da oferta de ações 

da CNova. 

 

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

 

Segue abaixo 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 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: 
 

 
 

(R$ milhões) 31.12.2014 AV 31.12.2013 AV 31.12.2012 AV

Passivo (Circulante e Não-Circulante) 31.018               68,2% 25.295               66,6% 23.764               68,2%

Total Patrimônio Líquido 14.482               31,8% 12.712               33,4% 11.068               31,8%

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 45.500               100,0% 38.007               100,0% 34.832               100,0%

GPA CONSOLIDADO
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O GPA entende que a atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação entre 

Dívida Líquida/EBITDA, que foi positiva em 2014, apresentou uma redução importante do nível 

de alavancagem quando comparado aos patamares apresentados em 2013 e 2012.Esta 

melhora é resultado da maior geração de caixa no período, aprimoramento do capital de giro e 

entrada de recursos provenientes do IPO da CNOVA, conforme quadro abaixo: 

  

 

(R$ milhões) 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Dívida de Curto Prazo (3.854)            (2.446)            (1.712)            

   Empréstimos e Financiamentos (1.182)            (1.201)            (1.044)            

   Debêntures (2.672)            (1.245)            (668)                 

Dívida de Longo Prazo (2.998)            (4.182)            (6.151)            

  Empréstimos e Financiamentos (2.102)            (1.583)            (2.409)            

  Debêntures (896)                 (2.599)            (3.741)            

Total da Dívida Bruta (6.852)            (6.628)            (7.863)            

  Caixa e Aplicações Financeiras  11.149           8.391              7.086              

Caixa (Dívida) Líquido 4.297              1.763              (777)                 

EBITDA (1) 4.930              3.814              3.703              

Caixa (Dívida) Líquido / EBITDA (1) 0,87x 0,46x (0,21x)

   Carnês - Financiamento ao Consumidor - curto prazo (2.740)            (2.726)            (2.499)            

   Carnês - Financiamento ao Consumidor - longo prazo (136)                 (141)                 (130)                 

Caixa (Dívida) Líquido incluindo Carnês - Financiamento ao Consumidor 1.421              (1.104)            (3.406)            

Caixa (Dívida) Líquido com Carnês / EBITDA (1) 0,29x (0,29x) (0,92x)

(1) EB IT DA acumul ado dos úl t i mos 12 meses.

GPA Consolidado

 
 

Não há hipóteses de resgate de ações de nossa emissão. 

 

(a) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 

 

Os Diretores do GPA acreditam que o fluxo de caixa, bem como os recursos atualmente 

disponíveis, possibilita ao GPA plena capacidade de pagamento de todos os compromissos 

financeiros de curto e de longo prazo.  

 

É importante ressaltar que devido à maior geração de caixa suportada pela melhora 

operacional dos negócios do Grupo, o GPA tem apresentado uma tendência de redução tanto 

do endividamento bruto e líquido.  

 

Estes resultados demonstram a capacidade do GPA em continuar a manter seus 

compromissos financeiros no curto e no longo prazo.  

 

 

(b) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 

circulantes utilizadas pelo GPA 
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A captação de recursos em 2014, 2013 e 2012 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; e (C) 

geração de caixa através de sua operação; 

 

Em 2014, 2013 e 2012 não tivemos dificuldades para obtenção de financiamentos ou 

realização de refinanciamentos da nossa dívida existente. Para maiores informações sobre os 

contratos celebrados entre o GPA e o BNDES, vide o título “Contratos de empréstimo e 

financiamento relevantes”, na alínea “f” abaixo. 

 

(c) 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 2014, 2013 e 2012 são adequadas, e continuarão a ser 

utilizadas pelo GPA como fontes de financiamento, se necessário.  

 

(d) níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

 

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 2014, 2013 e 2012. 

 

Composição da dívida (incluindo Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Carnês – 

Financiamento ao consumidor - CDCI).  
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Em R$ milhões 

 

Taxa media 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Debêntures 

 Debêntures                     3.568                        3.844               4.410 

                    3.568                        3.844               4.410 

Empréstimos e financiamentos

Em moeda local

 a. BNDES TJLP + 3,51 a.a.                           89                              82                  113 

 b. BNDES 3,74% a.a.                           14                              29                      -   

 c. BNDES  TJLP + 3,60 a.a.                           82                            191                  251 

 d. BNDES  3,08% a.a.                           57                              10                     32 

 IBM  CDI + 0,71% a.a                         108                            120                       5 

Capital de giro 107,16% do CDI                     1.006                        1.105               1.807 

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

Capital de giro 104,62% do CDI                         753                            631                  155 

Capital de giro 11,58% a.a.                         213                            191                      -   

Arrendamentos financeiros                         263                            255                  246 

Contratos de swap 102,00% do CDI                         (12)                            (24)                   (46)

Custo de captação                            (9)                            (11)                   (15)

                    2.585                        2.579               2.547 

Em moeda estrangeira

Capital de giro USD + 1,88% a.a.                         669                               -                    259 

Capital de giro USD + 1,22% a.a.                           56                            294                  723 

Contratos de swap 103,88% do CDI                         (30)                               -                     (58)

Contratos de swap 105,46% do CDI                             4                            (89)                   (17)

                        699                            205                  906 

 Total da dívida                     6.852                        6.628               7.863 

 CDCI 108,89% do CDI                     2.876                        2.867               2.629 

 Total da dívida com CDCI                     9.728                        9.495             10.493 

 Consolidado 

 
 

 

Cronograma de vencimentos dos empréstimos e financiamentos reconhecidos no passivo não 

circulante. 

 

 

 

Ano Consolidado

2016 726

2017 1.135

2018 199

Após 2019 1.084

Subtotal 3.144

Custo de captação -10

Total 3.134
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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. 

 

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.  

 

Swaps 

 

Em relação às operações em moeda estrangeira, o GPA faz uso de operações de swap para 

trocar obrigações denominadas em dólares norte-americanos e taxas de juros fixas para o Real 

atrelado às taxas de juros do CDI (flutuante). A taxa média anual do CDI em 2014 foi de 

10,81% (8,06% em 2013 e 8,40% em 2012). 

 

BNDES 

 

A linha de crédito que o GPA capta junto ao BNDES é indexada com base na TJLP (taxa de 

juros de longo prazo), acrescida de spread, resultando na taxa de juros final ou taxa de juros 

fixa. 

 

Os nossos financiamentos são pagos em prestações mensais após um período de carência, 

conforme mencionado abaixo. 

 

O GPA não pode oferecer qualquer bem como garantia dos empréstimos a outras partes sem 

autorização prévia do BNDES, e deve cumprir com certos índices financeiros, calculados com 

base no balanço patrimonial consolidado, como segue: (i) manter um índice de capitalização 

(patrimônio líquido/ativo total) igual ou maior que 0,30 e (ii) relação EBITDA/Dívida líquida igual 

ou maior que 0,35. A administração controla e monitora esses índices, e em 31 de dezembro 

de 2014 estava cumprindo os parâmetros definidos. 
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Debêntures 

 

Em R$ milhões: 

Tipo
Valor 

Emissão

Debenture

s em 

circulação

Emissão Vencimento

Encargos 

financeiros 

anuais

Preço 

unitário
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Controladora

6ª emissão - 1a. série - GPA Sem preferência 540.000 - 01/03/2007 01/03/2013 CDI + 0,5% - - - 184

6ª emissão - 2a. série - GPA Sem preferência 239.650 - 01/03/2007 01/03/2013 CDI + 0,5% - - - 82

8ª emissão - 1a. série - GPA Sem preferência 500.000 - 15/12/2009 15/12/2014 109,50% do CDI 207 - 201 401

9ª emissão - 1a. série - GPA Sem preferência 610.000 - 05/01/2011 05/01/2014 107,75% do CDI 1.333 - 813 748

10ª emissão - 1a. série - GPA Sem preferência 800.000 80.000 29/12/2011 29/06/2015 108,50% do CDI 11 801 800 874

11ª emissão de Debêntures - GPA Sem preferência 1.200.000 120.000 02/05/2012 02/11/2015 CDI + 1,00% 10 1.223 1.219 1.214

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

Subsidiárias

3ª emissão - 1a. Série - Via Varejo Sem preferência 400.000 40.000 30/01/2012 30/07/2015 CDI + 1,00% 10 420 417 414

1ª emissão - 1a. Série - Via Varejo Sem preferência 200.000 - 29/06/2012 29/12/2014 CDI + 0,72% 10 - 200 200

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

1ª emissão - 1a. Série - Nova Ponto.com Sem preferência 100.104 - 25/04/2012 25/04/2013 105,35% do CDI - - - 105

Custo de Captação -6 -6 -12

3.568 3.844 4.410

Passivo circulante 2.672 1.245 669

Passivo não circulante 896 2.599 3.741

Data

Controladora/Consolidado – Curto e longo prazo

Consolidado
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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. 

 

O valor total registrado referente aos contratos de arrendamento mercantil que se enquadram 

como financeiro estão demonstrados no quadro abaixo:  

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

 

Passivo de arrendamento mercantil financeiro - pagamentos 

mínimos de aluguel:

Até 1 ano 34 56 83

De 1 a 5 anos 133 143 127

Mais de 5 anos 96 56 36

Valor presente dos contratos de arrendamento mercantil financeiro 263 255 246

 

Encargos futuros de financiamento 60 48 124

Valor bruto dos contratos de arrendamento mercantil financeiro 323 303 370

Consolidado

 
 

 

Fundo de Securitização de Recebíveis – Pão de Açúcar (“PAFIDC” e “Globex FIDC”) 

 

O GPA manteve até dezembro de 2012 uma operação de transferência de parte de seus 

recebíveis de cartões de crédito e tickets alimentação para dois fundos de securitização de 

recebíveis constituídos para esse fim, o Globex FIDC e o PAFIDC.  

 

 

Reestruturação dos Fundos em 2012 

 

Devido a mudanças na política de desconto de recebíveis, foram negociadas mudanças nos 

fundos de recebíveis, como segue:  

 

a) PAFIDC: Alteração no regulamento do PAFIDC aprovada na Assembleia Geral de Quotistas 

de 21 de dezembro de 2012, na qual o GPA deixou de possuir qualquer participação ou 

obrigação com o Fundo. O Fundo teve sua razão social alterada, passando a se denominar 

Multicredit FIDC e deixou de deter, exclusivamente, recebíveis de GPA.  

 

Desta forma, como o GPA não tem mais qualquer participação no atual Multicredit FIDC e 

nenhuma obrigação de absorver qualquer um dos riscos esperados dos ativos do fundo, o 

mesmo deixou de ser consolidado em 26 de dezembro de 2012. 
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b) Globex FIDC: As operações de desconto de recebíveis com cartão de crédito através do 

Globex FIDC foram encerradas em 14 de dezembro de 2012, em comum acordo com os 

quotistas Sênior. 

 

Desta forma, as quotas seniores foram pagas aos quotistas pelo Fundo e em 31 de dezembro 

de 2012, remanescia no Fundo saldo de caixa e obrigações em contrapartida às quotas 

subordinadas que foram resgatadas, concluindo assim o processo de liquidação do Fundo, 

durante o primeiro trimestre de 2013.  

 

O GPA atualmente não transfere mais seus recebíveis de cartão através de nenhum FIDC. 

 

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 2014, 2013 e 

2012, 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. 

 

vi. 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. 

 

BNDES 

 

Os contratos celebrados com o BNDES 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: (i) conceder preferência a outros créditos; (ii) 

realizar amortização de ações; (iii) emitir debêntures acima do limite estabelecido; (iv) emitir 

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  

 

As debêntures emitidas não são conversíveis em ações e não possuem garantia, exceto para 

as emissões das subsidiárias, em que o GPA oferece o aval. 

 

A forma de amortização dessas debêntures varia de acordo com a emissão. As seguintes 

modalidades de amortização são previstas: (i) pagamento exclusivo no vencimento com 

remuneração anual (10ª emissão da CBD), (ii) pagamento exclusivo no vencimento com 

remuneração semestral (11ª emissão da GPA e 3ª emissão da Via Varejo), (iv) parcelas anuais 

(12ª emissão da CBD) e pagamentos semestrais a partir do 4º aniversário da emissão. 

 

As emissões 10ª, 11ª e 12ª têm direito a resgate antecipado a qualquer tempo de acordo com 

as condições estabelecidas no instrumento de emissão. A 3ª emissão da Via Varejo só poderá 

ser resgatada a partir do 18º mês. A emissão da NCB, incorporada pela Via Varejo, não prevê 

o resgate antecipado. 
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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 consolidada/EBITDA menor ou igual a 3,25. Em 

31 de dezembro de 2014, o GPA havia atendido a todos esses índices. 

 
Outras cláusulas restritivas 

 

Há contratos de empréstimo e financiamento da subsidiária Via Varejo que preveem o 

vencimento antecipado da dívida em caso de transferência do controle acionário, incluindo: 

  

 Os contratos de empréstimo e financiamento celebrados com o Banco IBM e o Banco 

Itaú; 

 A emissão de debêntures da NCB (incorporada pela Via Varejo em 2 de janeiro de 

2013) 

 Os contratos de financiamento (FINAME) celebrados junto ao Banco do Brasil; 

 O Contrato de Adesão ao Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros – Derivativos 

(swap, termo e opções) celebrado entre GPA e o Santander em 12 de abril de 2010. 

 

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. 

 

(e) limites de utilização dos financiamentos já contratados  

 

 Embora não apresente financiamentos fixos já contratados, a Companhia celebrou, em 31 de 

dezembro de 2013, contratos de abertura de crédito no valor de R$ 1,350 bilhão.  

 

Conforme consta da demonstração financeira apresentada pela Companhia em 2015, os 

contratos foram efetuados de acordo com as condições praticadas pelo mercado e têm 

vigência até 2016 e 2017 

 
(f) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

Os Diretores ressaltam que, no exercício social de 2012, o GPA reestruturou o fundo de 

securitização de recebíveis, com o objetivo de alterar a estrutura de endividamento, e passou a 

efetuar a operação de venda de recebíveis por meio das operadoras de cartão de crédito. Esta 

alteração gera impactos relevantes na estrutura de endividamento e contas a receber do GPA. 

 

Não há outros itens que alteraram significativamente as demonstrações financeiras de 2013 e 

de 2014. 
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Demonstração de Resultados 

 

Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012 

 

Demonstração do Resultado - Consolidado

12M14

AH 2014 

x 2013 12M13

AH 2013 

x 2012 12M12

AH 2012 

x 2011

R$ - Milhões

Receita Bruta de Vendas 72.804              12,8% 64.542              12,5% 57.348              8,9%

Receita Líquida de Vendas 65.525              13,3% 57.854              13,4% 51.016              9,5%

Custo das  Mercadorias  Vendidas (48.474)            13,6% (42.672)            14,9% (37.127)            9,5%

Depreciação e Amortização - Custo (105)                    35,1% (78)                       -5,5% (83)                       194,9%

Lucro Bruto 16.945              12,2% 15.104              9,4% 13.807              9,1%

Despesas  com Vendas (10.303)            11,3% (9.257)               10,1% (8.410)               6,0%

Despesas  Gera is  e Adminis trativas (1.484)               -0,1% (1.485)               -15,3% (1.754)               4,2%

Resultado da Equiv. Patrimonia l 108                     127,4% 47                        337,3% 11                        -68,9%

Outras  Despesas  e Receitas  Operacionais (441)                    -34,4% (673)                    1938,9% (33)                       -87,2%

Total das Despesas Operacionais (12.121)            6,6% (11.368)            11,6% (10.186)            3,5%

Lucro Oper. Antes da depr. E rec(desp) Financeiras - Ebitda 4.930                 29,3% 3.814                 3,0% 3.703                 31,5%

Depreciação e Amortização (821)                    4,2% (787)                    4,8% (752)                    10,8%

Lucro Operac. antes impostos e Rec(desp.) financeiras-ebit 4.004                 35,8% 2.949                 2,8% 2.869                 34,2%

   Receitas  financeiras 687                     7,0% 643                     8,3% 593                     0,0%

   Despesas  financeiras (2.195)               19,6% (1.836)               2,8% (1.786)               -7,3%

Resultado financeiro líquido (1.508)               26,3% (1.193)               0,0% (1.193)               -10,5%

Lucro Operacional Antes I.R 2.496                 42,1% 1.756                 4,8% 1.676                 108,3%

Imposto de Renda (736)                    104,5% (360)                    -30,8% (520)                    511,7%

Lucro Líquido Companhia 1.760                 26,0% 1.396                 20,7% 1.156                 60,7%

Participação de Acionistas Não Controladores 490                     42,5% 344                     226,6% 105                     7224,6%

 Lucro/Prejuízo dos Acionistas Controladores 1.270                 20,7% 1.052                 0,1% 1.051                 46,4%

EBITDA AJUSTADO 5.371                 19,7% 4.487                 20,1% 3.736                 21,5%

% de Receita Líquida de Vendas

Lucro Bruto 25,9% -0,2 p.p. 26,1% -1,0 p.p. 27,1% -0,1 p.p.

   Despesas  com Vendas 15,7% -0,3 p.p. 16,0% -0,5 p.p. 16,5% -0,5 p.p.

   Despesas  Gera is  e Adminis trativas 2,3% -0,3 p.p. 2,6% -0,8 p.p. 3,4% -0,2 p.p.

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

  Outras Despesas e Receitas Operacionais 0,7% -0,5 p.p. 1,2% 1,1 p.p. 0,1% -0,5 p.p.

Total de despesas Operacionais 18,5% -1,1 p.p. 19,6% -0,4 p.p. 20,0% -1,1 p.p.

Depreciação 1,3% -0,1 p.p. 1,4% -0,1 p.p. 1,5% 0,0 p.p.

EBIT 6,1% 1,0 p.p. 5,1% -0,5 p.p. 5,6% 1,0 p.p.

Receitas  (Desp) Financeiras  Líquidas 2,3% 0,2 p.p. 2,1% -0,2 p.p. 2,3% -0,6 p.p.

Lucro antes  do I.R 3,8% 0,8 p.p. 3,0% -0,3 p.p. 3,3% 1,6 p.p.

Imposto de Renda 1,1% 0,5 p.p. 0,6% -0,4 p.p. 1,0% 0,8 p.p.

Lucro Líquido da  Companhia 2,7% 0,3 p.p. 2,4% 0,1 p.p. 2,3% 0,8 p.p.

Partic. Não controladores  0,7% 0,1 p.p. 0,6% 0,4 p.p. 0,2% 0,2 p.p.

Lucro líquido 1,9% 0,1 p.p. 1,8% -0,3 p.p. 2,1% 0,6 p.p.

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

EBITDA / Ajustado 8,2% 0,4 p.p. 7,8% 0,5 p.p. 7,3% 0,7 p.p.

AH =  Analise Horizontal

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

GPA Consolidado

 

 

EBITDA AJUSTADO

Lucro Oper. Antes da depr. E rec(desp) Financeiras - Ebitda 4.930                 29,3% 3.814                 3,0% 3.703                 31,5%

Outras  Despesas  e Receitas  Operacionais 441                     -34,4% 673                     1938,9% 33                        -87%

Ebitda Ajustado 5.371                 19,7% 4.487                 20,1% 3.736                 21,5%  
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Receita líquida  

 

2014 x 2013 

 

A receita líquida consolidada do GPA aumentou 13,3% em 2014, passando de R$ 57,854 

bilhões em 2013 para R$ 65,525 bilhões em 2014.  

 

As principais receitas do Grupo são 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 2014, 2013 e 2012: 

 

(R$ milhões) 2014 2013 2012

Consolidado 
(1) 65.525       57.854      51.016     

Alimentar 34.741       31.811      28.169     

     Multivarejo 
(2) 26.415       25.538      23.530     

     Assaí 8.326          6.273        4.639       

Não Alimentar 30.846       26.053      22.846     

 Cnova 
(3) 8.172          4.297        3.409       

    Via Varejo 
(4) 22.674       21.756      19.438     

Receita Líquida

 
(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 Group. Inclui somente a receita de comissões do marketplace, sem 

considerar a receita total das mercadorias; (4) Inclui a receita proveniente de operações intercompany 

 

O destaque de 2014 foi o expressivo crescimento orgânico com a abertura de 212 novas lojas 

das quais 124 inauguradas pelo GPA Alimentar (Multivarejo e Assaí) e 88 pela Via Varejo. A 

consolidação da Cdiscount que foi efetuada a partir de 1º de agosto de 2014 também 

impulsionou o crescimento de vendas, conforme divulgado no item “Destaques CNova”. 

 

Destaques GPA Alimentar  
 
A expansão orgânica se refletiu de maneira significativa no GPA Alimentar. Foram 97 novas 

lojas no formato de proximidade, incluindo unidades do Minimercado Extra e Minuto Pão de 

Açúcar. No segmento de supermercados premium com a bandeira Pão de Açúcar, o 

crescimento da receita foi impulsionado pelos diferenciais do formato, com sortimento cada vez 

mais inovador, além da abertura e conversão de unidades, totalizando 17 novos pontos de 

venda da rede.  

 

Na bandeira Extra, uma série de medidas foram adotadas com objetivo de recuperar as 

vendas do formato hiper, principalmente a partir do segundo semestre, que inclui melhoria na 

operação de lojas, adequação do sortimento, comunicação e contínuo reforço da estratégia de 

competitividade. Como consequência, houve uma melhor tendência do fluxo de clientes nas 

lojas e recuperação de market share.  
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Na bandeira Assaí, foram inauguradas nove novas lojas, além da ampliação da atuação na 

região Nordeste, reforçando a estratégia de crescimento da operação de Cash and Carry. Essa 

expansão da atuação vem contribuindo fortemente com a ampliação das vendas do Assaí, que 

registrou evolução de 32,7% no ano. 

 

Destaques CNova 
 

Em 2014,  criou-se a CNova, resultado da combinação dos negócios entre a Nova Pontocom, 

já operada pelo GPA, e o Cdiscount, presente na França e mais dez países. Em novembro de 

2014, a CNova realizou a abertura de capital na Nasdaq e, em janeiro de 2015, listou suas 

ações na Euronext Paris.  

 

Em 2014, a receita líquida da CNova cresceu 90,2%, por incluir, a partir de 1º de agosto de 

2014, os resultados da CDiscount. Em bases comparáveis, o crescimento foi de 28,1%, 

patamar acima do mercado. A estratégia adotada no ano foi a busca pelo equilíbrio entre 

competitividade e crescimento, com ganhos de eficiência e market share.  

