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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 2016, 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 2015 foi de R$ 250.637.121,91. Deste 
total, R$ 12.531.856,10 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$ 115.371.548,34 R$ 3,865,003.30 R$ 119,236,551.64 

Valor por Ação 

Ordinária 

 R$ 0,409037480112  R$ 0,013703  R$ 0,4227404801  

Valor por Ação 

Preferencial
1
 

 R$ 0,449941228123  R$ 0,015073  R$ 0,4650142281  

 

3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído 

 

A Administração propõe a distribuição de 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido 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 proposto é de R$ 0,013703 por ação ordinária e R$ 0,015073 por ação 

preferencial, descontado o valor dos dividendos antecipados já distribuídos. Não houve 

declaração de juros sobre o capital próprio.  

 

 

                                                           
1
 Para esse cálculo, foi considerado o número de ações preferenciais em circulação na presente data. 
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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. 

 

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre 

capital próprio  

 

Os dividendos serão pagos no prazo acima, sem quaisquer 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 

265.429.579 265.464.060 265.467.193 265.476.512 

Data de Início 

das 

Negociações Ex-

Direito 

19/05/2015 29/07/2015 03/11/2015 28/04/2016 

 
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: 

 

 2013 2014 2015 

Lucro líquido do 

exercício 

R$ 1.052.495.220,41 R$ 1.269.384.047,65 R$ 250.637.121,91 

Dividendo total 

distribuído 

R$ 249.967.614,85 R$ 301.478.711,32 R$ 119.236.551,64 

Dividendo referente 

às Ações 

Preferenciais 

R$ 0,977852995 R$ 1,177555957 R$ 0,4650142281  

Dividendo referente 

às Ações Ordinárias 

R$ 0,888957268 R$ 1,070505415 R$ 0,4227404801 

 
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$ 12.531.856,10 para a reserva 
legal. 
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b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 

 

Lucro Líquido R$ 250.637.121,91 

Reserva Legal (5% do Lucro Líquido) R$ 12.531.856,10 

 

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, nos termos do 

Artigo 5º, parágrafo 1º (b) do Estatuto Social da Companhia. Adicionalmente, 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, 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$ 74.598.753,27 

Valor global do dividendo a ser pago aos titulares de ações 

preferenciais 
R$ 2.499.094,72 

Valor global dos dividendos aos titulares de ações preferenciais R$ 77.097.847,99 

 

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$ 0,449941228123 

Valor do dividendo a ser pago a cada ação preferencial R$ 0,01507325120006 

Valor dos dividendos a cada ação preferencial R$ 0,4650144793231 

 

10. Em relação ao dividendo obrigatório 

 
a. Descrever a forma de cálculo prevista no Estatuto 
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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.  

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

R$ 107.312.896,47, ou seja, 90% do saldo do lucro líquido após dividendos. 

 

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 31.12.2015. O Lucro Ajustado é calculado da seguinte forma: 

 

Lucro Líquido do Exercício R$ 250.637.121,91 

Reserva Legal (5%) R$ (12.531.856,10) 

Base de Cálculo para Dividendos R$ 238.473.103,27  

Dividendos R$ (119.236.551,64) 

Lucro Líquido Ajustado R$ 119.236.551,63  

Reserva de Expansão (90%) R$ 107.312.896,47 

 

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$ 119.236.551,63, sendo 

R$ 107.312.896,47 para reserva de expansão (nos termos do artigo 36, §2º do Estatuto Social 

da Companhia) e R$ 11.923.655,16 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, 28 de março de 2016. 

 

A DIRETORIA 
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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 2015 (Reserva de Expansão e 

Orçamento de Capital) aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2015, nos 

seguintes termos: 

 

(i) O Plano de Investimento para 2015 do Multivarejo, GPA Malls e Assaí era de até 

R$ 1.350.000.000,00. Entretanto, o investimento realizado pela Companhia foi de 

R$ 1.383.359.800,13, sendo R$ 497.303.175,34 para abertura de novas lojas e 

aquisição de terrenos, R$ 521.758.278,47 para reforma de lojas e R$ 364.298.346,32 

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$ 813.992.520,55, e do Orçamento de Capital, no valor de R$ 

90.443.613,40, constituídos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2015. 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 ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária o 

Plano de Investimentos para Multivarejo, GPA Malls, e Assaí para o ano de 2016, no valor de 

até R$ 927.378.997,45, com 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, 28 de março de 2016. 

 

 

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 2015, 

arquivadas junto à CVM em 24 de fevereiro de 2016, inclusive as Notas Explicativas a elas 

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

 

(a) condições financeiras e patrimoniais gerais 
 

O ano de 2015 foi de grandes desafios para o Brasil e um período em que foco e disciplina 

foram ainda mais determinantes para alcançar resultados e superar os obstáculos. Foi assim 

que o GPA, com sua atuação multiformato, multicanal e multirregião, garantiu a execução de 

sua estratégia e, aliada a importantes ajustes nos processos de adequação da Companhia ao 

cenário econômico, alcançou seus objetivos. 

Em 2015, o GPA investiu na integração dos negócios e em um plano de sinergias robusto, em 

especial nas áreas de back office, para que cada unidade de negócio pudesse focar ainda mais 

em seus objetivos de negócios, evoluindo em suas operações e reforçando seus diferenciais 

competitivos.  

Esse também foi um ano em que, a despeito de um cenário desafiador, o GPA seguiu com seu 

plano de crescimento orgânico e promoveu a abertura de 118 lojas, com especial foco em 

modelos de maior retorno, como atacado de autosserviço, com Assaí, e de proximidade, 

especialmente com o Minuto Pão de Açúcar e também evoluiu nas práticas de governança em 

todos os negócios. 

O GPA está mais bem preparado para 2016 e seguirá com total foco no cliente, ao mesmo 

tempo em que manterá o rigor e a disciplina nos investimentos e nas ações que irão garantir o 

crescimento sustentável da Companhia, gerando valor para os acionistas. 

As operações internacionais da Cnova começaram a ser consolidadas no GPA a partir de 

agosto de 2014 e, portanto, no resultado de 2014 estão refletidos apenas 5 meses destas 

operações. Para melhor comparabilidade entre os períodos, os comentários a seguir referentes 

ao lucro bruto, despesas operacionais e lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização (EBITDA) não consideraram o resultado da Cnova (Cnova Brasil e operações 

internacionais) nos anos de 2015 e 2014. 

Em 2015:  

 o faturamento bruto atingiu R$ 76,933 bilhões e a receita líquida totalizou R$ 69,115 

bilhões, que representam crescimentos de 5,7% e 5,5%, respectivamente, quando 

comparados a 2014, impulsionados pela expansão dos formatos de maior retorno com 

a inauguração de 118 novas lojas, sendo 91 lojas do segmento alimentar e 27 Casas 

Bahia. O ano de 2015 foi marcado pela desaceleração do consumo das famílias 

decorrente da deterioração do cenário econômico e impactou principalmente as vendas 

do setor de não alimentos. A categoria de alimentos apresentou um desempenho 
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resiliente ao longo do ano, sem alterações significativas, mesmo com as mudanças do 

comportamento do consumidor, que busca cada vez mais produtos de primeiro preço 

ou em promoção. Com isso o crescimento do segmento Alimentar foi de 7,1%;  

o Multivarejo: receita líquida aumentou 1,2%, com a inauguração de 80 lojas no 

ano (46 Minimercado Extra, 27 Minuto Pão de Açúcar, 5 Pão de Açúcar, 1 

Extra Super e 1 posto de combustível). Destaque para o contínuo ganho de 

market share na bandeira Pão de Açúcar como resultado do foco no 

monitoramento e melhoria do nível de serviço, atendimento diferenciado e 

sortimento, assim como nas lojas de Proximidade (Minimercado Extra e Minuto 

Pão de Açúcar), resultado da evolução da “clusterização” e adequação do 

sortimento nas lojas. Quanto à bandeira Extra é importante destacar a melhor 

tendência do fluxo de clientes em relação a 2014 como resultado da 

competitividade, reformas de lojas e formação de mão-de-obra especializada 

em perecíveis. 

o Assaí: robusto crescimento de 25,5% da receita líquida do Assaí frente a 2014, 

atingindo R$ 10.453 milhões. A bandeira aumentou sua representatividade no 

portfolio do GPA Alimentar para 28% (vs. 24% em 2014) e consolidou sua 

segunda posição no segmento de cash & carry no país; 

o Via Varejo: as vendas líquidas reduziram 15,1%, para R$ 19.196 milhões. O 

ano foi marcado pela desaceleração no consumo de móveis e eletroeletrônicos 

a partir do segundo trimestre. A categoria de ‘smartphones’ foi o maior 

destaque do ano e o Saldão de Janeiro de 2015 e o Black Friday foram os 

grandes destaques sazonais. Foram abertas 27 novas lojas, com 50 

fechamentos, sendo 11 deles relacionados ao cumprimento da decisão do 

CADE. 

 o lucro bruto totalizou R$ 15,219 bilhões e margem de 27,0% (comparada a 28,1% em 

2014). O menor patamar de lucro bruto e de margem bruta em relação a 2014 reflete 

principalmente a menor contribuição da Via Varejo no lucro bruto da Companhia;  

o Multivarejo: o lucro bruto alcançou R$ 7,508 bilhões, redução de 0,5% em 

relação a 2014, como reflexo da estratégia de competitividade de preços ao 

longo do ano, principalmente na bandeira Extra, que foi parcialmente 

compensada pelo aumento de participação dos formatos com maior margem 

(Pão de Açúcar, Minimercado Extra e Minuto Pão de Açúcar), além do 

crescimento da receita de locação de galerias comerciais; 

o Assaí: o lucro bruto cresceu 27,2% frente a 2014, em função, principalmente, 

do crescimento da bandeira (11 novas lojas), além da maturação das novas 

lojas; 

o Via Varejo: redução de 16,0% no lucro bruto decorrente principalmente de 

investimentos em competitividade especialmente no quarto trimestre. Tal 

estratégia foi viabilizada e parcialmente compensada por aumento de 

rentabilidade com serviços e produtos financeiros, e redução de despesas de 

logística, que possibilitaram recuperação no patamar de vendas.  

 as despesas operacionais totais representaram 21,2% da receita líquida e em termos 

absolutos totalizaram R$ 11,965 bilhões, o que representa um aumento de 4,8% em 

relação a 2014, significativamente abaixo da inflação no período. Os esforços para 

otimização das despesas e melhoria de eficiência implementados ao longo do ano em 

todos os negócios resultaram em um crescimento nominal das despesas com vendas, 

gerais e administrativas de somente 4,4% em 2015, mesmo diante dos maiores gastos 



12 
 

com energia elétrica e custos relacionados à inauguração de 118 lojas no ano. As 

despesas com vendas, gerais e administrativas passaram de R$11,137 bilhões em 

2014 para R$11,628 bilhões em 2015; 

o Multivarejo: desde o início do ano, a Companhia implementou iniciativas para 

adequar o nível de despesas, tanto nas áreas operacionais como nas 

administrativas, com o objetivo de mitigar os efeitos da inflação e maiores 

gastos com energia elétrica ao longo do ano. Como resultado, as despesas 

com vendas gerais e administrativas apresentaram crescimento de 7,4% em 

2015 se comparadas com as de 2014, abaixo da inflação no período; 

o Assaí: as despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram 

aumento de 27,4% em 2015 em função da pressão nas despesas atreladas à 

inflação e principalmente energia elétrica, além dos maiores gastos 

relacionados à forte expansão orgânica; 

o Via Varejo: redução das despesas com vendas, gerais e administrativas de 

2,6% em relação a 2014 em função das medidas de eficiência implementadas, 

com destaque para o fechamento de lojas deficitárias, otimização da malha 

logística e dos espaços nos centros de distribuição, adequação de headcount e 

renegociação de contratos de aluguel e de outros serviços e despesas.  

 o EBITDA Ajustado pela linha “Outras despesas e receitas operacionais" totalizou R$ 

3,818 bilhões, com margem de 6,8%, comparado a R$ 5,168 bilhões em 2014 e 

margem de 9,0%. O menor patamar em 2015 reflete principalmente a menor 

contribuição da Via Varejo no EBITDA da Companhia.   

o Multivarejo: o EBITDA Ajustado alcançou R$ 2,055 bilhões, com margem de 

7,7% no ano, o que demonstra um sólido patamar de margem para o 

segmento. A diferença de margem EBITDA em relação à 2014 reflete 

principalmente o aumento das despesas relacionadas à inflação, aos maiores 

gastos com energia elétrica e às despesas relacionadas à expansão de lojas 

(80 novas lojas no ano).  

o Assaí: o EBITDA cresceu 40,2% e no conceito ajustado atingiu R$ 441 

milhões, com crescimento de 27,5%, superior à evolução das vendas. Apesar 

da relevante expansão de lojas no ano e pressão nas despesas atreladas à 

inflação e principalmente energia elétrica, a margem EBITDA permaneceu 

estável em 4,2%, como efeito do ganho de eficiência operacional.  

o Via Varejo: o EBITDA Ajustado totalizou R$ 1,321 bilhão, com margem de 

6,9%. O menor patamar em relação a 2014 reflete principalmente a 

desaceleração do cenário de vendas para o setor de bens duráveis.  

 o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 1,648 bilhão, com crescimento de 

9,3%, significativamente inferior ao aumento da taxa de juros de 26,8% no período. A 

relação entre o resultado financeiro líquido e a receita líquida passou de 2,3% em 2014 

para 2,4% em 2015, com aumento de apenas 0,1 ponto percentual, praticamente 

estável em comparação ao ano anterior, mesmo em um ambiente macroeconômico 

mais desafiador. Esse resultado foi possível em função da estratégia de cash 

management adotada pela Companhia durante o ano, que acarretou em importante 

otimização do caixa. Os principais impactos no resultado financeiro foram: (i) redução 

no custo da venda de recebíveis de cartão e desconto de recebíveis de carnê em 

função principalmente do menor patamar de vendas das categorias de não-alimentos 
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no trimestre; e (ii) aumento no custo da dívida e outros, com variação próxima ao 

aumento da taxa de juros no período. 

 

 

(R$ milhões) 2015 2014 Δ

Receitas Financeiras 778                 687                 13,2%

Despesas Financeiras (2.426)           (2.195)           10,5%

Custo da Venda de Recebíveis de Cartão (721)               (764)               -5,7%

Custo do Desconto de Recebíveis de Carnê (325)               (341)               -4,6%

Custo da Dívida e Outros (1.380)           (1.090)           26,7%

Resultado Financeiro Líquido (1.648)           (1.508)           9,3%

   % da Receita Líquida 2,4% 2,3% 0,1 p.p.

Consolidado 

 

 

 o lucro líquido dos acionistas controladores da Companhia, ajustado pelas Outras 

Despesas e Receitas Operacionais, totalizou R$ 595 milhões em 2015. Destaque para 

a resiliência do segmento Alimentar, que totalizou lucro líquido ajustado de R$ 731 

milhões. Diante dos desafios do cenário macroeconômico acima mencionado, o 

resultado da Companhia foi afetado principalmente pelo resultado da Via Varejo e da 

Cnova. Vale mencionar que as operações internacionais da Cnova começaram a ser 

consolidadas no GPA a partir de agosto de 2014, e portanto, não estavam refletidas 

integralmente no ano de 2014, o que influencia a base de comparação. Os destaques 

por negócio foram: 

o Multivarejo: lucro líquido ajustado de R$ 559 milhões. O patamar inferior em 

relação a 2014 é reflexo da menor margem bruta decorrente dos investimentos 

em competitividade de preços; cenário de vendas impactado pela deterioração 

do ambiente econômico; pressão das despesas decorrente da inflação e 

aumento da despesa com energia elétrica;  

o Assaí: lucro líquido ajustado de R$ 172 milhões em virtude da assertividade do 

formato e disciplina no controle das despesas, aliado a maturação de lojas; 

o Via Varejo: lucro líquido ajustado de R$ 149 milhões. O menor nível de lucro 

em comparação a 2014 deve-se à queda nas vendas diante do cenário 

econômico adverso para o setor de bens duráveis, associado à alta da inflação 

nos custos fixos. 

 A Companhia vem apresentando nos últimos anos redução contínua no nível de 

alavancagem, com o objetivo de reforçar ainda mais a sua capacidade financeira. 

Mesmo em um ano com ambiente macroeconômico desfavorável e desafiador, a 

Companhia reduziu a dívida bruta em R$ 1,348 bilhão e encerrou o ano com alto 

patamar de reservas de caixa de aproximadamente R$ 11,0 bilhões, resultando em 

uma posição de caixa líquido de R$ 5,511 bilhões, superior em R$ 1,214 bilhão em 

relação ao ano anterior. Como resultado, a relação entre o caixa líquido / EBITDA 

aumentou de 0,87x em 31 de dezembro de 2014 para 2,06x em 31 de dezembro de 

2015. Incluindo a operação de carnês (financiamento ao Consumidor) da Via Varejo, a 

posição de caixa líquido atingiu R$ 3,036 bilhões em 31 de dezembro de 2015, um 

montante 2,1x superior ao ano anterior. O alongamento do prazo da dívida, incluindo a 

operação de carnês, foi superior em 181 dias quando comparado a 31 de dezembro de 

2014.  
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 o patrimônio líquido totalizou R$ 13,655 bilhões, redução de R$ 827 milhões em 

função, principalmente, do resultado do segmento de não alimentos (Via Varejo e 

Cnova. 

 
Para maiores informações, vide item 10.1.h. 

 

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

 

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) 31.12.2015 AV 31.12.2014 AV 31.12.2013 AV

Passivo (Circulante e Não-Circulante) 33.847               71,3% 31.018               68,2% 25.296               66,6%

Total Patrimônio Líquido 13.655               28,7% 14.482               31,8% 12.712               33,4%

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 47.502               100,0% 45.500               100,0% 38.008               100,0%

GPA CONSOLIDADO

 
 

O GPA entende que a atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação entre 
Caixa líquido/EBITDA, que foi positiva em 2015, apresentou uma redução importante do nível 
de desalavancagem quando comparado aos patamares apresentados em 2014 e 2013, com o 
objetivo de reforçar ainda mais a sua capacidade financeira. Mesmo em um ano com ambiente 
macroeconômico desfavorável e desafiador, a Companhia encerrou o ano com redução da 
dívida bruta em R$ 1,348 bilhão e alto patamar de reservas de caixa de aproximadamente R$ 
11,0 bilhões. 
 
Incluindo a operação de carnês da Via Varejo, a posição de caixa líquido atingiu R$ 3,036 
bilhões em 31 de dezembro de 2015, um montante 2,1x superior ao do ano anterior. Importante 
destacar a forte contribuição da Via Varejo no caixa líquido, representando aproximadamente 
77% do caixa líquido da Companhia com R$ 2,3 bilhões. Desta forma, a relação entre Caixa 
líquido/EBITDA da Companhia apresentou importante evolução na desalavancagem, sendo 
3,9x maior  frente  2014.  
 
O alongamento do prazo da dívida, incluindo a operação de carnês

(1)
, foi superior em 181 dias 

quando comparado a 31 de dezembro de 2014.  
 
(1) Operação de carnês da Via Varejo – CDCI 

 
As operações de crédito direto ao consumidor correspondem às atividades de financiamento de 
vendas a prazo a clientes, por intermédio de uma instituição financeira realiza vendas na 
modalidade CDCI. Nas operações de CDCI, a Companhia assume a responsabilidade final 
pela liquidação do financiamento e pelo risco de crédito da operação. 
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(R$ milhões) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Dívida de Curto Prazo (1.506)            (3.854)            (2.446)            

   Empréstimos e Financiamentos (1.469)            (1.182)            (1.201)            

   Debêntures (38)                    (2.672)            (1.245)            

Dívida de Longo Prazo (3.997)            (2.998)            (4.182)            

  Empréstimos e Financiamentos (3.100)            (2.102)            (1.583)            

  Debêntures (897)                 (896)                 (2.599)            

Total da Dívida Bruta (5.504)            (6.852)            (6.628)            

  Caixa e Aplicações Financeiras 11.015           11.149           8.391              

Caixa  (Dívida) Líquido 5.511              4.297              1.763              

EBITDA (1) 2.680              4.930              3.814              

Caixa Líquido / EBITDA (1) 2,06x 0,87x 0,46x

   Carnês - Financiamento ao Consumidor - curto prazo (2.308)            (2.740)            (2.726)            

   Carnês - Financiamento ao Consumidor - longo prazo (167)                 (136)                 (141)                 

Caixa Líquido com Carnês - Financiamento ao Consumidor 3.036              1.421              (1.104)            

Caixa Líquido / EBITDA (1) 1,13                 0,29                 (0,29)               

GPA Consolidado

 
(1) EBITDA Ajustado pela linha "Outras Despesas e Receitas Operacionais", eliminando, dessa forma, receitas e despesas extraordinárias. 

 

Não há hipóteses de resgate de ações de nossa emissão.  

 

(c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 

 

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

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

financeiros de curto e de longo prazo.  

 

É importante ressaltar que devido à sólida posição de caixa do Grupo, o GPA tem apresentado 

uma tendência de redução tanto do endividamento bruto quanto do líquido.  

 

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

compromissos financeiros no curto e no longo prazo.  

 

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

circulantes utilizadas pelo GPA 

 

A captação de recursos em 2015, 2014 e 2013 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; (C) geração 

de caixa através de sua operação; e (D) antecipação de recebíveis; 
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Existem ainda fornecedores que aderiram a convênios com instituições financeiras, mediante 

repasse do custo da postergação dos vencimentos, ainda dentro de parâmetros comerciais 

aceitáveis. Devido as características específicas desta transação, o saldo de R$1,055 foi 

reclassificada para uma conta de fornecedores convênio. 

 

Em 2015, 2014 e 2013 não houve dificuldades para obtenção de financiamentos ou realização 

de refinanciamentos da 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. 

 

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

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

 

Na opinião dos Diretores do Grupo, as fontes de financiamento utilizadas nos exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013 são adequadas, e continuarão a ser 

utilizadas pelo GPA como fontes de financiamento, se necessário.  

 

(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas bem como se o emissor vem 

cumprindo essas restrições 

 

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

 

As tabelas abaixo apresentam o endividamento do GPA junto a instituições financeiras e as 

captações feitas no mercado de capitais em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013. 

 

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

Financiamento ao consumidor - CDCI).  
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Em R$ milhões 

 

 

 Consolidado 

Taxa media 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Debêntures 

 Debêntures                         935                 3.568              3.844 

                        935                 3.568              3.844 

Empréstimos e financiamentos

Em moeda local

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

 b. BNDES 3,61% a.a.                           16                       14                    29 

 c. BNDES  TJLP + 3,60% a.a.                            -                         82                 191 

 d. BNDES  2,87% a.a.                           51                       57                    10 

 IBM  CDI - 0,71% a.a.                           95                    108                 120 

Capital de giro 106,69% do CDI                     1.131                 1.006              1.105 

Capital de giro TR+9,98% a.a.                         131                       21                     -   

Capital de giro 103,75% do CDI                         111                    753                 631 

Capital de giro (i) 15,57% a.a.                            -                      213                 191 

Antecipação de recebíveis 109% do CDI                             4                        -                       -   

Arrendamentos financeiros                         264                    263                 255 

Contratos de swap 102,00% do CDI                             2                     (12)                  (24)

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

                    1.878                 2.585              2.579 

Em moeda estrangeira

Capital de giro USD + 1,88% a.a.                     1.756                    669                     -   

Capital de giro USD + 1,22% a.a.                     1.656                       56                 294 

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

Contratos de swap 101,34% do CDI                       (475)                         4                  (89)

                    2.690                    699                 205 

 Total da dívida                     5.503                 6.852              6.628 

CDCI 15,57% a.a.                     2.475                 2.876              2.867 

 Total da dívida com CDCI                     7.978                 9.728              9.495 
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Cronograma de vencimentos dos empréstimos e financiamentos reconhecidos no passivo não 

circulante. 

 

Ano Consolidado

  
2017 2.444         
2018 957            
2019 523            
Após 2020 250            
Subtotal 4.174              

Custo de captação (10)             
Total 4.164              

 
 

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. 

 

Para essas operações, o GPA tem a obrigação de manter índices financeiros. Esses índices 

são calculados com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia 

preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, na respectiva Companhia 

de emissão, sendo: (i) a dívida líquida (dívida menos disponibilidades e contas a receber) não 

excedente ao patrimônio líquido; e (ii) índice de dívida líquida consolidada/EBITDA menor ou 

igual a 3,25. Em 31 de dezembro de 2015, o GPA estava adimplente em relação a esses 

índices. 

 

Swaps 

 

Em relação às operações em moeda estrangeira, o GPA realiza operações de swap para trocar 

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

atrelado às taxas de juros do CDI (flutuante). A taxa média anual do CDI em 2015 foi de 

13,23% (10,81 em 2014 e 8,06% em 2013). 

 

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. 
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Os 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. 

 

Debêntures 

 

O GPA tem a obrigação de manter índices financeiros em conexão com as emissões 

efetuadas. Esses índices são calculados com base nas demonstrações financeiras 

consolidadas da Companhia preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, na respectiva Companhia de emissão, sendo: (i) a dívida líquida (dívida menos 

disponibilidades e contas a receber) não excedente ao patrimônio líquido; e (ii) índice de dívida 

líquida consolidada/EBITDA menor ou igual a 3,25. Em 31 de dezembro de 2015, o GPA 

estava adimplente em relação a esses índices. 

 

Em R$ milhões: 

Tipo
Valor 

Emissão

Debenture

s em 

circulação

Emissão Vencimento

Encargos 

financeiros 

anuais

Preço 

unitário
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Controladora

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Custo de Captação -4 -6 -6

935 3.568 3.844

Passivo circulante 38 2.672 1.245

Passivo não circulante 897 896 2.599

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:  

 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Passivo de arrendamento mercantil financeiro - 

pagamentos mínimos de aluguel

Até 1 ano 44 34 56

De 1 a 5 anos 157 133 143

Mais de 5 anos 63 96 56

Valor presente dos contratos de arrendamento 

mercantil financeiro 264 263 255

Encargos futuros de financiamento 238 60 48

Valor bruto dos contratos de arrendamento 

mercantil financeiro 502 323 303

Consolidado

 
 

 

ii. Outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras 

 

Atualmente não mantemos quaisquer relações de longo prazo relevantes com instituições 

financeiras, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 

2013, além daquelas já descritas no item 10.1 (f) deste Formulário de Referência. 

 
iii. Grau de subordinação entre as nossas dívidas 

 

Os Diretores informam que o grau de subordinação entre as dívidas do GPA é determinado de 

acordo com as disposições da legislação em vigor. 

 

iv. Eventuais restrições impostas em relação a limites de endividamento e contratação de 

novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos 

valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem 

cumprindo essas restrições. 

 

BNDES 

 

Os contratos celebrados com o BNDES estão sujeitos às “Disposições Aplicáveis aos 

Contratos do BNDES”, cujos tomadores de empréstimo junto ao BNDES, incluindo GPA, não 
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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. 

 

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

modalidades de amortização são previstas parcelas anuais (12ª emissão da CBD) a partir do 4º 

aniversário da emissão e pagamentos semestrais de juros. Para mais informações acerca das 

emissões de debêntures realizadas pelo GPA, consultar item 18 deste Formulário de 

Referência. 

 

A 12ª emissão tem direito a resgate antecipado a qualquer tempo de acordo com as condições 
estabelecidas no instrumento de emissão. 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 2015, o GPA havia 
atendido a todos esses índices. 
 
Outras cláusulas restritivas 

 

Há contratos de empréstimo e financiamento da CBD e suas subsidiárias que preveem o 

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

  

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

 A emissão de debêntures da CBD 

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

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

(swap, termo e opções). 

 

Além disso, as “Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES” também vedam qualquer 

modificação no controle efetivo, direto ou indireto, após a contratação da operação, sem prévia 

e expressa autorização do BNDES. 

 

(g) limites dos financiamentos já contratados, percentuais já utilizados 

 

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

dezembro de 2015, 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. 

 

(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 
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Não há itens que alteraram significativamente as demonstrações financeiras de 2013, 2014 e 
2015. 
 
Demonstração de Resultados 

 

Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013 

 

Demonstração do Resultado - Consolidado

12M15

AH 2015 

x 2014 12M14

AH 2014 

x 2013 12M13

AH 2013 

x 2012

R$ - Milhões

Receita Bruta de Vendas 76.933              5,7% 72.804              12,8% 64.542              12,5%

Receita Líquida de Vendas 69.115              5,5% 65.525              13,3% 57.854              13,4%

Custo das  Mercadorias  Vendidas (52.861)            9,0% (48.474)            13,6% (42.672)            14,9%

Depreciação e Amortização - Custo (141)                    33,6% (105)                    35,1% (78)                       -5,5%

Lucro Bruto 16.113              -4,9% 16.945              12,2% 15.104              9,4%

Despesas  com Vendas (11.291)            9,6% (10.303)            11,3% (9.257)               10,1%

Despesas  Gera is  e Adminis trativas (1.711)               15,3% (1.484)               -0,1% (1.485)               -15,3%

Resultado da Equiv. Patrimonia l 112                     4,4% 108                     127,4% 47                        337,3%

Outras  Despesas  e Receitas  Operacionais (684)                    54,9% (441)                    -34,4% (673)                    1938,9%

Total das Despesas Operacionais (13.573)            12,0% (12.121)            6,6% (11.368)            11,6%

Lucro Oper. Antes da depr. E rec(desp) Financeiras - Ebitda 2.680                 -45,6% 4.930                 29,3% 3.814                 3,0%

Depreciação e Amortização (963)                    17,4% (821)                    4,2% (787)                    4,8%

Lucro Operac. antes impostos e Rec(desp.) financeiras-ebit 1.576                 -60,6% 4.004                 35,8% 2.949                 2,8%

   Receitas  financeiras 778                     13,2% 687                     7,0% 643                     8,3%

   Despesas  financeiras (2.426)               10,5% (2.195)               19,6% (1.836)               2,8%

Resultado financeiro líquido (1.648)               9,3% (1.508)               26,3% (1.193)               0,0%

Lucro Operacional Antes I.R (72)                       -102,9% 2.496                 42,1% 1.756                 4,8%

Imposto de Renda (242)                    -67,1% (736)                    104,5% (360)                    -30,8%

Lucro Líquido Companhia (314)                    -117,8% 1.760                 26,0% 1.396                 20,7%

Participação de Acionistas Não Controladores (565)                    -215,4% 490                     42,5% 344                     226,6%

 Lucro/Prejuízo dos Acionistas Controladores 251                     -80,2% 1.270                 20,7% 1.052                 0,1%

EBITDA AJUSTADO 3.364                 -37,4% 5.371                 19,7% 4.487                 20,1%

% de Receita Líquida de Vendas

Lucro Bruto 23,3% -2,6 p.p. 25,9% -0,2 p.p. 26,1% -1,0 p.p.

   Despesas  com Vendas 16,3% 0,6 p.p. 15,7% -0,3 p.p. 16,0% -0,5 p.p.

   Despesas  Gera is  e Adminis trativas 2,5% 0,2 p.p. 2,3% -0,3 p.p. 2,6% -0,8 p.p.

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

  Outras Despesas e Receitas Operacionais 1,0% 0,3 p.p. 0,7% -0,5 p.p. 1,2% 1,1 p.p.

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

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

EBIT 2,3% -3,8 p.p. 6,1% 1,0 p.p. 5,1% -0,5 p.p.

Receitas  (Desp) Financeiras  Líquidas 2,4% 0,1 p.p. 2,3% 0,2 p.p. 2,1% -0,2 p.p.

Lucro antes  do I.R -0,1% -3,9 p.p. 3,8% 0,8 p.p. 3,0% -0,3 p.p.

Imposto de Renda 0,4% -0,7 p.p. 1,1% 0,5 p.p. 0,6% -0,4 p.p.

Lucro Líquido da  Companhia -0,5% -3,2 p.p. 2,7% 0,3 p.p. 2,4% 0,1 p.p.

Partic. Não controladores  -0,8% -1,5 p.p. 0,7% 0,1 p.p. 0,6% 0,4 p.p.

Lucro líquido 0,4% -1,5 p.p. 1,9% 0,1 p.p. 1,8% -0,3 p.p.

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

EBITDA Ajustado 4,9% -3,3 p.p. 8,2% 0,4 p.p. 7,8% 0,5 p.p.

AH =  Analise Horizontal

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

GPA Consolidado
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EBITDA AJUSTADO

Lucro Oper. Antes da depr. E rec(desp) Financeiras - Ebitda 2.680                 -45,6% 4.930                 29,3% 3.814                 3,0%

Outras  Despesas  e Receitas  Operacionais 684                     54,9% 441                     -34,4% 673                     1938,9%

Ebitda Ajustado 3.364                 -37,4% 5.371                 19,7% 4.487                 20,1%  
 

Investigação Cnova 

 

Conforme divulgado pela Companhia e pela subsidiária Cnova NV em 18 de dezembro de 

2015, o Conselho de Administração da CNova contratou assessores jurídicos e contadores 

externos para realizar uma revisão de questões associadas a irregularidades na conduta de 

colaboradores relacionadas à gestão de estoques. As questões identificadas envolvem 

principalmente o tratamento de produtos devolvidos e danificados nos centros de distribuição 

de sua subsidiária brasileira Cnova Comércio Eletrônico S.A. (Cnova Brazil). A investigação 

também irá avaliar potenciais impactos contábeis e nas demonstrações financeiras 

relacionados à conduta sob análise.  

 

Paralelamente, o Conselho de Administração da Companhia autorizou na mesma data seu 

Comitê de Auditoria a acompanhar e assessorar o Conselho de Administração e o Comitê de 

Auditoria da Cnova, sempre que apropriado, na investigação em curso sobre esse assunto. 

 

De acordo com o que foi reportado pela CNova e reproduzido em Comunicado ao Mercado 

divulgado pela Companhia em 12 de janeiro de 2016: 

 

a) As investigações até a data do comunicado ao mercado indicaram uma potencial 

sobrestimação da Cnova nas vendas líquidas de aproximadamente R$ 110 milhões acumulado 

em 31 de dezembro de 2015 (ajustado de maneira preliminar nos valores do 4T15).  

 

b) Um inventário compreensivo de 31 de dezembro de 2015 em todos os sete centros de 

distribuição no Brasil foi completado com o suporte de consultores externos. Os resultados 

indicam que nenhum ajuste significativo é necessário com base na contagem do inventário. 

Eles indicam, entretanto, que uma baixa ligada à mensuração do valor de itens 

danificados/retornados, que representam aproximadamente 10% dos estoques totais, será 

necessária. Além disso, uma discrepância material nas contas a receber relacionada aos itens 

danificados/retornados também foi identificada. O impacto combinado, baseado em estimativas 

preliminares, resultariam em provisões sem efeitos caixa entre R$ 110 milhões e R$ 130 

milhões que reduziriam o EBIT da Cnova. 

 

c) Contas a pagar na Cnova Brasil. A CNova identificou saldos adicionais de contas a 

pagar de fornecedores e provedores no valor de aproximadamente R$ 70 milhões. A 

contabilização de uma provisão relacionada também está prevista, o que reduziria o EBIT da 

Cnova.  

 

d) Benchmark do método de valoração de Estoques. Como resultado de um trabalho de 

benchmark de métodos de mensuração do valor de estoques de empresas de comércio 

eletrônico, os custos de recebimento e armazenagem nos centros de distribuição deixarão de 

ser incorporados no valor dos estoques como prática do setor de varejo, sendo diretamente 

debitados nos resultados de acordo amplamente praticado non setor do comércio eletrônico. O 

impacto cumulativo não recorrente negativo é de € 10 milhões. ***A CNova enfatiza a avaliação 

do impacto dos ajustes citados acima no ano de 2015 e eventualmente períodos precedentes 

(demonstrações financeiras consolidadas anuais e comunicações financeiras trimestrais) está 

em curso. 
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Receita líquida  

 

2015 x 2014 

 

A receita líquida consolidada do GPA aumentou 5,5% em 2015, passando de R$ 65,525 

bilhões em 2014 para R$ 69,115 bilhões em 2015.  

 

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 2015, 2014 e 2013: 

 

 

Receita Líquida

(R$ milhões) 2015 2014 2013

Consolidado 
(1) 69.115 65.525 57.854 

Alimentar 37.198 34.741 31.811 

     Multivarejo 
(2) 26.744 26.415 25.538 

     Assaí 10.453 8.326    6.273    

Não Alimentar 31.988 30.846 26.053 

 Cnova 
(3) 12.721 8.172    4.297    

    Via Varejo 
(4) 19.267 22.674 21.756  

(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 crescimento de 2015 foi impulsionado pela expansão dos formatos de maior retorno com a 

inauguração de 118 novas lojas, sendo 91 lojas do segmento alimentar (46 Minimercado Extra, 

27 Minuto Pão de Açúcar, 11 Assaí, 5 Pão de Açúcar, 1 Extra Super e 1 posto de combustível) 

e 27 Casas Bahia. O ano de 2015 foi marcado pela desaceleração do consumo das famílias 

decorrente da deterioração do cenário econômico, que impactou principalmente as vendas de 

não alimentos. 

 

Destaques GPA Alimentar  
 
Destaque para o desempenho resiliente da categoria de alimentos ao longo do ano de 2015, 

sem alterações significativas, mesmo com as mudanças do comportamento do consumidor, 

que busca cada vez mais produtos de primeiro preço ou em promoção. Com isso o 

crescimento do segmento Alimentar foi de 7,1%, em função dos seguintes fatores: 

 

(i) Robusto crescimento de 25,5% da receita líquida do Assaí, atingindo R$ 10,453 bilhões. A 

bandeira aumentou sua representatividade no portfolio do GPA Alimentar para 28% (vs. 24% 

em 2014) e consolidou sua segunda posição no segmento de cash & carry no país; e 

 

(ii) Contínuo ganho de market share na bandeira Pão de Açúcar como resultado do foco no 

monitoramento e melhoria do nível de serviço, atendimento diferenciado e sortimento, assim 

como nas lojas de Proximidade (Minimercado Extra e Minuto Pão de Açúcar), resultado da 

evolução da “clusterização” e adequação do sortimento nas lojas. Quanto à bandeira Extra é 

importante destacar a melhor tendência do fluxo de clientes em relação a 2014 como resultado 

da competitividade, reformas de lojas e formação de mão-de-obra especializada em perecíveis. 



25 
 

 

Destaques CNova 
 

Em 2015, a participação do marketplace no GMV total aumentou 916 pontos base em 2015 

atingindo 20,5% em comparação a 11,3% em 2014. A participação do marketplace no GMV da 

Cnova Brasil atingiu 10,8% (+725 pb). O número de vendedores ativos no marketplace 

aumentou em 43,6%, atingindo quase 10.200, enquanto o número de ofertas de produtos no 

marketplace passou de 12 milhões para 28 milhões (+137%). As vendas líquidas da Cnova 

Brasil cresceram 5,1% (a câmbio constante) e a comissão do marketplace cresceu +252%. 

 

Destaques Via Varejo 
 

O ano de 2015 foi bastante desafiador para o setor de bens duráveis, e diante desse cenário a 

Via Varejo trabalhou com foco e disciplina para realizar os ajustes necessários e continuar com 

a implementação de seu plano estratégico, assegurando sua posição de liderança no mercado 

e fortalecendo os diferenciais competitivos. A Via Varejo acelerou iniciativas de eficiência 

operacional, como otimização da malha logística e sinergias de backoffice com empresas do 

grupo, e adotou medidas de otimização de processos e racionalização de despesas. Dentre as 

medidas, destacam-se a revisão do portfólio de loja, com o fechamento de 39 lojas de baixo 

desempenho, revisão da malha logística e dos espaços nos centros de distribuição, adequação 

do número de funcionários com redução de cerca de 13 mil posições e renegociação de 

contratos de aluguel. 

 

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.  

 

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 abaixo 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.  

 

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 
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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.  

 

Lucro Bruto 

 

As operações internacionais da Cnova começaram a ser consolidadas no GPA a partir de 

agosto de 2014, portanto no resultado de 2014 estão refletidos apenas 5 meses destas 

operações. Para melhor comparabilidade entre os períodos, os comentários referentes ao lucro 

bruto e despesas operacionais não consideraram o resultado da Cnova (Cnova Brasil e 

operações internacionais) nos anos de 2015 e 2014. 

 

(R$ milhões) 2015 2014 Δ 2015 2014 Δ

Receita Bruta 76.933         72.804         5,7% 61.978         63.343         -2,2%

Receita Líquida 69.115         65.525         5,5% 56.394         57.353         -1,7%

Lucro Bruto 16.113         16.945         -4,9% 15.219         16.103         -5,5%

   Margem Bruta 23,3% 25,9% -2,6 p.p. 27,0% 28,1% -1,1 p.p.

   Despesas com Vendas (11.291)        (10.303)        9,6% (10.361)        (9.858)           5,1%

   Despesas Gerais e Administrativas (1.711)           (1.484)           15,3% (1.267)           (1.280)           -1,0%

   Resultado da Equiv. Patrimonial 112                 108                 4,4% 112                 110                 2,0%

   Outras Despesas e Receitas Operacionais (684)               (441)               54,9% (449)               (386)               16,2%

Despesas Operacionais Totais (13.573)        (12.121)        12,0% (11.965)        (11.413)        4,8%

   % da Receita Líquida 19,6% 18,5% 1,1 p.p. 21,2% 19,9% 1,3 p.p.

Depreciação (Logística) 141                 105                 33,6% 115                 92                    25,1%

EBITDA 2.680            4.929            -45,6% 3.369            4.782            -29,5%

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

EBITDA Ajustado (1) 3.364            5.371            -37,4% 3.818            5.168            -26,1%

   Margem EBITDA Ajustada 4,9% 8,2% -3,3 p.p. 6,8% 9,0% -2,2 p.p.

Consolidado Consolidado (Ex Cnova) (2)

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

(2) Para melhor comparabilidade entre os períodos foram excluídos o resultado da Cnova dos anos de 2014 e 2015, considerando que as operações internacionais da mesma 

passaram a ser consolidadas no GPA a partir de agosto de 2014.  
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Em 2015, a Companhia efetuou um trabalho de adequação às necessidades do consumidor 

através da intensificação da competitividade de preços, fortalecimento das ofertas e ajustes de 

sortimento. O lucro bruto totalizou R$ 15,219 bilhões e margem de 23,3%, menor patamar 

comparado a 2014, refletindo principalmente a menor contribuição da Via Varejo e Cnova no 

lucro bruto da Companhia. Os destaques por negócio foram:  

 Multivarejo: A margem bruta atingiu 28,1% no ano, patamar ligeiramente inferior ao do 

ano de 2014, como reflexo da estratégia de competitividade de preços ao longo do ano, 

principalmente na bandeira Extra, que foi parcialmente compensada pelo aumento de 

participação dos formatos com maior margem (Pão de Açúcar, Minimercado Extra e 

Minuto Pão de Açúcar), além do crescimento da receita de locação de galerias 

comerciais; 

 Assaí: A margem bruta apresentou ganho de 0,2 ponto percentual, passando de 14,5% 

para 14,7%, em função, principalmente, do crescimento da bandeira (11 novas lojas) e 

maturação das novas lojas; 

 Via Varejo: A margem bruta atingiu 32,2% devido a maior participação de serviços nas 

vendas totais e ganhos de eficiência operacional. Desta forma, possibilitou a 

Companhia a intensificar a política de precificação e o fortalecimento das ofertas, o que 

contribuiu para aumentar a competitividade da empresa e acelerar os ganhos de 

market share.  

 

Em 2014, 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: 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 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. 

 

Receitas (Despesas) Operacionais 

 

Os comentários abaixo não consideraram o resultado da Cnova (Cnova Brasil e operações 

internacionais) nos anos de 2015 e 2014, conforme mencionado no item “Lucro Bruto”. 

 

Em 2015, os esforços para otimização das despesas e melhoria de eficiência implementados 

ao longo do ano em todos os negócios resultaram em um crescimento nominal das despesas 

com vendas, gerais e administrativas de somente 4,4%, abaixo da inflação, mesmo diante dos 
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maiores gastos com energia elétrica e custos relacionados à inauguração de 118 lojas no ano. 

As despesas com vendas gerais e administrativas passaram de R$11,137 bilhões em 2014 

para R$11,628 bilhões em 2015. 

 Multivarejo: Em termos de eficiência operacional, o destaque foi o crescimento das 

despesas operacionais (despesas com vendas gerais e administrativas) de 

apenas 3,6%, significativamente abaixo da inflação do período. Esse resultado 

reflete as iniciativas focadas em redução de despesas implementadas desde o 

início do ano, principalmente relacionadas à otimização dos gastos com 

publicidade, renegociação de aluguéis e melhorias operacionais nas lojas 

(revisões de processos e eficiências logísticas), que permitiram adequação do 

quadro de funcionários sem impactar a qualidade do serviço oferecido nas lojas; 

 Assaí: Mesmo diante da abertura de 11 lojas durante o ano, as despesas com 

vendas, gerais e administrativas sobre a receita líquida (10,5% em 2015 vs 10,4% 

em 2014) apresentaram ligeiro aumento de  0,1 p.p, em decorrência das despesas 

atreladas à inflação e principalmente à energia elétrica; 

 Via Varejo: A Via Varejo acelerou iniciativas de eficiência operacional, como 

otimização da malha logística e sinergias de backoffice com empresas do grupo, e 

adotou medidas de otimização de processos e racionalização de despesas. 

Dentre as medidas, destacam-se a revisão do portfólio de loja, com o fechamento 

de 39 lojas de baixo desempenho, revisão da malha logística e dos espaços nos 

centros de distribuição, adequação do número de funcionários com redução de 

cerca de 13 mil posições e renegociação de contratos de aluguel. Essas medidas 

realizadas ao longo do ano contribuíram para redução do SG&A de 2,6%, mesmo 

diante da inflação (IPCA) no ano de 10,67%. 

 

Em 2014, 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 
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bilhões. Como percentual da receita líquida, as despesas com vendas, gerais e administrativas 

reduziram de 19,9% em 2012 para 18,6% em 2013. 

 

Outras Despesas e Receitas Operacionais  

 

Em 2015, as outras despesas e receitas operacionais totalizaram uma despesa de R$ 684 

milhões, um aumento de 54,9% quando comparadas às de 2014. O aumento se deve, 

principalmente, a despesas com valores rescisórios pagos a executivos e funcionários do 

Grupo em função da reestruturação e baixa de ativo imobilizado. 

 

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

milhões, 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 

 

Em 2015, as depreciações e amortizações totalizaram R$ 963 milhões, representando um 

aumento de 17,3% comparada às depreciações e amortizações de R$ 821 milhões em 2014. 

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

feitos durante o ano de 2015.  

 

Em 2014, as depreciações e amortizações totalizaram R$ 821 milhões, 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. 

 

Resultado Financeiro Líquido 

 

Em 2015, o resultado financeiro líquido totalizou uma despesa de R$1,648 bilhão, crescimento 

de 9,3% em relação a 2014, significativamente inferior ao aumento da taxa de juros de 26,8% 

no período. A relação entre o resultado financeiro líquido e a receita líquida passou de 2,3% em 

2014 para 2,4% em 2015, com aumento de apenas 0,1 ponto percentual, praticamente estável 

em comparação ao ano anterior, mesmo em um ambiente macroeconômico mais desafiador. 

Esse resultado deve-se à estratégia de gestão de caixa realizada pela Companhia durante o 

ano, que gerou importante otimização do caixa.   

 

A Companhia vem apresentando nos últimos anos redução contínua no nível de alavancagem, 

com o objetivo de reforçar ainda mais a sua capacidade financeira. Mesmo em um ano com 

ambiente macroeconômico desfavorável e desafiador, a Companhia encerrou o ano com alto 

patamar de reservas de caixa de aproximadamente R$ 11,0 bilhões. O alongamento do prazo 

da dívida, incluindo a operação de carnês, foi superior em 181 dias quando comparado a 31 de 

dezembro de 2014. 
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Em 2014, 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.  

 

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. 

 

Lucro Líquido  

 

No ano de 2015, em virtude dos desafios do cenário macroeconômico, o resultado da 

Companhia foi afetado principalmente pelo resultado da Via Varejo e da Cnova. Vale 

mencionar que as operações internacionais da Cnova começaram a ser consolidadas no GPA 

a partir de agosto de 2014, portanto, não estavam refletidas integralmente no ano de 2014, o 

que influencia a base de comparação. 
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(R$ milhões) 2015 2014 Δ

EBITDA 2.680            4.929            -45,6%

Depreciação (Logística) (141)               (105)               33,6%

Depreciação e Amortização (963)               (821)               17,4%

Resultado Financeiro (1.648)           (1.508)           9,3%

Lucro (Prejuízo) Operacional antes de IR (72)                  2.496            n.a.

Imposto de Renda (242)               (736)               -67,1%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia (314)               1.760            n.a.

Margem Líquida -0,5% 2,7% -3,2 p.p.

Lucro Líquido dos Acionistas Controladores 251                 1.270            -80,2%

Margem Líquida - Acionista Controladores 0,4% 1,9% -1,5 p.p.

Outras Despesas e Receitas Operacionais (684)               (441)               54,9%

IR sobre Outras Despesas e Receitas Operacionais e IR Não Recorrente 134                 117                 14,6%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia Ajustado (1) 236                 2.085            -88,7%

Margem Líquida Ajustada - Companhia 0,3% 3,2% -2,9 p.p.

Lucro Líquido dos Acionistas Controladores Ajustado (1) 595                 1.546            -61,5%

Margem Líquida Ajustada - Acionistas Controladores 0,9% 2,4% -1,5 p.p.

Consolidado

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

 

A Companhia encerrou 2015 com lucro líquido dos acionistas controladores, ajustado pelas 

Outras Despesas e Receitas Operacionais, de R$ 595 milhões. Destaque para a resiliência do 

segmento Alimentar, que totalizou lucro líquido ajustado de R$ 731 milhões. Os destaques por 

negócio foram: 

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

decorrente dos investimentos em competitividade de preços, cenário de vendas 

impactado pela deterioração do ambiente econômico e pressão das despesas 

decorrente da inflação e aumento da despesa com energia elétrica. Desta forma, o 

lucro líquido ajustado totalizou R$ $ 559 milhões em 2015. 

 Assaí: em virtude da assertividade do formato e disciplina no controle das despesas, 

aliado a maturação de lojas resultaram no lucro líquido ajustado de R$ 172 milhões.  

 Via Varejo: O menor nível de lucro em comparação a 2014 deve-se à queda nas 

vendas diante do cenário econômico adverso para o setor de bens duráveis, que 

associado à alta da inflação nos custos fixos, resultou no lucro líquido ajustado de R$ 

149 milhões. 