 
Destaques Via Varejo 
 

Em 2014, a empresa esteve focada na expansão, com a abertura de 88 lojas e no lançamento 

de iniciativas pioneiras, como a abertura de 20 lojas mobile¹, com as marcas Casas Bahia e 

Pontofrio e expansão do segmento de móveis com a abertura de unidades focadas na 

comercialização de ambientes planejados, segmento em franca expansão.  

 

2013 x 2012 

 

Em 2013, a receita líquida aumentou 13,4%, passando de R$ 51,016 bilhões em 2012 para   

R$ 57,854 bilhões em 2013.  

 

Destaques GPA Alimentar 
 

No Multivarejo, o crescimento da receita acelerou ao longo do ano em todas as bandeiras, 

como resultado da implementação da estratégia de competitividade comercial no primeiro 

semestre de 2013, alavancada por uma comunicação mais assertiva nas lojas e mídias. Essa 

estratégia refletiu um maior fluxo de clientes para as lojas, aumento de ticket médio e ganhos 

de market share, especialmente nos Hipermercados.  

 

As vendas do Multivarejo também foram beneficiadas pelo excelente desempenho da ação 

promocional Black Friday, que foi estendida para as categorias de alimentos, com destaque 

para produtos perecíveis e mercearia líquida. A categoria de não alimentos no formato de 

Hipermercado também foi impulsionada pela Black Friday, com destaque para as linhas de 

telefonia e vídeo, especialmente no último trimestre do ano.  

 

O desempenho das vendas do Assaí foi um dos destaques de 2013. Durante o ano, 

consolidamos o novo modelo de loja e investimos em expansão orgânica, com a inauguração 

de 14 lojas e a entrada em cinco novos estados, que seguem apresentando resultado acima do 

esperado. 

 

¹Lojas dedicadas à venda de celulares, tablets e acessórios, com a comercialização de planos pré e pós-pagos das principais 

operadoras do país. 
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Destaques Nova Pontocom 
 

Em 2013, a receita líquida da Nova Pontocom cresceu 26,1%, patamar acima do mercado. A 

estratégia adotada no ano foi uma busca por competitividade e crescimento, com ganhos de 

eficiência, market share e retorno positivo já a partir do 2º trimestre. Além disso, houve o 

lançamento do Extra Marketplace, um novo modelo de vendas que reúne em um mesmo site 

ofertas de diferentes lojas, em vários segmentos, e nos permitiu aumentar consideravelmente o 

sortimento de produtos.  

 
Destaques Via Varejo 
 
Em 2013, a Via Varejo teve crescimento de vendas de 11,9%, com crescimento mesmas lojas 

de 9,0%, impulsionado por diversos fatores durante o ano, como i) Campanhas de Natal e Dia 

das Crianças; ii) Recorde histórico nas vendas do Black Friday; iii) Abertura de 41 lojas, sendo 

36 Casas Bahia e 5 Pontofrio; e iv) Confirmação do ciclo de consumo de tecnologia no país, 

especialmente nas categorias de telefonia e informática. 

 

2012 x 2011 

 

Em 2012, o crescimento da receita líquida foi de 9,5%, passando de R$ 46,594 bilhões em 

2011 para R$ 51,016 bilhões em 2012.  

 

No GPA Alimentar, os destaques foram a conclusão do processo de conversão das antigas 

lojas Extra Fácil em Minimercado Extra, a consolidação das mudanças iniciadas em 2011 no 

Assaí, a retomada do processo de expansão da bandeira Pão de Açúcar e o fortalecimento do 

Extra como um player nacional.  

 

Foi o primeiro ano completo de operação do Extra Supermercado. Até o último trimestre de 

2011, a bandeira operava somente por meio do Extra Hiper. No último trimestre do ano, foi 

lançado o Extra Delivery, o que consolida a bandeira Extra como multicanal.  

 

Foram abertas 55 lojas no ano, com destaque para o crescimento do Minimercado Extra. 

 

Na Via Varejo, o destaque foi o reposicionamento e a melhoria do sortimento de produtos das 

lojas de Pontofrio, assim como efeito positivo nas vendas pela manutenção da redução do IPI 

para linha branca. Em termos reais, considerando deflação da categoria de eletro e inflação 

das categorias de móveis e colchões nos últimos 12 meses, divulgado pelo IBGE, ponderada 

pelo sortimento das lojas físicas e Nova Pontocom, o crescimento real foi de 7,9%. 

 

 

Lucro Bruto 

 

O lucro bruto passou de R$ 15,104 bilhões em 2013 para R$ 16,945 bilhões em 2014, um 

crescimento de 12,2%. A margem bruta totalizou 25,9% em 2014, enquanto em 2013 foi de 

26,1%, como resultado da contínua estratégia de competitividade de preço, além da maior 

participação dos formatos que operam com menor margem. Os destaques por negócio foram: 

 Multivarejo (Extra e Pão de Açúcar): aumento de margem de 0,8 p.p. no ano, 

principalmente em função do crescimento da receita de dos alugueis de galerias 

comerciais; maior participação no mix de vendas dos formatos Pão de Açúcar e 

Minimercado Extra, que operam com maior margem; e menor participação da venda de 
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eletrônicos no mix, impactada pelo cenário macroeconômico no ano; 

 Assaí: manutenção da margem bruta em 2014 quando comparada a 2013 (14,5% e 

14,6%, respectivamente); 

 Via Varejo: melhora de margem de 9,8%, principalmente, como resultado das 

iniciativas de melhoria de eficiência em logística e montagem, crescimento de serviços 

e também dos serviços financeiros e sinergias com o grupo. 

 

Em 2013, o lucro bruto atingiu R$ 15,104 bilhões comparado a R$ 13,807 bilhões em 2012, 

crescimento de 9,4%. Esse aumento do lucro bruto foi em linha com o crescimento das vendas 

no mesmo período. A margem bruta ficou em 26,1% em 2013, uma queda de 1,0 ponto 

percentual em relação a 2012. 

 

Em 2012, o lucro bruto atingiu R$ 13,807 bilhões comparado a R$ 12,659 bilhões em 2011 

representando um crescimento de 9,1%. Esse aumento do lucro bruto foi alcançado 

principalmente por: (i) melhores negociações com fornecedores, alinhados com a estratégia 

comercial que se utiliza de sistemas específicos de TI possibilitando assim uma melhor Gestão 

Comercial; (ii) a consolidação dos resultados de Nova Casas Bahia, que junto com as 

operações de Pontofrio e Nova Pontocom possibilitou, principalmente, ganhos de escala juntos 

aos fornecedores e acesso a melhores sortimentos. 

 

Receitas (Despesas) Operacionais 

 

As despesas operacionais totais alcançaram R$ 12,121 bilhões em 2014, um aumento de 6,6% 

se comparadas às despesas operacionais de 2013, no valor de R$ 11,368 bilhões. As 

despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram R$ 11,787 bilhões, crescimento de 

9,7% em relação a 2013. Como percentual das vendas líquidas, as despesas com vendas, 

gerais e administrativas reduziram de 18,6% em 2013 para 18,0% em 2014. Os principais 

efeitos foram:   

 Multivarejo: aumento de 0,7 p.p. das despesas com vendas, gerais e administrativas 

sobre a receita líquida (19,7% em 2014 vs 19,0% em 2013), como resultado, 

principalmente, do impacto do dissídio salarial de 2014; maiores gastos com benefícios 

de assistência médica, que sofreram reajustes superiores à inflação; maiores despesas 

com marketing, com o intuito de ampliar a divulgação das iniciativas comerciais; e 

despesas relacionadas a aberturas e reformas das lojas;  

 Assaí: diminuição de 0,2 p.p. das despesas com vendas, gerais e administrativas sobre 

a receita líquida (10,4% em 2014 vs 10,6% em 2013) decorrente de ganhos de 

eficiência operacional, mesmo com o agressivo plano de abertura de lojas; 

 Via Varejo: redução de 0,3 p.p. das despesas com vendas, gerais e administrativas 

sobre a receita líquida (22,4% em 2014 vs 22,7% em 2013) referente, principalmente, 

ao ganho de eficiência de processos nas lojas, otimização da contratação de serviços 

de terceiros, maior eficiência logística e racionalização de despesas administrativas, TI 

e marketing. 

 

Em 2013, as despesas operacionais totais alcançaram R$ 11,368 bilhões, um aumento de 

11,6% se comparadas às de 2012, que totalizaram R$ 10,186 bilhões, crescimento inferior ao 

da receita líquida.  As despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram R$ 10,742 

bilhões. Como percentual da receita líquida, as despesas com vendas, gerais e administrativas 

reduziram de 19,9% em 2012 para 18,6% em 2013.  
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Em 2012, as despesas operacionais totais foram de R$ 10,186 bilhões, um crescimento de 

3,5% se comparadas às de 2011, que totalizaram R$ 9,844 bilhões, aumentando em 

percentual inferior ao crescimento da receita líquida. As despesas com vendas, gerais e 

administrativas totalizaram R$ 10,164 bilhões. Como percentual da receita líquida, as despesas 

com vendas, gerais e administrativas reduziram de 20,6% em 2011 para 19,9% em 2012.  

 

Outras Despesas e Receitas Operacionais 

 

Em 2014 as outras despesas e receitas operacionais totalizaram uma despesa de R$ 441 

milhões, uma redução de 34,4% quando comparadas às de 2013, no valor de R$ 673 milhões. 

A diminuição se deve a menores despesas com demandas judiciais em 2014 quando 

comparadas a 2013.  

 

Depreciação e Amortização 

 

As depreciações e amortizações totalizaram R$ 821 milhões em 2014, representando um 

aumento de 4,2% comparada às depreciações e amortizações de R$ 787 milhões em 2013. 

Esse aumento foi devido principalmente à depreciação e amortização de novos investimentos 

feitos durante o ano de 2014.  

 

Em 2013, as depreciações e amortizações totalizaram R$ 787 milhões, representando um 

aumento de 4,8% comparado às depreciações e amortizações de R$ 752 milhões em 2012. 

Esse aumento foi devido principalmente à depreciação e amortização de novos investimentos 

feitos durante o ano de 2013.  

 

Em 2012, as depreciações e amortizações totalizaram R$ 752 milhões, representando um 

aumento de 10,8% comparado às depreciações e amortizações de R$ 678 milhões em 2011. 

Esse aumento foi devido principalmente à depreciação e amortização de novos investimentos 

feitos durante o ano de 2012. 

 

 

Resultado Financeiro Líquido 

 

O resultado financeiro líquido em 2014 totalizou uma despesa de R$1,508 bilhão comparado a 

R$1,193 bilhão em 2013, crescimento de 26,3% em relação a 2013, inferior ao aumento do CDI 

no período (33,9%). Os principais impactos no resultado financeiro foram: (i) crescimento de 

12,0% dos encargos sobre a dívida bancária liquida, inferior ao aumento do CDI, refletindo a 

melhoria do capital de giro no período; (ii) aumento do custo de antecipação de recebíveis de 

carnê e venda de recebíveis de cartão de crédito em R$ 220 milhões, em linha com a evolução 

da receita líquida, além do aumento da taxa de juros; e (iii) aumento na atualização de outros 

ativos e passivos de R$ 68 milhões, principalmente relacionado a variação da rentabilidade de 

caixa, compensado pela maior atualização das provisões de demandas judiciais. 

 

O GPA encerrou o ano de 2014 com uma posição de caixa líquido de R$1,421 bilhão, 

comparado a uma posição de dívida líquida de R$1,104 bilhão no ano de 2013, decorrente 

principalmente da maior geração de caixa no período, melhoria do capital de giro. O GPA 

apresentou reservas de caixa de aproximadamente R$11,1 bilhões ao final de dezembro de 

2014 frente a R$8,4 bilhões em 2013, o que demostra um importante fortalecimento da 

estrutura de capital do GPA, principalmente num momento de maior volatilidade do cenário 

econômico.  
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Em 2013, o resultado financeiro líquido totalizou R$1,193 bilhão, mesmo montante de 2012 

(R$1,193 bilhão). Como percentual das vendas líquidas, o resultado financeiro passou de 2,3% 

para 2,1%, pelas seguintes razões: (i) redução do efeito de juros sobre a dívida líquida de R$ 

14 milhões, relacionado principalmente à redução gradual do endividamento durante o ano de 

2013; (ii) aumento do custo de antecipação de recebíveis de carnê e venda de recebíveis de 

cartão de crédito em R$106 milhões, em linha com a evolução da receita líquida, além do 

aumento da taxa de juros; e (iii) ganho na atualização de outros ativos e passivos de R$92 

milhões, principalmente motivado pela antecipação de pagamento de REFIS durante o ano, 

além da maior antecipação do pagamento de fornecedores, gerando receita financeira maior no 

ano de 2013 em relação a 2012. 

 

A dívida líquida totalizou R$1,104 bilhão em 2013, uma redução de R$2,302 bilhões em 

comparação a 2012, principalmente em função da maior geração de caixa no período, 

notadamente alavancada pelos esforços de melhoria em capital de giro. Além disso, a oferta 

pública de distribuição de Units compostas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações 

preferenciais de emissão da Via Varejo, que representou uma entrada de caixa no montante 

bruto de R$896 milhões, também contribuiu para a redução da posição de endividamento.  

 

Em 2012, o resultado financeiro líquido diminuiu 10,5%, passando de R$1,333 bilhão em 2011 

para R$1,193 bilhão. Essa diminuição decorreu principalmente da: (i) redução de 

endividamento, em sua maioria no final do ano com a reestruturação dos FIDCs, e (ii) redução 

do CDI, cuja taxa média ponderada anual reduziu de 11,6% em 2011 para 8,4%. 

 

A dívida líquida totalizou R$3,406 bilhões em 2012, uma redução de R$363 milhões em 

comparação a 2011, principalmente em função das alterações na estrutura de FIDCs 

(conforme descrito na letra d acima “fontes de financiamento para capital de giro e para 

investimentos em ativos não circulantes utilizadas pelo GPA”). 

 

 

Lucro Líquido  

 

O lucro líquido passou de R$1,396 bilhão em 2013 para R$1,760 bilhão em 2014, expansão de 

26,0%. A margem líquida totalizou 2,7% em 2014, enquanto em 2013 foi de 2,4%. Os 

destaques por negócio foram:    

 

 Multivarejo: aumento de 38,6% do lucro líquido decorrente, principalmente, do 

crescimento do lucro bruto devido à receita de aluguéis de galerias comerciais e maior 

participação no mix de vendas dos formatos Pão de Açúcar e Minimercado Extra, além 

da redução das despesas operacionais; 

 Assaí: crescimento de 6,9% do lucro líquido devido ao sólido crescimento da receita e 

disciplina das despesas operacionais, mesmo diante da forte expansão de novas lojas;    

 Via Varejo: aumento de 25,9% do lucro líquido em função do melhor resultado 

operacional decorrente do programa de iniciativas de eficiência implementadas e 

capturadas ao longo do ano.   
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Balanço Patrimonial 

 

Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012  

 

 

Balanço Patrimonial – Ativo Consolidado 

 

(R$ milhões) 31.12.2014 AV

AH 2014 x 

2013 31.12.2013 AV

AH 2013 x 

2012 31.12.2012 AV

AH 2012 x 

2011

Ativo Circulante 24.133       53,0% 29,7% 18.609          49,0% 11,6% 16.680          47,9% -1,6%

Caixa e equivalente de caixa 11.149       24,5% 33,2% 8.367            22,0% 18,1% 7.086            20,3% 42,6%

Aplicações financeiras -             0,0% na 24                0,00       -              -               -           na

Contas a receber 2.954         6,5% 18,3% 2.497            6,6% -5,3% 2.637            7,6% 8,5%

Provenientes de acordos comerciais 256            0,6% 1306,2% 18                0,0% 110,1% 9                  0,0% -92,9%

Estoques 8.405         18,5% 31,7% 6.382            16,8% 10,8% 5.760            16,5% 3,7%

Impostos a recuperar 808            1,8% -11,0% 908              2,4% 4,2% 871               2,5% -4,0%

Ativos disponíveis para venda 22              0,0% -43,8% 39                -         na -               -           na

Despesas antecipadas e outras contas a receber 539            1,2% 44,5% 373              1,0% 17,6% 317               0,9% -22,3%

Ativo Não Circulante 21.367       47,0% 10,1% 19.398          51,0% 6,9% 18.152          52,1% 10,1%

Contas a receber 105            0,2% -8,6% 115              0,3% 5,9% 108               0,3% na

Estoques 172            0,4% -0,2% 172              0,5% 0,0% 172               0,5% na

Impostos a recuperar 2.136         4,7% 49,5% 1.429            3,8% 16,0% 1.232            3,5% 68,7%

Instrumentos financeiros -             0,0% na -               0,0% -100,0% 359               1,0% 18,0%

Imposto de renda e contribuição social diferidos 491            1,1% -48,4% 951              2,5% -11,9% 1.079            3,1% -13,7%

Partes relacionadas 313            0,7% 82,0% 172              0,5% -3,6% 178               0,5% 33,7%

Depósitos para recursos judiciais 857            1,9% 5,1% 815              2,1% -14,4% 952               2,7% 29,1%

Despesas antecipadas e outros 673            1,5% -1,2% 681              1,8% 10,1% 618               1,8% 7,5%

Investimentos 426            0,9% 37,6% 310              0,8% -14,6% 362               1,0% 6,6%

Imobilizado 9.699         21,3% 7,1% 9.053            23,8% 11,6% 8.114            23,3% 10,3%

Intangíveis 6.495         14,3% 13,9% 5.701            15,0% 14,6% 4.976            14,3% 0,7%

TOTAL DO ATIVO 45.500       100,0% 19,7% 38.007          100,0% 9,1% 34.832          100,0% 4,2%

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

GPA CONSOLIDADO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Balanço Patrimonial – Passivo Consolidado 

  

 
 

(R$ milhões) 31.12.2014 AV

AH 2014 x 

2013 31.12.2013 AV

AH 2013 x 

2012 31.12.2012 AV

AH 2012 x 

2011

Passivo Circulante 23.848       52,4% 40,2% 17.010          44,8% 27,0% 13.391          38,4% 1,6%

Fornecedores 13.322       29,3% 55,8% 8.548            22,5% 37,0% 6.240            17,9% 4,8%

Empréstimos e financiamentos 3.922         8,6% -0,1% 3.927            10,3% 10,8% 3.543            10,2% -19,8%

Debêntures 2.672         5,9% 114,6% 1.245            3,3% 86,3% 668               1,9% 33,2%

Salários e encargos sociais 864            1,9% 8,5% 796              2,1% 9,2% 729               2,1% -3,9%

Impostos e contribuições a recolher 792            1,7% -4,0% 825              2,2% 26,8% 651               1,9% 95,8%

Dividendos propostos 321            0,7% 111,2% 152              0,4% -10,0% 169               0,5% 63,3%

Financiamento por compra de ativos 98              0,2% 172,2% 36                0,1% -59,2% 88                0,3% 520,5%

Aluguéis a pagar 115            0,3% 2,7% 112              0,3% 34,4% 83                0,2% 70,1%

Aquisição de participação de acionistas não controladores 73              0,2% 5,8% 69                0,2% 9,5% 63                0,2% 14,9%

Partes relacionadas 261            0,6% 690,9% 33                0,1% -59,0% 80                0,2% 188,4%

Propaganda 94              0,2% 5,6% 89                0,2% -21,2% 113               0,3% 26,0%

Provisão para reestruturação 1               0,0% -95,2% 21                0,1% -14,5% 25                0,1% 89,5%

Impostos parcelados 75              0,2% -47,9% 144              0,4% -7,3% 155               0,4% -9,3%

Receitas antecipadas 214            0,5% 86,1% 115              0,3% 24,8% 92                0,3% 12,5%

Outros 1.024         2,3% 14,0% 898              2,4% 29,9% 691               2,0% 13,5%

Passivo Não Circulante 7.170         15,8% -13,5% 8.285            21,8% -20,1% 10.373          29,8% 2,0%

Empréstimo e financiamentos 2.238         4,9% 29,8% 1.724            4,5% -32,1% 2.539            7,3% 50,9%

Debêntures 896            2,0% -65,5% 2.599            6,8% -30,5% 3.741            10,7% 75,0%

Financiamento por compra de ativos 8               0,0% -33,3% 12                0,00       na -               0,0% na

Aquisição de participação de acionistas não controladores 57              0,1% -47,2% 108              0,3% -31,7% 158               0,5% na

Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.133         2,5% 6,8% 1.061            2,8% -6,7% 1.137            3,3% 2,0%

Impostos parcelados 617            1,4% -42,5% 1.073            2,8% -10,9% 1.205            3,5% -6,8%

Provisão para demandas judiciais 1.344         3,0% 17,2% 1.147            3,0% 48,1% 774               2,2% 13,9%

Receitas antecipadas 834            1,8% 82,9% 456              1,2% -3,3% 472               1,4% 23,7%

Outros 43              0,1% -59,0% 105              0,3% -69,6% 346               1,0% 25,4%

Patrimônio Líquido 14.482       31,8% 13,9% 12.712          33,4% 14,9% 11.068          31,8% 9,6%

Capital subscrito 6.792         14,9% 0,4% 6.764            17,8% 0,8% 6.710            19,3% 9,5%

Reservas de capital 282            0,6% 21,0% 233              0,6% 2,1% 228               0,7% -40,6%

Reservas de lucros 3.506         7,7% 41,0% 2.486            6,5% 59,7% 1.556            4,5% 40,0%

Participação de acionistas não controladores 3.902         8,6% 20,9% 3.229            8,5% 25,5% 2.573            7,4% 4,2%

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 45.500       100,0% 19,7% 38.007          100,0% 9,1% 34.832          100,0% 4,2%

PASSIVO

GPA CONSOLIDADO

 
 



29 
 

Ativo 

 

Circulante 

 

Caixa e equivalentes de caixa  

 

O caixa e equivalentes de caixa aumentaram 33,2% em 2014, passando de R$ 8,367 bilhões 

em 2013 para R$ 11,149 bilhões, cuja variação se explica por geração de caixa operacional 

superior em R$ 124 milhões, além da redução de R$ 377 milhões nas atividades de 

investimento e R$ 948 milhões na atividade de financiamento quando comparados a 2013. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, as disponibilidades representavam 24,5% do ativo total em 

comparação a 22,0% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o caixa e equivalentes de caixa aumentaram 18,1%, passando de R$ 7,086 bilhões 

em 2012 para R$ 8,367 bilhões. As disponibilidades representavam 22,0% do ativo total em 

comparação a 20,3% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, o nosso caixa e equivalentes de caixa aumentaram 42,6%, passando de R$ 4,970 

bilhões em 2011 para R$ 7,086 bilhões em 2012. As disponibilidades representavam 20,3% do 

ativo total em comparação a 14,9% em 31 de dezembro de 2011. 