 

Balanço Patrimonial 

 

Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013  

 

 

Balanço Patrimonial – Ativo Consolidado 

 



32 
 

(R$ milhões) 31.12.2015 AV

AH 2015 x 

2014 31.12.2014 AV

AH 2014 x 

2013 31.12.2013 AV

AH 2013 x 

2012

Ativo Circulante 24.998       52,6% 3,6% 24.133       53,0% 29,7% 18.609       49,0% 11,6%

Caixa e equivalente de caixa 11.015       23,2% -1,2% 11.149       24,5% 33,2% 8.367        22,0% 18,1%

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

Contas a receber 3.218         6,8% 0,2% 3.210         7,1% 27,6% 2.516        6,6% -4,9%

Fundo de recebíveis (FIDC) -          -            -             -          -            -            -         -          

Estoques 8.989         18,9% 7,0% 8.405         18,5% 31,7% 6.382        16,8% 10,8%

Impostos a recuperar 1.102         2,3% 36,4% 808            1,8% -11,0% 908           2,4% 4,2%

Ativos disponíveis para venda 15              0,0% -31,3% 22              0,0% -43,8% 39,13        -         na

Despesas antecipadas e outras contas a receber 659            1,4% 22,2% 539            1,2% 44,5% 373           1,0% 17,6%

Ativo Não Circulante 22.504       47,4% 5,3% 21.367       47,0% 10,1% 19.398       51,0% 6,9%

Contas a receber 98              0,2% -6,7% 105            0,2% -8,6% 115           0,3% 5,9%

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

Impostos a recuperar 2.445         5,1% 14,5% 2.136         4,7% 49,5% 1.429        3,8% 16,0%

Imposto de renda e contribuição social diferidos 564            1,2% 14,8% 491            1,1% -48,4% 951           2,5% -11,9%

Partes relacionadas 309            0,7% -1,3% 313            0,7% 82,0% 172           0,5% -3,6%

Depósitos para recursos judiciais 999            2,1% 16,6% 857            1,9% 5,1% 815           2,1% -14,4%

Despesas antecipadas e outros 676            1,4% 0,5% 673            1,5% -1,2% 681           1,8% 10,1%

Investimentos 407            0,9% -4,5% 426            0,9% 37,6% 310           0,8% -14,6%

Imobilizado 10.398       21,9% 7,2% 9.699         21,3% 7,1% 9.053        23,8% 11,6%

Intangíveis 6.609         13,9% 1,8% 6.495         14,3% 13,9% 5.701        15,0% 14,6%

TOTAL DO ATIVO 47.502       100,0% 4,4% 45.500       100,0% 19,7% 38.007       100,0% 9,1%

GPA CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

 
 
Balanço Patrimonial – Passivo Consolidado 

 

(R$ milhões) 31.12.2015 AV

AH 2015 x 

2014 31.12.2014 AV

AH 2014 x 

2013 31.12.2013 AV

AH 2013 x 

2012

Passivo Circulante 25.231       53,1% 5,8% 23.848       52,4% 40,2% 17.010       44,8% 27,0%

Fornecedores 15.484       32,6% 16,2% 13.322       29,3% 55,8% 8.548        22,5% 37,0%

Fornecedores Convênio 1.055         2,2% 0,0% -             0,0% 0,0% -            0,0% 0,0%

Empréstimos e financiamentos 3.777         8,0% -3,7% 3.922         8,6% -0,1% 3.927        10,3% 10,8%

Debêntures 38              0,1% -98,6% 2.672         5,9% 114,6% 1.245        3,3% 86,3%

Salários e encargos sociais 1.023         2,2% 18,4% 864            1,9% 8,5% 796           2,1% 9,2%

Impostos e contribuições a recolher 829            1,7% -4,3% 867            1,9% 5,1% 825           2,2% 26,8%

Dividendos propostos 2               0,0% -99,4% 321            0,7% 111,2% 152           0,4% -10,0%

Financiamento por compra de ativos 113            0,2% 15,3% 98              0,2% 172,2% 36             0,1% -59,2%

Aluguéis a pagar 151            0,3% 31,3% 115            0,3% 2,7% 112           0,3% 34,4%

Aquisição de participação de acionistas não controladores 76              0,2% 4,3% 73              0,2% 5,8% 69             0,2% 9,5%

Partes relacionadas 563            1,2% 115,6% 261            0,6% 690,9% 33             0,1% -59,0%

Propaganda 121            0,3% 28,9% 94              0,2% 5,6% 89             0,2% -21,2%

Provisão para reestruturação 6               0,0% 483,5% 1               0,0% -95,2% 21             0,1% -14,5%

Impostos parcelados -             0,0% na -             0,0% na 144           0,4% -7,3%

Receitas antecipadas 420            0,9% 96,4% 214            0,5% 86,1% 115           0,3% 24,8%

Outros 1.573         3,3% 53,6% 1.024         2,3% 14,0% 898           2,4% 29,9%

Passivo Não Circulante 8.616         18,1% 20,2% 7.170         15,8% -13,5% 8.285        21,8% -20,1%

Empréstimo e financiamentos 3.267         6,9% 46,0% 2.238         4,9% 29,8% 1.724        4,5% -32,1%

Debêntures 897            1,9% 0,1% 896            2,0% -65,5% 2.599        6,8% -30,5%

Financiamento por compra de ativos 4               0,0% -50,0% 8               0,0% -33,3% 12             0,00       na

Aquisição de participação de acionistas não controladores 28              0,1% -50,8% 57              0,1% -47,2% 108           0,3% -31,7%

Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.184         2,5% 4,5% 1.133         2,5% 6,8% 1.061        2,8% -6,7%

Impostos parcelados 572            1,2% -7,3% 617            1,4% -42,5% 1.073        2,8% -10,9%

Provisão para demandas judiciais 1.396         2,9% 3,9% 1.344         3,0% 17,2% 1.147        3,0% 48,1%

Receitas antecipadas 1.223         2,6% 46,7% 834            1,8% 82,9% 456           1,2% -3,3%

Outros 45              0,1% 4,1% 43              0,1% -59,0% 105           0,3% -69,6%

Patrimônio Líquido 13.655       28,7% -5,7% 14.482       31,8% 13,9% 12.712       33,4% 14,9%

Capital subscrito 6.806         14,3% 0,2% 6.792         14,9% 0,4% 6.764        17,8% 0,8%

Reservas de capital 302            0,6% 7,0% 282            0,6% 21,0% 233           0,6% 2,1%

Reservas de lucros 3.356         7,1% -4,3% 3.506         7,7% 41,0% 2.486        6,5% 59,7%

Participação de acionistas não controladores 3.191         6,7% -18,2% 3.902         8,6% 20,9% 3.229        8,5% 25,5%

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 47.502       100,0% 4,4% 45.500       100,0% 19,7% 38.007       100,0% 9,1%

GPA CONSOLIDADO

PASSIVO
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Ativo 

 

Circulante 

 

Caixa e equivalentes de caixa  

 

Em 2015, o caixa e equivalente do caixa permaneceram em patamar similar aos de 2014, 

passando de R$ 11,149 bilhões em 2014 para R$ 11,015 bilhões. As principais variações 

foram: fluxo de caixa das atividades operacionais inferior em R$ 369 milhões, além do aumento 

de R$ 217 milhões nas atividades de investimentos e R$ 2,370 bilhões na atividade de 

financiamento frente a 2014. As disponibilidades representavam 23,2% em 31 do ativo total em 

comparação a 24,5% em 31 de dezembro de 2014.   

 

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

em 2013 para R$ 11,149 bilhões, cuja variação se explica por fluxo de caixa das atividades 

operacionais 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. 

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. 

 

Contas a receber  

 

Em 31 de dezembro de 2015, as contas a receber permaneceram praticamente estáveis, 

passando de R$ 3,210 bilhões em 2014 para R$ 3,218 bilhões. As principais variações foram: i) 

aumento de R$ 444 milhões nas contas a receber de cartão de crédito, em função da menor 

frequência da antecipação de recebíveis; e  ii) redução de R$ 598 milhões do saldo de 

recebível de CDCI, em função do menor patamar de vendas das categorias de não-alimentos.  

 

Em 31 de dezembro de 2014, as contas a receber aumentaram 7,1%, passando de R$ 2,516 

bilhões em 2013 para R$ 3,210 bilhões, cuja variação de R$ 694 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 4,9%, passando de R$ 2,646 

bilhões em 2012 para R$ 2,516 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. 
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Impostos a recuperar 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de impostos a recuperar de curto prazo aumentou 

36,4%, passando de R$ 808 milhões em 2014 para R$ 1,102 bilhões, principalmente em 

função da incorporação da Nova Holding nas entidades CBD e Via Varejo, o que possibilitou a 

reclassificação de aproximadamente R$280 milhões de longo para curto prazo. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de impostos a recuperar de curto prazo diminuiu 11,0%, 

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. 

 

Despesas antecipadas e outras contas a receber 

 

Em 31 de dezembro de 2015, as despesas antecipadas e outras contas a receber aumentaram 

22,2%, passando de R$ 539 milhões em 2014 para R$ 659 milhões, relacionado a aluguéis a 

receber e outros valores.  

 

Em 31 de dezembro de 2014, as despesas antecipadas e outras contas a receber aumentaram 

44,5%, 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. 

 

Estoques 

 

Em 2015, os estoques aumentaram 7,0%, passando de R$ 8,405 bilhões em 2014 para R$ 

8,989 bilhões, explicado por compras estratégicas e aceleração da expansão orgânica durante 

o 4º trimestre. Em 31 de dezembro de 2015, os estoques representavam 18,9% do ativo total e 

18,5% em 31 de dezembro de 2014. Os dias de estoque no GPA foram de 62 para 61 dias de 

2015 para 2014, sendo o aumento do estoque relacionado à inflação no período. 

 

Em 2014, os estoques aumentaram 31,7%, 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 
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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 

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 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. 

 

Não Circulante 

 

Em 2015, o ativo não circulante, excluindo imobilizado, intangível e investimentos, aumentou, 
passando de R$ 4,747 bilhões em 2014 para R$ 5,091 bilhões. O acréscimo de R$ 344 
milhões se explica principalmente pelo aumento de impostos a recuperar de R$309 milhões 
referente a maior geração de créditos de ICMS. 
 
Em 31 de dezembro de 2015, estas contas representavam 10,7% do ativo total e 10,4% em 31 

de dezembro de 2014. 

 
Em 2014, 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. 
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Investimentos 

 

Em 2015, os investimentos reduziram 4,5%, passando de R$ 426 milhões em 2014 para R$ 

407 milhões. Esta redução se deve principalmente a baixas de investimentos de operações 

Cdiscount R$(7) milhões, e maiores dividendos da FIC de R$(8) milhões.  

 

Em 31 de dezembro de 2015 os investimentos representavam 0,9% do nosso ativo total. 

 

Em 2014, os investimentos aumentaram 37,6%, 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. 

 

Imobilizado 

 

Em 2015, o imobilizado apresentou um aumento de 7,2%, passando de R$ 9,699 bilhões em 

2014 para R$ 10,398 bilhões. Esse aumento está relacionado à: i) R$ 1,613 bilhões de adições 

devido à abertura e conversão de lojas; ii) R$ 781 milhões de depreciação no exercício; e iii) 

R$ 148 milhões de baixas.  

 

Em 31 de dezembro de 2015, o ativo imobilizado representava 21,9% do ativo total em 

comparação a 21,3% em 31 de dezembro de 2014. 

 

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

2013 para R$ 9,699 bilhões. 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. 

 

Intangíveis 

 

Em 2015, o intangível aumentou 1,8%, passando de R$ 6,495 bilhões em 2014 para R$ 6,609 

bilhões. Esse aumento está relacionado a: i) R$ 426 milhões de adições; ii) R$ 297 milhões de 
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amortização no exercício; iii) R$ 62 milhões de baixas, iv) R$ 103 milhões de baixas de 

reorganização, e v) R$150 milhões de variação cambial. 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o ativo intangível representava 13,9% do ativo total em 

comparação a 14,3% em 31 de dezembro de 2014. 

 

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

bilhões. Esse aumento está relacionado a: 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. 

 

Passivo 

 

Circulante 

 

Fornecedores 

 

Em 2015, o passivo com fornecedores aumentou 16,2%, passando de R$ 13,322 bilhões em 

2014 para R$ 15,484 bilhões. Essa variação ocorreu em função do aumento de 

aproximadamente 10 dias de fornecedores no ano de 2015. 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o passivo com fornecedores representava 32,6% do passivo 

total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 29,3% em 31 de dezembro de 2014. 

 

Em 2014, o passivo com fornecedores aumentou 55,8%, 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, incluindo patrimônio líquido, 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$ 8,548 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 
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superior a 15 dias, com esforços de todos os segmentos. Em 31 de dezembro de 2013, o 

passivo com fornecedores representava 22,5% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, 

em comparação a 17,9% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Empréstimos e Financiamentos – curto prazo 

 

Em 2015, os empréstimos e financiamentos de curto prazo, sem considerar as debêntures, 

diminuíram 3,7%, passando de R$ 3,922 bilhões em 2014 para R$ 3,777 bilhões. A diminuição 

se deve redução do passivo relacionado ao CDCI no montante de R$645 milhões relativo a 

menor atividade na Via Varejo, e o remanescente a variação de capital de giro. 

 

Em 31 de dezembro de 2015, os empréstimos e financiamentos de curto prazo, sem considerar 

as debêntures, representavam 8,0% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, em 

comparação com 8,6% em 31 de dezembro de 2014. 

 

Em 2014, os empréstimos e financiamentos de curto prazo, sem considerar as debêntures, 

diminuíram 0,1%, 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, sem considerar 

as debêntures, representavam 8,6% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, em 

comparação com 10,3% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, os empréstimos e financiamentos de curto prazo, sem considerar as debêntures, 

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, incluindo patrimônio 

líquido, em comparação com 10,2% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Debêntures – curto prazo 

 

Em 2015, o endividamento de curto prazo representado por debêntures de nossa emissão 

reduziu 98,6%, passando de R$ 2,672 bilhões em 2014 para R$ 38 milhões. A variação se 

deve principalmente a liquidação das seguintes debêntures: i) 10° e 11° emissão da CBD; ii) 1° 

e 3° emissão da Via Varejo.    

 

Em 31 de dezembro de 2015, as debêntures de curto prazo representavam 0,1% do passivo 

total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 5,9% em 31 de dezembro de 2014. 

 

Em 2014, o endividamento de curto prazo representado por debêntures de nossa emissão 

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

deve substancialmente à 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, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 3,3% em 31 de dezembro de 2013. 
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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 

curto prazo. Em 31 de dezembro de 2013, as debêntures de curto prazo representavam 3,3% 

do passivo total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 1,9% em 31 de dezembro de 

2012. 

 

Salários e encargos sociais 

 

Em 2015, o passivo com obrigações sociais e trabalhistas aumentou 18,4%, passando de R$ 

864 milhões em 2014 para R$ 1,023 bilhão, em função principalmente do dissídio do ano e 

seus efeitos em encargos e provisões trabalhistas. 

 

Em 31 de dezembro de 2015, as obrigações sociais e trabalhistas representavam 2,2% do 

passivo total, incluindo patrimônio líquido,  em comparação a 1,9% em 31 de dezembro de 

2014. 

 

Em 2014, o passivo com obrigações sociais e trabalhistas aumentou 8,5%, 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, incluindo patrimônio líquido, 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, incluindo patrimônio 

líquido, mesmo patamar de 31 de dezembro de 2012. 

 

Impostos e contribuições a recolher  

 

Em 2015, o passivo com Impostos, Taxas e Contribuições reduziu 4,3%, passando de R$ 867 

milhões em 2014 para R$ 830 milhões. A variação ocorreu devido à menor saldos de impostos 

a pagar, compensado sobre impostos sobre vendas.  

 

Em 31 de dezembro de 2015, os impostos, taxas e contribuições representavam 1,7% do 

passivo total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 1,9% em 31 de dezembro de 

2014. 

 

Em 2014, o passivo com Impostos, Taxas e Contribuições reduziu 4,0%, 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. 
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Em 31 de dezembro de 2014, os impostos, taxas e contribuições representavam 1,7% do 

passivo total, incluindo patrimônio líquido, 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, incluindo patrimônio líquido, em 

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

 

Não Circulante 

 

Empréstimos e Financiamentos – longo prazo 

 

Em 2015, os empréstimos e financiamentos de longo prazo, sem considerar as debêntures, 

aumentaram 46,0%, passando de R$ 2,238 bilhões em 2014 para R$ 3,267 bilhões. Esse 

aumento se deve basicamente em empréstimos de capital de giro em moedas estrangeiras 

com swap para taxa local.  

 

Em 31 de dezembro de 2015, os empréstimos e financiamentos de longo prazo, sem 

considerar as debêntures, representavam 6,9% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, 

em comparação a 4,9% em 31 de dezembro de 2014. 

 

Em 2014, os empréstimos e financiamentos de longo prazo, sem considerar as debêntures, 

aumentaram 29,8%, 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, sem 

considerar as debêntures, representavam 4,9% do passivo total, incluindo patrimônio líquido, 

em comparação a 4,5% em 31 de dezembro de 2013. 

 

Em 2013, os empréstimos e financiamentos de longo prazo, sem considerar as debêntures, 

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, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 7,3% em 31 de dezembro de 

2012. 

 

Debêntures – longo prazo 

 

Em 2015, o endividamento de longo prazo representado por debêntures de nossa emissão 

permaneceu praticamente estável, passando de R$ 896 milhões em 2014 para R$ 897 

milhões. 

 

Em 31 de dezembro de 2015, as debêntures de longo prazo representavam 2,0% do passivo 

total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 6,8% em 31 de dezembro de 2013. 
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Em 2014, o endividamento de longo prazo representado por debêntures de nossa emissão 

diminuiu 65,5%, 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, incluindo patrimônio líquido,  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, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 10,7% em 

31 de dezembro de 2012. 

 

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 

 

Em 2015, o imposto de renda e a contribuição social diferidos aumentaram 4,5%, passando de 

R$ 1,133 bilhão em 2014 para R$ 1,184 bilhão, em função da diminuição por pagamento dos 

efeitos de Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre ativo imobilizado de R$104 

milhões, compensados por outros efeitos.  

 

Em 31 de dezembro de 2015, o imposto de renda e a contribuição social diferidos 

representavam 2,5% do passivo total, incluindo patrimônio líquido.  

 

Em 2014, o imposto de renda e a contribuição social diferidos aumentaram 6,8%, 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, incluindo patrimônio líquido, 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, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 

3,3% em 31 de dezembro de 2012. 

 

Impostos Parcelados 

 

Em 2015, os impostos parcelados, incluindo REFIS, apresentaram redução de 7,3%, passando 

de R$ 617 milhões em 2014 para R$ 572 milhões, em decorrência dos pagamentos do 

parcelamento no ano. 

 

Em 31 de dezembro de 2015, os impostos parcelados representavam 1,2% do passivo total, 

incluindo patrimônio líquido, em comparação a 1,4% em 31 de dezembro de 2014. 
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Em 2014, os impostos parcelados, incluindo REFIS, apresentaram redução de 42,5%, 

passando de R$ 1,073 bilhão em 2013 para R$ 617 milhões, em decorrência 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, 

incluindo patrimônio líquido, 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, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 3,5% em 31 de dezembro de 

2012. 

 

Provisão para demandas judiciais 

 

Em 2015, a provisão para demandas judiciais aumentou 3,9%, passando de R$ 1,344 bilhão 

em 2014 para R$ 1,396 bilhão. Os principais fatores para a variação foram adições de R$768 

milhões, reversões e pagamentos de R$(896) e atualização e variação cambial de R$180.  

 

Em 31 de dezembro de 2015, a provisão para demandas judiciais representava 2,9% do 

passivo total, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 3,0% em 31 de dezembro de 

2014. 

 

Em 2014, a provisão para demandas judiciais aumentou 17,2%, 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 incluindo patrimônio líquido, 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, incluindo patrimônio líquido, em comparação a 2,2% em 31 de dezembro de 

2012.  

 

Patrimônio Líquido 

 

Em 2015, o patrimônio líquido reduziu 5,7%, passando de R$ 14,482 bilhões em 2014 para R$ 

13,656 bilhões, principalmente em função de: i) Adições de R$ 14 milhões de capital oriundo de 

exercício de opções de ações; ii) Constituição de reserva de opções outorgadas de R$ 25 

milhões; iii) Prejuízo líquido de R$ 314 milhões; iv) Variação cambial de investimentos de (R$ 

211) milhões; v) Dividendos de R$ 115 milhões. 
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Em 31 de dezembro de 2015, o patrimônio líquido representava 28,7% do passivo total, 

incluindo patrimônio líquido,  em comparação a 31,8% em 31 de dezembro de 2014. 

 

Em 2014, o patrimônio líquido aumentou 13,9%, 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, 

incluindo patrimônio líquido, 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. 

 

Participação de acionistas não controladores 

 

Em 2015, a participação de acionistas não controladores reduziu 18,2%, passando de R$ 3,902 

bilhões em 2014 para R$ 3,191 bilhões. Essa redução ocorreu referente a prejuízo de R$(565) 

milhões e Variação cambial de R$(128) milhões, dentre outros efeitos irrelevantes.  

 

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. 

 

Demais contas patrimoniais 

 

As contas patrimoniais não discutidas acima não apresentaram variações significativas na 

comparação entre os saldos em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2014 e em 31 

de dezembro de 2013. 
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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 2015, 2014, 2013:  

 

Receita Líquida

(R$ milhões) 2015 2014 2013

Consolidado 
(1) 69.115 65.525 57.854 

Alimentar 37.198 34.741 31.811 

     Multivarejo 
(2) 26.744 26.415 25.538 

     Assaí 10.453 8.326    6.273   

Não Alimentar 31.988 30.846 26.053 

 Cnova 
(3) 12.721 8.172    4.297   

    Via Varejo 
(4) 19.267 22.674 21.756  

(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 

 

A partir de 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 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

 
2015 2014 

                        
Receita líquida de 

vendas 
26.744  26.415  

 
10.453  8.326  

 
19.268  22.674  

 
6.123  5.747  

 
6.599  2.428  

 
69.187  65.590  

 
(72) (65) 

 
69.115  65.525  

                        

Ativo circulante 7.394  8.062  
 

2.187  1.709  
 

10.491  10.366  
 

2.330  1.742  
 

2.596  2.350  
 

24.998  24.229  
 

-    (96) 
 

24.998  24.133  

Ativo não circulante 13.934  13.691  
 

1.868  1.492  
 

5.806  5.283  
 

502  851  
 

766  655  
 

22.876  21.972  
 

(372) (605) 
 

22.504  21.367  

Passivo circulante 6.910  8.026  
 

2,409  1.832  
 

9.463  9.716  
 

3.480  2.475  
 

3.340  2.498  
 

25.602  24.547  
 

(372) (699) 
 

25.230  23.848  

  Passivo não circulante   5.766  5.314  
 

372  235  
 

2.350  1.571  
 

25  17  
 

103  35  
 

8.616  7.172  
 

-    (2) 
 

8.616  7.170  

  Patrimônio líquido   8.652  8.413  
 

1.274  1.134  
 

4.484  4.362  
 

(673) 101  
 

(81) 472  
 

13.656  14.482  
 

-    -    
 

13.656  14.482  

 
 

(*) As eliminações são compostas por saldos entre as companhias.
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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 valor inicialmente 
estimado pela a Companhia para fazer face à esta demanda é de R$ 200 milhões 
registrado no passivo circulante na rubrica “Demais contas a pagar”, gerando um 
efeito de imposto de renda de R$50 milhões, e um efeito líquido na “Reservas de 
lucro” de R$150 milhões. Vide mais detalhes na nota explicativa nº25.7 das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2015. 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. 

Adicionalmente, em 17 de outubro de 2013, a CBD, Via Varejo e certos acionistas 
de Nova Pontocom contrataram a compra e venda de ações de emissão de Nova 
Pontocom por meio da qual a CBD adquiriu ações (i) de titularidade de Via Varejo 
representativas de 6,20% do capital social por R$80.000.000,00; e (ii) de 
titularidade de sócios minoritários representativas de 1,96% do capital social por 
R$25.293.909,48. Como resultado de tais transações, o capital social de Nova 
Pontocom passou a ser composto da seguinte forma: CBD titular de 52,06%, Via 
Varejo titular de 43,90%, ficando o saldo de 4,04% de titularidade de sócios 
minoritários.  
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Importante notar que, conforme informado em Fato Relevante divulgado pela 
Companhia no dia 18 de fevereiro, a Companhia recebeu ofício questionando 
certos lançamentos contábeis relacionados a operações societárias realizadas por 
sua controlada Via Varejo S.A. no exercício social de 2013. 

Um dos questionamentos da CVM dizia respeito ao ganho da reavaliação do 
investimento detido em Nova Pontocom, decorrente da alienação pela Via Varejo 
S.A. de participação societária para a Companhia, mencionada acima. 

A Companhia, em conjunto com a Via Varejo S.A., continua analisando os termos 
da decisão da área técnica da CVM e avaliando as medidas a serem 
eventualmente adotadas. 

Adicionalmente, conforme Fato Relevante divulgado no dia 7 de março, a 
Companhia informou que o pedido de efeito suspensivo em seu recurso à decisão 
constante do ofício mencionado foi deferido 

(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 
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 
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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. 

(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”  
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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. 

(vii) 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. 

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 
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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. 

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. 

Importante notar que, conforme informado em Fato Relevante divulgado pela 
Companhia no dia 18 de fevereiro, a Companhia recebeu ofício questionando 
certos lançamentos contábeis relacionados a operações societárias realizadas por 
sua controlada Via Varejo S.A. no exercício social de 2013. 

Um dos questionamentos da CVM dizia respeito ao tratamento contábil aplicado 
na aquisição pela Via Varejo S.A. de 75% do capital social da Bartira. 

A Companhia, em conjunto com a Via Varejo S.A., continua analisando os termos 
da decisão da área técnica da CVM e avaliando as medidas a serem 
eventualmente adotadas. 

Adicionalmente, conforme Fato Relevante divulgado no dia 7 de março, a 
Companhia informou que o pedido de efeito suspensivo em seu recurso à decisão 
constante do ofício mencionado foi deferido. 

 

(viii) Incorporação da subsidiária Sé 

Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 22 de dezembro de 
2015 foi aprovada a incorporação da subsidiária Sé Supermercados Ltda. (“Sé”) 
pela Companhia, com objetivo de unificação das atividades e da administração. 
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Essa unificação resultará na obtenção de benefícios de ordem administrativas, 
econômica e financeira.  

Os efeitos no balanço de 31 de dezembro de 2015 da controladora como resultado 
da incorporação da subsidiária Sé, estão sumariados no quadro abaixo, Por se 
tratar de incorporação de subsidiária integral, não houve alteração nas 
demonstrações financeiras consolidadas, nem impactos na demonstração do 
resultado nas demonstrações financeiras individuais (em milhões de reais): 

 

Ativo 31.12.2015  

    
Caixa e equivalentes de caixa  100 
Outros contas a receber  56 
Estoques 59 
Impostos a recuperar 14 

Total do ativo circulante 229 

 
 

Outras contas a receber 4 
Impostos a recuperar  3 
Partes relacionadas  2.707 
Imobilizado 228 
Intangíveis  2 

Total do ativo não circulante 2.944 
  

Total do ativo 3.173 

 
 

Passivo  

 
 

Empréstimos e financiamentos  1 
Partes relacionadas 390 
Outras contas a pagar 45 

Total do passivo circulante 436 

 
 

Empréstimos e financiamentos  21 
Outras contas a pagar 6 

Total do passivo não circulante 27 

 
 

Total do passivo 463 

 
 

Acervo líquido incorporado 2.710 

 

(ix) Incorporação da subsidiária Nova Holding 

Em AGE realizada em 22 de dezembro de 2015, foi aprovada a incorporação da 
subsidiária Nova Holding pela Companhia, com objetivo de unificação das 
atividades e da administração.  A Nova Holding tinha função de holding do negócio 
de e-commerce do Grupo. Essa unificação resultará na obtenção de benefícios de 
natureza patrimonial e financeira e otimizará a estrutura societária do grupo. 

Os efeitos no balanço de 31 de dezembro de 2015 da controladora como resultado 
da incorporação estão sumariados no quadro abaixo. Não houve alteração nas 
demonstrações financeiras consolidadas, nem impactos na demonstração do 
resultado nas demonstrações financeiras individuais (em milhões de reais): 
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Ativo 

 
31.12.2015 

   
 

Outros contas a receber  3  
Impostos a recuperar 29  

Total do ativo circulante 32  
  

 
Outras contas a receber 

 
Impostos a recuperar 262  
Partes relacionadas  2  
Investimento (65) 

Total do ativo não circulante 199  

 
  

Total do ativo 231  

  
 

Passivo 
 

  Partes relacionadas 226  
Outras contas a pagar 5  

Total do passivo circulante 231  
    

Total do passivo 231  

  
 

Acervo líquido incorporado -  

 

(x) Incorporação de outras subsidiárias 

Em AGE realizada em 29 de dezembro de 2014 foi aprovada a incorporação das 
subsidiárias integrais Vedra Empreendimento e Participações S.A., ECQD 
Participações Ltda., APE SPE 06 – Planejamento e Desenvolvimento de 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., GPA 5 Empreendimentos e Participações 
S.A., GPA 4 Empreendimentos e Participações S.A., Monte Tardeli 
Empreendimentos e Participações S.A., P.A. Publicidade Ltda., Vancouver 
Empreendimentos e Participações Ltda. e Duque Conveniências Ltda. pela 
Companhia, com objetivo de unificação das atividades e da administração. Essa 
unificação resultará na obtenção de benefícios de ordem administrativas, 
econômica e financeira. 

Os efeitos no balanço de 31 de dezembro de 2014 da controladora como resultado 
da incorporação das subsidiárias acima estão sumariados no quadro abaixo. Por 
se tratar de incorporação de subsidiárias integrais, não houve alteração nas 
demonstrações financeiras consolidadas, nem impactos na demonstração do 
resultado nas demonstrações financeiras individuais (em milhões de reais): 

Ativo 31.12.2014 

    
Caixa e equivalentes de caixa  1 
Outros contas a receber  2 
Impostos a recuperar 1 

Total do ativo circulante 4 

 
 

Outras contas a receber 54 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  3 
Partes relacionadas  38 
Investimento 12 
Intangíveis  39 

Total do ativo não circulante 146 
  

Total do ativo 150 
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Passivo  

 
 

Partes relacionadas 24 
Outras contas a pagar 3 

Total do passivo circulante 27 

 
 

Outras contas a pagar 1 

Total do passivo não circulante 1 

 
 

Total do passivo 28 

 
 

Acervo líquido incorporado 122 

 

(b) 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. 

Conforme divulgado pela Companhia e pela Cnova NV em 18 de dezembro de 2015, o 
Conselho de Administração da CNova contratou assessores jurídicos e contadores 
externos para realizar uma revisão de questões associadas a irregularidades na conduta 
de colaboradores relacionadas à gestão de estoques. As questões identificadas 
envolvem principalmente o tratamento de produtos devolvidos e danificados nos centros 
de distribuição de sua subsidiária brasileira Cnova Comércio Eletrônico S.A. (Cnova 
Brazil). A investigação também irá avaliar potenciais impactos contábeis e nas 
demonstrações financeiras relacionados à conduta sob análise.  

Paralelamente, o Conselho de Administração da Companhia autorizou na mesma data 
seu Comitê de Auditoria a acompanhar e assessorar o Conselho de Administração e o 
Comitê de Auditoria da Cnova, sempre que apropriado, na investigação em curso sobre 
esse assunto. 

De acordo com o que foi reportado pela CNova e reproduzido em Comunicado ao 
Mercado divulgado pela Companhia em 12 de janeiro de 2016: 

a) As investigações até a data do comunicado ao mercado indicaram uma potencial 
sobrestimação da Cnova nas vendas líquidas de aproximadamente R$ 110 
milhões (aproximadamente € 30 milhões) acumulado em 31 de dezembro de 
2015 (ajustado de maneira preliminar nos valores do 4T15). 

b) Um inventário compreensivo de 31 de dezembro de 2015 em todos os sete 
centros de distribuição no Brasil foi completado com o suporte de consultores 
externos. Os resultados indicam que nenhum ajuste significativo é necessário 
com base na contagem do inventário. Eles indicam, entretanto, que uma baixa 
ligada à mensuração do valor de itens danificados/retornados, que representam 
aproximadamente 10% dos estoques totais, será necessária. Além disso, uma 
discrepância material nas contas a receber relacionada aos itens 
danificados/retornados também foi identificada. O impacto combinado, baseado 
em estimativas preliminares, resultariam em provisões sem efeitos caixa entre R$ 
110 milhões e R$ 130 milhões (aproximadamente € 30 milhões e € 35 milhões) 
que reduziriam o EBIT da Cnova. 

c) Contas a pagar na Cnova Brasil. A CNova identificou saldos adicionais de contas 
a pagar de fornecedores e provedores no valor de aproximadamente R$ 70 
milhões (aproximadamente € 20 milhões). A contabilização de uma provisão 
relacionada também está prevista, o que reduziria o EBIT da Cnova.  



54 
 

 

d) Benchmark do método de valoração de Estoques. Como resultado de um 
trabalho de benchmark de métodos de mensuração do valor de estoques de 
empresas de comércio eletrônico, os custos de recebimento e armazenagem nos 
centros de distribuição deixarão de ser incorporados no valor dos estoques como 
prática do setor de varejo, sendo diretamente debitados nos resultados de acordo 
amplamente praticado non setor do comércio eletrônico. O impacto cumulativo 
não recorrente negativo é de € 10 milhões. *** A CNova enfatiza a avaliação do 
impacto dos ajustes citados acima no ano de 2015 e eventualmente períodos 
precedentes (demonstrações financeiras consolidadas anuais e comunicações 
financeiras trimestrais) está em curso.  
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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 2015. Em 2014, as alterações nas práticas 

contábeis estão descritas no item abaixo. 

 

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

 

Em 2014, as receitas e custos com locação de galerias comerciais, que anteriormente estavam 

contabilizadas como recuperação das despesas com vendas, foram reclassificadas para 

“receita operacional líquida” e “custo das mercadorias vendidas”, respectivamente, devido ao 

aumento de participação desta atividade no segmento Multivarejo e considerando as 

expectativas de novos lançamentos de empreendimentos “Conviva” e do aumento nas 

operações futuras, melhor apresentando esta atividade nas demonstrações financeiras da 

Companhia. A Administração da Companhia entende ser melhor proceder com a atual 

classificação para permitir comparabilidade e uma classificação definitiva dessas receitas e 

custos. 

 

(c) ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor 

 

Não houve ressalvas no parecer do nosso auditor independente com relação às nossas 

demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

2015, 2014 e 2013. 
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10.5 - Políticas contábeis críticas 

 

Julgamentos, estimativas e premissas 

A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia 
exige que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam 
os valores demonstrados de receitas, despesas, ativos e passivos e a evidenciação dos 
passivos contingentes no encerramento do exercício, porém, as incertezas quanto a essas 
premissas e estimativas podem gerar resultados que exijam ajustes substanciais ao valor 
contábil do ativo ou passivo em exercícios futuros. No processo de aplicação das políticas 
contábeis da Companhia, a Administração adotou os seguintes julgamentos, os quais 
tiveram o efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: 

a) Compromissos de arrendamento mercantil financeiro – a Companhia como 

arrendatária 

A Companhia e suas subsidiárias celebraram 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” 

Conforme método divulgado na nota 4.9 das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social de 2015, a Companhia efetuou teste para verificar os ativos que 
poderiam não ser recuperáveis e no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, 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 
(30% a 35%), representativo de transações entre empresas de varejo. Para 
as UGCs com valor de múltiplo inferior ao valor contábil, passamos a um 
método mais detalhado, descrito no Passo 3; 
 

 Passo 2: para uma seleção das UGCs localizadas em imóveis próprios (lojas 
próprias) obtivemos um laudo de avaliação elaborado por especialistas 
independentes e caso ainda permanecesse o indicativo de impairment, 
efetuamos os mesmos procedimentos utilizados para as UGCs de terceiros, 
descrito no Passo 3; e 

 

 Passo 3: elaboração de fluxo de caixa descontado da UGC, utilizando 
crescimento de Vendas entre 6,7% e 8% (5,9% e 7,5% em 31 de dezembro 
de 2014) para os próximos 5 anos. A taxa de desconto utilizada foi 12,5% 
(11,37% em 31 de dezembro de 2014). 

 
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 às 
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 12,5% 
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(11,37% em 31 de dezembro de 2014), e os fluxos de caixa que excedem o período 
de três anos são extrapolados utilizando uma taxa de crescimento de 6,2% para o 
Varejo e Eletro e de 8% para o Atacado (6,7% em 31 de dezembro de 2014). 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. Dada à vida útil indefinida 
da marca, consideramos na elaboração do fluxo de caixa descontado um crescimento 
perpétuo de 6,6% (6,7% em 31 de dezembro de 2014). A taxa de royalty utilizada foi 
0,4% para marca “ASSAÍ’, 0,7% 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$328 (R$354 em 31 de dezembro de 2014) em 31 de dezembro de 2015. 
Para os casos onde não se consegue justificar a realização, o potencial crédito de 
imposto de renda e contribuição social diferidos é baixado ou provisionado e em 31 
de dezembro de 2015 foi registrada provisão para não realização de R$261. Esses 
prejuízos não têm prazo prescricional, mas sua utilização conforme definido em lei é 
limitada a 30% do lucro tributável de cada exercício para as entidades legais 
brasileiras, e referem-se às suas subsidiárias que dispõem de oportunidades de 
planejamento tributário para utilização desses saldos. A nota explicativa n° 20 das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2015 fornece outros 
detalhes sobre impostos. 

 

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 
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liquidez, risco de crédito e volatilidade. Eventuais alterações das premissas referentes 
a esses fatores podem afetar o valor justo demonstrado dos instrumentos financeiros. 
 
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados ativamente em mercados 
organizados é apurado com base em cotações de mercado e 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. 
 

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. As 
premissas e modelos adotados na estimativa do valor justo referente às operações de 
pagamento baseado em ações estão evidenciados na nota explicativa nº 25.5 das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2015. 

 

f) Provisão para demandas judiciais 

A Companhia e suas subsidiárias são partes em diversos processos judiciais e 
administrativos (nota explicativa n° 22 das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social de 2015), 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. 
 

g) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 

A subsidiária Via Varejo possui saldos a receber de vendas efetuadas por meio de 
carnês, cuja estimativa de perda 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) Tributos 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 Grupo. Vide nota explicativa n° 11 das demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social de 2015 para maiores detalhes dos créditos e 
sua compensação. 
 

i) Estoques 

Os estoques estão mensurados pelo menor valor entre o custo de aquisição e o seu 
valor de realização, computados pelo custo ponderado médio. O valor líquido de 
realização é calculado pelo preço médio de venda, deduzido de: (i) tributos incidentes 
sobre a venda; (ii) despesas de pessoal atreladas diretamente a venda; (iii) custo da 
mercadoria; e (iv) demais custos necessários para trazer a mercadoria em condição 
de venda, exceto pelo negócio de e-commerce, que não efetua esta alocação dos 
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gastos aos estoques, cujo entendimento da aplicação é distinto. Os estoques são 
reduzidos ao seu valor recuperável através de estimativas de perda por roubo, furto, 
sucateamento, giro lento de mercadorias e estimativa de perda para mercadorias que 
serão vendidas com margem bruta negativa, incluindo produtos de mostruário. 
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10.6 - 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 

 

 Arrendamento operacional 

(A) Pagamentos mínimos não canceláveis 

 Consolidado 

 31.12.2015 31.12.2014 

   
Menos 1 ano                     51  18 

De 1 a 5 anos                   203  69 

Mais de 5 anos                   345  49 

Total                   599  136 

 

Refere-se a contratos não canceláveis de locação de imóveis até as respectivas 
datas de vencimento. Os contratos de arrendamento operacional variam de 3 a 
20 anos e na tabela acima estão divulgados os contratos não canceláveis. Há 
outros contratos de arrendamento operacional que na avaliação da 
Administração são considerados como canceláveis, cuja despesa é registrada 
pela fluência do prazo. O montante anual da despesa na rubrica "pagamentos 
não contingentes" com contratos de arrendamento operacional está 
demonstrado no item (iii) abaixo.  

(B) Pagamentos mínimos na rescisão de contratos de locação 

A Companhia avaliou e concluiu que os contratos de locação de imóveis são 
canceláveis durante sua vigência, e na ocorrência de cancelamento do contrato, 
serão devidos pagamentos mínimos de rescisão que, podem variar de 1 a 12 
meses do aluguel mensal ou um percentual fixo sobre o saldo contratual. 

 Controladora  Consolidado 

 31.12.2015 31.12.2014  31.12.2015 31.12.2014 

Pagamentos mínimos de aluguéis:      
Pagamentos mínimos na rescisão 245 235  746 769 

      

Total 245 235  746 769 

 

(C) Pagamentos contingentes 

A Administração considera o pagamento de aluguéis adicionais como 
pagamentos contingentes, que variam entre 0,1% e 4,5% das vendas. 

 

 Controladora Consolidado 

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Despesas (receitas) do exercício:      
Pagamentos contingentes  352 348 608 628 
Pagamentos não contingentes  137 148 997 916 
Subarrendamentos (*) (147) (131) (215) (168) 

(*) Refere-se principalmente aos contratos de alugueis a receber das galerias 
comerciais. 
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Arrendamento mercantil financeiro 

Os contratos de arrendamento mercantil financeiro totalizaram R$264 em 31 de 
dezembro de 2015 (R$263 em 31 de dezembro de 2014), de acordo com o quadro a 
seguir: 

 Controladora Consolidado 

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

      
Passivo de arrendamento mercantil 

financeiro - pagamentos mínimos de 
aluguel:     

Até 1 ano 30 25 44 34 
De 1 a 5 anos 91 87 157 133 
Mais de 5 anos 26 44 63 96 

Valor presente dos contratos de 
arrendamento mercantil financeiro 

147 156 264 263 

      
Encargos futuros de financiamento 179 15 238 60 

Valor bruto dos contratos de 
arrendamento mercantil financeiro 

326 171 502 323 

       

 

(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 2015 ou de 31 de dezembro de 2014. 

 

(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 2015 ou de 31 de dezembro de 2014.  

 

(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 2015 ou de 31 de dezembro e 

2014. 

 

(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 2015 ou de 31 de dezembro e 2014. 

 

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras, além dos mencionados 

no item 10.6(a) acima. 
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações 

financeiras 

 

(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da 

Companhia; 

 

De acordo com as normas contábeis vigentes, a Companhia divulga em suas demonstrações 

financeiras todas as transações relevantes da qual é parte, ou retenha qualquer risco por conta 

de participação societária ou contrato. Não há transações ou operações não evidenciadas nas 

demonstrações financeiras que possam impactar a Companhia significativamente. 

 

(b) natureza e o propósito da operação;  

 

Não aplicável. 

 

(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da 

Companhia em decorrência da operação. 

 

Não aplicável. 
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10.8 - Plano de negócios 

 

(a) investimentos 

 

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos 

previstos 

 

Em 28 de março de 2016, nossa administração submeteu aos acionistas uma proposta de 

Plano de Investimentos para o Multivarejo, GPA Malls e Assaí para o ano de 2016, no valor de 

até R$ 927.378.997,45, 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 a ser 

realizada em 27 de abril de 2016. Esse montante não contempla o Plano de Investimentos para 

a Via Varejo e Cnova.  

 

(ii) fontes de financiamento dos investimentos 

 

Obtemos recursos para nossas operações e investimentos, principalmente, por meio do nosso 

fluxo de caixa operacional, reserva de expansão, orçamento de capital, empréstimos bancários, 

securitização de recebíveis, financiamentos obtidos junto ao BNDES, além de captação de 

recursos no mercado de capitais mediante a emissão de debêntures.  

 

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos. 

 

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 operacional 

 

Não há eventos a divulgar. 

 

(c) novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já 

divulgadas; (ii) montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes 

totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços. 

 

Não aplicável. 
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10.9 - 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 DA ADMINISTRAÇÃO - ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO  
(ART. 10º DA ICVM 481/2009) 

 

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 27 de abril de 2016, às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro 

Luís Antonio, nº 3.142, nesta Capital, proposta de eleição dos Membros do Conselho de 

Administração, com prazo de mandato de dois anos. 

 

A proposta contempla a eleição de dois novos membros, os Srs. Ronaldo Iabrudi dos Santos 

Pereira e Carlos Mario Diez Gómez, em substituição a dois membros do mandato anterior. E a 

reeleição dos demais membros, quais sejam: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Strasser, 

Carlos Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, José Grabriel Loaiza Herrera, Luis 

Aranha Corrêa do Lago, Luiz Augusto de Castro Neves, Maria helena dos Santos Fernandes 

Santana e Yves Desjacques. 

 

Em atendimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481/2009, a administração 

anexa a presente proposta, as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de 

Referência da Companhia para ocupar o cargo de Membros do Conselho de Administração 

(Anexo I).  

 

Finalmente, a administração da Companhia informa que, conforme consta de suas informações 

públicas, não é possível que acionistas requeiram a adoção do processo de voto múltiplo uma 

vez que o acionista controlador da Companhia detém 99,94% das ações ordinárias de emissão 

da Companhia. 

 

São Paulo, 28 de março de 2016. 

 

 

A ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I – ARTIGO 10 DA ICVM 481/2009 
INFORMAÇÕES SOBRE OS INDICADOS PARA OCUPAR O CARGO DE MEMBROS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO  
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA 

 

12.5 – Informações dos administradores e membros do conselho fiscal 

 

(a) Nome Jean-Charles Henri Naouri 

(b) Data de nascimento 08/03/1949 

(c) Profissão Administradora de empresas 

(d) CPF ou Número do Passaporte Passaporte da República da França nº 
06AZ68039 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Presidente do Conselho de Administração 

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Pertence apenas ao Conselho de Administração 

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Não 

(l) Número de mandatos consecutivos 6 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

É membro do Conselho de Administração da 
Companhia desde 2005. É também presidente e 
diretor presidente do Grupo Casino, presidente 
de sua empresa-mãe, a Euris S.A.S., e 
presidente do Conselho de Administração da 
Cnova. Ele também possui os seguintes cargos: 
presidente do Conselho de Administração da 
Rallye S.A., membro do Conselho de 
Administração da F. Marc de Lacharrière 
FIMALAC S.A., vice-presidente do Casino 
Group Corporate Foundation e presidente da 
Euris Foundation. Em Junho de 2013, o Sr. 
Naouri foi indicado pelo Ministério das Relações 
Exteriores da França para ser um representante 
especial para relações econômicas com o 
Brasil. Nos últimos 5 anos, ele foi presidente e 
diretor presidente (até 2013) e membro do 
conselho de supervisão (até 2013) da Monoprix 
S.A., diretor presidente da Rallye S.A. (até 
2013), presidente da Finatis S.A. (até 2010), e 
membro do Conselho de Administração e do 
Comitê de Auditoria da Natixis S.A. (até 2010). 
De 1982 até 1986, o Sr. Naouri foi chefe da 
equipe do Ministério Social e da Solidariedade 
Nacional da França e do Ministério da 
Economia, Finanças e Orçamento da França. O 
Sr. Naouri é Inspetor de Finanças do governo 
francês. O Sr. Naouri possui graduação da 
Ecole Normale Supérieur e da Ecole Nationale 
d’Administration e é Ph.D. em Matemática e 
estudou na Universidade de Harvard. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 

Não aplicável 
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julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

 

(a) Nome Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser 

(b) Data de nascimento 06/07/1969 

(c) Profissão Administrador de empresas 

(d) CPF ou Número do Passaporte 234.109.258-64 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Vice-presidente do Conselho de Administração 
da Companhia desde 2012 e como membro do 
Conselho de Administração desde 2010  

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Membro do Conselho de Administração; 
Membro do Comitê Financeiro; Membro do 
Comitê de Governança Corporativa; Membro do 
Comitê de Recursos Humanos e Remuneração 
e Membro do Comitê de Administração do Plano 
de Outorga de Opções de Compra de Ações. 

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Não 

(l) Número de mandatos consecutivos 4 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

O Sr. Strasser atua como Presidente do Comitê 
de Recursos Humanos e Remuneração da 
Companhia. Ele também é membro do 
Conselho de Administração das seguintes 
sociedades do Grupo Casino: (i) Cnova desde 
2014; (ii) Éxito desde 2010; e (iii) Via Varejo 
desde 2012 (em que ele é vice-presidente 
desde 2013). Até 2014, o Sr. Strasser também 
atuou como membro do conselho de 
administração da Big C Supercenter plc., 
também pertencente ao Grupo Casino. Ele 
trabalha para o Grupo Casino desde 2007, onde 
atualmente atua como diretor de 
desenvolvimento corporativo e interesses em 
participações acionárias. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 
julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

Não aplicável 

 

(a) Nome Yves Desjacques 

(b) Data de nascimento 23/12/1967 

(c) Profissão Diretor de Recursos Humanos 

(d) CPF ou Número do Passaporte 09AH700733 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Membro do Conselho de Administração 

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na Membro do Comitê de Recursos Humanos e 
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Companhia Remuneração 

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Não 

(l) Número de mandatos consecutivos 6 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

O Sr. Desjacques é membro do Conselho de 
Administração da Companhia desde 2014. Ele 
também é membro do conselho de 
administração do Êxito, CNova N.V. e Mercialys 
S.A., uma afiliada imobiliária francesa do Grupo 
Casino. O Sr. Desjacques foi vice-presidente 
executivo de recursos humanos do Grupo 
Casino desde 2007. De 2001 até 2007, ele 
atuou como vice-presidente de recursos 
humanos e membro do comitê executivo da 
Védior France. De 1994 até 2001, o Sr 
Desjacques teve vários cargos na Generali 
Assurances, incluindo gerente de recursos 
humanos de 1994 até 1997, vice-presidente de 
recursos humanos de 1997 até 2001 e vice-
presidente de recursos humanos para funções 
corporativas compartilhadas de 1998 até 2001. 
De 1992 até 1994, ele foi diretor de recursos 
humanos da Commercial Union Assurances. 
Desde 2007, o Sr. Desjacques é presidente da 
Associação Francesa de Igualdade de 
Oportunidades em Educação. Ele tem mestrado 
em gerenciamento de recursos humanos 
internacionais da Universidade de Paris II, onde 
ele se especializou em legislação trabalhista, 
relações corporativas e recursos humanos. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 
julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

Não aplicável 

 

(a) Nome Eleazar de Carvalho Filho 

(b) Data de nascimento 26/07/1957 

(c) Profissão Economista 

(d) CPF ou Número do Passaporte 382.478.107-78 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Membro do Conselho de Administração  

(f) Data de Eleição 27/04/2016  

(g) Data de Posse 27/04/2016  

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Presidente do Comitê Financeiro; e Membro do 
Comitê de Auditoria 

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Sim, posto que não tem vínculo com (i) a 
Companhia, sua controladora direta ou indireta, 
controladas ou sociedade submetida a controle 
comum direto ou indireto; (ii) administrador da 
Companhia, sua controladora direta ou indireta, 
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ou controlada; (iii) pessoa autorizada a operar 
em seu mercado; e (iv) sócio detentor de 10% 
ou mais do capital votante da Companhia. 

(l) Número de mandatos consecutivos 3 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

O Sr. Eleazar de Carvalho Filho é membro 
independente do conselho de administração da 
Companhia desde 2012 e membro do conselho 
de administração da Cnova desde outubro de 
2014. Sócio fundador da Virtus BR Partners - 
empresa independente de consultoria financeira 
- e da Sinfonia Capital. Atualmente, o Sr. 
Carvalho Filho é também membro do conselho 
de administração da FMC Technologies, Inc. e 
da Brookfield Renewable Energy Partners. 
Anteriormente, foi Diretor Presidente do 
Unibanco Banco de Investimentos, presidente 
do BNDES e diretor superintendente do Banco 
UBS – Brasil. O Sr. Eleazar de Carvalho Filho 
foi Chairman da BHP Billiton Brasil e membro do 
conselho de administração da Petrobras, 
Centrais Elétricas Brasileiras, Vale, Tele Norte 
Leste Participações, Alpargatas, entre outras. É 
também o presidente do conselho de curadores 
da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 
julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

Não aplicável 

 

(a) Nome Luiz Aranha Corrêa do Lago 

(b) Data de nascimento 27/11/1950 

(c) Profissão Economista 

(d) CPF ou Número do Passaporte 375.703.317-53 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Membro do Conselho de Administração 

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Não aplicável 

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Sim, posto que não tem vínculo com (i) a 
Companhia, sua controladora direta ou indireta, 
controladas ou sociedade submetida a controle 
comum direto ou indireto; (ii) administrador da 
Companhia, sua controladora direta ou indireta, 
ou controlada; (iii) pessoa autorizada a operar 
em seu mercado; e (iv) sócio detentor de 10% 
ou mais do capital votante da Companhia. 

(l) Número de mandatos consecutivos 2 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

O Sr. Luiz Aranha Corrêa do Lago é membro 
independente do nosso conselho de 
administração desde 2014. Ele é professor de 
economia na Pontifícia Universidade Católica do 
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Rio de Janeiro desde 1979, sendo professor 
adjunto de 1979 a 1995 e professor pleno desde 
1995. O Sr. Lago é consultor do Grupo 
Lorentzen e membro do conselho de 
administração da Lorentzen Empreendimentos 
S.A. , da qual foi diretor de 1988 a 2006. Foi 
também Diretor de Mercado de Capitais do 
Banco Central do Brasil de 1987 a 1988, diretor 
técnico da Primus Corretora de Valores e 
Câmbios S.A. de 1986 a 1987,  consultor de 
economia da Associação Nacional dos Bancos 
de Investimento (ANBID), chefe do Centro de 
Estudos Monetários e de Economia 
Internacional de 1981 a 1986 e economista 
senior do Instituto Brasileiro de Economia, 
Fundação Getúlio Vargas, de 1978 a 1986. O 
Sr. Lago foi membro do conselho de 
administração da Aracruz Celulose S.A. de 1988 
a 2008, da Veracel S.A. de 2006 a 2008, da 
Arapar S.A. de 1988 a 2009 e da Companhia de 
Navegação Norsul de 1988 a 2010. O Sr. Lago 
é formado em economia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em 
economia pela Duke University e doutorado em 
economia pela Harvard University. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 
julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

Não aplicável 

 

(a) Nome Luiz Augusto de Castro Neves 

(b) Data de nascimento 29/10/1943 

(c) Profissão Diplomata aposentado 

(d) CPF ou Número do Passaporte 046.432.327-49 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Membro do Conselho de Administração 

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Presidente do Comitê de Desenvolvimento 
Sustentável e Membro do Comitê de 
Governança Corporativa 

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Sim, posto que não tem vínculo com (i) a 
Companhia, sua controladora direta ou indireta, 
controladas ou sociedade submetida a controle 
comum direto ou indireto; (ii) administrador da 
Companhia, sua controladora direta ou indireta, 
ou controlada; (iii) pessoa autorizada a operar 
em seu mercado; e (iv) sócio detentor de 10% 
ou mais do capital votante da Companhia. 