 

 

Contas a receber  

 

As contas a receber aumentaram 18,3% em 2014, passando de R$ 2,497 bilhões em 2013 

para R$ 2,954 bilhões, cuja variação de R$ 457 milhões se refere principalmente a: i) R$ 300 

milhões de contas a receber relacionado a saldos consolidados de CDiscount; ii) aumento do 

saldo de recebível de CDCI em R$ 226 milhões, parcialmente reduzido pelo aumento da 

provisão para crédito de liquidação duvidosa, diminuindo o saldo em R$ 111 milhões, além de 

outros efeitos de R$ 42 milhões.  

 

Em 31 de dezembro de 2013, as contas a receber diminuíram 5,3%, passando de R$ 2,637 

bilhões em 2012 para R$ 2,497 bilhões, decorrente substancialmente de: i) diminuição do saldo 

de contas a receber de cartões de crédito e tickets de cerca de R$ 180 milhões, relacionado 

principalmente a maior venda de recebíveis com cartões de crédito dos últimos 5 dias do ano 

em 2013 (em 2012 este efeito ficou prejudicado, pois os últimos três dias do ano foram fim de 

semana); ii) aumento do saldo de carnês de cerca de R$ 170 milhões, ou 8%, relacionado ao 

crescimento de vendas da Via Varejo; iii) aumento da provisão para crédito de liquidação 

duvidosa, principalmente relacionada ao crescimento do saldo de carnês na ordem de R$ 40 

milhões; iv) diminuição do saldo de clientes de cartão de débito a receber em 

aproximadamente R$ 70 milhões referente ao efeito calendário explicado no item i) acima. 

 

Em 31 de dezembro de 2012, as contas a receber aumentaram 8,5%, passando de R$ 2,431 

bilhões em 2011 para R$2,637 bilhões, decorrente substancialmente do aumento de operações 

de financiamento ao consumidor CDCI. 

 

 

Impostos a recuperar 
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O saldo de impostos a recuperar de curto prazo diminuiu 11,0% em 2014, passando de R$ 908 

milhões em 2013 para R$ 808 milhões, principalmente relacionado à revisão do estudo de 

monetização do GPA.  

 

Em 31 de dezembro de 2013, os impostos aumentaram 4,2%, passando de R$ 871 milhões em 

2012 para R$ 908 milhões. Essa variação está principalmente relacionada a: i) Aumento do 

saldo de R$ 80 milhões de ICMS, ii) Redução de PIS/COFINS de R$ 14 milhões, iii) Redução 

de R$ 20 milhões de IRRF e iv) Redução de R$ 16 milhões de Imposto de Renda e 

Contribuição Social.  

 

Em 31 de dezembro de 2012, os impostos diminuíram 4%, passando de R$ 908 milhões em 

2011 para R$ 871 milhões, principalmente decorrente da redução do Imposto de Renda e 

ICMS ST (substituição tributária). 

 

 

Despesas antecipadas e outras contas a receber 

 

As despesas antecipadas e outras contas a receber aumentaram 44,5% em 2014, passando de 

R$ 373 milhões em 2013 para R$ 539 milhões, cujo aumento foi principalmente relacionado a 

valores a ressarcir no total de R$ 37 milhões; R$ 38 milhões de aumento de despesas 

antecipadas relacionadas a R$7 milhões de antecipação de aluguel, R$9 milhões de novos 

contratos de consultoria e R$24 milhões da consolidação da CDiscount.; R$ 15 milhões de 

dividendos a receber da FIC; R$ 30 milhões de aluguéis a receber; e R$ 46 milhões de 

variação de Outras Contas a Receber.  

 

Em 31 de dezembro de 2013, as despesas antecipadas aumentaram 17,6%, passando de R$ 

317 milhões em 2012 para R$ 373 milhões, cujo aumento foi principalmente relacionado à 

despesa de propaganda antecipada na Via Varejo, no valor de R$ 20 milhões, e a transferência 

de opção de compra de 3 postos de combustível da Rede Duque de instrumento financeiro 

para a conta “Outras contas a receber”, no total de R$ 49 milhões, uma vez que foi exercida 

pela contraparte. 

 

Em 31 de dezembro de 2012, as despesas antecipadas diminuíram 22,3%, passando de R$ 

408 milhões em 2011 para R$ 317 milhões. Essa diminuição se deve, principalmente, a 

recebimento dos valores de resgate de quotas do PAFIDC no montante de R$ 62 milhões. 

 

 

Estoques 

 

Os estoques aumentaram 31,7% em 2014, passando de R$ 6,382 bilhões em 2013 para R$ 

8,405 bilhões, aumento superior ao crescimento das vendas, que se explica pela consolidação 

da CDiscount e pelo aumento da cobertura dos dias de estoques em 8 dias através dos 

diversos negócios do Grupo, explicado por compras estratégicas e aceleração da expansão 

orgânica durante o 4º trimestre. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, os estoques representavam 18,5% do ativo total e 16,8% em 31 

de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, os estoques aumentaram 10,8%, passando de R$ 5,760 bilhões em 2012 para R$ 

6,382 bilhões, aumento inferior ao crescimento das vendas, que se explica pela redução de 
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dois dias do saldo médio de estoques quando comparamos 2013 x 2012. Esta redução foi 

principalmente relacionada à redução de 4 dias de estoques no segmento Varejo Alimentar 

(Extra e Pão de Açúcar) e 5 dias no segmento Eletro. A Nova Pontocom se manteve estável, e 

o Assaí teve aumento dos dias de estoques principalmente em virtude da forte expansão para 

estados em que não atuava anteriormente.  

 

Em 31 de dezembro de 2013, os estoques representavam 16,8% do nosso ativo total e 16,5% 

em 31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, os estoques aumentaram 3,7%, passando de R$ 5,553 bilhões em 2011 para R$ 

5,760 bilhões, aumento inferior ao crescimento das vendas. A melhor gestão dos estoques foi 

beneficiada pelos investimentos em logística e tecnologia da informação (TI) realizados nos 2 

anos anteriores.  

 

Em 31 de dezembro de 2012, os estoques representavam 16,5% do ativo total e 16,6% em 31 

de dezembro de 2011. 

 

 

Não Circulante 

 

O ativo não circulante, excluindo imobilizado, intangível e investimentos, aumentou em 2014, 
passando de R$ 4,335 bilhões em 2013 para R$ 4,747 bilhões. O acréscimo de R$ 412 
milhões se explica pelas seguintes razões: i) Aumento de R$ 707 milhões de impostos a 
recuperar principalmente representados por créditos de ICMS; ii) Redução de R$ 460 milhões 
de imposto de renda diferido relacionado ao aproveitamento de prejuízos fiscais para 
pagamento de parcelamentos e compensações com lucros fiscais nas operações; iii) R$ 141 
milhões de aumento do saldo a receber de partes relacionadas referente principalmente a 
CDiscount; e vi) Outros efeitos de R$ 24 milhões.  
 
Em 31 de dezembro de 2014, estas contas representavam 10,4% do ativo total e 11,4% em 31 

de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o ativo não circulante, excluindo imobilizado, intangível e investimentos, diminuiu 

7,7%, passando de R$ 4,699 bilhões em 2012 para R$ 4,335 bilhões. O decréscimo de R$ 364 

milhões se explica pelas seguintes razões: i) Conversão dos Instrumentos Financeiros que 

somavam R$ 359 milhões relacionados à Rede Duque e Bartira, em Outras Contas a Receber 

e Intangível; ii) Aumento do saldo impostos a recuperar no montante de R$ 197 milhões 

relacionados basicamente a maior geração de créditos de ICMS e PIS/COFINS; iii) Redução do 

Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos de R$ 128 milhões, principalmente 

relacionados aos efeitos das diferenças entre a depreciação contábil e fiscal; iv) Redução de 

depósitos judiciais de R$ 137 milhões referente a riscos trabalhistas; e v) Aumento de outros de 

R$ 62 milhões.  

 

Em 31 de dezembro de 2013, estas contas representavam 11,4% do ativo total e 13,5% em 31 

de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, o ativo não circulante, excluindo imobilizado, intangível e investimentos, aumentou 

21,9%, passando de R$ 3,855 bilhões em 2011 para R$ 4,699 bilhões. O crescimento é 

explicado pelo aumento dos Impostos a Recuperar – ICMS. A Administração da subsidiária Via 

Varejo preparou estudo técnico de viabilidade acerca da realização futura do ICMS, 

considerando a expectativa futura de compensação de débitos oriundos das operações da Via 

Varejo e subsidiárias, no contexto das principais variáveis de seus negócios. Esse estudo foi 
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elaborado com base em informações extraídas do relatório de planejamento estratégico 

previamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.  

 

Em 31 de dezembro de 2012, estas contas representavam 13,5% do ativo total e 11,5% em 31 

de dezembro de 2011. 

 

 

Investimentos 

 

Os investimentos aumentaram 37,6% em 2014, passando de R$ 310 milhões em 2013 para R$ 

426 milhões. Este aumento se deve principalmente a equivalência patrimonial da FIC, líquida 

dos dividendos distribuídos de R$ 83 milhões, e classificações de certas propriedades como de 

investimento a partir deste ano, no montante de R$ 25 milhões. Em 31 de dezembro de 2014 

os investimentos representavam 0,9% do nosso ativo total e 0,8% em 31 de dezembro de 

2013. 

 

Em 2013, os investimentos diminuíram 14,6%, passando de R$ 362 milhões em 2012 para R$ 

310 milhões em 2013. Em 31 de dezembro de 2013, os investimentos representavam 0,8% do 

ativo total e 1,0% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, os investimentos aumentaram 6,6%, passando de R$ 340 milhões em 2011 para R$ 

362 milhões em 2012. Em 31 de dezembro de 2012, os investimentos representavam 1,0% do 

nosso ativo total, o mesmo patamar de 31 de dezembro de 2011 (1,0%). 

 

 

Imobilizado 

 

O imobilizado apresentou um aumento de 7,1% em 2014, passando de R$ 9,053 bilhões em 

2013 para R$ 9,699 bilhões em 2014. Esse aumento está relacionado à: i) R$ 1,489 bilhões de 

adições devido à abertura e conversão de lojas; ii) R$ 714 milhões de depreciação no 

exercício; iii) R$ 102 milhões de baixas; e iv) R$ 27 milhões de transferências e outros.  

 

Em 31 de dezembro de 2014, o ativo imobilizado representava 21,3% do ativo total em 

comparação a 23,8% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o imobilizado apresentou um aumento de 11,6%, passando de R$ 8,114 bilhões em 

2012 para R$ 9,053 bilhões. Esse aumento está relacionado à: i) R$ 1,746 bilhões de adições 

devido à abertura e conversão de lojas; ii) R$ 642 milhões de depreciação no exercício; iii) R$ 

133 milhões de baixas; e iv) R$ 31 milhões de transferências e outros. 

 

Em 31 de dezembro de 2013, o ativo imobilizado representava 23,8% do ativo total em 

comparação a 23,3% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, o imobilizado apresentou um aumento de 10,3%, passando de R$ 7,358 bilhões em 

2011 para R$ 8,114 bilhões. Esse aumento está relacionado à: i) R$ 1,453 bilhões de adições 

devido à abertura de novas lojas e conversão de lojas; ii) R$596 milhões de depreciação no 

exercício; iii) R$ 74 milhões de baixas; e iv) R$ 28 milhões de transferências e outros. 

 

Em 31 de dezembro de 2012, o ativo imobilizado representava 23,3% do ativo total em 

comparação a 22,0% em 31 de dezembro de 2011. 
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Intangíveis 

 

O intangível aumentou 14,3% em 2014, passando de R$ 5,701 bilhões em 2013 para R$ 6,495 

bilhões. Esse aumento está relacionado à: i) R$ 537 milhões de adições, compostas 

principalmente por R$ 311 milhões de software, R$ 187 milhões de direitos contratuais e R$ 39 

milhões de outros; ii) R$ 217 milhões de amortização no exercício, iii) R$ 452 milhões de 

intangíveis incorporados pela consolidação da subsidiária CDiscount, e iv) R$ 22 milhões de  

transferências e outros.  

 

Em 31 de dezembro de 2014, o ativo intangível representava 14,3% do ativo total em 

comparação a 15,0% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o intangível aumentou 14,6%, passando de R$ 4,976 bilhões em 2012 para R$ 5,701 

bilhões. Esse aumento está relacionado à: i) R$ 978 milhões de adições, compostas 

principalmente de R$ 603 milhões de ágio da Bartira, R$ 265 milhões de software e R$ 82 

milhões relacionados a intangíveis alocados na combinação de negócios de Bartira; ii) R$ 223 

milhões de amortização no exercício; e iii) R$ 30 milhões de transferências e outros. 

 

Em 31 de dezembro de 2013, o ativo intangível representava 15,0% do ativo total em 

comparação a 14,3% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, o intangível aumentou 0,7%, passando de R$ 4,939 bilhões em 2011 para R$ 4,976 

bilhões. Esse aumento está relacionado a i) R$ 123 milhões de adições, sendo R$ 39 milhões 

de ágio Rede Duque e R$ 84 milhões de software; ii) R$ 238 milhões de amortização no 

exercício; e iii) R$ 152 milhões de transferências e outros. 

 

Em 31 de dezembro de 2012, o ativo intangível representava 14,3% do ativo total em 

comparação a 14,8% em 31 de dezembro de 2011. 

 

 

Passivo 

 

Circulante 

 

Fornecedores 

 

O passivo com fornecedores aumentou 55,8% em 2014, passando de R$ 8,548 bilhões em 

2013 para R$ 13,322 bilhões. Essa variação ocorreu em função do crescimento de vendas do 

GPA e do alongamento da dívida com fornecedores, com aumento do prazo de fornecedores 

superior a 15 dias. Adicionalmente, houve a consolidação do saldo da Cdiscount que contribuiu 

para a elevação da conta de fornecedores.  

 

Em 31 de dezembro de 2014, o passivo com fornecedores representava 29,3% do passivo total 

em comparação a 22,5% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o passivo com fornecedores aumentou 37,0%, passando de R$ 6,240 bilhões em 

2012 para R$ 8,547 bilhões. Essa variação ocorreu em função do crescimento de vendas do 

GPA e do alongamento da dívida com fornecedores, com aumento do prazo de fornecedores 

superior a 15 dias, com esforços de todos os segmentos. Em 31 de dezembro de 2013, o 
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passivo com fornecedores representava 22,5% do passivo total em comparação a 17,9% em 

31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, o passivo com fornecedores aumentou 4,8%, passando de R$ 5,953 bilhões em 

2011 para R$ 6,240 bilhões. O aumento ocorreu em função do crescimento de vendas do 

Grupo e do alongamento da dívida com fornecedores. Em 31 de dezembro de 2012, o passivo 

com fornecedores representava 17,9% do passivo total em comparação a 17,8% em 31 de 

dezembro de 2011. 

 

Empréstimos e Financiamentos – curto prazo 

 

Os empréstimos e financiamentos de curto prazo diminuíram 0,1% em 2014, passando de R$ 

3,927 bilhões em 2013 para R$ 3,922 bilhões.  Estas modalidades ficaram praticamente 

estáveis, e estão principalmente representadas pelo passivo do saldo do CDCI. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, os empréstimos e financiamentos de curto prazo representavam 

8,6% do passivo total em comparação com 10,3% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, os empréstimos e financiamentos de curto prazo aumentaram 10,8%, passando de 

R$ 3,543 bilhões em 2012 para R$ 3,927 bilhões. Esse crescimento refere-se a aumento de 

9%, ou R$ 228 milhões, do CDCI de Via Varejo, em linha com a progressão do recebível 

relacionado, e também ao capital de giro, primordialmente na transferência de longo para curto 

prazo. Em 31 de dezembro de 2013, os empréstimos e financiamentos de curto prazo 

representavam 10,3% do passivo total em comparação com 10,2% em 31 de dezembro de 

2012. 

 

 

Em 2012, os empréstimos e financiamentos de curto prazo reduziram 19,8%, passando de R$ 

4,416 bilhões em 2011 para R$ 3,543 bilhões. A variação observada decorreu basicamente da 

restruturação dos FIDCs que resultou na desconsolidação da dívida, parcialmente compensado 

por um aumento do CDCI e Capital de Giro. Os empréstimos e financiamentos de curto prazo 

representavam 10,2% do passivo total em comparação com 13,2% em 31 de dezembro de 

2011. 

 

 

Debêntures – curto prazo 

 

O endividamento de curto prazo representado por debêntures de nossa emissão cresceu 

114,6% em 2014, passando de R$ 1,245 bilhão em 2013 para R$ 2,672 bilhões. A variação se 

deve substancialmente a liquidação das debêntures de 8° e 9° emissão da CBD e 1ª emissão 

de Via Varejo e transferência para curto prazo das debentures de 10º e 11º emissão da CBD e 

1ª (2ª série) e 3º emissão de Via Varejo que vencem ao longo de 2015. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, as debêntures de curto prazo representavam 5,9% do passivo 

total em comparação a 3,3% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, no endividamento de curto prazo representado por debêntures de nossa emissão 

cresceu 86,2%, passando de R$ 668 milhões em 2012 para R$ 1,245 bilhão. A variação se 

deve substancialmente pela transferência dos saldos das debentures de 8° e 9° emissão para o 
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curto prazo. Em 31 de dezembro de 2013, as debêntures de curto prazo representavam 3,3% 

do passivo total em comparação a 1,9% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, o endividamento de curto prazo representado por debêntures de nossa emissão 

cresceu 33,2%, passando de R$ 502 milhões em 2011 para R$ 668 milhões. A variação 

decorreu principalmente pelo vencimento da 11º Emissão de Debêntures. As debêntures de 

curto prazo representavam 1,9% do passivo, comparado a 1,5% em 31 de dezembro de 2011. 

 

Salários e encargos sociais 

 

O passivo com obrigações sociais e trabalhistas aumentou 8,5% em 2014, passando de R$ 

796 milhões em 2013 para R$ 864 milhões, em função principalmente do dissídio do ano e 

seus efeitos em encargos e provisões trabalhistas. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, as obrigações sociais e trabalhistas representavam 1,9% do 

passivo total em comparação a 2,1% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o passivo com obrigações sociais e trabalhistas aumentou 9,2%, passando de R$ 

729 milhões em 2012 para R$ 796 milhões. A variação é principalmente relacionada ao dissídio 

do ano e seus efeitos em encargos e provisões trabalhistas. Em 31 de dezembro de 2013, as 

obrigações sociais e trabalhistas representavam 2,1% do passivo total, mesmo patamar de 31 

de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, o passivo com obrigações sociais e trabalhistas diminuiu 3,9%, passando de R$ 759 

milhões em 2011 para R$ 729 milhões. A variação resultou principalmente da redução da 

reserva de bônus a pagar em cerca de R$ 18 milhões. As obrigações sociais e trabalhistas 

representavam 2,1% do passivo total em comparação a 2,3% em 31 de dezembro de 2011. 

 

 

Impostos e contribuições a recolher 

 

O passivo com Impostos, Taxas e Contribuições reduziu 4,0% em 2014, passando de R$ 825 

milhões em 2013 para R$ 792 milhões. A variação ocorreu principalmente devido a saldos 

constituídos em 2013 de imposto de renda sobre os ganhos de capital percebidos no GPA, 

relacionados à oferta pública de distribuição de da Via Varejo da ordem de R$ 134 milhões, e 

aumento dos impostos relacionado ao aumento da operação em 2014, principalmente na Via 

Varejo. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, os impostos, taxas e contribuições representavam 1,7% do 

passivo total em comparação a 2,2% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o passivo com Impostos, Taxas e Contribuições aumentou 26,8%, passando de R$ 

651 milhões em 2012 para R$ 825 milhões. A variação ocorreu principalmente devido ao 

imposto de renda sobre os ganhos de capital percebidos no GPA, relacionados à oferta pública 

de distribuição de Units da Via Varejo da ordem de R$ 134 milhões, e aumento dos impostos 

relacionado ao aumento da operação. Em 31 de dezembro de 2013, os impostos, taxas e 

contribuições representavam 2,2% do passivo total em comparação a 1,9% em 31 de 

dezembro de 2012. 

Em 2012, o passivo com Impostos, Taxas e Contribuições sofreu um aumento de 95,8%, 

passando de R$ 332 milhões em 2011 para R$ 651 milhões. A variação ocorreu em função da 
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provisão para imposto de renda e contribuição social a pagar da subsidiária Via Varejo e pelo 

fato de termos valores considerados líquidos nos ativos de cerca de R$ 250 milhões em 2011. 

Os impostos, taxas e contribuições representavam 1,9% do passivo total em comparação a 

1,0% em 31 de dezembro de 2011. 

 

 

Não Circulante 

 

Empréstimos e Financiamentos – longo prazo 

 

Os empréstimos e financiamentos de longo prazo aumentaram 29,8% em 2014, passando de 

R$ 1,724 bilhão em 2013 para R$ 2,238 bilhões. O aumento ocorreu principalmente pela 

captação de empréstimos baseados em moedas estrangeiras com swap para taxa local. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, os empréstimos e financiamentos de longo prazo representavam 

4,9% do passivo total em comparação a 4,5% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, os empréstimos e financiamentos de longo prazo reduziram 32,1%, passando de R$ 

2,539 bilhões em 2012 para R$ 1,724 bilhão. A variação ocorreu basicamente pelos 

vencimentos de empréstimo de capital de giro, bem como do acréscimo de um contrato de 

arrendamento financeiro da IBM na Via Varejo. Em 31 de dezembro de 2013, os empréstimos e 

financiamentos de longo prazo representavam 4,5% do passivo total em comparação a 7,3% 

em 31 de dezembro de 2012. 

  

Em 2012, os empréstimos e financiamentos de longo prazo reduziram 38,1%, passando de R$ 

4,103 bilhões em 2011 para R$ 2,539 bilhões. A variação observada decorreu principalmente 

da desconsolidação dos saldos dos FIDC, como resultado da restruturação ocorrida em 

dezembro de 2012, impactado também pelo aumento do capital de giro de R$ 400 milhões. Os 

empréstimos e financiamentos de longo prazo representavam 7,3% do passivo total em 

comparação a 12,3% em 31 de dezembro de 2011. 