(l) Número de mandatos consecutivos 3 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 

O Sr. Luiz Augusto de Castro Neves é membro 
independente do Conselho de Administração da 
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últimos 5 anos Companhia desde 2012. Atualmente, o Sr. 
Castro Neves é sócio fundador da CN Estudos e 
Projetos Ltda., Presidente do Conselho 
Empresarial Brasil-China, Vice-Presidente do 
Centro Brasileiro de Relações Internacionais e 
membro do Conselho Técnico da Confederação 
Nacional do Comércio. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 
julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

Não aplicável 

 

(a) Nome Maria Helena dos Santos Fernandes Santana 

(b) Data de nascimento 23/06/1959 

(c) Profissão Economista 

(d) CPF ou Número do Passaporte 036.221.618-50 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Membro do Conselho de Administração  

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Presidente do Comitê de Governança 
Corporativa 

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Sim, posto que não tem vínculo com (i) a 
Companhia, sua controladora direta ou indireta, 
controladas ou sociedade submetida a controle 
comum direto ou indireto; (ii) administrador da 
Companhia, sua controladora direta ou indireta, 
ou controlada; (iii) pessoa autorizada a operar 
em seu mercado; e (iv) sócio detentor de 10% 
ou mais do capital votante da Companhia. 

(l) Número de mandatos consecutivos 3 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

A Sra. Santana é membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia 
desde 2013. Ela é também conselheira 
independente e coordenadora do comitê de 
auditoria da Totvs S.A., membro do comitê de 
auditoria do Itaú Unibanco Holding S.A. e 
curadora da Fundação IFRS. Ela foi conselheira 
independente da CPFL Energia S.A. A Sra. 
Santana foi anteriormente presidente da 
Comissão de Valores Mobiliários brasileira, ou 
CVM, de julho de 2007 até julho de 2012 e 
diretora da CVM de julho de 2006 até julho de 
2007. A Sra. Santana foi presidente do comitê 
executivo da International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) de 2011 até 
2012. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 

Não aplicável 
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julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

 

(a) Nome Carlos Mario Giraldo Moreno 

(b) Data de nascimento 21/09/1960 

(c) Profissão Advogado 

(d) CPF ou Número do Passaporte PE085281 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Membro do Conselho de Administração 

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Membro do Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração e do Comitê de Governança 
Corporativa  

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Não 

(l) Número de mandatos consecutivos 1 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

Sr. Carlos é Diretor Presidente do Grupo Éxito 
desde março de 2013, após ocupar por cinco 
anos o cargo de Diretor de Operações. 
Atualmente, é membro do Comitê Executivo do 
Casino. Em 2003, foi nomeado Presidente do 
Conselho da Associação Nacional de Negócios 
ANDI, principal associação do setor privado na 
Colômbia. Atualmente, é membro do conselho 
das seguintes entidades: Solla, ISA e Copa 
Airlines Colombia. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 
julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

Não aplicável 

 

(a) Nome Jose Gabriel Loaiza Herrera 

(b) Data de nascimento 19/03/1975 

(c) Profissão Administrador 

(d) CPF ou Número do Passaporte PE079042 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Membro do Conselho de Administração 

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Membro do Comitê de Recursos Humanos e 
Remuneração  

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Não 

(l) Número de mandatos consecutivos 1 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

Sr. José Gabriel é Vice-Presidente de Negócios 
Internacionais. Sr. José Gabriel atua como Vice-
Presidente Comercial do Grupo Éxito desde 
2011, tendo iniciado sua colaboração com a 
Companhia em 1996. Antes de assumir seu 
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atual cargo de Vice-Presidente Comercial, atuou 
como Diretor de Planejamento Financeiro de 
2008 a 2009, e em 2010 assumiu o cargo de 
Diretor de Entretenimento. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 
julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

Não aplicável 

 

(a) Nome Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira 

(b) Data de nascimento 14/05/1955 

(c) Profissão Psicólogo 

(d) CPF ou Número do Passaporte 223.184.456-72 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Membro do Conselho de Administração 

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Diretor Presidente e Membro do Comitê de 
Administração do Plano de Outorga de Opções 
de Compra de Ações 

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Não 

(l) Número de mandatos consecutivos 0 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

Diretor-Presidente da Companhia e Presidente 
do Conselho de Administração de Via Varejo 
desde 2014, onde foi eleito membro do 
Conselho de Administração em 2013. 
Anteriormente, foi o presidente do conselho de 
administração da Lupatech e Contax. Ele 
também atuou como membro do conselho da Oi 
/ Telemar e da Cemar. Iabrudi também atuou 
como CEO da Magnesita entre 2007 e 2011. 
Entre 1999 a 2006, trabalhou no Grupo 
Telemar, onde ocupou diversos cargos, 
incluindo presidente e CEO da Telemar 
Operadora e presidente da Contax. Entre 1997 
a 1999, atuou como CEO da FCA "Ferrovia 
Centro-Atlântica". De 1984 a 1997, ocupou os 
cargos de Diretor Financeiro e Administrativo e 
Gerente Geral de Recursos Humanos do Grupo 
Gerdau. Bacharel em psicologia pela PUC- MG, 
com mestrado em educação de adultos e em 
gestão de mudanças pela Universidade de Paris 
Dauphine. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 
julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

Não aplicável 
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(a) Nome Carlos Mario Diez Gómez 

(b) Data de nascimento 25/04/1960 

(c) Profissão Administrador 

(d) CPF ou Número do Passaporte PE079041 

(e) Cargo Eletivo Ocupado Membro do Conselho de Administração  

(f) Data de Eleição 27/04/2016 

(g) Data de Posse 27/04/2016 

(h) Prazo do Mandato 2 anos 

(i) Outros Cargos ou Funções Exercidos na 
Companhia 

Não 

(j) Indicação se foi eleito pelo  
controlador ou não 

Sim 

(j) Membro independente Não 

(l) Número de mandatos consecutivos 0 

(m) Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos 

Sr. Carlos Mario Diez Gómez trabalha para 
Almacenes Éxito S.A. desde 1992, ocupando 
cargos como diretor de lojas, diretor de 
comércio alimentício, gerente de integração 
Medelín – Bogotá – Éxito, gerente de 
administração de supermercados, vice 
presidente comercial, vice presidente de 
operações e atualmente como vice presidente 
de negócios de varejo. Possui experiência nas 
áreas de administração de canais de 
distribuição, produtividade e estratégia, 
liderança, fusões e aquisições e marketing e 
consumo de massa. Sr. Gómez é bacharel em 
administração de empresas pela Universidade 
EAFIT. 

(n) Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido nos último 5 
anos: (i) condenação criminal; (ii) 
condenação em processo administrativo da 
CVM; e (iii) condenação transitada em 
julgada que tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional 
ou comercial qualquer 

Não aplicável 
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12.6 – Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do 
conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, 
informar o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo 
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse 
no cargo 

 

Membros do Conselho de 

Administração 

Total de reuniões realizadas 

pelo respectivo órgão desde a 

posse do membro 

% de participação do 

membro nas reuniões 

realizadas após  

a posse  

JEAN-CHARLES HENRI 

NAOURI 

32 100% 

ARNAUD STRASSER 32 100% 

CARLOS MARIO GIRALDO 

MORENO 

3 100% 

ELEAZAR DE CARVALHO 

FILHO 

32 100% 

FILIPE DA SILVA 

NOGUEIRA 

3 100% 

JOSÉ GABRIEL LOAIZA 

HERRERA 

3 100% 

LUIZ ARANHA CORRÊA 

DO LAGO 

29 100% 

LUIZ AUGUSTO DE 

CASTRO NEVES 

32 100% 

MARIA HELENA DOS 

SANTOS FERNANDES 

SANTANA 

32 100% 

ROBERTO OLIVEIRA DE 

LIMA 

32 94% 

YVES DESJACQUES 29 91% 
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12.7 – Informações dos membros dos comitês  

Não aplicável em virtude de não haver eleição de membro para os comitês da Companhia. A 

atual composição dos comitês da Companhia, conforme descrita no Formulário de Referência, 

permanecerá a mesma até a próxima reunião do Conselho de Administração na qual poderão 

ser deliberadas eventuais alterações nos seus quadros.  

 

12.8 – Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro 
dos comitês no último exercício, informar o percentual de participação 
nas reuniões realizadas pelos respectivos órgãos no último exercício, que 
tenham ocorrido após a posse no cargo 
 

Comitê Financeiro 

Membros do 

Comitê Financeiro 

Total de reuniões realizadas pelo 

respectivo órgão desde a posse do 

membro 

% de participação do membro 

nas reuniões realizadas após  

a posse  

ARNAUD 

STRASSER 

15 73% 

ELEAZAR DE 

CARVALHO FILHO 

15 100% 

 

Comitê de RH e Remuneração 

Membros do Comitê de 

RH e Remuneração 

 

Total de reuniões realizadas 

pelo respectivo órgão desde a 

posse do membro 

% de participação do 

membro nas reuniões 

realizadas após  

a posse  

ARNAUD STRASSER 19 100% 

CARLOS MARIO 

GIRALDO MORENO 

01 100% 

JOSÉ GABRIEL LOAIZA 

HERRERA 

01 100% 

ROBERTO OLIVEIRA 

DE LIMA 

19 84% 

YVES DESJACQUES 19 88% 
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Comitê de Auditoria 

Membros do 

Comitê de 

Auditoria 

Total de reuniões realizadas pelo 

respectivo órgão desde a posse do 

membro 

% de participação do membro 

nas reuniões realizadas após  

a posse  

ELEAZAR DE 

CARVALHO FILHO 

42 98% 

 

Comitê de Governança Corporativa 

Membros do Comitê de 

Governança Corporativa 

Total de reuniões realizadas 

pelo respectivo órgão desde a 

posse do membro 

% de participação do 

membro nas reuniões 

realizadas após  

a posse  

ARNAUD STRASSER 14 93% 

CARLOS MARIO 

GIRALDO MORENO 

01 100% 

LUIZ AUGUSTO DE 

CASTRO NEVES 

14 100% 

MARIA HELENA DOS 

SANTOS FERNANDES 

SANTANA 

14 100% 

ROBERTO OLIVEIRA DE 

LIMA 

14 43% 

 

Comitê de Desenvolvimento Sustentável 

Membros do 

Comitê de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Total de reuniões realizadas 

pelo respectivo órgão desde a 

posse do membro 

% de participação do 

membro nas reuniões 

realizadas após  

a posse  

LUIZ AUGUSTO DE 

CASTRO NEVES 

11 100% 

ROBERTO OLIVEIRA DE 

LIMA 

11 55% 

 

12.9 – Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 

2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 

controladores 

Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 

administradores do emissor, controladas e controladores. 
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre 

administradores e controladas, controladores e outros 

 

O Sr. Jean-Charles Henri Naouri é Presidente do Conselho de Administração da Companhia e 

membro do Conselho de Administração da Wilkes Participações S.A., controladora direta da 

Companhia. Ele também é Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente do 

Casino Guichard Perrachon,  controlador indireto da Companhia. 

 

O Sr. Arnaud Strasser é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

Também é membro do Conselho de Administração da Wilkes Participações S.A., controladora 

direta da Companhia;ocupa o cargo de Diretor de Desenvolvimento e Participações do Casino 

Guichard Perrachon e de membro do Conselho de Administração do Almacenes Éxito S.A, 

ambos controladores indiretos da Companhia; e exerce o cargo de Vice-Presidente do 

Conselho de Administração da Via Varejo S.A. e membro do Conselho de Administração da 

Cnova NV, ambas as empresas controladas da Companhia. 

 

O Sr. Yves Desjacques é membro do Conselho de Administração da Companhia. Também 

ocupa o cargo de Diretor de Recursos Humanos do Casino Guichard Perrachon e de membro 

do Conselho de Administração do Almacenes Éxito S.A., ambos controladores indiretos da 

Companhia. 

 

O Sr. Carlos Mario Giraldo Moreno é membro do Conselho de Administração da Companhia e 

membro do Conselho de Administração da Wilkes Participações S.A., controladora direta da 

Companhia. Também ocupa o cargo de Diretor Presidente do Almacenes Éxito S.A., 

controlador indireto da Companhia. 

 

O Sr. José Gabriel Loaiza Herrera é membro do Conselho de Administração da Companhia. 

Também ocupa o cargo de Vice-Presidente Comercial do Almacenes Éxito S.A., controlador 

indireto da Companhia. 

 

O Sr. Eleazar de Carvalho Filho é membro do Conselho de Administração da Companhia e da 
CNova N.V., empresa controlada pela Companhia.  

 

O Sr. Carlos Mario Diez Gómez,  ocupa o cargo de Diretor Vice Presidente de Negócios de 

Varejo do Almacenes Éxito S.A., controlador indireto da Companhia. 

 
O Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira é Presidente do Conselho de Administração da Via 
Varejo e membro do Conselho de Administração da Cnova N.V., ambas as empresas 
controladas pela Companhia.  
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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, para o exercício social de 2016, no valor total de R$ 77.474.473,00, 

distribuído da seguinte forma: 

 

(a) Diretoria: até R$ 71.419.486,00, observado que esse valor engloba a despesa 

decorrente dos Planos de Opção de Compra de Ações, a qual não tem natureza de 

remuneração para fins trabalhistas; 

 

(b) Conselho de Administração: até R$ 5.370.987,00; e 

 
(c) Conselho Fiscal, se instalado: até R$ 684.000,00. 

 

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, 28 de março de 2016. 

 

A ADMINISTRAÇÃO 
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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. 

 

Os Diretores recebem, ainda, um pacote de benefícios alinhado às práticas de mercado, 

contemplando um plano de assistência médica, um plano de reembolso de despesas 

odontológicas, check up médico bienal, previdência privada, vale refeição, vale combustível e 

estacionamento no local de trabalho.  
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ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

 

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total 

nos exercícios sociais anteriores: 

 

Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015: 

 

 % 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  64,7%  25,7%  9,6% 100% 

Conselho Fiscal 100% 0% 0% 100% 

 

Para o 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% 

 

Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013: 

 

 % 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 38,49% 38% 23,51% 100% 

Conselho Fiscal 100% 0% 0% 100% 

 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

 

Para fixar a remuneração de nossos administradores realizamos regularmente pesquisas de 

mercado, de forma a avaliar se os critérios e condições que adotamos para a determinação da 

remuneração são satisfatórios e nos permitem a retenção de nossos profissionais, bem como 

analisar a necessidade de se propor ajustes em algum componente da remuneração que possa 

estar desalinhado. 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. 
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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. 

 

v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 

 

O Presidente do Conselho de Administração não recebe nenhum tipo de remuneração pois 

renunciou ao seu direito de receber. 

 

(c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 

 

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 

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 
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nossos resultados. Nesse sentido, entendemos que nossa política e prática de remuneração 

estão adequadas aos nossos interesses de curto, médio e longo prazo. 

 

(f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores 

diretos ou indiretos 

 

A remuneração de nossos administradores e membros dos comitês é suportada 

exclusivamente pela nossa Companhia. 

 

(g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 

evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia 

 

Não há qualquer remuneração ou benefício garantido aos nossos administradores ou membros 

dos nossos comitês vinculados à ocorrência de eventos societários. 
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13.2 Remuneração total do conselho de administração, diretoria 

estatutária e conselho fiscal 

 

Valores previstos para o exercício de 2016 

 

(Valores em R$, quando aplicável) 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Conselho 
Fiscal

2
 

Total 

Número de membros ........................................................  14 7 3 21 

Remuneração Anual Fixa ...............................................      

 Salário ou pró-labore .........................................  5.310.987 21.311.617 684.000 27.306.604 

 Benefícios direto e indireto ................................  - 4.760.751 - 4.760.751  

 Participações em comitês .................................      

 Outros ................................................................  60.000 5.374.336 0 [•] 5.434.336  

Remuneração Variável ...................................................      

 Bônus ................................................................      

 Participação de Resultados ..............................   30.025.356  
30.025.356 

 

 Participação em Reuniões ................................      

 Comissões .........................................................      

 Outros ................................................................  0 -    

Pós-Emprego ...................................................................      

Cessação do cargo  ........................................................      

Baseada em ações ..........................................................   9.947.426   9.947.426  

Total da Remuneração ...................................................  
5.370.987  

71.419.486  

 
684.000 

77.474.473  

     

 

 

Valores pagos no exercício de 2015  

 

(Valores em R$, quando aplicável) 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros ........................................................  12,5  6,75  0 19,25 

Remuneração Anual Fixa ...............................................      

 Salário ou pró-labore .........................................   4.023.312  30.041.266 0  34.067.578 

 Benefícios direto e indireto ................................    3.662.836   3.662.836 

 Participações em comitês .................................      

 Outros ................................................................      

Remuneração Variável ...................................................      

 Bônus ................................................................      

 Participação de Resultados ..............................    13.377.018   13.377.018 

 Participação em Reuniões ................................      

 Comissões .........................................................      

 Outros ................................................................      

Pós-Emprego ...................................................................      

Cessação do cargo  ........................................................      

Baseada em ações ..........................................................   5.000.000  5.000.000 

Total da Remuneração ...................................................  
 4.023.312 

52.081.121  

 
 0 56.107.433  

     

                                                           
2
 Conselho Fiscal não permanente nos termos do estatuto social da Companhia. Remuneração prevista para o caso de 

instalação do Conselho Fiscal em Assembleia Geral Ordinária. 
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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 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 
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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 2016, prevista a ser 

paga sobre 2015 e paga em 2014. 

 

Valores previstos para o exercício de 2016 

 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros ..............................  7 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  0 

 Valor previsto – metas atingidas ......  0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................   60.050.712  

 Valor previsto – metas atingidas ......  30.025.356 

 

Valores referentes ao exercício de 2015 

 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros ..............................  6,75 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  0 

 Valor previsto – metas atingidas ......  0 

 Valor efetivamente reconhecido ......  0 

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  R$ 23.951.847 

 Valor previsto – metas atingidas ......  R$ 13.377.018 

 Valor efetivamente reconhecido ......  R$ 11.373.789 

 

Valores previstos para o exercício de 2015 

 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros ..............................  6,75 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  0 

 Valor previsto – metas atingidas ......  0 
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Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto ......................  0 

 Valor máximo previsto .....................  23.951.847  

 Valor previsto – metas atingidas ......  13.377.018 

 

 

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 
 

 

Valores referentes ao exercício de 2013 

 

(Valores em R$, quando aplicável) Diretoria 

Número de membros ..............................  8 

Bônus  

 Valor mínimo previsto ......................   

 Valor máximo previsto .....................   

 Valor previsto – metas atingidas ......   

 Valor efetivamente reconhecido ......   

Participação no Resultado  

 Valor mínimo previsto ......................   

 Valor máximo previsto .....................  R$ 40.080.802 

 Valor previsto – metas atingidas ......  R$ 18.383.676 

 Valor efetivamente reconhecido ......  R$ 18.383.676 
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13.4 Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e 

diretoria estatutária 

 

Em 9 de maio de 2014, nossos acionistas aprovaram em assembleia geral extraordinária (i) a 

descontinuação do Plano de Opção de Compra de Ações “Ações com Açúcar” (“Plano de 

Opção Antigo”), aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 20 de dezembro de 

2006, para novas outorgas de opções, sem prejuízo das opções já outorgadas que 

permanecerão em vigor sob os mesmos termos e condições; (ii) a criação do Plano de Opção 

de Compra de Ações e seu respectivo contrato padrão de outorga (“Plano de Opção”); e (iii) a 

criação do Plano de Remuneração em Opção de Compra de Ações e seu respectivo contrato 

padrão de outorga (“Plano de Remuneração” e, em conjunto com o Plano de Opção Antigo e o 

Plano de Opção, os “Planos”). 

 

A seguir descrevemos os Planos que possuíam opções vigentes em 31 de dezembro de 2015: 

 

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 2015, encontravam-se em vigor opções outorgadas das Séries A6 e 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 
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administradores e empregados no nosso capital e nos acréscimos patrimoniais decorrentes dos 

resultados para os quais referidos administradores, empregados e prestadores de serviços 

tenham contribuído; e (iii) alinhar os interesses dos nossos administradores e empregados com 

os interesses de nossos acionistas, incentivando o desempenho desses profissionais e 

assegurando continuidade na administração da nossa Companhia. 

 

c. forma como o plano contribui para esses objetivos 

 

Os beneficiários do Plano de Opção Antigo são incentivados a gerar mais resultados para 

nossa Companhia, primeiramente para atingirem suas metas enquanto administradores e 

empregados da nossa Companhia, e, posteriormente, para terem suas ações, recebidas a 

título de remuneração, valorizadas. 

 

d. como o plano se insere na política de remuneração da Companhia 

 

O Plano de Opção Antigo constituía elemento da remuneração de nossos administradores e 

eram alinhados com nossa política de remuneração, que visa à retenção de nossos 

administradores e funcionários e no incentivo à geração de melhores resultados. 

 

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio 

e longo prazo 

 

Uma vez que as opções eram outorgadas anualmente e com base nos nossos resultados, 

entendemos que o Plano de Opção Antigo se alinhava com nossos interesses de curto prazo 

ao incentivar seus beneficiários a atingirem suas metas individuais e as metas de nossa 

Companhia. Ademais, promovia a retenção de nossos Diretores e funcionários beneficiários do 

Plano de Opção Antigo, bem como a atração de novos profissionais, alinhando-se com nossos 

interesses de médio prazo. Por fim, conforme exposto no item (j) abaixo, os beneficiários do 

Plano de Opção Antigo somente estariam aptos a exercer suas opções a partir de um 

determinado prazo de vínculo com nossa Companhia, o que os incentivava a gerarem 

melhores resultados a longo prazo, para terem suas ações valorizadas, além de retê-los por 

um maior período, alinhando-se com nossos interesses de longo prazo. 

 

f. número máximo de ações abrangidas 

 

O número máximo de ações abrangidas pelo Plano de Opção Antigo era de 15.500.000 ações 

preferenciais (conforme deliberado por nosso Conselho de Administração em Reunião 

realizada em 19 de fevereiro de 2013). 

 

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 
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Não havia número máximo de opções a serem outorgadas no âmbito do Plano de Opção 

Antigo, contanto que o número total de ações decorrentes de seu exercício não ultrapasse o 

limite indicado no item (f) acima e o limite de 2% do nosso capital social por Série. 

 

h. condições de aquisição de ações 

 

O Comitê de Stock Option estabeleceu em cada Série e, se necessário fosse, em cada caso, 

os prazos e as condições para aquisição do direito ao exercício das opções outorgadas, 

mediante disposição expressa no respectivo contrato de adesão assinado com o beneficiário. 

 

Para adquirir ações objeto do Plano de Opção Antigo, os beneficiários tinham que permanecer 

vinculados à nossa Companhia por um prazo específico, conforme exposto no item (j) abaixo, 

ressalvados os casos de desligamento descritos no item (n) abaixo. 

 

As opções podiam ser exercidas total ou parcialmente até o prazo de expiração da respectiva 

opção. Para informações sobre o prazo de expiração das opções atualmente em vigor, vide 

item 13.6 abaixo. 

 
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 
Nas opções classificadas como “Silver”, o preço de exercício por ação preferencial é o 

correspondente à média do preço de fechamento nas negociações de ações preferenciais de 

emissão da nossa Companhia realizadas nos últimos 20 pregões da 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 é 

correspondente a R$0,01. 

 
j. critérios para fixação do prazo de exercício 

 
Como regra geral do Plano de Opção Antigo, que podia ser alterada pelo Comitê de Stock 

Option em cada série, a aquisição do direito ao exercício da opção “Silver” dar-se-ia a partir do 

36º mês e até o 48º mês, contado da data de assinatura do respectivo contrato de adesão, 

tendo o beneficiário o direito de exercer 100% das opções. O exercício das opções 

classificadas como “Gold” ocorrerá no mesmo período, mas o percentual de tais opções 

sujeitas a exercício será determinado pelo Comitê de Stock Option no 35º mês, contado da 

data de assinatura do respectivo contrato de adesão. 

 
As opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção Antigo podem ser exercidas integral ou 

parcialmente. Vale ressaltar que as opções “Gold” são adicionais às opções “Silver” e, dessa 

forma, as opções “Gold” somente podem ser exercidas em conjunto com as opções “Silver”. 

 
k. forma de liquidação 

 
O preço referente ao exercício das opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção Antigo 

deve ser pago integralmente em moeda corrente nacional pelo beneficiário, sendo que o preço 

de exercício deve ser pago em 1 parcela devida 30 dias após a data de subscrição das 

respectivas ações, exceto nos casos de desligamento do beneficiário descritos no item (n) 

abaixo, hipóteses em que o preço de exercício deve ser pago à vista no ato da subscrição. 
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l. restrições à transferência das ações 

 
O Comitê de Stock Option poderá estabelecer restrições à transferência ou circulação das 

ações obtidas com o exercício das opções. 

 

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 

extinção do plano 

 

O número de ações a serem adquiridas no âmbito das Séries “Gold”, conforme exposto no item 

(j) acima, pode ser limitado pelo Comitê de Stock Option. 

 

O Plano de Opção Antigo e as opções outorgadas são automaticamente extintos no caso de 

dissolução ou liquidação da nossa Companhia. 

 

Por fim, o Comitê de Stock Option pode determinar a suspensão, alteração ou extinção do 

Plano de Opção Antigo sem o consentimento prévio dos beneficiários, desde que não haja 

prejuízo aos seus direitos e obrigações. 

 

n. efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos 

previstos no plano de remuneração baseado em ações 

 

No caso de desligamento involuntário de qualquer beneficiário do Plano de Opção Antigo até o 

último dia útil do 35º mês contado da data de assinatura de seu respectivo contrato de adesão, 

será adquirido o direito de exercício de 100% das opções classificadas como “Silver” e “Gold”. 

Nessa hipótese, não será aplicável a variação no número de ações decorrentes do exercício de 

opções classificadas como “Gold” determinadas pelo Comitê de Stock Option, descrita no item 

(j) acima, sendo objeto de exercício o número total de ações atribuído inicialmente pelo Comitê. 

 

No caso de desligamento involuntário de qualquer beneficiário do Plano de Opção Antigo entre 

o último dia útil do 35º mês e o último dia útil do 48º mês contado da data da assinatura do 

respectivo contrato de adesão, também será adquirido o direito de exercício de 100% das 

opções classificadas como “Silver” e “Gold”. No entanto, nessa hipótese, permanecerá 

aplicável a variação pelo Comitê de Stock Option no número de ações decorrentes do exercício 

de opções classificadas como “Gold”, descrita no item (j) acima.  

 

Em ambos os casos, os beneficiários tem que comunicar sua intenção de exercer as opções a 

eles outorgadas em até 15 dias, contados da data de seu desligamento. 

 

No caso de desligamento voluntário de qualquer beneficiário do Plano de Opção Antigo, e/ou 

por justa causa, conforme a legislação trabalhista, não será adquirido direito de exercício das 

opções classificadas como “Silver” ou “Gold”. 

 

No caso de morte, invalidez ou incapacidade permanente de qualquer beneficiário, serão 

aplicáveis as regras de desligamento involuntário descritas acima, podendo o exercício da 

opção ser realizado por pessoa devidamente habilitada pelo poder competente. 
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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 2015, encontravam-se em vigor opções 

outorgadas das Séries B1 e B2 do Plano de Remuneração. 

 

São elegíveis para participar do Plano de Remuneração os empregados e administradores da 

Companhia, sendo certo que poderão também participar os empregados e administradores das 

sociedades integrantes do GPA, que sejam considerados executivos-chave (“Participante”), 

ficando todos eles sujeitos à aprovação do Conselho de Administração da Companhia ou do 

Comitê, conforme aplicável. 

 

A participação do Participante no Plano de Remuneração não interfere na remuneração a que 

este faz jus como empregado e/ou administrador da Companhia, tais como salário, honorário, 

pró-labore, benefício, participação no lucro e/ou qualquer outra vantagem ou remuneração. 

 

b. principais objetivos do plano 

 

O Plano de Remuneração estabelece as condições para que a Companhia outorgue opções de 

compra de ações a seus administradores e empregados, tendo por objetivos: (i) atrair e manter 

vinculados à Companhia (ou conforme o caso, a sociedades do GPA) executivos e 

profissionais altamente qualificados; (ii) propiciar a participação dos administradores e 

empregados da Companhia ou conforme o caso, de sociedades do GPA no capital da 

Companhia e nos acréscimos patrimoniais decorrentes dos resultados para os quais referidos 

administradores e empregados tenham contribuído; (iii) estimular a consecução dos objetivos 

sociais da Companhia; e (iv) alinhar os interesses dos administradores e empregados da 

Companhia ou de sociedades do GPA com os dos acionistas da Companhia, desta forma, 

incentivando o desempenho desses profissionais e assegurando sua continuidade na 

administração da Companhia. 

 

c. forma como o plano contribui para esses objetivos 

 

O Plano de Remuneração contribui para os objetivos da Companhia ao incentivar o 

alinhamento de seus interesses de longo prazo e dos interesses dos altos executivos para a 

obtenção de alta performance e valorização da Companhia. 

 

d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

 

A Companhia acredita que, ao atribuir aos Participantes a possibilidade de assumirem posição 

de investidor, estimula que a atuação de tais Participantes na gestão da Companhia seja feita 

com vistas à criação de valor para ela e seus acionistas. 
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e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e 

longo prazo 

 

Por meio do Plano de Remuneração, a Companhia busca estimular a melhoria em sua gestão, 

visando ganhos pelo comprometimento com os resultados em longo prazo. A melhoria dos 

resultados e valorização das ações de emissão da Companhia, por sua vez, maximizam os 

ganhos dos Participantes na posição de investidor em conjunto com os demais acionistas da 

Companhia. 

 

f. número máximo de ações abrangidas 

 

As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano de Remuneração poderão 

conferir direitos de aquisição sobre um número de ações que não exceda 2% (dois por cento) 

do total de ações preferenciais de emissão da Companhia. O número total de ações emitidas 

ou passíveis de serem emitidas, nos termos do Plano de Remuneração, 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 Remuneração, conforme descrito no item (f) acima. 

 

Cada opção de compra de ações dará ao Participante o direito a subscrever ou adquirir 1 

(uma) ação preferencial de emissão da Companhia. 

 

h. condições de aquisição de ações 

 

A outorga das opções de compra de ações será formalizada pela assinatura entre a 

Companhia e o Participante do contrato de opção, o qual deverá especificar o número total de 

ações objeto da respectiva opção, o prazo e as condições para a efetiva aquisição do direito de 

exercício da opção, as condições para tal exercício, o preço de aquisição e as condições para 

seu pagamento, observado o disposto no Plano de Remuneração (“Contrato de Opção”). 

 

Para os fins do Plano de Remuneração, a data da deliberação pelo Comitê da série de outorga 

de opções de compra será a data em que as opções deverão ser consideradas outorgadas aos 

respectivos Participantes, desde que o Participante, ainda que em data posterior à data de 

deliberação pelo Comitê, aceite integrar o Plano de Remuneração com a formalização do 

Contrato de Opção (“Data de Outorga”). 

 

O Participante que desejar exercer suas opções de compra deverá comunicar por escrito à 

Companhia, durante o Período de Exercício (conforme definido no item (i) abaixo), a sua 

intenção de fazê-lo, indicando a quantidade de opções que deseja exercer. Tal comunicação 

deverá seguir o modelo de termo de exercício anexo ao respectivo Contrato de Opção (“Termo 

de Exercício de Opção”). 

 

O Participante poderá exercer suas opções de compra total ou parcialmente, em uma ou mais 

vezes, desde que para cada exercício envie o correspondente Termo de Exercício de Opção 

durante o Período de Exercício. 
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i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 

O preço de exercício de cada opção de compra de ações outorgada no âmbito do Plano de 

Remuneração deverá ser correspondente a R$0,01 (um centavo) (“Preço de Exercício”). 

 

j. critérios para fixação do prazo de exercício 

 

As opções concedidas a um Participante não serão exercíveis pelo período de 36 (trinta e seis) 

meses contados da Data de Outorga (“Período de Carência”), e somente poderão ser 

exercidas no período que se inicia no primeiro dia do 37º (trigésimo sétimo) mês, contado da 

Data da Outorga, e se encerra no último dia do 42º (quadragésimo segundo) mês, contado da 

Data da Outorga (“Período de Exercício”), ressalvadas as hipóteses de antecipação, conforme 

item (n) e subitens aplicáveis, abaixo. 

 

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 
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de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Comitê realizar o ajuste 

correspondente no número e classe das ações objeto das opções outorgadas e seu respectivo 

preço de exercício, para evitar distorções na aplicação do Plano de Remuneração. 

 

n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos 

no plano de remuneração baseado em ações 

 

Nas hipóteses de desligamento do Participante por demissão, com ou sem justa causa, 

renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os 

direitos a ele conferidos, de acordo com o Plano de Remuneração, poderão ser extintos ou 

modificados, observado o disposto abaixo: 

 

Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Participante: 

 

(i) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, de 

forma involuntária, mediante dispensa sem justa causa, ou destituição do seu cargo sem 

violação dos deveres e atribuições de administrador, o Participante poderá exercer, no prazo 

de 10 (dez) dias contados da data do desligamento, o número de opções calculado pro rata 

temporis em relação ao Período de Carência. Não havendo o exercício pelo Participante no 

prazo acima mencionado, todas as opções de compra não exercidas serão automaticamente 

extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a 

qualquer indenização; 

 

(ii) for desligado da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, de 

forma involuntária, mediante dispensa por justa causa, ou destituição do seu cargo por violar os 

deveres e atribuições de administrador, todas as opções de compra já exercíveis ou ainda não 

exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, 

restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 

notificação, e sem direito a qualquer indenização; 

 

(iii) desligar-se da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, de 

forma voluntária, pedindo demissão do seu emprego, ou renunciando ao seu cargo de 

administrador, todas as opções de compra já exercíveis ou ainda não exercíveis de acordo com 

o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, restarão automaticamente 

extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a 

qualquer indenização; 

 

(iv) desligar-se da Companhia (ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, por 

aposentadoria, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da aposentadoria, o Participante 

poderá exercer todas as opções de compra de acordo com o Contrato de Opção, inclusive as 

opções de compra em Período de Carência, observadas as demais disposições do item 6 do 

Plano Remuneração. Não havendo o exercício pelo Participante no prazo acima mencionado, 

todas as opções de compra não exercidas serão automaticamente extintas, de pleno direito, 

independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e 

 

(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 
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compra de acordo com o Contrato de Opção, inclusive as opções de compra em Período de 

Carência, observadas as demais disposições do item 6 do Plano de Remuneração. Não 

havendo o exercício pelos herdeiros ou sucessores legais do Participante no prazo acima 

mencionado, todas as opções de compra não exercidas serão automaticamente extintas, de 

pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer 

indenização. 

 

 

PLANO DE OPÇÃO 
 

a. termos e condições gerais 

 

O Plano de Opção será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual 

instituiu o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração para assessorá-lo na administração 

do Plano de Opção (“Comitê”). 

 

Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das séries do 

Plano de Opção e, sempre que for necessário, para decidirem sobre as questões suscitadas a 

respeito do Plano de Opção. Cada série de outorga de opções de compra receberá a letra “C” 

seguida de um número. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 

encontravam-se em vigor opções outorgadas da Série C1 e C2 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. 
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d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

 

A Companhia acredita que, ao atribuir aos Participantes a possibilidade de assumirem posição 

de investidor, estimula que a atuação de tais Participantes na gestão da Companhia seja feita 

com vistas à criação de valor para ela e seus acionistas. 

 

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e 

longo prazo 

 

Por meio do Plano de Opção, a Companhia busca estimular a melhoria em sua gestão, visando 

ganhos pelo comprometimento com os resultados em longo prazo. A melhoria dos resultados e 

valorização das ações de emissão da Companhia, por sua vez, maximizam os ganhos dos 

Participantes na posição de investidor em conjunto com os demais acionistas da Companhia. 

 

f. número máximo de ações abrangidas 

 

As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano de Opção poderão conferir 

direitos de aquisição sobre um número de ações que não exceda 2% (dois por cento) do total 

de ações preferenciais de emissão da Companhia. O número total de ações emitidas ou 

passíveis de serem emitidas nos termos do Plano de Opção 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 
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deverá seguir o modelo de termo de exercício anexo ao respectivo Contrato de Opção (“Termo 

de Exercício de Opção”). 

 

O Participante poderá exercer suas opções de compra total ou parcialmente, em uma ou mais 

vezes, desde que para cada exercício envie o correspondente Termo de Exercício de Opção 

durante o Período de Exercício. 

 

i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 

Para cada série de outorga de opções no âmbito do Plano de Opção, o preço de exercício de 

cada opção de compra de ações deverá ser o correspondente a 80% da média do preço de 

fechamento das negociações das ações preferenciais de emissão da Companhia realizadas 

nos últimos 20 (vinte) pregões da 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”), ressalvadas as hipóteses de antecipação, conforme 

item (n) e subitens aplicáveis, abaixo. 

 

k. forma de liquidação 

 

Até o dia 30 do mês em que receber o Termo de Exercício da Opção, a Companhia deverá 

informar por escrito ao respectivo Participante: (i) o preço total de exercício a ser pago, 

resultante da multiplicação do Preço de Exercício pela quantidade de opções informada pelo 

Participante no Termo de Exercício da Opção; (ii) a data de entrega ao Participante das ações 

objeto do exercício das opções, a qual deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias contados da 

data de recebimento do Termo de Exercício da Opção (“Data de Aquisição das Ações”); e (iii) o 

período em que o Participante deverá efetuar o pagamento do preço total de exercício, em 

moeda corrente, por meio de cheque ou transferência eletrônica disponível para a conta 

bancária de titularidade da Companhia, observado que a data limite de pagamento será 

sempre o 10º (décimo) dia que antecede a Data de Aquisição das Ações. 

 

I. restrições à transferência das ações 

 

O Participante estará impedido, durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da Data 

de Aquisição das Ações de, direta ou indiretamente, vender, ceder, permutar, alienar, transferir, 

conferir ao capital de outra sociedade, outorgar opção, ou, ainda, celebrar qualquer ato ou 

acordo que resulte, ou possa resultar, na alienação, direta ou indireta, onerosa ou gratuita, de 

todas ou quaisquer das ações adquiridas pelo exercício da opção de compra no âmbito do 

Plano de Opção. 
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m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 

extinção do plano 

 

Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano de Opção, as opções 

outorgadas nos termos do Plano de Opção extinguir-se-ão automaticamente, cessando todos 

os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos: (i) mediante o seu exercício integral, na 

forma estabelecida no item 6 do Plano de Opção; (ii) após o decurso do prazo de vigência da 

opção de compra; (iii) mediante o distrato, por comum acordo entre a Companhia e o 

Participante, do Contrato de Opção; (iv) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua 

falência decretada; ou (v) nas hipóteses previstas no item (n) abaixo. 

 

Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação do Plano de 

Opção venham a ser alterados como resultado de bonificações, desdobramentos, 

grupamentos, conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações 

de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Comitê realizar o ajuste 

correspondente no número e classe das ações objeto das opções outorgadas e seu respectivo 

preço de exercício, para evitar distorções na aplicação do Plano de Opção. 

 

n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos 

no plano de remuneração baseado em ações 

 

Nas hipóteses de desligamento do Participante por demissão, com ou sem justa causa, 

renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os 

direitos a ele conferidos de acordo com o Plano de Opção poderão ser extintos ou modificados, 

observado o disposto abaixo: 

 

Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano de Opção, o Participante: 

 

(i) for desligado da Companhia ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, de 

forma involuntária, mediante dispensa sem justa causa, ou destituição do seu cargo sem 

violação dos deveres e atribuições de administrador, o Participante poderá exercer, no prazo 

de 10 (dez) dias contados da data do desligamento, o número de opções calculado pro rata 

temporis em relação ao Período de Carência. Não havendo o exercício pelo Participante no 

prazo acima mencionado, todas as opções de compra não exercidas serão automaticamente 

extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a 

qualquer indenização; 

 

(ii) for desligado da Companhia ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, de 

forma involuntária, mediante dispensa por justa causa, ou destituição do seu cargo por violar os 

deveres e atribuições de administrador, todas as opções de compra já exercíveis ou ainda não 

exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, 

restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 

notificação, e sem direito a qualquer indenização; 

 

(iii) desligar-se da Companhia ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, de 

forma voluntária, pedindo demissão do seu emprego, ou renunciando ao seu cargo de 

administrador, todas as opções de compra já exercíveis ou ainda não exercíveis de acordo com 

o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, restarão automaticamente 



100 
 

 

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 

 

(v) desligar-se da Companhia ou de qualquer sociedade do GPA, conforme o caso, por 

falecimento ou invalidez permanente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 

falecimento ou declaração de invalidez permanente, conforme o caso, os herdeiros e 

sucessores legais do Participante, conforme aplicável, poderão exercer todas as opções de 

compra de acordo com o Contrato de Opção, inclusive as opções de compra em Período de 

Carência, observadas as demais disposições do item 6 do Plano de Opção. Não havendo o 

exercício pelos herdeiros ou sucessores legais do Participante no prazo acima mencionado, 

todas as opções de compra não exercidas serão automaticamente extintas, de pleno direito, 

independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização. 
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13.5 Remuneração baseada em ações do conselho de administração e 

da diretoria estatutária 

 

As tabelas abaixo indicam a remuneração baseada em ações reconhecidas em nosso 

resultado nos últimos 3 (três) exercícios sociais e a prevista para o exercício social corrente, do 

Conselho de Administração e da Diretoria. 

 

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2016)  

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Nº total de membros 14  8 

Nº de membros remunerados 0 4 

Preço médio ponderado de exercício:   

(a) Das opções em aberto no início do exercício social 

n/a 

0,01 (A6 Gold) 

64,13 (A6 Silver) 

0,01 (A7 Gold) 

80,00 (A7 Gold) 

0,01 (B1) 

83,22 (C1) 

0,01 (B2) 

77,27 (C2) 

 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social n/a n/a 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social n/a 0 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social n/a 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções 

outorgadas 
n/a  0,01% 

 

Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2015 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Nº total de membros 11 6 

Nº de membros remunerados 0 4 

Preço médio ponderado de exercício:   

(a) Das opções em aberto no início do exercício social n/a 0,01 (A6 Gold) 
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64,13 (A6 Silver) 

0,01 (A7 Gold) 

80,00 (A7 Gold) 

0,01 (B1) 

83,22 (C1) 

0,01 (B2) 

77,27 (C2) 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social n/a 0 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social 

n/a 

0,01 (A5 gold) 

54,69 (A5 Silver) 

0,01 (A6 Gold) 

64,13 (A6 Silver) 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social n/a 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções 

outorgadas 
n/a 0,01% 

 

Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2014 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Nº total de membros 9 7,08 

Nº de membros remunerados 0 3 

Preço médio ponderado de exercício (em R$):   

(a) Das opções em aberto no início do exercício social (por opção) n/a R$ 0,01 (A5 gold) 

R$ 54,69 (A5 Silver) 

R$ 0,01 (A6 Gold) 

R$ 64,13 (A6 Silver) 

R$ 0,01 (A7 Gold) 

R$ 80,00 (A7 Gold) 

R$ 0,01 (B1) 

R$ 83,22 (C1) 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social n/a 0 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social n/a 0 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social n/a 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções 

outorgadas 
n/a 0,01% 
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Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2013 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Nº total de membros 13,75 9 

Nº de membros remunerados 0 8 

Preço médio ponderado de exercício (em R$):   

(a) Das opções em aberto no início do exercício social (por opção) n/a R$ 0,01 (A4 Gold) 

R$ 46,49 (A4 Silver) 

R$ 0,01 (A5 Gold) 

R$ 54,69 (A5 Silver) 

R$ 0,01 (A6 Gold) 

R$ 64,13 (A6 Silver) 

R$ 0,01 (A7 Gold) 

R$ 80,00 (A7 Gold) 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social n/a 0 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social n/a R$ 0,01 (A4 Gold) 

R$ 46,49 (A4 Silver) 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social n/a 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções 

outorgadas 
n/a n/a 

 

Para cada outorga que é reconhecida no resultado dos 3 (três) últimos exercícios sociais e do  

exercício social corrente: 

 

Série A4: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 24/05/2010 

Quantidade de opções outorgadas 

n/a 

1.193 (Silver) 

4.782 (Gold) 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 31/05/2011 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/05/2014 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 
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Valor justo das opções na data da outorga 

n/a 

R$ -8.935,57 (Silver) 

R$ 186.450,18 (Gold) 

Série A5: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 31/05/2011 

Quantidade de opções outorgadas 

n/a 

2.563 (Silver) 

2.562 (Gold) 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 31/05/2014 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/05/2015 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga 

n/a 

R$ 21.836,76 (Silver) 

R$ 161.918,4 (Gold) 

Série A6: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 15/03/2012 

Quantidade de opções outorgadas 

n/a 

8.320 (Silver) 

8.442 (Gold) 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 31/03/2015 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/03/2016 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga 

n/a 

R$ 168.646,4 (Silver) 

R$ 712.420,38 (Gold) 

Série A7: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 15/03/2013 

Quantidade de opções outorgadas n/a 12.969 (Silver) 
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12.961 (Gold) 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 31/03/2015 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/03/2016 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga 

n/a 

R$ 331.876,71 (Silver) 

R$ 1.368.422,38 (Gold) 

Série B1: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 30/05/2014 

Quantidade de opções outorgadas n/a 23.752 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2017 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2017 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga n/a R$ 2.418.666,16 

 

Série C1: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 30/05/2014 

Quantidade de opções outorgadas n/a 23.750 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2017 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2017 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a 180 dias 

Valor justo das opções na data da outorga n/a R$ 442.225,00 

 

Série B2: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 
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Data de outorga n/a 29/05/2015 

Quantidade de opções outorgadas n/a 107.674 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2018 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2018 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga n/a R$ 34,60 

 

Série C2: 

 

Companhia Brasileira de Distribuição 

 Conselho de Administração Diretoria 

Outorga de opções de compra de ações Não Sim 

Data de outorga n/a 29/05/2015 

Quantidade de opções outorgadas n/a 107.662 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 01/06/2018 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 30/11/2018 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a 180 dias 

Valor justo das opções na data da outorga n/a R$ 85,64 
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13.6 Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício social 

 

Os membros do nosso Conselho de Administração não são elegíveis aos nossos planos de opção de compra de ações em vigor. Abaixo apresentamos as 

opções em aberto da nossa Diretoria em 2015. 

 

Valores referentes ao exercício de 2015 

 

  Diretoria  

Número total de membros 

Número de membros remunerados  ....................................................................................................  

  4  

Em relação a cada outorga de 
opções:* 

 Série A5 – Silver Série A6 – Gold Série A6 – Silver Série A7 – Gold Série A7 – Silver Série B1 Série C1 Série B2 Série C2 

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  29/05/2015  29/05/2015 

Quantidade de opções outorgadas (em 
nº de ações).......................................................................................................................................  

0 0 0 0 12.961 12.969  23.752  23.750  107.674  107.662 

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  01/06/2018  01/06/2018 

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  30/11/2018  30/11/2018 

Prazo de restrição à transferência das 
ações .................................................................................................................................................  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  180 dias  N/A 180 dias 

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 0 0 0 0,01 80,00 0,01 83,22  0,01  77,27 

 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 N/A N/A 

 Exercidas durante o exercício 
social (em R$, por ação) ................................................................................................................  

0,01 54,69 0,01 64,13 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  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 18,58  85,64 8,38 

Diluição potencial em caso de exercício 
das opções ...............................................................................................................................................  

0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0%  0%  0% 
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13.7 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 2013, 2014 e 2015. 

 

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 2013, 2014 e 2015. 

 

Valores referentes ao exercício de 2015 

 

 Diretoria 

Numero total de membros  2 

Em relação às opções exercidas e ações entregues: Série A5 – Gold Série A5 – Silver  Série A6 – Gold Série A6 – Silver  

 Número de ações ........................................................................................................................................................................................  2.563 2.562  8.442 8.320  

 Pré         Preço médio ponderado de exercício  

                                           (em R$ por ação) ...............................................................................................................................................................................................  
0,01 46,49  0,01 64,13  

 Valor total da diferença entre o valor de exercício e o 
valor de mercado das ações relativas às opções 
exercidas (em R$, por ação) .......................................................................................................................................................................  

56,91 10,43  56,91 -7,21  

* Os diretores estatutários não exerceram opção de compra de ações no exercício de 2015.  

 

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.  
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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  

 

 



13.8 Informações necessárias para a compreensão dos dados 

divulgados nos itens 13.6 a 13.7 – Método de precificação do valor das 

ações e das opções 

 

a. modelo de precificação 

 

O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o modelo 

Black-Scholes-Merton de precificação de opções. 

 

 

b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 

ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da 

opção, dividendos esperados e taxa de juros livre de riscos 

 

O valor de mercado de cada opção concedida é estimado na data de concessão usando o 

modelo Black-Scholes-Merton de precificação de opções, considerando as seguintes 

premissas, quanto às opções vigentes em 2015:  

 

 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 

Série B2: R$ 93,37  

Série C2: R$ 93,37  

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 

Série B2: R$ 0,01 

Série C2: R$ 77,27 

Volatilidade atualizada esperada 22,09% a 24,34% 

Prazo de vida das opções  3 anos 

Dividendos esperados 0,96%a 1,37% 

Taxa de juros livre de riscos 11,70% a 12,72% 

Valor justo da opção na data da outorga (por opção) Vide item 13.6 acima 

 

c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de 

exercício antecipado 

 

Não consideramos para efeito de precificação das opções os exercícios antecipados 

decorrentes de desligamento involuntário, falecimento ou invalidez do beneficiário, bem como 

em decorrência de eventos societários. 
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Adotamos a premissa de que as opções serão exercidas a partir do momento em que as 

opções se tornarem exercíveis. Dessa forma, o prazo de vida das opções adotado nos cálculos 

é de 3 anos, de acordo com a série de outorga e correspondentes prazos de carência das 

opções. 

 

d. forma de determinação da volatilidade esperada 

 

Para o cálculo da volatilidade esperada, foi utilizado o desvio padrão dos logaritmos naturais 

das variações diárias históricas do preço das ações de emissão de nossa Companhia, de 

acordo com o prazo de vigência das opções. 

 

e. outras características incorporadas na mensuração do valor justo das opções 

 

Não há características adicionais a informar neste item. 
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13.9 Participações detidas por membros do conselho de administração, 

da diretoria estatutária e do conselho fiscal 

 

a. Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, emitidas pelo 

emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle 

comum: 

 

Participação Direta + Indireta 

(% do capital social total da CBD) 

 

Conselho de Administração  7,81% 

 

Diretoria    0,11% 

 

Conselho Fiscal   N/A* 

 

* Não houve instalação do Conselho Fiscal durante o exercício 2015. 

 

 

b. Outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus 

controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum. 

 

Conselho de Administração  0 

 

Diretoria    0 

 

Conselho Fiscal   N/A** 

 

** Não houve instalação do Conselho Fiscal durante o exercício 2015. 
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13.10 Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros 

do conselho de administração e aos diretores estatutários 

 

 Diretoria 

Número de membros remunerados  

Número de membros 
1
 ....................................................................................................................................  

5,08 

Nome do plano ...............................................................................................................................................  Plano de Previdência Privada do Grupo Pão de Açúcar, 
com a Brasilprev Seguros e Previdência S.A 

Quantidade de administradores que reúnem as condições 
para se aposentar ...........................................................................................................................................  

Nenhum  

Condições para se aposentar antecipadamente .............................................................................................  - Ter, no mínimo, 60 anos de idade; 

- Ter, no mínimo, 10 anos de vínculo com o Grupo Pão de 
Açúcar; 

- Ter, no mínimo, 5 anos de contribuição ao Plano de 
Previdência; e 

- Ter cessado o vínculo com o Grupo Pão de Açúcar. 

Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de 
previdência até o encerramento do último exercício social, 
descontada a parcela relativa a contribuições feitas 
diretamente pelos administradores (em R$) ....................................................................................................  

R$ 2.288.029,70 

Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o 
último exercício social, descontada a parcela relativa a 
contribuições feitas diretamente pelos administradores (em 
R$) .................................................................................................................................................................  

R$ 818.034,27 

Possibilidade e condições para resgate antecipado ........................................................................................  É possível o resgate antecipado, em caso de desligamento 
do beneficiário de nossa Companhia. Quanto ao resgate 
das contribuições efetuadas por nossa Companhia, o saldo 
da reserva será liberado de acordo com a seguinte 
proporção: 

- Nenhum resgate, caso tenha contribuído por menos de 5 
anos; 

- Resgate de 50% do saldo, caso tenha contribuído por 5 a 
6 anos; 

- Resgate de 60% do saldo, caso tenha contribuído por 6 a 
7 anos; 

- Resgate de 70% do saldo, caso tenha contribuído por 7 a 
8 anos; 

- Resgate de 80% do saldo, caso tenha contribuído por 8 a 
9 anos; 

- Resgate de 90% do saldo, caso tenha contribuído por 9 a 
10 anos; e 

- Resgate de 100% do saldo, caso tenha contribuído por 
mais de 10 anos. 