 

 

Debêntures – longo prazo 

 

O endividamento de longo prazo representado por debêntures de nossa emissão diminuiu 

65,5% em 2014, passando de R$ 2,599 bilhões em 2013 para R$ 896 milhões. A redução 

ocorreu principalmente pela transferência do longo para o curto prazo e vencimento de 

debêntures emitidas, além da emissão da 12ª debênture da CBD. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, as debêntures de longo prazo representavam 2,0% do passivo 

total em comparação a 6,8% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o endividamento de longo prazo representado por debêntures de nossa emissão 

diminuiu 30,5%, passando de R$ 3,741 bilhões em 2012 para R$ 2,599 bilhões, cuja redução 

se deu primordialmente pela transferência de longo para o curto prazo e vencimento de 

debêntures emitidas. Em 31 de dezembro de 2013, as debêntures de longo prazo 

representavam 6,8% do passivo total em comparação a 10,7% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, o endividamento de longo prazo representado por debêntures de nossa emissão 

aumentou 75,0%, passando de R$ 2,138 bilhões em 2011 para R$ 3,741 bilhões. A variação 
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observada decorreu principalmente da 11º emissão de debêntures no valor de R$ 1,200 bilhão, 

além de emissões de debêntures de Via Varejo e Nova Pontocom de R$ 900 milhões, com o 

objetivo de alongar o perfil da dívida de curto para longo prazo. As debêntures de longo prazo 

representavam 10,7% do passivo total em comparação a 6,4% em 31 de dezembro de 2011. 

 

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 

 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos aumentaram 6,8% em 2014, passando de 

R$ 1,061 bilhão em 2013 para R$ 1,133 bilhão, em função da constituição de imposto de renda 

e contribuição social diferidos passivos sobre amortização fiscal de ágio e de imobilizados no 

ano de 2014. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, o imposto de renda e a contribuição social diferidos 

representavam 2,5% do passivo total em comparação a 2,8% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o imposto de renda e a contribuição social diferidos diminuíram 6,7%, passando de 

R$ 1,137 bilhão em 2012 para R$ 1,061 bilhão, principalmente relacionado à reversão dos 

impostos diferidos passivos de R$ 106 milhões sobre a opção de compra exercida no último 

trimestre de 2013. Em 31 de dezembro de 2013, o imposto de renda e a contribuição social 

diferidos representavam 2,8% do passivo total em comparação a 3,3% em 31 de dezembro de 

2012. 

 

Em 2012, o imposto de renda e a contribuição social diferidos aumentaram 2,0%, passando de 

R$ 1,115 bilhão em 2011 para R$ 1,137 bilhão. O aumento foi em função da amortização fiscal 

de ágios no exercício. O imposto de renda e a contribuição social diferidos representavam 

3,3% do passivo total, mesmo patamar de 31 de dezembro de 2011. 

 

 

Impostos Parcelados 

 

Os impostos parcelados, incluindo REFIS, apresentaram redução de 42,5% em 2014, 

passando de R$ 1,073 bilhão em 2013 para R$ 617 milhões, decorrente primordialmente do 

pagamento no ano utilizando-se dos benefícios da lei 12.996/14. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, os impostos parcelados representavam 1,4% do passivo total em 

comparação a 2,8% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, os impostos parcelados, incluindo REFIS, reduziram 10,9%, passando de R$ 1,205 

bilhão em 2012 para R$ 1,073 bilhão. A redução decorreu em razão de transferência de longo 

para curto prazo. Em 31 de dezembro de 2013, os impostos parcelados representavam 2,8% 

do passivo total em comparação a 3,5% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, os impostos parcelados, incluindo REFIS, reduziram 6,8%, passando de R$ 1,292 

bilhão em 2011 para R$ 1,205 bilhão. A redução decorreu em razão de transferência de longo 

para curto prazo. Os impostos parcelados representavam 3,5% do passivo total em 

comparação a 3,9% em 31 de dezembro de 2011. 

 

 

Provisão para demandas judiciais 
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A provisão para demandas judiciais aumentou 17,2% em 2014, passando de R$ 1,147 bilhão 

em 2013 para R$ 1,344 bilhão. Os principais fatores para a variação foram: i) Adições de R$ 

718 milhões; ii) Reversões e pagamentos de R$ 372 milhões; iii) Atualização de R$ 133 

milhões; iv) Provisão para riscos registradas na Cdiscount no valor de R$ 11 milhões; v) 

Pagamento por parcelamentos de R$ 296 milhões; e v) R$ 3 milhões referente a outros. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, a provisão para demandas judiciais representava 3,0% do 

passivo total, o mesmo patamar de 2013.  

 

Em 2013, a provisão para demandas judiciais aumentou 48,1%, passando de R$ 774 milhões 

em 2012 para R$ 1,147 bilhão. A variação decorreu principalmente de: i) Adições de R$ 452 

milhões; ii) Reversões e pagamentos de R$ 285 milhões; iii) Atualização de R$ 87 milhões; e 

iv) Provisão de passivo contingente assumido na aquisição da Bartira no valor de R$ 119 

milhões. Em 31 de dezembro de 2013, a provisão para demandas judiciais representava 3,0% 

do passivo total em comparação a 2,2% em 31 de dezembro de 2012.  

 

Em 2012, a provisão para demandas judiciais aumentou 13,9%, passando de R$ 680 milhões 

em 2011 para R$ 774 milhões. A variação observada decorreu principalmente de: i) Adições de 

R$ 267 milhões, ii) Reversões e pagamentos de R$ 241 milhões; e iii) Atualização de R$ 67 

milhões. A provisão para demandas judiciais representava 2,2% do passivo total em 

comparação a 2,0% em 31 de dezembro de 2011. 

 

 

Patrimônio Líquido 

 

O patrimônio líquido aumentou 13,9% em 2014, passando de R$ 12,712 bilhões em 2013 para 

R$ 14,482 bilhões, principalmente em função de: i) Adições de R$ 28 milhões de capital 

oriundo de exercício de opções de ações; ii) Constituição de reserva de opções outorgadas de 

R$ 66 milhões; iii) Lucro líquido de R$ 1,760 bilhão; iv) Dividendos de R$ 428 milhões; v) 

Transações de capital com não controladores de (R$ 71) milhões; vi) R$ 411 milhões de oferta 

de ações da CNova; e vii) R$ 4 milhões de ajuste de avaliação patrimonial. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, o patrimônio líquido representava 31,8% do passivo total em 

comparação a 33,4% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, o patrimônio líquido aumentou 14,9%, passando de R$ 11,068 bilhões em 2012 para 

R$ 12,712 bilhões. A variação decorreu principalmente de: i) Adições de R$ 16 milhões de 

capital oriundo de exercício de opções de ações; ii) Constituição de reserva de opções 

outorgadas de R$ 43 milhões; iii) Lucro líquido de R$ 1,396 bilhão; iv) Dividendos de R$ 436 

milhões; e v) Transações de capital com não controladores de R$ 625 milhões. Em 31 de 

dezembro de 2013, o patrimônio líquido representava 33,4% do passivo total em comparação a 

31,8% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Em 2012, o patrimônio líquido aumentou 9,6%, passando de R$ 10,094 bilhões em 2011 para 

R$ 11,068 bilhões. A variação observada decorreu principalmente de: i) Adições de R$ 21 

milhões de aumento de capital oriundo de exercício de opções de ações; ii) constituição de 

reserva de opções outorgadas de R$ 45 milhões; iii) Lucro líquido de R$ 1,156 bilhão; iv) 

Dividendos de R$ 252 milhões; e v) Outros de R$3 milhões. O patrimônio líquido representava 

31,8% do passivo total em comparação a 30,2% em 31 de dezembro de 2011. 
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Participação de acionistas não controladores 

 

Em 2014, a participação de acionistas não controladores aumentou 20,9%, passando de R$ 

3,229 bilhões em 2013 para R$ 3,902 bilhões. Esse crescimento ocorreu em função da 

participação no lucro do período, líquido dos dividendos propostos, de R$ 367 milhões, e de R$ 

289 milhões de reorganizações societárias com a CDiscount e oferta de ações da CNova.  

 

Em 2013, a participação de acionistas não controladores aumentou 25,5%, passando de R$ 

2,573 bilhões em 2012 para R$ 3,229 bilhões.  Esse aumento foi proporcionado pela oferta 

pública de distribuição de Units compostas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações 

preferenciais de emissão da subsidiaria Via Varejo. 

 

Em 2012, a participação de acionistas não controladores aumentou 4,2%, passando de R$ 

2,469 bilhões em 2011 para R$ 2,573 bilhões.   

 

 

Demais contas patrimoniais 

As contas patrimoniais não discutidas acima não apresentaram variações significativas na 

comparação entre os saldos em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2013 e em 31 

de dezembro de 2012. 

 

 



40 
 

10.2 - Resultado operacional e financeiro  

 

 

(a) resultados das nossas operações, em especial:  

 

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da nossa receita 

 

As principais receitas do GPA são provenientes das operações do GPA Alimentar, composto 

por varejo e atacado de autosserviço, operações de eletroeletrônicos (lojas físicas da Via 

Varejo) e comércio eletrônico (Nova Pontocom). As receitas líquidas do GPA estão 

demonstradas na tabela abaixo em relação aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro 

de 2014, 2013, 2012:  

 

(R$ milhões) 2014 2013 2012

Consolidado 
(1) 65.525       57.854      51.016     

Alimentar 34.741       31.811      28.169     

     Multivarejo 
(2) 26.415       25.538      23.530     

     Assaí 8.326          6.273        4.639       

Não Alimentar 30.846       26.053      22.846     

 Cnova 
(3) 8.172          4.297        3.409       

    Via Varejo 
(4) 22.674       21.756      19.438     

Receita Líquida

 
(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 Group. Inclui somente a receita de comissões do marketplace, sem 

considerar a receita total das mercadorias; (4) Inclui a receita proveniente de operações intercompany 

 

 

 (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 

 

Os Diretores acreditam que 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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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras 
 

(a) da introdução ou alienação de segmento operacional 

 

Em 31 de dezembro de 2014 em função da consolidação da Cdiscount, empresa de e-commerce francesa, o Grupo passou a divulgar informações de acordo 
com a região geográfica (Receita, ativos e passivos). 
 

 
Brasil 

 
Internacional 

         

 Descrição  Varejo 
 

Atacado de 
autosserviços  

Eletro 
 

Comércio 
eletrônico  

Comércio 
eletrônico  

Total 
 

Eliminação (*) 
 

Total 

 
2014 2013 

 
2014 2013 

 
2014 2013 

 
2014 2013 

 
2014 2013 

 

2014 2013 
 

2014 2013 
 

2014 2013 

 
            

   
        

Receita líquida de 
vendas 

26.415 25.538 
 

8.326 6.273 
 

22.674 21.746 
 

5.747 4.297 
 

2.428 - 
 

65.590 57.854 
 

(65) - 
 

65.525 57.854 

                        

Ativo circulante 8.062 7.088 
 

1.709 1.359 
 

10.366 8.753 
 

1.742 1.412 
 

2.350 - 
 

24.229 18.612 
 

(96) (3) 
 

24.133 18.609 

Ativo não circulante 13.691 12.717 
 

1.492 2.457 
 

5.283 4.376 
 

851 550 
 

655 - 
 

21.972 20.100 
 

(605) (702) 
 

21.367 19.398 

Passivo circulante 8.026 5.380 
 

1.832 2.604 
 

9.716 7.830 
 

2.475 1.901 
 

2.498 - 
 

24.547 17.715 
 

(699) (705) 
 

23.848 17.010 

  Passivo não 
circulante   

5.314 6.300 
 

235 279 
 

1.571 1.699 
 

17 7 
 

35 - 
 

7.172 8.285 
 

(2) - 
 

7.170 8.285 

  Patrimônio líquido   8.413 8.125 
 

1.134 933 
 

4.362 3.600 
 

101 54 
 

472 - 
 

14.482 12.712 
 

- - 
 

14.482 12.712 
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(b) da constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

(i) Oferta pública de ações – Via Varejo 

Em 27 de dezembro de 2013. foi encerrada a Oferta Pública Secundária de 
Certificados de Depósitos de Ações, Units (cada Unit é composta por uma ação 
ordinária e duas ações preferenciais), da Via Varejo. Considerado o lote 
suplementar, foi distribuído um total de 123.697 (cento e vinte e três milhões, 
seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e quatro) Units, perfazendo 
R$2.845 milhões. 

A Companhia alienou um total de 38.991.441 (trinta e oito milhões, novecentas e 
noventa e um mil, quatrocentas e quarenta e uma) Units, pelo valor de R$ 897 
milhões, de forma que sua participação em Via Varejo foi reduzida para 62,25% 
das ações ordinárias e 43,35% do capital total. Os ingressos pela venda de 
participação foram contabilizados a créditos de patrimônio líquido, por se tratar de 
uma transação com não controladores, sendo vendida parte da participação da 
Companhia e mantido o controle da Via Varejo.  O efeito do imposto sobre a renda 
sobre o ganho de capital, custos de transação e baixa dos investimentos 
relacionados, também foi registrado no patrimônio líquido. O efeito líquido no 
patrimônio líquido decorrente desta transação foi de R$ 200.Ainda, nos termos das 
Cláusulas 4.1.3 e 10.1.4.2 do Acordo de Acionistas, foi verificada a Pulverização 
Mínima Suficiente, assim considerada cumulativamente, o preenchimento das 
seguintes condições: (i) o Grupo CB (representado pelos Srs. Samuel Klein, 
Michael Klein, Eva Lea Klein, e empresas veículo) alienou mais do que 23,64% 
das ações de sua propriedade representativas do capital social da Via Varejo; e (ii) 
o total de ações em circulação da Via Varejo alcançou patamar superior a 20% do 
capital total. Em 2013, o Grupo CB possui 27,31% das ações representativas do 
capital da Via Varejo e o free float da Via Varejo alcançou 29,34% do capital total. 

Consequentemente, o Grupo CB perdeu alguns direitos, tais como: (i) a 
permanência de Michael Klein como Presidente do Conselho de Administração da 
Via Varejo; (ii) a anuência do Grupo CB em reunião prévia para manifestação de 
voto da Via Varejo em Assembleias Gerais de sua coligada Nova Pontocom ou 
pelos membros do Conselho de Administração da Nova Pontocom, indicados pela 
Via Varejo, com relação a determinadas matérias; (iii) o Direito de Migração; (iv) a 
Opção de Compra do GPA; e (v) a Opção de Compra do Grupo CB. Além disso, 
nos termos da Cláusula 4.1.2 do Acordo de Acionistas, com a redução de sua 
participação,  o Grupo CB passa a indicar somente 2 membros do Conselho de 
Administração da Via Varejo. 

Os custos da transação, no total de R$89 milhões, líquido de imposto de renda, 
foram integralmente assumidos pela Via Varejo, conforme termos do Acordo de 
Acionistas e registrados diretamente ao Patrimônio Líquido. 

(ii) 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 associação 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). 

Os Comitês Especiais constituídos para este fim apresentaram recomendação 
favorável à implementação da operação considerando os seguintes elementos: (a) 
os interesses comerciais das companhias na atividade de comércio eletrônico 
serão preservados; e (b) o potencial para criação de valor para as companhias e 
seus acionistas por meio da integração das atividades de comércio eletrônico 
atualmente desenvolvidas por Nova Pontocom e Cdiscount em uma nova 
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companhia denominada Cnova N.V. (“Cnova”), criada de acordo com as leis da 
Holanda.  

Com base nas opiniões emitidas por assessores financeiros, a relação de troca 
proposta para a contribuição dos negócios de comércio eletrônico de Nova 
Pontocom e Cdiscount em Cnova foi na proporção de 53,5% (Companhia e Via 
Varejo) e de 46,5% (Cdiscount).  

Dessa forma, em 24 de julho de 2014, foi concluída a reorganização societária ao 
nível de Cnova na Holanda, através da qual a subsidiária Nova Pontocom 
entregou 46,5% do patrimônio líquido dos ativos operacionais de Cnova Comércio 
Eletrônico, em troca de 53,5% de participação nas entidades do Grupo 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) 

 
(iii)  Oferta pública de ações e-commerce 

Em novembro e dezembro de 2014, a Cnova N.V., com sede na Holanda, 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 é exercido através da 
controlada Nova Pontocom que possui 49,96% de participação e mais de 50% do 
capital votante de Cnova N.V. 
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(iv)  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. valorizadas a 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. 

(v) 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. 

(vi) 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 à 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) Aquisição de Bartira 

Até 31 de outubro de 2013, Via Varejo e a Casa Bahia Comercial Ltda. (“CB”) 
eram sócias em Bartira, com participações de 25% e 75%, respectivamente. 
Desde a associação entre a Companhia e CB (1º de novembro de 2010), a 
Companhia detinha uma opção de compra dos 75% remanescentes, com janela 
de exercício entre 3 e 6 anos da associação. 

Esta opção era calculada usando-se o método Black & Scholes, usando 
volatilidade de 28% e taxa livre de risco de 5,8% a.a., resultando em valor justo no 
a data do exercício de R$314 milhões (R$307 milhões em 31 de dezembro de 
2012). Até a data de exercício esta opção era registrada como instrumento 
financeiro nas demonstrações financeiras consolidadas.  

Em 31 de outubro de 2013 a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia 
aprovou o exercício da opção de compra da participação remanescente em Bartira 
(“Opção de Compra”) pela controlada Via Varejo, seguido pelo envio de 
notificação do exercício a CB em 1 de novembro de 2013. A transferência das 
quotas do capital social de Bartira foi realizada em 2 de dezembro de 2013. O 
preço pago de exercício da opção de compra em 1 de novembro de 2013 foi de 
R$212 milhões. Após a transação, a controlada Via Varejo detém a totalidade do 
capital social de Bartira. 



45 
 

 

A partir da notificação da CB, Via Varejo passou a deter direitos substantivos sobre 
Bartira, sendo definida a data da combinação de negócios como 1º de novembro de 
2013.  

Imediatamente antes desta data, a controlada Via Varejo detinha 25% de participação 
em Bartira. O valor justo da participação detida foi mensurado ao seu valor justo na 
data de aquisição, conforme definido no IFRS 3 (R), CPC 15 (R1), o valor justo da 
participação foi mensurado através do método do fluxo de caixa descontado e 
totalizou R$176 milhões. O valor justo da remensuração do investimento 
anteriormente detido comparado ao valor contábil do investimento resultou em um 
ganho no valor de R$71 milhões, apresentado, em 2013, na rubrica “Outras despesas 
e receitas operacionais”.  

Dessa forma, a contraprestação transferida para a consecução da combinação de 
negócios é determinada por (i) o preço de exercício da opção de compra no valor de 
R$ 212 milhões; (ii) o valor justo da opção de compra detida pela Companhia 
imediatamente anterior à combinação de negócios no valor de R$ 314 milhões; e (iii) 
a remensuração à valor justo do investimento anteriormente detido no valor de R$ 
176 milhões. 

Os principais Intangíveis identificados na combinação de negócios de Bartira se 
referem a:  

i. Marcas - R$ 46 milhões – Relacionado à marca “BARTIRA,” que foi calculada 
utilizando-se do método de “royalties”, cujo prazo de vida útil é indefinido. 

ii. Relacionamento contratual (Aluguel em condições vantajosas) - R$ 36 milhões 
– relacionado a condições vantajosas quando comparadas ao Mercado no 
aluguel da propriedade utilizada como planta fabril para Bartira. Este ativo 
será amortizado pelo prazo remanescente do contrato de 7 anos. 

O ágio apurado na aquisição do controle da Bartira é sustentado pelo caráter 
estratégico de garantir um fornecimento contínuo de importante fornecedor. 
Adicionalmente, a aquisição também habilitou a Via Varejo a (i) integrar verticalmente 
sua operação de varejo de móveis; (ii) se beneficiar da estrutura de baixo custo da 
Bartira dada a sua escala como uma das maiores fábricas da América Latina em 
termos de volume de produção; e (iii) manter as eficiências operacionais e sinergias 
(incluindo logísticas, vendas e custos administrativos) desenvolvidos através do 
desenvolvimento histórico entre a Companhia e Bartira. Os efeitos combinados desta 
operação fazem com que a Companhia tenha margem maior nos produtos vendidos 
nas lojas da Via Varejo. 

Por fim, seria difícil encontrar, no mercado local, um fornecedor substituto para Bartira 
e afetaria negativamente a linha de móveis atualmente vendidas pela Via Varejo. 

Para fins da demonstração de fluxo de caixa consolidada, o valor pago deve ser 
deduzido do caixa líquido adquirido. Sendo assim, o valor apresentado será R$ 212 
milhões reduzido de 75% do equivalente de caixa da Bartira, o que totaliza R$ 211 
milhões. O ágio gerado na aquisição foi integralmente alocado no segmento de 
eletrônicos. 

Mensuração subsequente – alocação final do preço de compra 

A aquisição de controle da Bartira foi contabilizada segundo o método de aquisição, 
em concordância com o CPC 15 (IFRS 3R). Em cumprimento a este pronunciamento, 
a Companhia finalizou a coleta de dados e a avaliação do valor justo dos ativos 
líquidos durante o ano de 2014, sendo que os ajustes realizados na alocação final 
foram de R$ 23 milhões, e consequentemente, afetaram o ágio gerado na aquisição. 
Os ajustes se referem principalmente a efeitos na avaliação do imposto de renda e 
dos estoques na data de aquisição. 
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Os resultados de vendas da Bartira são eliminados contra o custo das mercadorias 

vendidas, uma vez que as vendas são 100% com Via Varejo. Os efeitos 

remanescentes consolidados não são significativos. 

 

(c) dos eventos ou operações não usuais 

 

A Companhia toma créditos extemporâneos de tributos, todas as vezes que reúne 
entendimento jurídico, documental e factual sobre tais créditos que permitam seu 
reconhecimento, incluindo a estimativa de realização, sendo reconhecido como 
redutor de “Custo de mercadorias e serviços vendidos” no resultado do exercício.  

Em 2014, houve um montante oriundo de créditos de ICMS não utilizados por 
empresas associadas de R$302, cujos elementos que sustentam o registro e sua 
utilização foram obtidos durante o quarto trimestre de 2014. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e 
ênfases no parecer do auditor 
 
(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 2014, 2013, 2012. 