 

1
 O número de membros de nossa Diretoria informado na tabela acima corresponde à média anual do número de 

Diretores apurado mensalmente, conforme tabela abaixo: 

 

Mês Nº de Membros da 
Diretoria 

Janeiro 0 
Fevereiro 5 

Março 6 
Abril 6 
Maio 6 
Junho 6 
Julho 6 
Agosto 6 
Setembro 6 
Outubro 5 
Novembro 5 
Dezembro 4 

Total 61 

Nº total de membros / 12 5,08 
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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 2015 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 2015 

 
Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

54,55% 0% 0% 35,29% 

 

 

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% 

 

13.14 Remuneração de membros do conselho de administração, da 

diretoria estatutária ou do conselho fiscal recebida por qualquer razão 

que não a função que ocupam 

 

Valores referentes ao exercício de 2015 

 

Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

 

Valores referentes ao exercício de 2014 

 

Conselho de Administração Diretoria Conselho Fiscal Total 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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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 

 

 

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 

 

Não há 
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EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
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PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 
 

 

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 2016, no valor de até R$ 927.378.997,45, 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, 28 de março de 2016. 

 

A DIRETORIA 
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PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO DE SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 

 

 

A administração da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”), nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM nº 

481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), vem pela presente 

submeter à apreciação de V.Sas., reunidos em assembleia geral ordinária e extraordinária, a 

ser realizada no dia 27 de abril de 2016, às 10:00 horas (“AGOE”), na sede social da 

Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 

Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, CEP 01402-901, a presente proposta (“Proposta”).  

 

 
1-  OBJETO  
 
Conforme Fato Relevante de 3 de março de 2016, o objeto desta Proposta é consubstanciar os 

termos e condições relativos à operação societária do grupo econômico ao qual pertence a 

Companhia, que consiste na cisão parcial da Sendas (conforme definida abaixo) e 

incorporação de seu acervo cindido pela Companhia (“Cisão Parcial” ou “Operação”).  

 

As informações exigidas pelo Artigo 8º da Instrução CVM 481, pelo fato de a Cisão Parcial 

proposta envolver partes relacionadas, estão disponibilizadas no Anexo 1 à presente Proposta.  

 

 
2 - OPERAÇÃO  
 
A Operação consiste na cisão parcial, nos termos dos Artigos 227 e 229, §3º da Lei das S.A., 

da Sendas Distribuidora S.A., sociedade por ações fechada, com sede na Cidade de São João 

de Meriti, Estado do Rio de Janeiro, na Rua João Antônio Sendas, nº 286, parte, Jardim José 

Bonifácio, CEP 25565-330, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.057.223/0001-71 e na Junta 

Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.300.272.909 (“Sendas”), subsidiária da 

Companhia, com a consequente incorporação do acervo cindido pela Companhia, controladora 

da Sendas.  

 

Os principais termos da Cisão Parcial, conforme exigidos pelo Artigo 20-A da Instrução CVM 

481, encontram-se descritos no Anexo 2 à presente Proposta.  

 

A Cisão Parcial acarretará a transferência, e consequente incorporação, pela Companhia, de 

ativos e passivos constantes da parcela cindida da Sendas (“Acervo Cindido”).  

 

A Cisão Parcial não acarretará alteração do capital social da Companhia, uma vez que, em 

decorrência da Operação, parte do investimento que a Companhia possui na Sendas será 

cancelada e substituída pelos ativos e passivos constantes do Acervo Cindido incorporado pela 

Companhia.  

 

2.1 Demais condições aplicáveis à Operação  
 

Uma vez que a Cisão Parcial seja aprovada pelos acionistas da Companhia e pela Companhia, 

na qualidade de acionista de Sendas, cumprirá às administrações das sociedades envolvidas 

na Operação praticar todos os atos, registros e averbações necessários para a implementação 

da Cisão Parcial.  
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Caso reste aprovada, conforme descrito no Protocolo de Cisão Parcial, a Operação produzirá 

efeitos a partir de 1º de maio de 2016. 

 
 
3 DOCUMENTOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO  
 
3.1 - Protocolo  
 
Conforme disposto na Lei das S.A., os termos e condições da Operação deverão constar em 

protocolo negociado e celebrado entre os órgãos de administração das sociedades envolvidas. 

 

Referido protocolo deve incluir as seguintes informações: (i) os critérios de avaliação do 

patrimônio líquido, a data base da avaliação e o tratamento das variações patrimoniais 

posteriores; (ii) como se dará a sucessão em direitos e obrigações em razão da Cisão Parcial; 

(iii) os atos societários necessários para deliberar a respeito da Cisão Parcial; e (iv) todas as 

demais condições a que estiver sujeita a Cisão Parcial.  

 

Além do protocolo, a legislação exige a elaboração de justificação da operação a ser submetida 

à apreciação da assembleia geral das sociedades envolvidas, devendo detalhar: (i) os motivos 

ou fins da Cisão Parcial, e o interesse da Companhia na realização da Operação; e (ii) a 

consequente redução do capital social da Sendas mediante o cancelamento, proporcional ao 

acervo cindido, de uma parcela das ações de titularidade da Companhia que serão substituídas 

pelos ativos e passivos constantes do Acervo Cindido, que será incorporado pela Companhia.  

 

O “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Senda Distribuidora S.A.”, que consubstancia 

os termos e condições e a justificação da Cisão Parcial (“Protocolo de Cisão Parcial”), 

celebrado entre as administrações das sociedades envolvidas em 28 de março de 2016, faz 

parte da presente Proposta na forma do Anexo 3.1. 

 
3.2 - Laudo de Avaliação  
 

O laudo de avaliação contábil do acervo cindido da Sendas a ser vertido à Companhia (“Laudo 

de Avaliação da Cisão Parcial”), Anexo 3.2 à presente Proposta, conforme disposto no Artigo 

226 da Lei das S.A., foi preparado pela Magalhães Andrade (conforme definido abaixo), 

empresa de avaliação independente contratada pela administração da Companhia. Nos termos 

da legislação societária, a contratação da Magalhães Andrade deverá ser ratificada pela 

acionista da Sendas.  

 

Conforme o Laudo de Avaliação, o valor do Acervo Cindido, avaliado na data base de 31 de 

dezembro de 2015, é de R$ 7.219.343,34 (sete milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e 

quarenta e três reais e trinta e quatro centavos). Nos termos do Protocolo de Cisão Parcial, a 

Companhia absorverá eventuais variações patrimoniais ocorridas entre a data base de 

avaliação e a data da efetiva Cisão Parcial.  

 

3.3 Informações sobre a Avaliadora  
 
A administração da Companhia, para fins do Artigo 21 da Instrução CVM 481, apresenta as 

seguintes informações a respeito de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 62.657.242/0001-00, cadastrada no registro do CRC/SP sob o nº 

2SP000233/O-3, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, n° 1.893, 6º andar, conjuntos 61 e 62, Jardim Paulistano, CEP 01452-

001 (“Magalhães Andrade”), contratada como empresa avaliadora responsável pela elaboração 
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do Laudo de Avaliação: (i) Avaliador recomendado. Para a elaboração do Laudo de Avaliação, 

a administração da Companhia recomendou a contratação da empresa independente 

Magalhães Andrade. (ii) Descrição da capacitação técnica de Magalhães Andrade. (iii) A 

descrição da capacitação técnica de Magalhães Andrade para a elaboração do Laudo de 

Avaliação integra o Anexo 3.3(ii) à presente Proposta.  

 
Proposta de trabalho apresentada. A proposta de trabalho apresentada por Magalhães 

Andrade à Companhia encontra-se disponível para consulta dos Srs. Acionistas na sede da 

Companhia.  

 
Relação entre Magalhães Andrade, a Companhia e partes relacionadas nos últimos 3 

(três) anos. A relação dos trabalhos executados pela Magalhães Andrade nos últimos 3 (três) 

anos integra o Anexo 3.3(iv) à presente Proposta.  

 
 
4 - AUSÊNCIA DOS LAUDOS DO ARTIGO 264 DA LEI DAS S.A.  
 
Em complementação às considerações acima, a Companhia esclarece que não será elaborado 

o laudo exigido pelo Artigo 264 da Lei das S.A., uma vez que, no contexto da Cisão Parcial, 

não há relação de troca de ações ou interesses de minoritários da Sendas a serem tutelados, 

uma vez que a Companhia é titular da totalidade das ações da Sendas; e o laudo previsto no 

Artigo 264 da Lei das S.A. teria apenas valor informacional.  

 
 
5 - APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS  
 
A presente Proposta foi recomendada pelo comitê de auditoria e aprovada pelo conselho de 

administração da Companhia em reuniões realizadas em 02 e 03 de março de 2016, 

respectivamente, conforme atas que se encontram à disposição de V.Sas. na sede da 

Companhia e nas respectivas páginas eletrônicas da Companhia (www.gpari.com.br/), da CVM 

(www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).  

 
 
6 - ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA  
 
Conforme descrito no Protocolo de Cisão Parcial, não haverá alteração ao estatuto social da 

Companhia em decorrência da Operação.  

 
 
7 - MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA AGOE  
 
As seguintes matérias serão deliberadas na AGOE: 
 
(i) a ratificação da contratação de Magalhães Andrade como empresa especializada que 

realizou a avaliação contábil do Acervo Cindido na data base de 31 de dezembro de 2015, para 

fins da Operação;  

(ii) a aprovação do Laudo de Avaliação;  

(iii) a aprovação da incorporação, pela Companhia, do Acervo Cindido; e  

(iv) caso restem aprovadas as matérias acima, autorização e ratificação de todos os atos dos 

administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e 

aprovadas pelos acionistas da Companhia.  
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8 - CONCLUSÕES  
 
Pelos motivos acima e em conformidade com a legislação societária, o Estatuto Social da 

Companhia e as disposições da presente Proposta, a administração da Companhia recomenda 

à V.Sas. a aprovação da Operação na AGOE a se realizar em 27 de abril de 2016, bem como 

das demais matérias a ela relacionadas, conforme descrito acima.  

 
Por fim, a administração esclarece que esta Proposta, o Laudo de Avaliação e o Protocolo de 

Cisão Parcial encontram-se disponíveis na sede social da Companhia, nas páginas eletrônicas 

da Companhia (www.gpari.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA 

(www.bmfbovespa.com.br).  

 
 
 

São Paulo, 28 de março de 2016 
 

 

A ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO 1 À PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO DE SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 
INFORMAÇÕES SOBRE PARTES RELACIONADAS 

(conforme Artigo 8º da Instrução CVM 481) 
 

1 Nome e qualificação das partes relacionadas interessadas: 

Sendas Distribuidora S.A., sociedade por ações fechada, com sede na Cidade de São João 

do Meriti, Estado do Rio de Janeiro, na Rua João Antônio Sendas, nº 286, parte, Jardim José 

Bonifácio, CEP 25565-330, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.057.223/0001-71 e na Junta 

Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.300.272.909. 

2 Natureza da relação da parte relacionada interessada com a Companhia: 

A Companhia é acionista titular da totalidade das ações da Sendas.  

3 Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela Companhia que 

sejam de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente: 

A Sendas não é titular nenhuma ação ou outro valor mobiliário de emissão da Companhia. 

4 Eventuais saldos existentes, a pagar e a receber, entre as partes envolvidas: 

Os saldos de ativos e passivos relativos a contratos existentes entre a Sendas e a Companhia, 
os quais estão descritos no Anexo 4.1.2(v) ao Protocolo de Cisão Parcial, serão liquidados por 
confusão patrimonial. 

5 Descrição detalhada da natureza e extensão do interesse em questão: 

A proposta da Cisão Parcial será submetida à deliberação da assembleia geral ordinária e 
extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 27 de abril de 2016. 
 
Conforme descrito no item 2 do Protocolo de Cisão Parcial, a Companhia possui interesse na 
aprovação da Cisão Parcial, tendo em vista que a Cisão Parcial resultará em benefícios de 
natureza patrimonial e financeira para a o que otimizará a condução dos negócios atualmente 
conduzidos pela Sendas, que ficarão concentrados na CBD reduzindo custos em áreas 
administrativas e com o cumprimento de obrigações acessórias e gerando aproveitamento de 
sinergias. 
 
Imediatamente antes da Operação, ocorrerá uma outra operação societária no grupo ao qual 
pertencem a Companhia e a Sendas, por meio da qual a Barcelona Comércio Varejista e 
Atacadista S.A. sociedade por ações fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Aricanduva, 5.555, Âncora E, Vila Aricanduva, CEP 03527-000, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 07.170.943/0001-01 na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o 
NIRE 35.300.320.590 (“Barcelona”), sociedade controlada pela Companhia, será incorporada 
pela Sendas. 
 
Referida incorporação acarretará aumento do capital social da Sendas em valor 
correspondente à diferença entre o valor patrimonial contábil total da Barcelona e o valor 
patrimonial contábil da participação detida pela Sendas na Barcelona, sendo que as ações da 
Sendas emitidas em decorrência da incorporação serão atribuídas à Companhia em 
substituição às ações ordinárias da Sendas de que a Companhia era titular, as quais serão 
extintas pela Incorporação. 

6 Recomendação da administração acerca da proposta, destacando as vantagens e 

desvantagens da operação para a Companhia: 

A administração avaliou a Cisão Parcial sob a perspectiva do interesse da Companhia e 
concluiu que ela atende ao melhor interesse da Companhia e de seus acionistas. 
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Pelo acima, a administração entende que a Cisão Parcial beneficiará a todos os acionistas da 
Companhia, independentemente de espécie ou classe, sendo que, uma vez que não haverá 
aumento de capital em decorrência da Cisão Parcial, não haverá diluição da participação 
atualmente detida pelos acionistas no capital social da Companhia.  

7 Caso a matéria submetida à aprovação da assembleia seja um contrato sujeito às 

regras do artigo 245 da Lei nº 6.404, de 1976. 

Não aplicável. 
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ANEXO 2 À PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO DE SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 

INFORMAÇÕES SOBRE A REORGANIZAÇÃO 
(conforme Anexo 20-A da Instrução CVM 481) 

 
Em cumprimento ao disposto no Artigo 20-A da Instrução CVM 481, a Companhia disponibiliza 
as seguintes informações para a realização da assembleia geral ordinária e extraordinária, a 
ocorrer em 27 de abril de 2016, às 10:00 horas, em sua sede social: 

1 Protocolo e justificação da operação, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 

6.404, de 1976. 

O Protocolo de Cisão Parcial encontra-se no Anexo 3.1 a esta Proposta. 

2 Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do direito de 

voto ou a transferência de ações de emissão das sociedades subsistentes ou 

resultantes da operação, arquivados na sede da companhia ou dos quais o 

controlador da companhia seja parte. 

A Companhia possui acordo de acionistas, o qual está devidamente arquivado na sede social 
da Companhia, bem como disponível na sua página eletrônica (www.gpari.com.br/), e nas 
páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br).  

3 Descrição da operação, incluindo: 

(a) Termos e condições: 

A Operação compreenderá a cisão parcial da Sendas e a incorporação do Acervo Cindido pela 
Companhia. 
 
O patrimônio líquido da Sendas, a ser vertido e incorporado pela Companhia, é composto pelos 
ativos e passivos listados no Anexo 1 ao Laudo de Avaliação (“Acervo Cindido”).  
 
De acordo com o Laudo de Avaliação, o valor contábil total do Acervo Cindido, equivale a 

R$ 7.219.343,34 (sete milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três reais e 

trinta e quatro centavos), na data base de 31 de dezembro de 2015. 

A Cisão Parcial acarretará a redução do capital social da Sendas. Não haverá aumento do 

capital social da Companhia, uma vez que, em decorrência da incorporação do Acervo Cindido, 

parte do investimento que a Companhia possui na Sendas será cancelada, e substituída pelos 

ativos e passivos constantes do Acervo Cindido incorporado pela Companhia.  

Os saldos de ativos e passivos relativos a contratos existentes entre a Sendas e a Companhia 

serão liquidados por confusão patrimonial. 

(b) Obrigações de indenizar: (i) os administradores de qualquer das 

companhias envolvidas; (ii) caso a operação não se concretize. 

Não há.  
 

(c) Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das 

sociedades envolvidas ou resultantes, antes e depois da operação. 

Caso a Cisão Parcial seja implementada, parte das ações de emissão da Sendas será 
cancelada, na proporção do Acervo Cindido. 
 

http://www.gpari.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
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Não haverá, entretanto, alteração nos direitos e vantagens das demais ações de emissão da 
Sendas ou tampouco alteração nos direitos e vantagens das ações ordinárias e preferenciais 
de emissão da Companhia em decorrência da Cisão Parcial. 
 

(d) Eventual necessidade de aprovação por debenturistas ou outros credores. 

Não há. 
 

(e) Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em 

caso de cisão. 

O Acervo Cindido é composto pelos seguintes elementos ativos e passivos, conforme descritos 
no Protocolo de Cisão Parcial, resumidamente detalhados abaixo: 
 

 Acervo Cindido 

Ativo R$ 1.626.011.986,91 

Passivo R$ 1.618.792.643,57 

Patrimônio líquido R$ 7.219.343,34 

 
(f) Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de 

valores mobiliários. 

A Companhia já possui registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM. A Sendas 
não pretende obter referido registro. 

4 Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere a 

eventos societários específicos que se pretenda promover. 

A Cisão Parcial não alterará a condução dos negócios sociais da Companhia, vez que ela 
representa a mera substituição de parte da participação societária da Companhia na Sendas 
pelos ativos e passivos constantes do Acervo Cindido.  

5 Análise dos seguintes aspectos da operação: 

(a) Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) sinergias, (ii) 

benefícios fiscais; e (iii) vantagens estratégicas. 

A Cisão Parcial está alinhada com a estratégia de otimização das estruturas societária e de 
negócios do grupo ao qual a Companhia e a Sendas pertencem. Com isso, pretende-se reduzir 
custos em áreas administrativas e com o cumprimento de obrigações acessórias e gerar 
aproveitamento de sinergias, o que resultará em benefícios de natureza patrimonial e financeira 
para a Companhia e para a Sendas. 
 

(b) Custos. 

A Administração da Companhia estima que os custos de realização da Cisão Parcial serão da 
ordem de, aproximadamente, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), incluídas as despesas com 
publicações, auditores, avaliadores, advogados e demais profissionais contratados para 
assessoria na Operação. 
 

(c) Fatores de risco. 

Com a Cisão Parcial, pretende-se transferir os negócios atualmente realizados pela Sendas a 
fim de concentrá-los na CBD e aproveitar as sinergias obtidas com esta integração. Esse 
processo de integração pode resultar em dificuldades de natureza operacional, comercial, 
financeira, contratual e tecnológica, o que pode fazer com que não se consiga aproveitar as 
sinergias esperadas, ou implicar em perdas ou despesas não previstas. 
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A administração da Companhia pode, portanto, não ser capaz de implementar com êxito a 
integração pretendida, ou de obter os retornos esperados sobre os investimentos relativos à 
Cisão Parcial, o que poderá afetar adversamente a Companhia. 
 

(d) Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais alternativas 

que poderiam ter sido utilizadas para atingir os mesmos objetivos, 

indicando as razões pelas quais essas alternativas foram descartadas. 

Não aplicável. A Companhia conduziu estudos gerais sobre as alternativas que poderiam ter 
sido adotadas alternativamente à Cisão Parcial, analisando e comparando todas as opções, 
concluindo ser a Cisão Parcial, assim como foi apresentada nesta Proposta, a alternativa que 
se mostrou mais eficiente e compatível com os objetivos e expectativas da Companhia. 
 

(e) Relação de substituição. 

Não aplicável, tendo em vista que não haverá aumento de capital da Companhia em 
decorrência da Cisão Parcial. 
 

(f) Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou 

sociedades sob controle comum: 

(i) Relação de substituição de ações calculada de acordo com o artigo 

264 da Lei nº 6.404, de 1976. 

Não aplicável. Vide item 5(e) acima. 
 

(ii) Descrição detalhada do processo de negociação da relação de 

substituição e demais termos e condições da operação. 

Não aplicável. Vide item 5(e) acima. 
 

(iii) Caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) meses, 

de uma aquisição de controle ou de aquisição de participação em 

bloco de controle: (a) Análise comparativa da relação de substituição 

e do preço pago na aquisição de controle; e (b) Razões que justificam 

eventuais diferenças de avaliação nas diferentes operações. 

Não aplicável. Vide item 5(e) acima. 
 

(iv) Justificativa de por que a relação de substituição é comutativa, com a 

descrição dos procedimentos e critérios adotados para garantir a 

comutatividade da operação ou, caso a relação de substituição não 

seja comutativa, detalhamento do pagamento ou medidas 

equivalentes adotadas para assegurar compensação adequada. 

Não aplicável. Vide item 5(e) acima. 

6 Cópia das atas de todas as reuniões do conselho de administração, conselho 

fiscal e comitês especiais em que a operação foi discutida, incluindo eventuais 

votos dissidentes. 

As atas das reuniões do conselho de administração e do comitê de auditoria da Companhia 
que discutiram e/ou aprovaram os termos da Cisão Parcial encontram-se no Anexo 2(6) a esta 
Proposta. 
 
Referidas atas foram também disponibilizadas na sede da Companhia e na páginas eletrônicas 
da Companhia (www.gpari.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br). 

http://www.gpari.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
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7 Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos de 

avaliação das envolvidas na operação postos à disposição do acionista 

controlador em qualquer etapa da operação. 

O Laudo de Avaliação encontra-se no Anexo 3.2 a esta Proposta. 
 

7.1 Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições financeiras, 

empresas e os profissionais que tenham elaborado os documentos mencionados 

no item 7 e as sociedades envolvidas na operação. 

Não há.  

8 Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades resultantes da 

operação. 

O estatuto social da Companhia não será alterado em decorrência da Cisão Parcial.  
 
Em decorrência da Cisão Parcial, o capital social da Sendas será reduzido e passará de 
R$ 2.704.505.394,00 (dois bilhões, setecentos e quatro milhões, quinhentos e cinco mil, 
trezentos e noventa e quatro reais), dividido em 1.848.980.048 (um bilhão, oitocentos e 
quarenta e oito milhões, novecentas e oitenta mil e quarenta e oito) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, para R$ 2.697.286.050,00 (dois bilhões, seiscentos e 
noventa e sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil e cinquenta reais), dividido em 
1.842.676.943 (um bilhão, oitocentos e quarenta e dois milhões, seiscentas e setenta e seis 
mil, novecentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de 
titularidade da Companhia. Como consequência, o estatuto social da Sendas deverá ser 
alterado para refletir a seguinte nova redação do caput do Artigo 4º: 
 
“Artigo 4º. O capital social da Companhia totalmente integralizado em moeda corrente 
nacional, créditos e/ou bens, é de R$ 2.697.286.050,00 (dois bilhões, seiscentos e noventa e 
sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil e cinquenta reais), dividido em 1.842.676.943 (um 
bilhão, oitocentos e quarenta e dois milhões, seiscentas e setenta e seis mil, novecentas e 
quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 

9 Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos termos da 

norma específica. 

Em virtude do disposto no Artigo 10 da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015 
(“Instrução CVM 565”), este item não se aplica à Companhia, tendo em vista que não haverá 
aumento de capital, relação de substituição entre as ações da Sendas e as ações da 
Companhia ou diluição dos acionistas da Companhia. 
 
Com relação à Sendas, a Cisão Parcial será realizada considerando-se o valor patrimonial 
contábil do Acervo Cindido, conforme refletido no balanço patrimonial da Sendas na data de 
referência de 31 e dezembro de 2015, o qual se encontra no Anexo 1 ao Laudo de Avaliação, 
constante do Anexo 3.2 a esta Proposta. 

10 Demonstrações financeiras pro forma elaboradas para os fins da operação, nos 

termos da norma específica. 

Não aplicável, em virtude do disposto no Artigo 10 da Instrução CVM 565, tendo em vista que 
não haverá diluição dos acionistas da Companhia em decorrência da Cisão Parcial.  

11 Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente envolvidas 

que não sejam companhias abertas. 

A versão atual do estatuto social da Sendas encontra-se no Anexo 2(11) a esta Proposta. 
Tendo em vista que a Companhia é titular da totalidade das ações da Sendas, as informações 
exigidas nos item (a) a (d) deste item já estão refletidas no formulário de referência da 
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Companhia. 

12 Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos termos do 

item 15 do formulário de referência. 

Não aplicável, uma vez que não haverá alteração na estrutura de capital e controle da 

Companhia após a Cisão Parcial.  

13 Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada sociedade 

envolvida na operação detidos por quaisquer outras sociedades envolvidas na 

operação, ou por pessoas vinculadas a essas sociedades, conforme definidas 

pelas normas que tratam de oferta pública para aquisição de ações. 

Os valores mobiliários detidos pelas sociedades envolvidas na Cisão Parcial e por pessoas a 
elas vinculadas são: 
 
(i) Companhia na Sendas: 1.848.980.048 (um bilhão, oitocentos e quarenta e oito 

milhões, novecentos e oitenta mil e quarenta e oito) ações ordinárias (já considerado o 

aumento de capital social decorrente da incorporação da Barcelona - vide item 5 do 

Anexo 1 a esta Proposta); e 

(ii) Wilkes Participações S.A. (controladora da Companhia) na Companhia: 94.019.178 

ações ordinárias. 

14 Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de pessoas a 

elas vinculadas, conforme definidas pelas normas que tratam de oferta pública 

para aquisição de ações, em derivativos referenciados em valores mobiliários 

emitidos pelas demais sociedades envolvidas na operação. 

Não aplicável. 

15 Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 (seis) meses 

pelas pessoas abaixo indicadas com valores mobiliários de emissão das 

sociedades envolvidas na operação. 

Não aplicável. 

16 Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente submeteu suas 

recomendações ao Conselho de Administração, caso a operação tenha sido 

negociada nos termos do Parecer de Orientação CVM nº 35, de 2008. 

Não aplicável. 
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ANEXO 3.1 À PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO DE SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 

 

Pelo presente instrumento particular: 

(1) SENDAS DISTRIBUIDORA S.A., sociedade por ações fechada, com sede na Cidade 

de São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro, na Rua João Antônio Sendas, nº 286, 

parte, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(“CNPJ/MF”) sob o nº 06.057.223/0001-71 na Junta Comercial do Estado do Rio de 

Janeiro sob o NIRE  33.300.272.909, neste ato representada nos termos de seu 

Estatuto Social (“Sendas”); e 

(2) COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade por ações aberta, com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís 

Antônio, nº 3.142, CEP 01402-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.508.411/0001-56 e 

na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.089.901, 

neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (“CBD” e, quando referida 

conjuntamente com Sendas, “Partes” e, individualmente, como “Parte”).  