 

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

 

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 parecer do auditor 

 

Não houve ressalvas no parecer do nosso auditor independente com relação às nossas 

demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

2014, 2013, 2012. 
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10.5 - Políticas contábeis críticas 

 

Julgamentos, estimativas e premissas 

 

A elaboração das demonstrações financeiras individuais da Companhia e consolidadas do GPA 

exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 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 afetado 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) Compromissos de arrendamento mercantil financeiro  – a Companhia como 
arrendatária 

 
O GPA celebrou contratos de locação de imóveis comerciais em sua carteira de imóveis 

arrendados e com base em uma avaliação dos termos e das condições dos contratos, que 

retém a totalidade dos riscos e das recompensas significativos da propriedade desses imóveis 

e contabilizou os contratos como arrendamento mercantil financeiro.  

 
b)  Redução ao valor recuperável - “impairment” 

 
O GPA efetuou teste para verificar os ativos que poderiam não ser recuperáveis e no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2014, 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 
Unidades Geradoras de Caixa - UGC (lojas). Os passos do teste foram os seguintes: 
 

 Passo 1: comparou-se o valor contábil das UGCs com um múltiplo de venda 
(15% a 30%), 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 2; 

 

 Passo 2: Preparamos fluxo de caixa descontado da UGC, utilizando 
crescimento de Vendas entre 5,9% e 7,5% (6,6% e 6,7% em 31 de dezembro 
de 2013) para os próximos 5 anos. A taxa de desconto utilizada foi 11,37% 
(10,8% em 31 de dezembro de 2013). 

 
Para fins de teste de perda por redução ao valor recuperável, o ágio adquirido por 
meio de combinações de negócios e licenças com vidas indefinidas foi alocado a 
quatro unidades geradoras de caixa, que também são segmentos operacionais que 
divulgam informações, sendo Varejo, Eletro, Atacado de Autosserviços e Comércio 
Eletrônico. 
 
O valor recuperável dos segmentos é determinado por meio de cálculo baseado 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 11,37% 
(10,8% em 31 de dezembro de 2013), e os fluxos de caixa que excedem o período de 
três anos são extrapolados utilizando uma taxa de crescimento de 6,7% (6,5% em 31 
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de dezembro de 2013). Como resultado dessa análise, não foi identificada 
necessidade de registrar provisão para redução ao valor recuperável desses ativos. 
 
A marca do atacado de Autosserviço refere-se a “ASSAÍ”, e as marcas do eletro 
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.  
 
 
 

O valor foi submetido a teste de recuperação de ativos através da metodologia de Income 

approach - Relief from Royalty, que consiste na determinação do valor de um ativo 

mensurando o valor presente dos benefícios futuros. Dado a vida útil indefinida da marca, 

consideramos na elaboração do fluxo de caixa descontado um crescimento perpetuo de 6,7% ( 

6,5% em 31 de dezembro de 2013). A taxa de royalty utilizada foi 0,4% para marca “ASSAÍ’, 

0,8% para o “PONTO FRIO” e 0,9% para “CASAS BAHIA”. 

 
c) 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 referir-se 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 contra o qual os créditos tributários possam 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 da Companhia e de suas subsidiárias resultam em um benefício fiscal de 

R$354 em 31 de dezembro de 2014 (R$794 em 31 de dezembro de 2013). Esses prejuízos 

não têm prazo prescricional, mas sua utilização conforme definido em lei é limitada a 30% do 

lucro tributável de cada exercício, e referem-se às suas subsidiárias que dispõem de 

oportunidades de planejamento tributário para utilização desses saldos.  

 
d)  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 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 
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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 nas datas dos balanços. 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. 

 

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros registrados no balanço patrimonial não 

pode ser observado em mercados ativos, ele é determinado usando técnicas de valorização, 

incluindo o modelo de fluxo de caixa descontado. As informações desses modelos são 

extraídas do mercado quando possível. Quando tais informações não são possíveis, 

julgamento é requerido na determinação do valor justo. O julgamento inclui considerações dos 

inputs tais como: risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas 

sobre esses fatores podem afetar o valor justo dos instrumentos financeiros. 

 

e)  Pagamentos baseados em ações 
 

A Companhia mensura os custos das transações de funcionários elegíveis a remuneração 

baseada em ações com base no valor justo dos instrumentos de patrimônio na data da outorga. 

A estimativa do valor justo das operações de pagamento baseado 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.  

 

O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o modelo 

Black & Scholes de precificação de opções, considerando as seguintes premissas conforme a 

série B1 e C1: (a) expectativa de dividendos de 0,96%, (b) expectativa de volatilidade de 

aproximadamente 22,09% e (c) taxa de juros médios ponderados sem risco de 11,70%. A 

expectativa de vida média remanescente das séries em aberto em 31 de dezembro de 2014 é 

de 1,52 anos (1,46 anos em 31 de dezembro de 2013). A média ponderada do valor justo das 

opções concedidas em 31 de dezembro de 2014 foi de R$69,71 (R$62,59 em 31 de dezembro 

de 2013).  

 

 

f)    Provisão para demandas judiciais 
 

A Companhia e suas subsidiárias são partes em diversos processos judiciais e administrativos 

(nota explicativa n° 23), sendo que as provisões para 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 e sua relevância jurídica, o histórico de ocorrência e valores envolvidos e a avaliação 

dos advogados externos. A Administração concluiu que as provisões para demandas judiciais 
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tributárias, cíveis e trabalhistas estão adequadamente apresentadas nas demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas. 

 

g)    Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 

A subsidiária Via Varejo possui saldos a receber de vendas efetuadas por meio de carnês, cuja 

estimativa de perda sobre esta carteira é efetuada de acordo com um percentual esperado, que 

é obtido através da observação do comportamento das carteiras nos últimos meses e 

atualizado a cada fechamento contábil. 

 

h)    Impostos a Recuperar 
 

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 destes 

impostos é efetuada tendo-se como base as projeções de crescimento, questões operacionais 

e geração de débitos para consumo desses créditos pelas empresas do GPA.  
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10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações 

financeiras - Grau de eficiência e deficiência e recomendações presentes 

no relatório do auditor 

 

(a) grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências 

adotadas para corrigi-las 

 

A Companhia estabeleceu e mantém controles internos de modo a fornecer razoável 

segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações financeiras e demais informações 

financeiras para finalidades externas, de acordo com princípios de contabilidade amplamente 

aceitos. Durante o exercício, quaisquer falhas identificadas na execução de controles são 

corrigidas por meio da aplicação de planos de ação com o objetivo de garantir sua correta 

execução no encerramento do exercício. 

 

Com base nos critérios estabelecidos na Estrutura Conceitual Integrada de Controles Internos 

(“Internal Control Integrated Framework”) emitido pelo Comitê das Organizações 

Patrocinadoras (“Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” – 

COSO 1992), e, de acordo com a referida metodologia, a Diretoria concluiu que a concepção e 

a operação dos controles e procedimentos de divulgação de informações da Companhia são 

eficazes para assegurar as informações solicitadas e divulgadas nos relatórios da Companhia. 

 

Não houve mudanças significativas nos controles internos da Companhia no que diz respeito 

ao preparo dos relatórios financeiros do período que esse relatório abrange e que afetassem, 

significativamente, ou teriam uma provável possibilidade de afetar os controles internos da 

Companhia de seus relatórios financeiros. 

 

(b) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do 

auditor independente 

 

O estudo e a avaliação do sistema contábil e de controles internos da Companhia, conduzido 

pelos auditores independentes, em conexão com a auditoria das Demonstrações Financeiras, 

foi efetuado com o objetivo de determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação 

dos procedimentos de auditoria, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 

desses controles internos. 

 

A Diretoria adota a política de reportar as deficiências que resultem em uma probabilidade mais 

que remota de que um erro material seja registrado nas demonstrações financeiras, sendo 

chamadas de fraquezas materiais. Diante disso, a Companhia declara que, durante a execução 

dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2014, não foram identificadas fraquezas materiais de controles internos relativas 

à elaboração das demonstrações financeiras a serem reportadas à Administração da 

Companhia e, consequentemente, na avaliação da Diretoria, nenhuma das sugestões feitas 

pelos auditores independentes se configura como uma fraqueza material do sistema contábil e 

de controles internos. 
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10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e 

eventuais desvios 

 

(a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 

 

A Companhia não realizou ofertas públicas de distribuição nos exercícios sociais findos em 31 

de dezembro de 2014, 2013 e 2012. 

 

(b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 

aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 

 

A Companhia não realizou ofertas públicas de distribuição nos exercícios sociais findos em 31 

de dezembro de 2014, 2013 e 2012. 

 

(c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 

 

A Companhia não realizou ofertas públicas de distribuição nos exercícios sociais findos em 31 

de dezembro de 2014, 2013 e 2012. 
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10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

(a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não 

aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items) 

 

(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

 

Os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil (excluindo os custos de serviços tais 

como seguro e manutenção) classificados como operacional são reconhecidos como 

despesas, em bases lineares, durante o prazo do respectivo arrendamento mercantil.  Nossa 

Administração considera como arrendamento mercantil operacional a locação de lojas 

(aluguéis) onde não há transferência de riscos e benefícios para a nosso Grupo. 

 

Os pagamentos das parcelas dos Arrendamentos Mercantis (com exceção dos custos dos 

serviços, tais como seguro e manutenção) classificados como contratos de Arrendamento 

Mercantil operacional são reconhecidos como despesas pelo método linear durante o prazo do 

Arrendamento Mercantil. 

 

Os principais valores de arrendamento operacional estão representados como segue:  

(i) Pagamentos contingentes 

A Administração considera o pagamento de aluguéis adicionais como 
pagamentos contingentes, que variam entre 0,5% e 2,5% das vendas. 

 

 Consolidado 

 31.12.2014 31.12.2013 

Despesas (receitas) do exercício:    
Pagamentos contingentes  628 501 
Pagamentos não contingentes  916 686 
Subarrendamentos (*) (168) (164) 

(*) Refere-se aos contratos de alugueis a receber das galerias comerciais. 

 

 

(ii) Pagamentos mínimos não canceláveis 

 Consolidado 

 31.12.2014 31.12.2013 

   
Menos 1 ano 18 18 

   De 1 a 5 anos 69 69 
   Mais de 5 anos 49 66 
   

Total 136 153 

 

Refere-se a contratos não canceláveis de locação de imóveis até as respectivas 
datas de vencimento. Os contratos de arrendamento operacional variam de 5 a 20 
anos e na tabela acima estão divulgados os contratos não canceláveis. Há outros 
contratos de arrendamento operacional que na avaliação da Administração do GPA 
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 (iii) abaixo.  
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(iii)   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. 

 

 Consolidado 

 31.12.2014 31.12.2013 

Pagamentos mínimos de aluguéis:   
Pagamentos mínimos na rescisão 769 685 

   

Total 769 685 

 

 

 

 

(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 2014 ou de 31 de dezembro de 2013. 

 

(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 2014 ou de 31 de dezembro de 2013.  

 

(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 2014 ou de 31 de dezembro e 

2013. 

 

(v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 

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 2014 ou de 31 de dezembro e 2013. 

 

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras, além dos mencionados 

no item 10.8(a) acima. 

 



56 
 

 

10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações 

financeiras 

 

(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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10.10 - Plano de negócios 

 

(a) investimentos 

 

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos 

previstos 

 

Em 12 de março de 2015, nossa administração submeteu aos acionistas uma proposta de 

Plano de Investimentos para o Multivarejo, GPA Malls e Assaí para o ano de 2015, no valor de 

até R$ 1.350.000.000,00, com o escopo de (i) abertura de lojas, aquisição de terreno e 

conversão de lojas; (ii) reforma de lojas; e (iii) infraestrutura em TI, logística e outros. Esta 

proposta será submetida aos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que 

será realizada em 24 de abril de 2015.  

 

Nosso plano de investimentos reflete a nossa expectativa positiva em relação ao desempenho 

da economia brasileira e reitera nosso compromisso com a criação de empregos e o 

desenvolvimento do país. Daremos prioridade ao nosso crescimento orgânico, com a 

inauguração de novas lojas, sem deixar de analisar oportunidades de aquisição que possam 

trazer sinergias às nossas operações e a efetiva criação de valor ao nosso Grupo. 

 

 

(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. 

 

Não há eventos a divulgar. 

 

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros 

ativos que devam influenciar materialmente nossa capacidade produtiva 

 

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. 
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10.11 - Outros fatores com influência relevante 

 

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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PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES E DO CONSELHO FISCAL 
 

Senhores Acionistas: A Administração da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO vem 

propor à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a Proposta de Remuneração Global dos 

Administradores e do Conselho Fiscal
2
, para o exercício social de 2015, nos seguintes termos: 

 

1. Administração: até R$ 63.082.858, que será dividida da seguinte forma: (i) R$ 4.311.865, 

destinados ao Conselho de Administração da Companhia e seus comitês de assessoramento; 

e (ii) R$ 58.770.993, destinados à Diretoria, não considerando as despesas com opções de 

compra de ações durante o ano de 2015, no âmbito do plano vigente. 

 

2. Conselho Fiscal: até R$ 535.000. 

 

Ainda, em cumprimento ao artigo 12, inciso II, da ICVM 481/2009, segue em anexo o item 13 

do Formulário de Referência. 

 

Esta é a proposta que temos a apresentar. 

 

 

São Paulo, 12 de março de 2015. 

 

A ADMINISTRAÇÂO 

                                                           
2
Considerando que o Conselho Fiscal da Companhia tem caráter não permanente, foi elaborado orçamento para 

remuneração de seus membros prevendo a hipótese de sua instalação ser requerida na Assembleia Geral Ordinária. 
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ANEXO À PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES E DO 

CONSELHO FISCAL  

(Item 13 do Formulário de Referência, ICVM 480/2009) 

 

 

13.1 Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da 

diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos 

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes 

aspectos: 

 

(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, conforme o caso, 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. 

 

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. 

 

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

 

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total 

no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014: 

 

 

 % em relação à remuneração total 

 Salário Base Remuneração Variável 
Planos de Opção de Compra de 

Ações 
Total 

Conselho de Administração 100% 0% 0% 100% 

Diretoria 67,68% 25,07% 7,25% 100% 

Conselho Fiscal 100% 0% 0% 100% 
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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. Essas pesquisas são realizadas anualmente, por consultoria especializada e 

reconhecida no mercado contratada por nós, e usam como parâmetros de comparação os 

grandes grupos econômicos que atuam no país, incluindo, em especial, os grupos que atuam 

no setor do varejo. 

 

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. 

 

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 por profissionais competentes, qualificados, dedicados e 

valiosos para a nossa Companhia. 

 

(c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 

 

Para fixação da parcela variável da remuneração, observamos indicadores de desempenho 

que consideramos estratégicos, como venda bruta, lucro líquido, despesa total, working capital, 

rotatividade de pessoal, além do nível de excelência dos administradores no desempenho das 

suas funções, considerando o grau de responsabilidade e atribuições individuais. Os 

indicadores de desempenho não são levados em consideração para determinação da parcela 

fixa da remuneração. 

 

(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 



62 
 

 

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. 

 

13.2 Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e 

conselho fiscal 

 

Valores previstos para o exercício de 2015  

 

(Valores em R$, quando aplicável) 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros ........................................................  9 8 5 22 

Remuneração Anual Fixa ...............................................      

 Salário ou pró-labore .........................................  4.311.865 30.664.532 535.000 35.511.397 

 Benefícios direto e indireto ................................   4.154.614  4.154.614 

 Participações em comitês .................................      

 Outros ................................................................      

Remuneração Variável ...................................................      

 Bônus ................................................................      

 Participação de Resultados ..............................   23.951.847  23.951.847 

 Participação em Reuniões ................................      

 Comissões .........................................................      

 Outros ................................................................      

Pós-Emprego ...................................................................      

Cessação do cargo  ........................................................      

Baseada em ações ..........................................................   5.270.780  5.270.780 

Total da Remuneração ...................................................  4.311.865 64.041.773 535.000 68.888.638 
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Valores pagos no exercício de 2014  

 

(Valores em R$, quando aplicável) 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros ........................................................  9 7,08 3 20 

Remuneração Anual Fixa ...............................................      

 Salário ou pró-labore .........................................  4.149.322 52.019.172 168.000 56.336.494 

 Benefícios direto e indireto ................................   4.022.234  4.022.234 

 Participações em comitês .................................      

 Outros ................................................................      

Remuneração Variável ...................................................      

 Bônus ................................................................      

 Participação de Resultados ..............................   20.759.354  20.759.354 

 Participação em Reuniões ................................      

 Comissões .........................................................      

 Outros ................................................................      

Pós-Emprego ...................................................................      

Cessação do cargo  ........................................................      

Baseada em ações ..........................................................   6.000.000  6.000.000 

Total da Remuneração ...................................................  4.149.322 82.800.760 168.000 87.118.082 

 

 

Valores previstos para o exercício de 2014  

 

(Valores em R$, quando aplicável) 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros ........................................................  12 8 5 25 

Remuneração Anual Fixa ...............................................      

 Salário ou pró-labore .........................................  5.614.596 51.217.648 840.000 57.672.244 

 Benefícios direto e indireto ................................   3.860.980  3.860.980 

 Participações em comitês .................................      

 Outros ................................................................      

Remuneração Variável ...................................................      

 Bônus ................................................................      

 Participação de Resultados ..............................   21.797.322  21.797.322 

 Participação em Reuniões ................................      

 Comissões .........................................................      

 Outros ................................................................      

Pós-Emprego ...................................................................      

Cessação do cargo  ........................................................      

Baseada em ações ..........................................................   17.384.208  17.384.208 

Total da Remuneração ...................................................  5.614.596 94.260.158 840.000 100.714.754 
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Valores pagos no exercício de 2013  

 

(Valores em R$, quando aplicável) 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros ........................................................  13,75 8 3 24,75 

Remuneração Anual Fixa ...............................................      

 Salário ou pró-labore .........................................  6.568.660 15.899.617 504.000 22.972.277 

 Benefícios direto e indireto ................................   2.715.698  2.715.698 

 Participações em comitês .................................      

 Outros ................................................................      

Remuneração Variável ...................................................      

 Bônus ................................................................      

 Participação de Resultados ..............................   18.383.676  18.383.676 

 Participação em Reuniões ................................      

 Comissões .........................................................      

 Outros ................................................................      

Pós-Emprego ...................................................................      

Cessação do cargo  ........................................................      

Baseada em ações ..........................................................   11.373.000  11.373.000 

Total da Remuneração ...................................................  6.568.660 48.371.991 504.000 55.444.651 

 

 

Valores pagos no exercício de 2012 

 

(Valores em R$, quando aplicável) 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros .......................................................  14,58 9,58 3 27,16 

Remuneração Anual Fixa ..............................................      

 Salário ou pró-labore ........................................  0 13.552.826 486.000 14.038.826 

 Benefícios direto e indireto ...............................  0 2.512.906 0 2.512.906 

 Participações em comitês ................................  0 0. 0 0 

 Outros ...............................................................  0 5.107.097 0 5.107.907 

Remuneração Variável...................................................      

 Bônus ................................................................  0 0 0 0 

 Participação de Resultados ..............................  0 15.937.732 0 15.937.732 

 Participação em Reuniões ...............................  7.923.797 0 0 7.923.797 

 Comissões ........................................................  0 0 0 0 

 Outros ...............................................................  0 0 0 0 

Pós-Emprego ..................................................................  0 0 0 0 

Cessação do cargo  .......................................................  0 0 0 0 

Baseada em ações .........................................................  0 20.661.745 0 20.661.745 

Total da Remuneração...................................................  7.923.797 57.772.306 486.000 66.182.103 
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13.3 Remuneração variável do conselho de administração, 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. Abaixo apresentamos a remuneração 

variável dos membros da nossa Diretoria prevista para pagamento em 2015 e paga em 2014. 

 

Valores previstos para o exercício de 2015 

 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros ..............................  8 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  0 

 Valor previsto – metas atingidas ......  0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  R$ 47.903.694 

 Valor previsto – metas atingidas ......  R$ 23.951.847 

 

Valores referentes ao exercício de 2014 

 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros ..............................  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 previsto ......................  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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Valores referentes ao exercício de 2013 

 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros ..............................  8 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  0 

 Valor previsto – metas atingidas ......  0 

 Valor efetivamente reconhecido ......  0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  R$ 40.080.802 

 Valor previsto – metas atingidas ......  R$ 18.383.676 

 Valor efetivamente reconhecido ......  R$ 18.383.676 

 

 
Valores referentes ao exercício de 2012 

 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros ..............................  9,58 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  0 

 Valor previsto – metas atingidas ......  0 

 Valor efetivamente reconhecido ......  0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  R$ 30.732.136 

 Valor previsto – metas atingidas ......  R$ 25.610.114 

 Valor efetivamente reconhecido ......  R$ 15.937.732 

 

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 Cancelado 

e o Plano de Opção, os “Planos”). 
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A seguir descrevemos os Planos que possuíam opções vigentes em 31 de dezembro de 2014: 

 

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 2014, encontravam-se em vigor opções outorgadas das Séries A5 a A7 do 

Plano de Opção Antigo. 

 
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, a partir da Série A6, 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 

 

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. 
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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). 

 

O montante acima indicado devia sempre observar o limite do capital autorizado da nossa 

Companhia, podendo ser alterado a qualquer momento por deliberação de nosso Conselho de 

Administração. 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 

 

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. 
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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 era o 

correspondente à média do preço de fechamento nas negociações de ações preferenciais de 

emissão da nossa Companhia realizadas nos últimos 20 pregões da BM&FBOVESPA, 

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 era 

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 

tinha que ser pago integralmente em moeda corrente nacional pelo beneficiário, sendo que o 

preço de exercício tinha que ser pago em 1 parcela devida 30 dias após a data de subscrição 

das respectivas ações, exceto nos casos de desligamento do beneficiário descritos no item (n) 

abaixo, hipóteses em que o preço de exercício tinha que 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. 
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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 tivesse 

ocorrido 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 limitação pelo Comitê de Stock Option no número de 

ações decorrentes do exercício de opções classificadas como “Gold”, 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 limitação 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, tendo o exercício da opção 

ser realizado por pessoa devidamente habilitada pelo poder competente. 

 

PLANO DE REMUNERAÇÃO 
 

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 2014, encontravam-se em vigor opções 

outorgadas da Série B1 do Plano de Remuneração. 
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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. 

 

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, deverá sempre 

respeitar o limite do capital autorizado da Companhia, conforme o caso, e está sujeito a ajustes 

em virtude de desdobramentos, grupamentos e bonificações. 
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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. 

 

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”). 
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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. 

 

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: 
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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 

 

(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. 
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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 2014, 

encontravam-se em vigor opções outorgadas da Série C1 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 

 

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. 
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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 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 deverá sempre respeitar o limite 

do capital autorizado da Companhia, conforme o caso, e 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 

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 

 

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 BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros 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”). 

 

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. 

 

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 9.2 do Plano de Opção. 
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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; 

 

(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 
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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 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. 

 

13.5 Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas 

por administradores e conselheiros fiscais - por órgão 

 

As tabelas abaixo indicam o número de ações, detidas direta ou indiretamente, no Brasil ou no 

exterior, pelos membros do nosso Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, 

agrupados por órgão, e o percentual que o referido número representa em relação ao número 

de ações da respectiva classe de ações e ao número total de ações emitidas pela nossa 

Companhia e por cada uma de suas subsidiárias em 31 de dezembro de 2014: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

Órgão Número de Ações 
Percentual da classe 

de ações (%) 

Percentual do 

capital total (%) 

Conselho de Administração ...................................         3 ações preferenciais 0,00% 0,00% 

Diretoria ..................................................................  17.460 ações preferenciais 0,01% 0,00% 

Conselho Fiscal ......................................................            0 0,00% 0,00% 

Total .......................................................................  17.463 ações preferenciais  0,01% 0,00% 
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13.6 Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária 

 

Os membros do nosso Conselho de Administração não são elegíveis aos nossos planos de opção de compra de ações em vigor. Abaixo apresentamos a 

remuneração baseada em ações paga à nossa Diretoria em 2012, 2013 e 2014, bem como os valores previstos para 2015. 

 

Valores previstos para 2015 

 

 Diretoria 

Número de membros beneficiários do 

plano de outorga de opções ...........................................................................................................  

3 

Em relação a cada outorga de 

opções:* 
Série A5 – Gold Série A5 – Silver Série A6 – Gold Série A6 – Silver Série A7 – Gold Série A7 – Silver Série B1 Série C1 

Data da outorga ............................................................................................................................  31/05/2011 31/05/2011 15/03/2012 15/03/2012 15/03/2013 15/03/2013 30/05/2014 30/05/2014 

Quantidade de opções outorgadas (em 

nº de ações) ..............................................................................................................................  

2.562 2.563 10.990 10.994 12.961 12.969 23.752 23.750 

Prazo para que as opções se tornem 

exercíveis ...................................................................................................................................  
31/05/2014 31/05/2014 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2016 01/06/2017 01/06/2017 

Prazo máximo para exercício das 

opções .......................................................................................................................................  
31/05/2015 31/05/2015 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2017 30/11/2017 30/11/2017 

Prazo de restrição à transferência das 

ações .........................................................................................................................................  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício de 

cada um dos seguintes grupos de ações: 
        

 Em aberto no início do exercício 

social (em R$, por ação) ..........................................................................................................  
0,01 54,69 0,01 64,13 0,01 80,00 0,01 83,22 

 Perdidas durante o exercício social 

(em R$, por ação) ...................................................................................................................  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Exercidas durante o exercício social 
(em R$, por ação) ...................................................................................................................  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Expiradas durante o exercício social 
(em R$, por ação) ...................................................................................................................  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo das opções na data de 
outorga (em R$, por ação) ................................................................................................................  59,75 25,27 79,78 37,94 105,17 46,11 101,83 44,36 

Diluição potencial em caso de exercício 

das opções........................................................................................................................................  
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,01% 0,01% 
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Valores referentes ao exercício de 2014 

 

 Diretoria 

Número de membros beneficiários do 

plano de outorga de opções ...........................................................................................................  

3 

Em relação a cada outorga de 

opções:* 
Série A5 – Gold Série A5 – Silver Série A6 – Gold Série A6 – Silver Série A7 – Gold Série A7 – Silver Série B1 Série C1 

Data da outorga ............................................................................................................................  31/05/2011 31/05/2011 15/03/2012 15/03/2012 15/03/2013 15/03/2013 30/05/2014 30/05/2014 

Quantidade de opções outorgadas (em 

nº de ações) ..............................................................................................................................  

2.562 2.563 10.990 10.994 12.961 12.969 23.752 23.750 

Prazo para que as opções se tornem 

exercíveis ...................................................................................................................................  
31/05/2014 31/05/2014 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2016 

01/06/2017 
01/06/2017 

Prazo máximo para exercício das 

opções .......................................................................................................................................  
31/05/2015 31/05/2015 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2017 

30/11/2017 
30/11/2017 

Prazo de restrição à transferência das 

ações .........................................................................................................................................  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A 
N/A 

Preço médio ponderado de exercício de 

cada um dos seguintes grupos de ações: 
        

 Em aberto no início do exercício 

social (em R$, por ação) ..........................................................................................................  
0,01 54,69 0,01 64,13 0,01 80,00 

0,01 
83,22 

 Perdidas durante o exercício social 

(em R$, por ação) ...................................................................................................................  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A 
N/A 

 Exercidas durante o exercício social 
(em R$, por ação) ...................................................................................................................  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Expiradas durante o exercício social 
(em R$, por ação) ...................................................................................................................  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A 

N/A 

Valor justo das opções na data de 
outorga (em R$, por ação) ................................................................................................................  

59,75 25,27 79,78 37,94 105,17 46,11 
101,83 

44,36 

Diluição potencial em caso de exercício 

das opções........................................................................................................................................  
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0,01% 
0,01% 
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Valores referentes ao exercício de 2013 

 

 Diretoria 

Número de membros beneficiários do 

plano de outorga de opções ...........................................................................................................  

8 

Em relação a cada outorga de 

opções:* 
Série A4 – Gold Série A4 – Silver Série A5 – Gold Série A5 – Silver Série A6 – Gold Série A6 – Silver Série A7 – Gold Série A7 – Silver 

Data da outorga ............................................................................................................................  24/05/2010 24/05/2010 31/05/2011 31/05/2011 15/03/2012 15/03/2012 15/03/2013 15/03/2013 

Quantidade de opções outorgadas (em 

nº de ações) ..............................................................................................................................  

65.954 16.450 72.251 72.278 126.932 126.978 92.196 92.254 

Prazo para que as opções se tornem 

exercíveis ...................................................................................................................................  

31/05/2011 e 

31/05/2013 

31/05/2011 e 

31/05/2013 
31/05/2014 31/05/2014 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2016 

Prazo máximo para exercício das 

opções .......................................................................................................................................  
31/05/2014 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2015 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2017 

Prazo de restrição à transferência das 

ações .........................................................................................................................................  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício de 

cada um dos seguintes grupos de ações: 
        

 Em aberto no início do exercício 

social (em R$, por ação) ..........................................................................................................  
0,01 46,49 0,01 54,69 0,01 64,13 0,01 80,00 

 Perdidas durante o exercício social 

(em R$, por ação) ...................................................................................................................  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Exercidas durante o exercício social 
(em R$, por ação) ...................................................................................................................  

N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Expiradas durante o exercício social 
(em R$, por ação) ...................................................................................................................  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo das opções na data de 
outorga (em R$, por ação) ................................................................................................................  

51,99 23,02 59,75 25,27 79,78 37,94 105,17 46,11 

Diluição potencial em caso de exercício 

das opções........................................................................................................................................  
0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,03% 0,03% 

* Na data de apresentação deste formulário, todas as opções da Série A4 já havia sido exercidas. 
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Valores referentes ao exercício de 2012 

 

 Diretoria 

Número de membros beneficiários do 

plano de outorga de opções ...........................................................................................................  

9 

Em relação a cada outorga de 
opções: 

Série A3 – Gold 
Série A3 – 

Silver 
Série A4 – Gold 

Série A4 – 
Silver 

Série A5 – Gold 
Série A5 – 

Silver 
Série A6 – Gold 

Série A6 – 
Silver 

Data da outorga ............................................................................................................................  13/05/2009 13/05/2009 24/05/2010 24/05/2010 31/05/2011 31/05/2011 15/03/2012 15/03/2012 

Quantidade de opções outorgadas (em 
nº de ações) ..............................................................................................................................  

97.714 97.710 
136.469 34.036 88.241 88.274 156.276 156.333 

Prazo para que as opções se tornem 
exercíveis ...................................................................................................................................  

13/03/2010 e 
31/05/2012 

13/03/2010 e 
31/05/2012 

31/05/2011 e 
31/05/2013 

31/05/2011 e 
31/05/2013 

31/05/2014 31/05/2014 31/03/2015 31/03/2015 

Prazo máximo para exercício das 
opções .......................................................................................................................................  

31/05/2013 31/05/2013 31/05/2014 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2015 31/03/2016 31/03/2016 

Prazo de restrição à transferência das 

ações .........................................................................................................................................  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício de 

cada um dos seguintes grupos de ações: 
        

 Em aberto no início do exercício 

social (em R$, por ação) ..........................................................................................................  
0,01 27,47 0,01 46,49 0,01 54,69 0,01 64,13 

 Perdidas durante o exercício social 

(em R$, por ação) ...................................................................................................................  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Exercidas durante o exercício social 

(em R$, por ação) ...................................................................................................................  

0,01 26,93 
N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 Expiradas durante o exercício social 

(em R$, por ação) ...................................................................................................................  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo das opções na data de 

outorga (em R$, por ação) ................................................................................................................  
32,14 16,79 51,99 23,02 59,75 25,27 79,78 37,94 

Diluição potencial em caso de exercício 

das opções........................................................................................................................................  
0,04% 0,04% 0,05% 0,01% 0,03% 0,03% 0,06% 0,06% 

* Na data de apresentação deste formulário, todas as opções da Série A3 já havia sido exercidas, bem como já existem opções exercidas da Série A4. 
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13.7 Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria estatutária 

 

Os membros do nosso Conselho de Administração não são elegíveis aos nossos planos de opção de compra de ações. Abaixo apresentamos as opções 

exercíveis e não exercíveis em aberto ao final do exercício social de 2014. 

 

Opções em aberto ao final do exercício social encerrado em 31/12/2014 

 

 

  Diretoria 

Nº de membros   3 

Série A5 – Silver A5 – Gold A6 – Silver A6 – Gold A7 – Silver A7 – Gold B1 C1 

Opções ainda não exercíveis         

Quantidade 0 0 10.994 10.990 12.969 12.961 23.752 23.750 

Data em que se tornarão exercíveis N/A N/A 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2016 01/06/2017 01/06/2017 

Prazo máximo para exercício das opções N/A N/A 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2017 30/11/2017 30/11/2017 

Prazo de restrição à transferência das 
ações 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A R$ 64,13 R$ 0,01 R$ 80,00 R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 83,22 

Valor justo das opções no último dia do 
exercício social 

N/A N/A R$ 37,94 R$ 79,78 R$ 46,11 R$ 105,17 R$ 101,83 R$ 44,36 

Opções exercíveis          

Quantidade 2.563 2.562 0 0 0 0 0 0 

Prazo máximo para exercício das opções 31/05/2015 31/05/2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Prazo de restrição à transferência das 
ações 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício R$ 54,69 R$ 0,01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo das opções no último dia do 
exercício social 

R$ 25,27 R$ 59,75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo do total das opções no último 
dia do exercício social 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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13.8 Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária 

 

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 2012, 2013 e 2014. 

 

As ações referentes ao exercício das opções de compra de ações são entregues na data do respectivo exercício. Dessa forma, não há diferenciação 

entre as opções exercidas e as ações entregues nos exercícios de 2012, 2013 e 2014. 

 

Valores referentes ao exercício de 2014 

 

 Diretoria 

Numero de membros beneficiários do plano de outorga de opções .....................................................................  0 

Em relação às opções exercidas e ações entregues:    

 Número de ações ........................................................................................................................................................................................................     

 Pré         Preço médio ponderado de exercício  

                                           (em R$ por ação) ........................................................................................................................................................................................................................  
   

 Valor total da diferença entre o valor de 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.  

 

Valores referentes ao exercício de 2013 

 

 Diretoria 

Numero de membros beneficiários do plano de outorga de opções .....................................................................  8 

Em relação às opções exercidas e ações entregues: Série A4 – Gold Série A4 – Silver  

 Número de ações ........................................................................................................................................................................................................  65.954 16.450  

 Pré         Preço médio ponderado de exercício  

                                           (em R$ por ação) ........................................................................................................................................................................................................................  
0,01 46,49  

 Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas (em R$, por 
ação) ...........................................................................................................................................................................................................................  

96,88 50,41  
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Valores referentes ao exercício de 2012 

 

 Diretoria 

Numero de membros beneficiários do plano de outorga de opções .....................................................................  9 

Em relação às opções exercidas e ações entregues: Série A3 – Gold Série A3 – Silver  

 Número de ações ........................................................................................................................................................................................................  97.714 97.710  

 Pré         Preço médio ponderado de exercício  

                                           (em R$ por ação) ........................................................................................................................................................................................................................  
0,01 27,47  

 Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas (em R$, por 
ação) ...........................................................................................................................................................................................................................  

75,29 47,83  

 

 

 



 
 
 

13.9 Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 

13.6 a 13.8 – 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 2014:  

 

 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 A5: R$ 68,36 

Série A6: R$ 80,16 

Série A7: R$ 100,00 

Série B1: R$ 99,86 

Série C1: R$ 99,86 

Preço de exercício Série A5 “Gold”: R$ 0,01 

Série A5 “Silver”: R$ 54,69 

Série A6 “Gold”: R$ 0,01 

Série A6 “Silver”: R$ 64,13 

Série A7 “Gold”: R$ 0,01 

Série A7 “Silver”: R$ 80,00 

Série B1: R$ 0,01 

Série C1: R$ 83,22 

 

Volatilidade atualizada esperada 22,09% 

Prazo de vida das opções 4 anos 

Dividendos esperados 0,96% 

Taxa de juros livre de riscos 11,70% 

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. 

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 

varia de 1 a 5 anos, de acordo com a série de outorga e correspondentes prazos de carência 

das opções. 
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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 

 

Até o término de seu período de carência, as opções não exercíveis são consideradas como 

opções do tipo call nos cálculos pelo método Black-Scholes-Merton. Após se tornarem 

exercíveis, as opções passam a ser consideradas como opções do tipo put, ou seja, exercíveis 

a qualquer momento até seu prazo de expiração. 

 

13.10 Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho 

de administração e aos diretores estatutários 

 

Em 31 de dezembro de 2014, nossos Conselheiros não eram elegíveis aos nossos planos de 

previdência. Abaixo apresentamos os planos de previdência em vigor para a Diretoria. 

 

 Diretoria 

Número de membros 
1
 ....................................................................................................................................  4 

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$ 632.342,38 

Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o 
último exercício social, descontada a parcela relativa a 
contribuições feitas diretamente pelos administradores (em 
R$) .................................................................................................................................................................  

R$ 528.225,22 

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. 
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1
 O número de membros de nossa Diretoria informado na tabela acima corresponde à média anual do número de 

Diretores apurado mensalmente, conforme tabela abaixo: 

 

Mês Nº de Membros da 
Diretoria 

Janeiro 8 
Fevereiro 8 

Março 8 
Abril 8 
Maio 7 
Junho 7 
Julho 7 
Agosto 7 
Setembro 7 
Outubro 6 
Novembro 6 
Dezembro 6 

Total 85 

Nº total de membros 
/ 12 

7,08 

 

13.11 Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, 

da diretoria estatutária e do conselho fiscal 

 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

 

Não divulgado em razão de 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. 

 

 

13.12 Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso 

de destituição do cargo ou de aposentadoria 

 

Em 31 de dezembro de 2014, 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. 

 

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 2014 

 
Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

30,08% 0% 0% 1,43% 

 

 

Valores referentes ao exercício de 2013 

 
Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

15,87% 0% 0% 1,83% 

 

 

Valores referentes ao exercício de 2012 

 
Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

7,53% 0% 0% 0,98% 
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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 2014 

 
Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

Valores referentes ao exercício de 2013 

 
Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

Valores referentes ao exercício de 2012 

 
Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

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. 

 

13.16 Outras informações relevantes 

 

Esclarecemos que, para os fins do Art. 152 da Lei nº 6.404/76, não integram o montante global 

da remuneração dos administradores:  

 

(i) o valor destinado à remuneração dos membros do Conselho Fiscal; 

 

(ii) o valor da remuneração baseada em ações, nos termos da Deliberação CVM 

nº 562/08, atribuída aos nossos diretores e decorrente de opções de compra de 

ações outorgadas em exercícios anteriores e exercíveis no exercício social de 

2015, nos termos dos Planos de Opção e Plano de Remuneração descritos no item 

13.4 acima; e 

 

(iii) o valor correspondente às contribuições para o INSS, que sejam ônus do 

empregador, reconhecidas em seu resultado. Quando cabível, os valores dos 

encargos incidentes sobre as remunerações fixa e variável deverão ser 

informados, respectivamente, nas letras “c.i” e “c.ii” (“outros”), conforme OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2015. 
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EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
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PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 

 

 

Senhores Acionistas: A Diretoria da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO vem 

propor à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária o Plano de Investimentos para o 

Multivarejo, GPA Malls e Assaí para o ano de 2015, no valor de até R$ 1.350.000.000,00, com 

o escopo de (i) abertura de lojas, aquisição de terreno e conversão de lojas; (ii) reforma de 

lojas; e (iii) infraestrutura em TI, logística e outros. 

 

Esta é a proposta que temos a apresentar. 

 

 

São Paulo, 12 de março de 2015. 

 

A DIRETORIA 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES  

E DO PLANO DE REMUNERAÇÃO EM OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES  

DA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO  

 

A administração da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”) vem submeter, à 

apreciação de seus acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a 

realizar-se no dia 24 de abril de 2015, proposta de alteração do Plano de Opção de Compra de 

Ações (“Plano de Opção”) e do Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações 

(“Plano de Remuneração”, em conjunto com o Plano de Opção, os “Planos”), ambos 

aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 9 de maio de 

2014.   

 

Os Planos são administrados pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual instituiu o 

Comitê de Recursos Humanos e Remuneração para assessorá-lo nessa função (“Comitê”). 

 

Conforme previsto nos respectivos itens 3 de cada um dos Planos, cabe ao Comitê administrá-

los e interpretá-los, sendo o Comitê munido de uma série de poderes para tanto, incluindo 

“analisar casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, este Plano” e “dirimir 

dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste Plano”. 

 

Nesse sentido, visando à efetividade da atuação do Comitê na administração dos Planos, 

propõe-se a alteração da redação da alínea (h) do item 3.3 do Plano de Opção e da alínea (g) 

do item 3.3 do Plano de Remuneração, outorgando expressamente a competência para que o 

Comitê, em situações extraordinárias e devidamente justificadas, tenha poder para estabelecer 

condições especiais para as hipóteses de desligamento de participantes dos Planos.  

 

A seguir encontram-se as descrições do Plano de Opção, ANEXO A, e do Plano de 

Remuneração, ANEXO D, com todas as informações requeridas pelo Anexo 13 da Instrução 

CVM 481/09. 

 

A versão consolidada com a alteração proposta em destaque, bem como a versão consolidada 

refletindo a redação final do Plano de Opção, caso seja aprovada a alteração proposta, 

encontram-se respectivamente no ANEXO B e no ANEXO C deste Manual e Proposta da 

Administração. 

 

A versão consolidada com a alteração proposta em destaque, bem como a versão consolidada 

refletindo a redação final do Plano de Remuneração, caso seja aprovada a alteração proposta, 

encontram-se respectivamente no ANEXO E e no ANEXO F deste Manual e Proposta da 

Administração. 

 
São Paulo, 12 de março de 2015. 

 
A DIRETORIA 
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ANEXO A 

 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE OPÇÃO 

 

(ANEXO13 DA ICVM481/2009) 

 

1. Fornecer cópia do plano proposto 

 

A versão consolidada do Plano de Opção com a alteração proposta em destaque, bem como a 

versão consolidada refletindo a redação final do Plano de Opção, caso seja aprovada a 

alteração proposta, encontram-se respectivamente no ANEXO B e no ANEXO C deste Manual 

e Proposta da Administração. 

 

2. Informar as principais características do plano proposto, identificando: 

 

a. Potenciais beneficiários 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto.  

 

Continuam sendo 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 Grupo Pão de Açúcar, 

que sejam considerados executivos-chave (“Participante”), ficando todos eles sujeitos 

à aprovação do Comitê. 

 

b. Número máximo de opções a serem outorgadas 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto.  

 

O número máximo de opções a serem outorgadas continua limitado ao número máximo 

de ações abrangidas pelo Plano de Opção, conforme descrito no item 2.(c) abaixo. 

 

Cada opção de compra de ações dará ao Participante o direito a subscrever ou adquirir 

1 (uma) ação preferencial de emissão da Companhia. 

 

c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto.  

 

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 deverá 

sempre respeitar o limite do capital autorizado da Companhia, conforme o caso, e está 

sujeito a ajustes em virtude de desdobramentos, grupamentos e bonificações. 

 

d. Condições de aquisição 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto.  

 

A outorga das opções de compra de ações será formalizada pela assinatura entre a 
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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 

Opção (“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 2.(f) 

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. 

 

e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto.  

 

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 BM&FBOVESPA S.A. –

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros anteriores à data de convocação da reunião 

do Comitê que deliberar a outorga das opções daquela série (“Preço de Exercício”). 

 

f. Critérios para fixação do prazo de exercício 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto.  

 

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”). 

 

g. Forma de liquidação de opções 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto.  

 

Até o dia 30 do mês em que receber o Termo de Exercício da Opção, a Companhia 

deverá informar por escrito ao respectivo Participante: 
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(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. 

 

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. 

 

h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração 

ou extinção do plano 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto.  

 

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 9.2 do Plano de Opção. 

 

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 no item 9.2 do Plano de Opção. 

 

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 
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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. 

. 

3. Justificar o plano proposto, explicando: 

 

a. Os principais objetivos do plano 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto.  

 
O Plano de Opção estabelece as condições para que a Companhia outorgue opções 
de compra de ações a administradores e empregados, tendo por objetivos: 

(i) propiciar a participação dos administradores e empregados da Companhia ou 

de sociedades do Grupo Pão de Açúcar no seu capital 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 Grupo Pão de Açúcar com os dos acionistas da Companhia. 

 

b. A forma como o plano contribuiu para esses objetivos 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto. O Plano de Opção 

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. 

 

c. Como o plano se insere na política de remuneração da companhia 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto. 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. 

 

d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a curto, 

médio e longo prazo 

 

Não há alterações no Plano de Opção em relação a esse assunto. 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. 

 

4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras 

contábeis que tratam desse assunto 

 

A Companhia estima que as despesas decorrentes do Plano de Remuneração referente à 

assessoria jurídica, publicações de editais e realização de assembleia geral extraordinária, de 



 

98 

 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 10(R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

aprovado pela Deliberação nº 650 da CVM, de 16 de dezembro de 2010, que trata do 

pagamento baseado em ações, é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
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ANEXO B  
 

CÓPIA DA VERSÃO FINAL CONSOLIDADA DO PLANO DE OPÇÂO 

COM A ALTERAÇÃO PROPOSTA NO ITEM 3.3 (H) EM DESTAQUE 

 

PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 

 

O presente Plano de Opção de Compra de Ações de Emissão da COMPANHIA BRASILEIRA 

DE DISTRIBUIÇÃO (“Companhia”), aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia realizada em 9 de maio de 2014, conforme alterado e consolidado por aprovação 

na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2015 (“Plano”), 

estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de ações preferenciais de 

emissão da Companhia, nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

1 OS OBJETIVOS 

O Plano estabelece as condições para que a Companhia outorgue opções de compra 

de ações a administradores e empregados, tendo por objetivos: 

(i) propiciar a participação dos administradores e empregados da Companhia ou 

de sociedades do Grupo Pão de Açúcar 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 Grupo Pão de Açúcar com os dos acionistas da Companhia. 

2 PARTICIPANTES  

2.1 São elegíveis para participar do Plano os empregados e administradores da 

Companhia, sendo certo que, poderão também participar os empregados e 

administradores das sociedades integrantes do Grupo Pão de Açúcar, que sejam 

considerados executivos-chave (“Participante”), ficando todos eles sujeitos à 

aprovação do Conselho de Administração da Companhia ou do Comitê (abaixo 

definido), conforme aplicável. 

2.2 A participação do Participante neste Plano 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. 

3 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO 

3.1 O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual 

deverá, observadas as restrições previstas em lei, constituir um comitê especialmente 

criado para assessorá-lo na administração deste Plano ou então atribuir tais funções a 

um comitê da Companhia já constituído (“Comitê”).  



 

100 

 

3.2 Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das 

séries do Plano e sempre que for necessário para decidirem sobre as questões 

suscitadas a respeito deste Plano. 

3.3 Obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral 

e pelo Conselho de Administração da Companhia, o Comitê terá amplos poderes para 

administrá-lo e interpretá-lo, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: 

(a) deliberar sobre as outorgas, preços, datas e as quantidades outorgadas em 

cada série do Plano, observado o disposto no item 4.1 deste Plano.  

(b) decidir quanto às datas em que serão outorgadas opções, podendo deixar de 

outorgá-la 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 ora estabelecidas; 

(d) fazer com que a Companhia tome todas as medidas necessárias e adequadas à 

emissão de novas ações no momento apropriado de cada exercício ou à 

alienação de ações em tesouraria, observada a regulação expedida pela 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para satisfazer o exercício de opções 

de compra de ações outorgadas nos termos do Plano; 

(e) selecionar, dentre as pessoas elegíveis, aquelas que participarão do Plano e a 

quem serão outorgadas opções para a compra de ações, conforme as 

atribuições e responsabilidades verificadas até a data da seleção, 

estabelecendo todas as condições das opções a serem outorgadas, bem como 

a modificação de tais condições quando necessário para adequar as opções 

aos termos de lei, norma ou regulamento superveniente; 

(f) estabelecer as normas apropriadas para a outorga de opção a cada 

Participante, de forma a estabelecer e definir critérios objetivos para a eleição 

dos Participantes; 

(g) aprovar o contrato de outorga de opção de compra a ser celebrado entre a 

Companhia e cada um dos Participantes, especialmente no que se refere à 

fixação da quantidade de ações objeto da opção e as condições para a 

aquisição do direito ao exercício das opções; 

(h) estabelecer para cada Participante as alternativas, prazos e condições para o 

exercício da opção de compra de ações, o preço de aquisição das ações e seu 

respectivo pagamento, podendo, inclusive, estabelecer condições especiais 

para o caso de desligamento, diferentes daqueles dispostos no item 9 deste 

Plano, em casos extraordinários e desde que a decisão a respeito dessas 

condições especiais seja razoavelmente fundamentada; 

(i) analisar casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, este Plano; e 

(j) dirimir dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste 

Plano. 

3.4 No exercício de suas respectivas competências, o Conselho de Administração da 

Companhia e o Comitê estarão sujeito apenas aos limites e prazos estabelecidos em 

lei, pela regulamentação da CVM e por este Plano, ficando claro que o Comitê poderá 
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tratar de maneira diferenciada executivos da Companhia que se encontrem em situação 

similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a 

todos as condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns. 

3.5 As deliberações do Conselho de Administração e do Comitê, conforme o caso, têm 

força vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas com 

o Plano, desde que observados os termos do Plano. 

4 AÇÕES OBJETO DESTE PLANO 

4.1 As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano 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 deverá sempre respeitar 

o limite do capital autorizado da Companhia, conforme o caso, e está sujeito a ajustes 

em virtude de desdobramentos, grupamentos e bonificações.  

4.2 Com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações outorgadas 

nos termos do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração: (a) 

emitir novas ações preferenciais, dentro do limite do capital autorizado; ou (b) alienar 

ações preferenciais mantidas em tesouraria, observada a regulação expedida pela 

CVM. 

4.3 Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga ou no exercício 

de opção de compra de ações de acordo com o Plano, conforme previsto no artigo 171, 

§ 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 

4.4 As ações adquiridas em razão do exercício de opção de compra nos termos do Plano 

manterão todos os direitos pertinentes à sua espécie, ressalvadas as restrições 

dispostas no item 6.5 abaixo, bem como eventual disposição em contrário estabelecida 

pelo Comitê. 

5 OUTORGA DA OPÇÃO 

5.1 Cada série de outorga de opções de compra receberá a letra “C” seguida de um 

número. A primeira outorga de opções de compra de ações sob os termos deste Plano 

receberá a letra C1 e as séries subsequentes a letra C e o número subsequente. 

5.2 Cada opção de compra de ações dará ao Participante o direito a subscrever ou adquirir 

1 (uma) ação preferencial de emissão da Companhia. 

5.3 A outorga das opções de compra de ações far-se-á independentemente de pagamento 

pelo Participante e 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”). 

5.4 Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada Participante, 

podendo o Comitê estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de 

Opção, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre 

os Participantes, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas. 
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5.5 A assinatura do Contrato de Opção pelo Participante implicará em sua aceitação de 

todas as condições nele estipuladas e no presente Plano, cuja cópia será entregue ao 

Participante na assinatura do Contrato de Opção.  

5.6 Para os fins do presente Plano, 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 com a formalização 

do Contrato de Opção nos termos do item 5.4 acima (“Data de Outorga”). 

6 EXERCÍCIO DAS OPÇÕES 

6.1 As opções concedidas a um Participante não serão exercíveis pelo período de 36 (trinta 

e seis) meses contados da Data da Outorga (“Período de Carência”), e somente 

poderão ser exercidas, observadas as disposições do item 9, 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”).  

6.2 O Participante que desejar exercer suas opções de compra deverá comunicar por 

escrito à Companhia, durante o Período de Exercício, 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”). 

6.2.1 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. 

6.2.2 Caso o Participante não envie à Companhia o Termo de Exercício de Opção 

durante o Período de Exercício, as opções não exercidas serão 

automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio 

ou notificação, e sem direito a qualquer indenização. 

6.3 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 (conforme definido abaixo) 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. 

6.4 Nenhum Participante terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da 

Companhia até que as opções sejam devidamente exercidas e as correspondentes 

ações entregues a tal Participante, nos termos do Plano e respectivo Contrato de 
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Opção. Nenhuma ação será entregue ao titular em decorrência do exercício da opção a 

não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente 

cumpridas.  

6.5 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 deste Plano.  

7 PREÇO DE EXERCÍCIO DAS OPÇÕES DE AÇÕES  

Para cada série de outorga de opções no âmbito deste Plano, 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 BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa 

de Valores, Mercadorias e Futuros anteriores à data de convocação da reunião do 

Comitê que deliberar a outorga das opções daquela série (“Preço de Exercício”). 

8 TÉRMINO DA OPÇÃO 

8.1 Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano, as opções 

outorgadas nos termos do Plano 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; 

(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 9.2 deste Plano. 

9 HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DA COMPANHIA E SEUS EFEITOS 

9.1 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 poderão ser extintos ou modificados, 

observado o disposto no item 9.2 abaixo. 

9.2 Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Participante: 

(i) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do Grupo Pão de 

Açúcar, 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 
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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 Grupo Pão de 

Açúcar, 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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 deste Plano. 

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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 deste Plano. 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. 

10 PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO 

O Plano entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pela Assembleia Geral e 

permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2019. O término de vigência do Plano 

não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele. 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O exercício das opções outorgadas nos termos deste Plano são pessoais e 

intransferíveis, não podendo o Participante, ceder, transferir ou de qualquer modo 
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alienar a qualquer terceiros as opções, nem os direitos e obrigações a elas inerentes, 

exceto nas hipóteses previstas no item 9.2(v). 

11.2 A outorga de opções nos termos do Plano não impedirá a Companhia de se envolver 

em operações de reorganização societária, tais como transformação, incorporação, 

fusão, cisão e incorporação de ações. O Comitê e as sociedades envolvidas em tais 

operações poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas que 

decidirem por equidade: (a) a substituição das ações objeto desta opção de aquisição 

por ações, quotas ou outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da 

Companhia; e/ou (b) a antecipação da aquisição do direito ao exercício da opção de 

aquisição das ações, de forma a assegurar a inclusão das ações correspondentes na 

operação em questão. Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data 

da aprovação do Plano 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. 

11.3 Nenhuma disposição do Plano ou opção outorgada nos termos do Plano conferirá a 

qualquer Participante o direito de permanecer em qualquer cargo da Companhia, nem 

interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às 

condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado e/ou 

interromper o mandato do administrador. 

11.4 Cada Participante deverá cumprir expressamente os termos do Plano, mediante 

declaração escrita, sem qualquer ressalva, nos termos definidos pelo Comitê. 

11.5 Os casos omissos serão regulados pelo Comitê, consultado o Conselho de 

Administração sempre o que o Comitê o entender conveniente.  

11.6 Qualquer opção concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e 

condições aqui estabelecidos, termos e condições estes que prevalecerão em caso de 

inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento 

mencionado neste documento. 
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ANEXO C 
 

CÓPIA DA VERSÃO FINAL CONSOLIDADA DO PLANO DE OPÇÂO CASO SEJA 

APROVADA A ALTERAÇÃO PROPOSTA NO ITEM 3.3 (H) 

 

PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 

 

O presente Plano de Opção de Compra de Ações de Emissão da COMPANHIA BRASILEIRA 

DE DISTRIBUIÇÃO (“Companhia”), aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia realizada em 9 de maio de 2014, conforme alterado e consolidado por aprovação 

na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2015 (“Plano”), 

estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de ações preferenciais de 

emissão da Companhia, nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

1 OS OBJETIVOS 

O Plano estabelece as condições para que a Companhia outorgue opções de compra 

de ações a administradores e empregados, tendo por objetivos: 

(i) propiciar a participação dos administradores e empregados da Companhia ou 

de sociedades do Grupo Pão de Açúcar 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 Grupo Pão de Açúcar com os dos acionistas da Companhia. 

2 PARTICIPANTES  

2.1 São elegíveis para participar do Plano os empregados e administradores da 

Companhia, sendo certo que, poderão também participar os empregados e 

administradores das sociedades integrantes do Grupo Pão de Açúcar, que sejam 

considerados executivos-chave (“Participante”), ficando todos eles sujeitos à 

aprovação do Conselho de Administração da Companhia ou do Comitê (abaixo 

definido), conforme aplicável. 

2.2 A participação do Participante neste Plano 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. 

3 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO 

3.1 O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual 

deverá, observadas as restrições previstas em lei, constituir um comitê especialmente 

criado para assessorá-lo na administração deste Plano ou então atribuir tais funções a 

um comitê da Companhia já constituído (“Comitê”).  
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3.2 Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das 

séries do Plano e sempre que for necessário para decidirem sobre as questões 

suscitadas a respeito deste Plano. 

3.3 Obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral 

e pelo Conselho de Administração da Companhia, o Comitê terá amplos poderes para 

administrá-lo e interpretá-lo, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: 

(a) deliberar sobre as outorgas, preços, datas e as quantidades outorgadas em 

cada série do Plano, observado o disposto no item 4.1 deste Plano.  

(b) decidir quanto às datas em que serão outorgadas opções, podendo deixar de 

outorgá-la 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 ora estabelecidas; 

(d) fazer com que a Companhia tome todas as medidas necessárias e adequadas à 

emissão de novas ações no momento apropriado de cada exercício ou à 

alienação de ações em tesouraria, observada a regulação expedida pela 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para satisfazer o exercício de opções 

de compra de ações outorgadas nos termos do Plano; 

(e) selecionar, dentre as pessoas elegíveis, aquelas que participarão do Plano e a 

quem serão outorgadas opções para a compra de ações, conforme as 

atribuições e responsabilidades verificadas até a data da seleção, 

estabelecendo todas as condições das opções a serem outorgadas, bem como 

a modificação de tais condições quando necessário para adequar as opções 

aos termos de lei, norma ou regulamento superveniente; 

(f) estabelecer as normas apropriadas para a outorga de opção a cada 

Participante, de forma a estabelecer e definir critérios objetivos para a eleição 

dos Participantes; 

(g) aprovar o contrato de outorga de opção de compra a ser celebrado entre a 

Companhia e cada um dos Participantes, especialmente no que se refere à 

fixação da quantidade de ações objeto da opção e as condições para a 

aquisição do direito ao exercício das opções; 

(h) estabelecer para cada Participante as alternativas, prazos e condições para o 

exercício da opção de compra de ações, o preço de aquisição das ações e seu 

respectivo pagamento, podendo, inclusive, estabelecer condições especiais 

para o caso de desligamento, diferentes daqueles dispostos no item 9 deste 

Plano, em casos extraordinários e desde que a decisão a respeito dessas 

condições especiais seja razoavelmente fundamentada; 

(i) analisar casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, este Plano; e 

(j) dirimir dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste 

Plano. 

3.4 No exercício de suas respectivas competências, o Conselho de Administração da 

Companhia e o Comitê estarão sujeito apenas aos limites e prazos estabelecidos em 

lei, pela regulamentação da CVM e por este Plano, ficando claro que o Comitê poderá 
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tratar de maneira diferenciada executivos da Companhia que se encontrem em situação 

similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a 

todos as condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns. 

3.5 As deliberações do Conselho de Administração e do Comitê, conforme o caso, têm 

força vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas com 

o Plano, desde que observados os termos do Plano. 

4 AÇÕES OBJETO DESTE PLANO 

4.1 As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano 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 deverá sempre respeitar 

o limite do capital autorizado da Companhia, conforme o caso, e está sujeito a ajustes 

em virtude de desdobramentos, grupamentos e bonificações.  

4.2 Com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações outorgadas 

nos termos do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração: (a) 

emitir novas ações preferenciais, dentro do limite do capital autorizado; ou (b) alienar 

ações preferenciais mantidas em tesouraria, observada a regulação expedida pela 

CVM. 

4.3 Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga ou no exercício 

de opção de compra de ações de acordo com o Plano, conforme previsto no artigo 171, 

§ 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 

4.4 As ações adquiridas em razão do exercício de opção de compra nos termos do Plano 

manterão todos os direitos pertinentes à sua espécie, ressalvadas as restrições 

dispostas no item 6.5 abaixo, bem como eventual disposição em contrário estabelecida 

pelo Comitê. 

5 OUTORGA DA OPÇÃO 

5.1 Cada série de outorga de opções de compra receberá a letra “C” seguida de um 

número. A primeira outorga de opções de compra de ações sob os termos deste Plano 

receberá a letra C1 e as séries subsequentes a letra C e o número subsequente. 

5.2 Cada opção de compra de ações dará ao Participante o direito a subscrever ou adquirir 

1 (uma) ação preferencial de emissão da Companhia. 

5.3 A outorga das opções de compra de ações far-se-á independentemente de pagamento 

pelo Participante e 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”). 

5.4 Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada Participante, 

podendo o Comitê estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de 

Opção, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre 

os Participantes, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas. 
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5.5 A assinatura do Contrato de Opção pelo Participante implicará em sua aceitação de 

todas as condições nele estipuladas e no presente Plano, cuja cópia será entregue ao 

Participante na assinatura do Contrato de Opção.  

5.6 Para os fins do presente Plano, 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 com a formalização 

do Contrato de Opção nos termos do item 5.4 acima (“Data de Outorga”). 

6 EXERCÍCIO DAS OPÇÕES 

6.1 As opções concedidas a um Participante não serão exercíveis pelo período de 36 (trinta 

e seis) meses contados da Data da Outorga (“Período de Carência”), e somente 

poderão ser exercidas, observadas as disposições do item 9, 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”).  

6.2 O Participante que desejar exercer suas opções de compra deverá comunicar por 

escrito à Companhia, durante o Período de Exercício, 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”). 

6.2.1 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. 

6.2.2 Caso o Participante não envie à Companhia o Termo de Exercício de Opção 

durante o Período de Exercício, as opções não exercidas serão 

automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio 

ou notificação, e sem direito a qualquer indenização. 

6.3 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 (conforme definido abaixo) 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. 

6.4 Nenhum Participante terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da 

Companhia até que as opções sejam devidamente exercidas e as correspondentes 

ações entregues a tal Participante, nos termos do Plano e respectivo Contrato de 
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Opção. Nenhuma ação será entregue ao titular em decorrência do exercício da opção a 

não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente 

cumpridas.  

6.5 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 deste Plano.  

7 PREÇO DE EXERCÍCIO DAS OPÇÕES DE AÇÕES  

Para cada série de outorga de opções no âmbito deste Plano, 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 BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa 

de Valores, Mercadorias e Futuros anteriores à data de convocação da reunião do 

Comitê que deliberar a outorga das opções daquela série (“Preço de Exercício”). 

8 TÉRMINO DA OPÇÃO 

8.1 Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano, as opções 

outorgadas nos termos do Plano 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; 

(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 9.2 deste Plano. 

9 HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DA COMPANHIA E SEUS EFEITOS 

9.1 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 poderão ser extintos ou modificados, 

observado o disposto no item 9.2 abaixo. 

9.2 Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Participante: 

(i) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do Grupo Pão de 

Açúcar, 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 
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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 Grupo Pão de 

Açúcar, 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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 deste Plano. 

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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 deste Plano. 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. 

10 PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO 

O Plano entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pela Assembleia Geral e 

permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2019. O término de vigência do Plano 

não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele. 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O exercício das opções outorgadas nos termos deste Plano são pessoais e 

intransferíveis, não podendo o Participante, ceder, transferir ou de qualquer modo 



 

112 

 

alienar a qualquer terceiros as opções, nem os direitos e obrigações a elas inerentes, 

exceto nas hipóteses previstas no item 9.2(v). 

11.2 A outorga de opções nos termos do Plano não impedirá a Companhia de se envolver 

em operações de reorganização societária, tais como transformação, incorporação, 

fusão, cisão e incorporação de ações. O Comitê e as sociedades envolvidas em tais 

operações poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas que 

decidirem por equidade: (a) a substituição das ações objeto desta opção de aquisição 

por ações, quotas ou outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da 

Companhia; e/ou (b) a antecipação da aquisição do direito ao exercício da opção de 

aquisição das ações, de forma a assegurar a inclusão das ações correspondentes na 

operação em questão. Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data 

da aprovação do Plano 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. 

11.3 Nenhuma disposição do Plano ou opção outorgada nos termos do Plano conferirá a 

qualquer Participante o direito de permanecer em qualquer cargo da Companhia, nem 

interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às 

condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado e/ou 

interromper o mandato do administrador. 

11.4 Cada Participante deverá cumprir expressamente os termos do Plano, mediante 

declaração escrita, sem qualquer ressalva, nos termos definidos pelo Comitê. 

11.5 Os casos omissos serão regulados pelo Comitê, consultado o Conselho de 

Administração sempre o que o Comitê o entender conveniente.  

11.6 Qualquer opção concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e 

condições aqui estabelecidos, termos e condições estes que prevalecerão em caso de 

inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento 

mencionado neste documento. 
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ANEXO D 
 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE REMUNERAÇÃO 
 

(ANEXO 13 DA ICVM 481/2009) 
 

 
1. Fornecer cópia do plano proposto 
 
A versão consolidada do Plano de Remuneração com a alteração proposta em destaque, bem 

como a versão consolidada refletindo a redação final do Plano de Remuneração, caso seja 

aprovada a alteração proposta, encontram-se respectivamente no ANEXO C e no ANEXO D 

deste Manual e Proposta da Administração. 

 
2. Informar as principais características do plano proposto, identificando: 

 

a. Potenciais beneficiários 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto.  

 

Continuam sendo elegíveis para participar do Plano de Remuneração os empregados e 

administradores da Companhia, sendo certo que, poderão também participar deste 

Plano de Remuneração os empregados e administradores das sociedades integrantes 

do Grupo Pão de Açúcar, que sejam considerados executivos-chave (“Participante”), 

ficando todos eles sujeitos à aprovação do Comitê. 

 
b. Número máximo de opções a serem outorgadas 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto.  

 

O número máximo de opções a serem outorgadas continua limitado ao número máximo 

de ações abrangidas pelo Plano de Remuneração, conforme descrito no item 

2.(c)abaixo. 

 

Cada opção de compra de ações dará ao Participante o direito a subscrever ou adquirir 

1 (uma) ação preferencial de emissão da Companhia. 

 

c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto.  

 

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 deverá sempre respeitar o limite do capital autorizado da Companhia, 

conforme o caso, e está sujeito a ajustes em virtude de desdobramentos, grupamentos 

e bonificações. 

 

d. Condições de aquisição 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto.  
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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 2.(f) 

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. 

 

 
e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto.  

 

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”). 

 

f. Critérios para fixação do prazo de exercício 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto. 

 

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”). 

 
g. Forma de liquidação de opções 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto. 

 

Até o dia 30 do mês em que receber o Termo de Exercício da Opção, a Companhia 

deverá informar por escrito ao respectivo Participante: 
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(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. 

 
Nenhum Participante terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da 

Companhia até que as opções sejam devidamente exercidas e as correspondentes 

ações entregues a tal Participante, nos termos do Plano de Remuneração e respectivo 

Contrato de Opção. Nenhuma ação será entregue ao titular em decorrência do 

exercício da opção a não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham 

sido integralmente cumpridas. 

 

 
h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração 

ou extinção do plano 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto. 

 

Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano de Remuneração, 

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 9.2 do Plano de Remuneração. 

 
 

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 no item 9.2 do Plano. 
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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. 

 
3. Justificar o plano proposto, explicando: 

a. Os principais objetivos do plano 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto. 

 

O Plano de Remuneração estabelece as condições para que a Companhia outorgue 

opções de compra de ações a administradores e empregados, tendo por objetivos: 

 

(i) atrair e manter vinculados à Companhia (ou conforme o caso, a sociedades do 

Grupo Pão de Açúcar) executivos e profissionais altamente qualificados; 

 

(ii) propiciar a participação dos administradores e empregados da Companhia ou 

de sociedades do Grupo Pão de Açúcar 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 Grupo Pão de Açúcar com os acionistas da Companhia, desta 

forma, incentivando o desempenho desses profissionais e assegurando sua 

continuidade na administração da Companhia. 

 

b. A forma como o plano contribuiu para esses objetivos 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto. 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. 

 

c. Como o plano se insere na política de remuneração da companhia 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto. 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. 

 

d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a curto, 

médio e longo prazo 

 

Não há alterações no Plano de Remuneração em relação a esse assunto. Por meio do 

Plano de Remuneração, a Companhia busca estimular a melhoria em sua gestão, 
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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. 

 

 
4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras 

contábeis que tratam desse assunto 

 

A Companhia estima que as despesas decorrentes do Plano de Remuneração referente à 

assessoria jurídica, publicações de editais e realização de assembleia geral extraordinária, de 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 10(R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

aprovado pela Deliberação nº 650 da CVM, de 16 de dezembro de 2010, que trata do 

pagamento baseado em ações, é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
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ANEXO E 
 

CÓPIA DA VERSÃO FINAL CONSOLIDADA DO PLANO DE REMUNERAÇÃO 

COM A ALTERAÇÃO PROPOSTA NO ITEM 3.3 (G) EM DESTAQUE 

 

 
PLANO DE OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE 

EMISSÃO DA COMPANHIA  

 

O presente Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações de Emissão da 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (“Companhia”), aprovado pela Assembleia 

Geral Extraordinária da Companhia realizada em 9 de maio de 2014, conforme alterado e 

consolidado por aprovação na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 

de abril de 2015 (“Plano”), estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de 

ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

1 OS OBJETIVOS 

O Plano estabelece as condições para que a Companhia outorgue opções de compra 

de ações a administradores e empregados, tendo por objetivos: 

(i) atrair e manter vinculados à Companhia (ou conforme o caso, a sociedades do 

Grupo Pão de Açúcar) executivos e profissionais altamente qualificados; 

(ii) propiciar a participação dos administradores e empregados da Companhia ou 

conforme o caso, de sociedades do Grupo Pão de Açúcar 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 Grupo Pão de Açúcar com os acionistas da Companhia, desta 

forma, incentivando o desempenho desses profissionais e assegurando sua 

continuidade na administração da Companhia. 

2 PARTICIPANTES  

2.1 São elegíveis para participar do Plano os empregados e administradores da 

Companhia, sendo certo que, poderão também participar os empregados e 

administradores das sociedades integrantes do Grupo Pão de Açúcar, que sejam 

considerados executivos-chave (“Participante”), ficando todos eles sujeitos à 

aprovação do Conselho de Administração da Companhia ou do Comitê (abaixo 

definido), conforme aplicável. 

2.2 A participação do Participante neste Plano 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. 
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3 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO 

3.1 O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual 

deverá, observadas as restrições previstas em lei, constituir um comitê especialmente 

criado para assessorá-lo na administração deste Plano ou então atribuir tais funções a 

um comitê da Companhia já constituído (“Comitê”).  

3.2 Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das 

séries do Plano e sempre que for necessário para decidirem sobre as questões 

suscitadas a respeito deste Plano. 

3.3 Obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral 

e pelo Conselho de Administração da Companhia, o Comitê terá amplos poderes para 

administrá-lo e interpretá-lo, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: 

(a) deliberar sobre as outorgas, preços, datas e as quantidades outorgadas em 

cada série do Plano, observado o disposto no item 4.1 deste Plano.  

(b) decidir quanto às datas em que serão outorgadas opções, podendo deixar de 

outorgá-la 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 ora estabelecidas; 

(d) fazer com que a Companhia tome todas as medidas necessárias e adequadas à 

emissão de novas ações no momento apropriado de cada exercício ou à 

alienação de ações em tesouraria, observada a regulação expedida pela 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para satisfazer o exercício de opções 

de compra de ações outorgadas nos termos do Plano; 

(e) selecionar, dentre as pessoas elegíveis, aquelas que participarão do Plano e a 

quem serão outorgadas opções para a compra de ações, conforme as 

atribuições e responsabilidades verificadas até a data da seleção, 

estabelecendo todas as condições das opções a serem outorgadas, bem como 

a modificação de tais condições quando necessário para adequar as opções 

aos termos de lei, norma ou regulamento superveniente; estabelecer as normas 

apropriadas para a outorga de opção a cada Participante, de forma a 

estabelecer e definir critérios objetivos para a eleição dos Participantes; 

(f) aprovar o contrato de outorga de opção de compra a ser celebrado entre a 

Companhia e cada um dos Participantes, especialmente no que se refere à 

fixação da quantidade de ações objeto da opção e as condições para a 

aquisição do direito ao exercício das opções; 

(g) estabelecer para cada Participante as alternativas, prazos e condições para o 

exercício da opção de compra de ações, o preço de aquisição das ações e seu 

respectivo pagamento, podendo, inclusive, estabelecer condições especiais 

para o caso de desligamento, diferentes daqueles dispostos no item 9 deste 

Plano, em casos extraordinários e desde que a decisão a respeito dessas 

condições especiais seja razoavelmente fundamentada; 

(h) analisar casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, este Plano; e 
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(i) dirimir dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste 

Plano. 

3.4 No exercício de suas respectivas competências, o Conselho de Administração da 

Companhia e o Comitê estarão sujeito apenas aos limites e prazos estabelecidos em 

lei, pela regulamentação da CVM e por este Plano, ficando claro que o Comitê poderá 

tratar de maneira diferenciada executivos da Companhia que se encontrem em situação 

similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a 

todos as condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns. 

3.5 As deliberações do Conselho de Administração e do Comitê, conforme o caso, têm 

força vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas com 

o Plano, desde que observados os termos do Plano. 

4 AÇÕES OBJETO DESTE PLANO 

4.1 As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano poderão conferir 

direitos de aquisição sobre um número de ações que não exceda 02% (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 deverá sempre respeitar 

o limite do capital autorizado da Companhia, conforme o caso, e está sujeito a ajustes 

em virtude de desdobramentos, grupamentos e bonificações.  

4.2 Com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações outorgadas 

nos termos do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração: (a) 

emitir novas ações preferenciais, dentro do limite do capital autorizado; ou (b) alienar 

ações preferenciais mantidas em tesouraria, observada a regulação expedida pela 

CVM. 

4.3 Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga ou no exercício 

de opção de compra de ações de acordo com o Plano, conforme previsto no artigo 171, 

§ 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 

4.4 As ações adquiridas em razão do exercício de opção de compra nos termos do Plano 

manterão todos os direitos pertinentes à sua espécie, bem como eventual disposição 

em contrário estabelecida pelo Comitê. 

5 OUTORGA DA OPÇÃO 

5.1 Cada série de outorga de opções de compra receberá a letra “B” seguida de um 

número. A primeira outorga de opções de compra de ações sob os termos deste Plano 

receberá a letra B1 e as séries subsequentes a letra B e o número subsequente. 

5.2 Cada opção de compra de ações dará ao Participante o direito a subscrever ou adquirir 

1 (uma) ação preferencial de emissão da Companhia. 

5.3 A Companhia irá promover a retenção na fonte de eventuais tributos aplicáveis nos 

termos da legislação tributária brasileira, deduzindo do número de ações entregues ao 

Participante quantidade equivalente aos tributos retidos. 

5.4 A outorga das opções de compra de ações far-se-á independentemente de pagamento 

pelo Participante e 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 



 

121 

 

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”). 

5.5 Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada Participante, 

podendo o Comitê estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de 

Opção, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre 

os Participantes, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas. 

5.6 A assinatura do Contrato de Opção pelo Participante implicará em sua aceitação de 

todas as condições nele estipuladas e no presente Plano, cuja cópia será entregue ao 

Participante na assinatura do Contrato de Opção.  

5.7 Para os fins do presente Plano, 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 com a formalização 

do Contrato de Opção nos termos do item 5.4 acima (“Data de Outorga”). 

6 EXERCÍCIO DAS OPÇÕES 

6.1 As opções concedidas a um Participante não serão exercíveis pelo período de 36 (trinta 

e seis) meses contados da Data da Outorga (“Período de Carência”), e somente 

poderão ser exercidas, observadas as disposições do item 9, 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”).  

6.2 O Participante que desejar exercer suas opções de compra deverá comunicar por 

escrito à Companhia, durante o Período de Exercício, 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”). 

6.2.1 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. 

6.2.2 Caso o Participante não envie à Companhia o Termo de Exercício de Opção 

durante o Período de Exercício, as opções não exercidas serão 

automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio 

ou notificação, e sem direito a qualquer indenização. 

6.3 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 (conforme definido abaixo) pela quantidade de opções informada pelo 

Participante no Termo de Exercício da Opção,  

(vi) 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”); 
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(vii) a quantidade de ações a ser entregue ao Participante, observado o disposto no 

item 5.3 acima; e 

(viii) 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. 

6.4 Nenhum Participante terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da 

Companhia até que as opções sejam devidamente exercidas e as correspondentes 

ações entregues a tal Participante, nos termos do Plano e respectivo Contrato de 

Opção. Nenhuma ação será entregue ao titular em decorrência do exercício da opção a 

não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente 

cumpridas.  

7 PREÇO DE EXERCÍCIO DAS OPÇÕES DE AÇÕES  

O preço de exercício de cada opção de compra de ações outorgada no âmbito deste 

plano deverá ser correspondente a R$0,01 (um centavo) (“Preço de Exercício”). 

8 TÉRMINO DA OPÇÃO 

8.1 Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano, as opções 

outorgadas nos termos do Plano 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; 

(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 9.2 deste Plano. 

9 HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DA COMPANHIA E SEUS EFEITOS 

9.1 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 poderão ser extintos ou modificados, 

observado o disposto no item 9.2 abaixo. 

9.2 Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Participante: 

(i) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do Grupo Pão de 

Açúcar, 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 
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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 Grupo Pão de 

Açúcar, 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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 deste Plano. 

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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 deste Plano. 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. 

10 PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO 

O Plano entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pela Assembleia Geral e 

permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2019. O término de vigência do Plano 

não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele. 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O exercício das opções outorgadas nos termos deste Plano são pessoais e 

intransferíveis, não podendo o Participante, ceder, transferir ou de qualquer modo 
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alienar a qualquer terceiros as opções, nem os direitos e obrigações a elas inerentes, 

exceto nas hipóteses previstas no item 9.2(v). 

11.2 A outorga de opções nos termos do Plano não impedirá a Companhia de se envolver 

em operações de reorganização societária, tais como transformação, incorporação, 

fusão, cisão e incorporação de ações. O Comitê e as sociedades envolvidas em tais 

operações poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas que 

decidirem por equidade: (a) a substituição das ações objeto desta opção de aquisição 

por ações, quotas ou outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da 

Companhia; (b) a antecipação da aquisição do direito ao exercício da opção de 

aquisição das ações, de forma a assegurar a inclusão das ações correspondentes na 

operação em questão; e/ou (c) o pagamento em dinheiro da quantia a que o 

Participante faria jus nos termos do Plano. 

11.3 Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação do Plano 

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. 

11.4 Nenhuma disposição do Plano ou opção outorgada nos termos do Plano conferirá a 

qualquer Participante o direito de permanecer em qualquer cargo da Companhia, nem 

interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às 

condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado e/ou 

interromper o mandato do administrador. 

11.5 Cada Participante deverá cumprir expressamente os termos do Plano, mediante 

declaração escrita, sem qualquer ressalva, nos termos definidos pelo Comitê. 

11.6 Os casos omissos serão regulados pelo Comitê, consultado o Conselho de 

Administração sempre o que o Comitê o entender conveniente.  

Qualquer opção concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e 

condições aqui estabelecidos, termos e condições estes que prevalecerão em caso de 

inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento 

mencionado neste documento. 
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ANEXO F 

 

CÓPIA DA VERSÃO FINAL CONSOLIDADA DO PLANO DE REMUNERAÇÃO CASO SEJA 

APROVADA A ALTERAÇÃO PROPOSTA NO ITEM 3.3 (G) 

 

 
PLANO DE OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE 

EMISSÃO DA COMPANHIA  

 

O presente Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações de Emissão da 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (“Companhia”), aprovado pela Assembleia 

Geral Extraordinária da Companhia realizada em 9 de maio de 2014, conforme alterado e 

consolidado por aprovação na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 

de abril de 2015 (“Plano”), estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de 

ações preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

1 OS OBJETIVOS 

O Plano estabelece as condições para que a Companhia outorgue opções de compra 

de ações a administradores e empregados, tendo por objetivos: 

(i) atrair e manter vinculados à Companhia (ou conforme o caso, a sociedades do 

Grupo Pão de Açúcar) executivos e profissionais altamente qualificados; 

(ii) propiciar a participação dos administradores e empregados da Companhia ou 

conforme o caso, de sociedades do Grupo Pão de Açúcar 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 Grupo Pão de Açúcar com os acionistas da Companhia, desta 

forma, incentivando o desempenho desses profissionais e assegurando sua 

continuidade na administração da Companhia. 

2 PARTICIPANTES  

2.1 São elegíveis para participar do Plano os empregados e administradores da 

Companhia, sendo certo que, poderão também participar os empregados e 

administradores das sociedades integrantes do Grupo Pão de Açúcar, que sejam 

considerados executivos-chave (“Participante”), ficando todos eles sujeitos à 

aprovação do Conselho de Administração da Companhia ou do Comitê (abaixo 

definido), conforme aplicável. 

2.2 A participação do Participante neste Plano 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. 
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3 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO 

3.1 O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual 

deverá, observadas as restrições previstas em lei, constituir um comitê especialmente 

criado para assessorá-lo na administração deste Plano ou então atribuir tais funções a 

um comitê da Companhia já constituído (“Comitê”).  

3.2 Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das 

séries do Plano e sempre que for necessário para decidirem sobre as questões 

suscitadas a respeito deste Plano. 

3.3 Obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral 

e pelo Conselho de Administração da Companhia, o Comitê terá amplos poderes para 

administrá-lo e interpretá-lo, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: 

(a) deliberar sobre as outorgas, preços, datas e as quantidades outorgadas em 

cada série do Plano, observado o disposto no item 4.1 deste Plano.  

(b) decidir quanto às datas em que serão outorgadas opções, podendo deixar de 

outorgá-la 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 ora estabelecidas; 

(d) fazer com que a Companhia tome todas as medidas necessárias e adequadas à 

emissão de novas ações no momento apropriado de cada exercício ou à 

alienação de ações em tesouraria, observada a regulação expedida pela 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para satisfazer o exercício de opções 

de compra de ações outorgadas nos termos do Plano; 

(e) selecionar, dentre as pessoas elegíveis, aquelas que participarão do Plano e a 

quem serão outorgadas opções para a compra de ações, conforme as 

atribuições e responsabilidades verificadas até a data da seleção, 

estabelecendo todas as condições das opções a serem outorgadas, bem como 

a modificação de tais condições quando necessário para adequar as opções 

aos termos de lei, norma ou regulamento superveniente;estabelecer as normas 

apropriadas para a outorga de opção a cada Participante, de forma a 

estabelecer e definir critérios objetivos para a eleição dos Participantes; 

(f) aprovar o contrato de outorga de opção de compra a ser celebrado entre a 

Companhia e cada um dos Participantes, especialmente no que se refere à 

fixação da quantidade de ações objeto da opção e as condições para a 

aquisição do direito ao exercício das opções; 

(g) estabelecer para cada Participante as alternativas, prazos e condições para o 

exercício da opção de compra de ações, o preço de aquisição das ações e seu 

respectivo pagamento, podendo, inclusive, estabelecer condições especiais 

para o caso de desligamento, diferentes daqueles dispostos no item 9 deste 

Plano, em casos extraordinários e desde que a decisão a respeito dessas 

condições especiais seja razoavelmente fundamentada; 

(h) analisar casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, este Plano; e 
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(i) dirimir dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste 

Plano. 

3.4 No exercício de suas respectivas competências, o Conselho de Administração da 

Companhia e o Comitê estarão sujeito apenas aos limites e prazos estabelecidos em 

lei, pela regulamentação da CVM e por este Plano, ficando claro que o Comitê poderá 

tratar de maneira diferenciada executivos da Companhia que se encontrem em situação 

similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a 

todos as condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns. 

3.5 As deliberações do Conselho de Administração e do Comitê, conforme o caso, têm 

força vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas com 

o Plano, desde que observados os termos do Plano. 

4 AÇÕES OBJETO DESTE PLANO 

4.1 As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano poderão conferir 

direitos de aquisição sobre um número de ações que não exceda 02% (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 deverá sempre respeitar 

o limite do capital autorizado da Companhia, conforme o caso, e está sujeito a ajustes 

em virtude de desdobramentos, grupamentos e bonificações.  

4.2 Com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações outorgadas 

nos termos do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração: (a) 

emitir novas ações preferenciais, dentro do limite do capital autorizado; ou (b) alienar 

ações preferenciais mantidas em tesouraria, observada a regulação expedida pela 

CVM. 

4.3 Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga ou no exercício 

de opção de compra de ações de acordo com o Plano, conforme previsto no artigo 171, 

§ 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 

4.4 As ações adquiridas em razão do exercício de opção de compra nos termos do Plano 

manterão todos os direitos pertinentes à sua espécie, bem como eventual disposição 

em contrário estabelecida pelo Comitê. 

5 OUTORGA DA OPÇÃO 

5.1 Cada série de outorga de opções de compra receberá a letra “B” seguida de um 

número. A primeira outorga de opções de compra de ações sob os termos deste Plano 

receberá a letra B1 e as séries subsequentes a letra B e o número subsequente. 

5.2 Cada opção de compra de ações dará ao Participante o direito a subscrever ou adquirir 

1 (uma) ação preferencial de emissão da Companhia. 

5.3 A Companhia irá promover a retenção na fonte de eventuais tributos aplicáveis nos 

termos da legislação tributária brasileira, deduzindo do número de ações entregues ao 

Participante quantidade equivalente aos tributos retidos. 

5.4 A outorga das opções de compra de ações far-se-á independentemente de pagamento 

pelo Participante e 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 
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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”). 

5.5 Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada Participante, 

podendo o Comitê estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de 

Opção, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre 

os Participantes, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas. 

5.6 A assinatura do Contrato de Opção pelo Participante implicará em sua aceitação de 

todas as condições nele estipuladas e no presente Plano, cuja cópia será entregue ao 

Participante na assinatura do Contrato de Opção.  

5.7 Para os fins do presente Plano, 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 com a formalização 

do Contrato de Opção nos termos do item 5.4 acima (“Data de Outorga”). 

6 EXERCÍCIO DAS OPÇÕES 

6.1 As opções concedidas a um Participante não serão exercíveis pelo período de 36 (trinta 

e seis) meses contados da Data da Outorga (“Período de Carência”), e somente 

poderão ser exercidas, observadas as disposições do item 9, 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”).  

6.2 O Participante que desejar exercer suas opções de compra deverá comunicar por 

escrito à Companhia, durante o Período de Exercício, 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”). 

6.2.1 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. 

6.2.2 Caso o Participante não envie à Companhia o Termo de Exercício de Opção 

durante o Período de Exercício, as opções não exercidas serão 

automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio 

ou notificação, e sem direito a qualquer indenização. 

6.3 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 (conforme definido abaixo) 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”); 
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(iii) a quantidade de ações a ser entregue ao Participante, observado o disposto no 

item 5.3 acima; 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. 

6.4 Nenhum Participante terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da 

Companhia até que as opções sejam devidamente exercidas e as correspondentes 

ações entregues a tal Participante, nos termos do Plano e respectivo Contrato de 

Opção. Nenhuma ação será entregue ao titular em decorrência do exercício da opção a 

não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente 

cumpridas.  

7 PREÇO DE EXERCÍCIO DAS OPÇÕES DE AÇÕES  

O preço de exercício de cada opção de compra de ações outorgada no âmbito deste 

plano deverá ser correspondente a R$0,01 (um centavo) (“Preço de Exercício”). 

8 TÉRMINO DA OPÇÃO 

8.1 Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano, as opções 

outorgadas nos termos do Plano 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; 

(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 9.2 deste Plano. 

9 HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DA COMPANHIA E SEUS EFEITOS 

9.1 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 poderão ser extintos ou modificados, 

observado o disposto no item 9.2 abaixo. 

9.2 Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Participante: 

(i) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do Grupo Pão de 

Açúcar, 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 
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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 Grupo Pão de 

Açúcar, 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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 deste Plano. 

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 Grupo Pão de Açúcar, 

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 deste Plano. 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. 

10 PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO 

O Plano entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pela Assembleia Geral e 

permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2019. O término de vigência do Plano 

não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele. 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O exercício das opções outorgadas nos termos deste Plano são pessoais e 

intransferíveis, não podendo o Participante, ceder, transferir ou de qualquer modo 
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alienar a qualquer terceiros as opções, nem os direitos e obrigações a elas inerentes, 

exceto nas hipóteses previstas no item 9.2(v). 

11.2 A outorga de opções nos termos do Plano não impedirá a Companhia de se envolver 

em operações de reorganização societária, tais como transformação, incorporação, 

fusão, cisão e incorporação de ações. O Comitê e as sociedades envolvidas em tais 

operações poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas que 

decidirem por equidade: (a) a substituição das ações objeto desta opção de aquisição 

por ações, quotas ou outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da 

Companhia; (b) a antecipação da aquisição do direito ao exercício da opção de 

aquisição das ações, de forma a assegurar a inclusão das ações correspondentes na 

operação em questão; e/ou (c) o pagamento em dinheiro da quantia a que o 

Participante faria jus nos termos do Plano. 

11.3 Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação do Plano 

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. 

11.4 Nenhuma disposição do Plano ou opção outorgada nos termos do Plano conferirá a 

qualquer Participante o direito de permanecer em qualquer cargo da Companhia, nem 

interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às 

condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado e/ou 

interromper o mandato do administrador. 

11.5 Cada Participante deverá cumprir expressamente os termos do Plano, mediante 

declaração escrita, sem qualquer ressalva, nos termos definidos pelo Comitê. 

11.6 Os casos omissos serão regulados pelo Comitê, consultado o Conselho de 

Administração sempre o que o Comitê o entender conveniente.  

Qualquer opção concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e 

condições aqui estabelecidos, termos e condições estes que prevalecerão em caso de 

inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento 

mencionado neste documento. 