RESOLVEM, em atendimento ao disposto nos Artigos 224, 225, 227 e 229 da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), celebrar o presente Protocolo e 

Justificação de Cisão Parcial (“Protocolo”), visando regular os termos e condições aplicáveis à 

cisão parcial da Sendas seguida de incorporação da parcela cindida, conforme demonstrado 

abaixo, pela CBD (“Cisão Parcial”), condicionada às aprovações mencionadas na Cláusula 4.2 

abaixo. 

1 Objeto 

O Protocolo tem como objetivo estabelecer as bases da proposta de Cisão Parcial, com 

a subsequente atribuição para a CBD do acervo da Sendas, na forma prevista pelo 

Artigo 229, §3º da Lei das S.A. sendo o acervo cindido destinado à incorporação pela 

Receptora, com efeitos a partir de 1º de maio de 2016. 

2 Justificação e interesse das Partes na realização da Cisão Parcial  

As administrações da Sendas e da CBD entendem que, se aprovada, a Cisão Parcial 

acarretará a transferência, e consequente incorporação, pela CBD, de parte dos ativos 

e passivos da Sendas, o que otimizará a condução dos negócios atualmente 

conduzidos pela Sendas, que ficarão concentrados na CBD, e dos negócios atualmente 

conduzidos pela Barcelona, que ficarão concentrados na Sendas, reduzindo custos em 

áreas administrativas e com o cumprimento de obrigações acessórias, gerando 

aproveitamento de sinergias.  

3 Avaliação do Acervo Cindido 

3.1 Acervo Cindido. Em decorrência da Cisão Parcial, parte do patrimônio líquido da 

Sendas, composta pelos ativos e passivos descritos no Laudo (conforme abaixo 

definido), incluindo, mas não se limitando àqueles listados no Anexo 3.1 a esse 

Protocolo (“Itens Transferidos”) será vertida e incorporada pela CBD (“Acervo 

Cindido”). 
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3.2 Avaliação. As Partes concordam que, na forma do laudo de avaliação constante do 

Anexo 3.2 a esse Protocolo (“Laudo”), o valor contábil do Acervo Cindido foi avaliado 

pela MAGALHÃES ANDRADE S/S AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº 2SP000233/O-3 

e no CNPJ/MF sob o nº 62.657.242/0001-00, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.893, 6º andar, conjuntos 61 e 

62, Jardim Paulistano, CEP 01451-001 (“Avaliadora”), na data de referência de 31 de 

dezembro de 2015, com base no balanço patrimonial elaborado pela administração da 

Sendas na mesma data e para esse fim específico. De acordo com o Laudo, o valor 

contábil total do Acervo Cindido, destinado para a incorporação na CBD equivale a 

R$ 7.219.343,34 (sete milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três 

reais e trinta e quatro centavos). 

3.3 Variações patrimoniais. As variações patrimoniais que ocorrerem no Acervo Cindido 

vertido para a CBD entre a data base da avaliação e a data da incorporação do Acervo 

Cindido pela CBD, caso ocorram, serão absorvidas pela CBD e registradas diretamente 

em suas demonstrações financeiras 

3.4 Conflito. A Avaliadora declarou não ter interesse, direto ou indireto, nas Partes ou, 

ainda, no tocante à própria Cisão Parcial, que pudesse impedir ou afetar a preparação 

do Laudo a ela solicitado, para fins da Cisão Parcial. 

4 Aspectos Gerais da Cisão Parcial 

Caso a proposta de Cisão Parcial seja aprovada, a Cisão Parcial será implementada de 

acordo com as seguintes bases: 

4.1 Capital Social. 

4.1.1 Composição atual. 

(i) O capital social da Sendas, totalmente subscrito e integralizado, é 

atualmente de R$ 1.935.172.983,00 (um bilhão, novecentos e trinta e 

cinco milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e três 

reais), dividido em 1.177.287.046 (um bilhão, cento e setenta e sete 

milhões, duzentas e oitenta e sete mil e quarenta e seis) ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de titularidade da 

CBD;  

(ii) Na mesma data e previamente à implementação da Cisão Parcial, a 

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. (“Barcelona”), 

subsidiária da Sendas, será incorporada pela Sendas (“Incorporação”). 

Como resultado da Incorporação, o capital social da Sendas passará a 

ser de R$ 2.704.505.394,00 (dois bilhões, setecentos e quatro milhões, 

quinhentos e cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais); e 

(iii) O capital social da CBD, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 

6.806.129.356,79 (seis bilhões, oitocentos e seis milhões, cento e vinte 

e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove 

centavos), dividido em 265.701.713 (duzentas e sessenta e cinco 

milhões, setecentas e uma mil, setecentas e treze) ações escriturais e 

sem valor nominal, das quais (a) 99.679.851 (noventa e nove milhões, 

seiscentas e setenta e nove mil e oitocentas e cinquenta e uma) são 



131 
 

ações ordinárias; e (b) 166.021.862 (cento e sessenta e seis milhões, 

vinte e uma mil, oitocentas e sessenta e duas) são ações preferenciais.  

4.1.2 Efeitos da Cisão Parcial para as Partes. Caso a Cisão Parcial seja aprovada: 

(i) O capital social da Sendas será reduzido em R$ 7.219.343,00 (sete 

milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três reais), 

mediante o cancelamento de 6.303.104 (seis milhões, trezentos e três 

mil, cento e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 

de titularidade da CBD; 

(ii) Desta forma, o capital social da Sendas passará de 

R$ 2.704.505.394,00 (dois bilhões, setecentos e quatro milhões, 

quinhentos e cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais), dividido em 

1.848.980.048 (um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, 

novecentas e oitenta mil e quarenta e oito) ações ordinárias, 

nominativas e sem valor nominal, para R$ 2.697.286.050,00 (dois 

bilhões, seiscentos e noventa e sete milhões, duzentos e oitenta e seis 

mil e cinquenta reais), dividido em 1.842.676.943 (um bilhão, oitocentos 

e quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, novecentas e 

quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 

todas de titularidade da CBD. Como consequência, o estatuto social da 

Sendas deverá ser alterado para refletir a seguinte nova redação do 

caput do Artigo 4º: 

“Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente integralizado em 

moeda corrente nacional, créditos e/ou bens, é de R$ 2.697.286.050,00 

(dois bilhões, seiscentos e noventa e sete milhões, duzentos e oitenta e 

seis mil e cinquenta reais), dividido em 1.842.676.943 (um bilhão, 

oitocentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, 

novecentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal.” 

(iii) O capital social da CBD não será alterado, uma vez que, em 

decorrência da Cisão Parcial, parte do investimento que a CBD possui 

na Sendas será cancelado e substituído pelos ativos e passivos 

constantes do Acervo Cindido;  

(iv) Não haverá alteração do estatuto social da CBD em decorrência da 

Cisão Parcial; e 

(v) Os saldos de ativos e passivos relativos a contratos existentes entre a 

Sendas e a CBD, os quais estão descritos no Anexo 4.1.2(v) ao 

presente, serão liquidados por confusão patrimonial.  

4.2 Condições para a implementação da Cisão Parcial. A implementação da Cisão 

Parcial, com a versão do Acervo Cindido para incorporação na CBD, a indicação da 

Avaliadora, a aprovação do Laudo e demais termos e condições deste Protocolo foram 

aprovados pelo conselho de administração da CBD em 3 de março de 2016 e estão 

sujeitos à aprovação ou ratificação, conforme o caso, dos acionistas da CBD e da 

Sendas. 

4.3 Efeitos da Cisão Parcial. A CBD sucederá a Sendas apenas nos direitos e obrigações 

a ela transferidos como parte do Acervo Cindido, sem solidariedade com a Sendas, nos 
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termos dos Artigos 229, §1º e 233, § único, da Lei das S.A. A Cisão Parcial deverá 

produzir efeitos a partir de 1º de maio de 2016. 

4.4 Valor de reembolso. Tendo em vista que a CBD é a única acionista da Sendas, não se 

aplica o direito de retirada.  

4.5 Participação no capital social das Partes. Conforme descrito no item 4.1.2 acima, 

parte das ações de que a CBD é titular no capital social da Sendas será cancelada em 

decorrência da Cisão Parcial. 

5 DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Independência das disposições. A eventual declaração, por qualquer tribunal, de 

nulidade ou a ineficácia de qualquer das avenças contidas neste Protocolo não 

prejudicará a validade e eficácia das demais, que serão integralmente cumpridas, 

obrigando-se as Partes a envidar seus melhores esforços de modo a ajustar-se 

validamente para obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido anulada ou tiver se 

tornado ineficaz. 

5.2 Acordo integral, anexos e aditamentos. Este Protocolo e seus anexos constituem a 

totalidade dos entendimentos e avenças dos administradores das Partes, conforme 

aplicável, com relação às matérias aqui reguladas. Este Protocolo e seus anexos 

somente poderão ser alterados ou aditados por meio de instrumento escrito assinado 

por todos os administradores das Partes. 

5.3 Arquivamento. Aprovada a Cisão Parcial pela acionista da Sendas e pelos acionistas 

da CBD, competirá à administração da CBD promover o arquivamento e a publicação 

de todos os atos relativos à Cisão Parcial, nos termos do Artigo 229, §4º da Lei das S.A. 

5.4 Lei aplicável. Este Protocolo será regido e interpretado de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil. 

5.5 Recomendação. Em face dos elementos expostos, que incluem todos os requisitos 

dos Artigos 224 e 225 da Lei da S.A., entende-se que a Cisão Parcial atende aos 

interesses das Partes e de seus acionistas, pelo que se recomenda a sua 

implementação. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente Protocolo e Justificação de 

Cisão Parcial em 6 (seis) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas 

abaixo assinadas. 

São Paulo, 28 de março de 2016. 
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ANEXO 3.1 ao Protocolo de Cisão 

Itens transferidos 

(a) Propriedade Intelectual 

Ref. do 

caso 
Nº oficial Marca 

Especificação de 

produtos & serviços 

Data do 

depósito 

Data do 

registro 

Prazo de 

validade 
Status do caso 

M267960 200026909 

 

18 

Mochilas e bolsas 

[incluídos nesta classe]. 

27/01/1999 27/08/2002 27/08/2022 Registrado. 

M267961 200026917 

 

25 

Roupas e calçados 

femininos e masculinos 

para adultos e crianças 

[incluídos nesta classe]. 

27/01/1999 27/08/2002 27/08/2022 Registrado. 

M267962 821368737 

 

03 

Abrasivos, acetona para 

remoção de esmalte de 

unhas, água sanitária, 

amaciantes de roupas, 

anil, batom, ceras para 

assoalhos, corantes para 

lavanderia, 

condicionadores, craions 

27/01/1999 13/09/2005 13/09/2025 Registrado. 
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para sobrancelhas, cremes 

para barbear, cremes para 

o embelezamento e 

maquilagem, cremes para 

limpeza e embelezamento 

do cabelo e da pele, 

dentifrícios, deo-colônias, 

desodorantes, emulsões 

para a pele, esmaltes para 

unhas, essências para 

perfumes, fixadores para 

cabelos, géis, lápis para 

maquilagem, líquidos para 

limpar carpetes, tapetes e 

vidros, lixívia de soda, 

loções para os cabelos, 

máscaras, óleos para 

limpeza, óleos 

perfumados, pó de arroz, 

perfumes, rouge, 

preparados para 

lavanderia, produtos para 

alvejar roupa, sabão em 

barra, em líquido e em pó, 

sabões e sabonetes, sais 

perfumados, shampoos, 

saponáceos, talco, tinturas 

para os cabelos e tira-
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manchas de roupa. 

M267963 821368745 

 

10 

Mamadeiras e bicos de 

mamadeiras. 

27/01/1999 13/09/2005 13/09/2025 Registrado. 

M267964 821368753 

 

16 

Fraldas descartáveis para 

bebês. 

27/01/1999 27/08/2002 27/08/2022 Registrado. 

M267965 822546353 

 

30 

Ovos de páscoa. 
23/02/2000 18/07/2006 18/07/2016 Registrado. 

M267967 828747237 

 

35 

Promoção e 

comercialização de 

produtos de 

supermercados. 

28/09/2006   Sobrestado 

M267968 823468330 

+ EM CONTA! 

 

03 

abrasivos, água sanitária, 

amaciantes de roupas, 

anil, baton, ceras para 

assoalhos, corantes para 

lavanderia, 

condicionadores, craions 

para sombrancelhas, 

12/12/2000   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 
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cremes para barbear, 

cremes para o 

embelezamento e 

maquilagem, cremes para 

limpeza e embelezamento 

do cabelo e da pele, 

dentifrícios, deo-colônias, 

desinfetantes, 

desodorantes, emulsões 

para a pele, esmaltes para 

unhas, essências para 

perfumes, fixadores para 

cabelos, géis, lápis para 

maquilagem, líquidos para 

limpar carpetes, tapetes e 

vidros, lixivia de soda, 

loções para os cabelos, 

máscaras, óleos para 

limpeza, óleos 

perfumados, pó de arroz, 

perfumes, rouge, 

preparados para 

lavanderia, produtos para 

alvejar roupa, sabão em 

barra, em líquido e em pó, 

sabões e sabonetes, sais 

perfumados, shampoos, 

saponáceos, talco, tinturas 

para os cabelos e tira-
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manchas de roupa. 

M267969 823468348 

+ EM CONTA! 

 

21 

Desentupidor de pias, 

escovas [incluídas nesta 

classe], escovões, 

esfregões, espanadores, 

esponjas para limpeza, 

estopas para limpeza, 

luvas para polir, luvas para 

uso doméstico, palha de 

aço, panos para limpeza 

de chão, puxadores de 

água e vassouras. 

12/12/2000   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 

M267970 823468356 

+ EM CONTA! 

 

29 

Amêndoas preparadas, 

amendoins preparados, 

anchovas, atum, aves 

abatidas, azeites, bacon, 

banha de porco, batatas 

fritas, banana passa, 

bananada, bolinhos de 

batata, caldo de vegetais 

para cozinha, caldo 

concentrado, camarões 

(não vivos), carnes em 

conserva, enlatada e 

12/12/2000   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 
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salgada, caviar, cebolas 

em conserva, chucrute, 

coalho, cocada, côco seco, 

cogumelo em conserva, 

compotas, creme ou pasta 

de amendoim, creme 

chantily, creme de 

manteiga, croquetes, 

doces em conservas, doce 

de leite, ervilha em 

conserva, extratos de 

carne, fígado, filé de peixe, 

frutas cristalizadas, frutas 

desidratadas, frutas em 

pedaços, geléia, goiabada, 

gorduras animais e 

vegetais, iogurte, lagosta 

(não vivas), legumes em 

conserva, legumes 

cozidos, legumes secos, 

leite, leite em pó, leite de 

soja, lentilha, linguiça, 

manteiga, manteiga de 

cacau, manteiga de côco, 

maria mole, mariola, 

mariscos (não vivos), 

marmelada, mexilhões 

(não vivos), molho de 

carne, nozes preparadas, 
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óleos cosmetíveis, ovos 

para alimentação, ovos em 

pó, paçoca, patê de figado, 

pedaços de frutas, peixe 

em conserva, peixe em 

salmoura, pepinos em 

conserva, pé de moleque, 

picles, pirulitos, polpas de 

frutas, preparações para 

fazer sopas, presuntos, 

purê de tomate, quebra-

queixo, queijos em geral, 

saladas de frutas, saladas 

de legumes, salgados 

(carne), salmão, salsichas, 

sardinhas, sopas em geral, 

soro de leite, suco de 

tomate para cozinha, 

suspiro, tâmaras, tripas, 

uvas secas (passas) e 

trufas em conserva. 

M267971 823468372 

+ EM CONTA! 

 

31 

Amêndoas, amendoins, 

arroz, aveia, avelã, 

azeitonas, castanhas, 

cacau, côco, cereais em 

grão não processados, 

12/12/2000   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 
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ervilha, fava, feijão (grão), 

frutas frescas, frutos 

cítricos, grão de bico, 

hortaliças frescas, laranjas, 

legumes frescos, lentilhas 

frescas, limões, milho, 

nozes, pimentão, raizes 

comestíveis, trigo e 

verduras frescas [todos 

incluídos nesta classe]. 

M267972 823227510 

BABY MARREQUINHO 

 

03 

batons, condicionadores, 

craions para sobrancelhas, 

cremes para barbear, 

cremes para o 

embelezamento e 

maquilagem, cremes para 

limpeza e embelezamento 

do cabelo e da pele, 

dentifrícios, deo-colônias, 

desodorantes, emulsões 

para pele, esmaltes para 

unhas, essências para 

perfumes, fixadores para 

cabelos, géis, lápis para 

maquilagem, loções para 

os cabelos, máscaras, 

13/10/2000 05/12/2006 05/12/2016 Registrado. 
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óleos perfumados, pó de 

arroz, perfumes, rouge, 

sabões e sabonetes, sais 

perfumados, shampoos, 

talco e tintura para 

cabelos. 

M267973 815331339 

BEEF PLACE 

RESTAURANT 

 

38-60 

Serviços de alimentação. 
04/01/1990 04/05/1993 04/05/2023 Registrado. 

M267974 815331347 

BEEF PLACE SENDAS 

 

38-60 

Serviços de alimentação. 
04/01/1990 04/05/1993 04/05/2023 Registrado. 

M267975 825316065 

BIO NATIVE 

 

29 

Frutas, legumes e 

verduras (orgânicos, 

cozidos, secos e 

congelados), frutas 

cristalizadas e geléias de 

frutas (light e orgânicas), 

polpas de frutas e ovos. 

18/02/2003   Sobrestado. 

M267976 825316073 BIO NATIVE 
30 

Cereais não processados, 

18/02/2003   Sobrestado. 
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especialmente arroz e trigo 

para kibe. 

M267977 825316081 

BIO NATIVE 

 

31 

Feijão, frutas, legumes e 

verduras frescas e 

orgânicas. 

18/02/2003   Sobrestado. 

M267978 825316090 

BIO NATIVE 

 

32 

Bebidas não alcoólicas, 

especialmente sucos de 

frutas orgânicos e naturais. 

18/02/2003   Sobrestado. 

M267979 823790843 

BIOFORÇA 

 

03 

Batons, condicionadores, 

craions para sobrancelhas, 

cremes para barbear, 

cremes para o 

embelezamento e 

maquilagem, cremes para 

limpeza e embelezamento 

do cabelo e da pele, 

dentifrício, deo-colônias, 

desodorantes, emulsões 

para pele, esmaltes para 

unhas, essências para 

perfumes, fixadores para 

02/08/2001   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 
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cabelos, géis, lápis para 

maquilagem, loções para 

os cabelos, máscaras, 

óleos perfumados, pó de 

arroz, perfumes, rouge, 

sabões e sabonetes, sais 

perfumados, shampoos, 

talco e tintura para 

cabelos. 

M267980 823489019 BIONATIVE 

29 

Frutas, legumes e 

verduras desidratadas. 

26/12/2000   Sobrestado 

M267981 823489027 BIONATIVE 

30 

Cereais especialmente 

granola, biscoitos, sal e 

mel. 

26/12/2000   Sobrestado 

M267982 823489035 BIONATIVE 

31 

Cereais não processados; 

frutas, legumes e verduras 

frescas. 

26/12/2000   Sobrestado 

M267983 824645359 BIONATIVE 

29 

amendoas preparadas, 

amendoins preparados, 

10/06/2002   Sobrestado 
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anchovas, atum, aves 

abatidas, azeites, 

azeitonas em conserva, 

bacon, banha de porco, 

batatas fritas, banana 

passa, bananada, bolinhos 

de batata, caldo de 

vegetais para cozinha, 

caldo concentrado, 

camarões ( não vivos ), 

carnes frescas, em 

conserva, enlatada e 

salgada ( de ave, de boi, 

de caça e de porco ), 

caviar, cebolas em 

conserva, chucrute, 

coalhada, coalho, cocada, 

côco seco, cogumelo em 

conserva, compotas, 

creme ou pasta de 

amendoim, creme chantily, 

creme de leite, creme de 

manteiga, croquetes, 

crustáceos, doces em 

conservas, doce de leite, 

ervilha em conserva, 

extratos de came, figado', 

filé de peixe, frutas 

cristalizadas, frutas em 
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pedaços, geléias, 

gelatinas, goiabada, 

gorduras animais e 

vegetais, iogurte,lagosta ( 

não vivas ), legumes em 

conserva, legumes 

cozidos, legumes secos, 

leite in natura, em pó e 

condensado, leite de soja, 

lentilha, linguiça, manteiga, 

manteiga de cacau, 

manteiga de côco, 

margarina, maria mole, 

mariola, mariscos ( não 

vivos ), marmelada, 

mexilhões ( não vivos ), 

molho de carne, nozes 

preparadas, óleos 

comestíveis, ovos para 

alimentação, ovos em pó, 

paçoca, patê de figado, 

pedaços de frutas, peixe 

fresco, em conserva e em 

salmoura, pepinos em 

conserva, pé de moleque, 

picles, pirulitos, polpas de 

frutas, polvo, preparações 

para sopas, (legumes, 

verduras e cereais), 
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presuntos, purê de tomate, 

quebra queixo, queijos em 

geral, requeijão, saladas 

de frutas e de legumes, 

salgados ( carne ), salmão, 

salsichas, sardinhas, 

sopas, soro de leite, suco 

de tomate para cozinha, 

suspiro, tâmaras, 

tremoços. tapas, uvas 

secas ( passas ), trufas em 

conserva e trutas 

M267984 828011150 

BIONATIVE 

 

30 

massas alimentares, 

biscoitos, bolachas; bolos; 

macarrão, pós e massas 

para bolo, pão, pão de 

queijo, folhados, pastéis 

(pastelaria), pastelaria, 

petits fours (fr.) 

[pastelaria], pizzas, 

sanduíches, tortas, 

alimentos farináceos; 

fermento; farinhas 

incluídas nesta classe para 

uso alimentar; fermentos 

para massas, açúcar, 

19/12/2005   Sobrestado 
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adoçantes naturais, 

confeitos de amendoins, 

produtos de amido para 

uso alimentar, amido para 

uso alimentar, preparações 

aromáticas para uso 

alimentar, arroz, baunilha 

[flavorizante], bebidas à 

base de chá, bebidas à 

base de chocolates, 

bombons, bebidas de 

cacau com leite, produtos 

de cacau, caramelos 

{doces}, caril [curry (ingl.)] 

[especiarias], café, chá, 

chocolate, condimentos 

incluídos nesta classe, 

confeitos, confeitos para 

decoração de árvore de 

natal, preparações 

engrossar creme batido, 

creme {culinária}, agentes 

para engrossar gelados, 

decorações comestíveis 

para bolos, doces 

[confeitos], especiarias, 

essências para alimentos 

{exceto essências etéreas 

e óleos essenciais}, 
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flavorizantes incluídos 

nesta classe (exceto óleos 

essenciais) fondants 

[confeitos], gelados 

comestíveis, pós para 

preparar gelados 

comestíveis, gelo (natural 

ou artificial), geléia real 

para consumo humano 

[exceto para uso 

medicinal], geléias de 

frutas [confeitos], glicose 

para uso alimentar, glúten 

para uso alimentar, gomas 

de mascar, exceto para 

uso medicinal, infusões 

não medicinais, iogurte 

gelado, ketchup [molho], 

maionese, mel, xarope de 

melaço, melaço para uso 

alimentar, menta para 

confeitos, milho moído, 

milho para pipoca, milho 

torrado, molhos 

[condimentos], molho de 

tomate, mostarda, muesli, 

noz-moscada, papas de 

farinha alimentares à base 

de leite [mingau], pastilhas 
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[confeitos], picles mistos 

[condimento], pimenta, 

pimentão [temperos], 

própolis para consumo 

humano, pudins, quiches, 

sagu, sal de cozinha, sal 

para conservar alimentos, 

sêmola para alimentação 

humana, vinagre, sucos de 

carne, semolina, molho de 

soja, sorvetes, agentes 

para engrossar sorvetes, 

pós para preparar 

sorvetes, tabule, tapioca, 

tempero [condimento], 

temperos. 

M267985 828011168 BIONATIVE 

30 

massas alimentares, 

bolachas; bolos; macarrão, 

pós e massas para bolo, 

pão, pão de queijo, 

folhados, pastéis 

(pastelaria), pastelaria, 

petits fours (fr.) 

[pastelaria], pizzas, 

sanduíches, tortas, 

alimentos farináceos; 

19/12/2005   Sobrestado 
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fermento; farinhas 

incluídas nesta classe para 

uso alimentar; fermentos 

para massas, açúcar, 

adoçantes naturais, 

confeitos de amendoins, 

produtos de amido para 

uso alimentar, amido para 

uso alimentar, preparações 

aromáticas para uso 

alimentar, arroz, baunilha 

[flavorizante], bebidas à 

base de chá, bebidas à 

base de chocolates, 

bombons, bebidas de 

cacau com leite, produtos 

de cacau, caramelos 

{doces}, caril [curry (ingl.)] 

[especiadas], café, chá, 

chocolate, condimentos 

incluídos nesta classe, 

confeitos, confeitos para 

decoração de árvore de 

natal, preparações 

engrossar creme batido, 

creme {culinária}, agentes 

para engrossar gelados, 

decorações comestíveis 

para bolos, doces 
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[confeitos], especiarias, 

essências para alimentos 

{exceto essências etéreas 

e óleos essenciais}, 

flavorizantes incluídos 

nesta classe (exceto óleos 

essenciais) fondants 

[confeitos], gelados 

comestíveis, pós para 

preparar gelados 

comestíveis, gelo (natural 

ou artificial), geléia real 

para consumo humano 

[exceto para uso 

medicinal], geléias de 

frutas [confeitos], glicose 

para uso alimentar, glúten 

para uso alimentar, gomas 

de mascar, exceto para 

uso medicinal, infusões 

não medicinais, iogurte 

gelado, ketchup [molho], 

maionese, xarope de 

melaço, melaço para uso 

alimentar, menta para 

confeitos, milho moído, 

milho para pipoca, milho 

torrado, molhos 

[condimentos], molho de 
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tomate, mostarda, muesli, 

noz-moscada, papas de 

farinha alimentares à base 

de leite [mingau], pastilhas 

[confeitos], picles mistos 

[condimento], pimenta, 

pimentão [temperos], 

própolis para consumo 

humano, pudins, quiches, 

sagu, sal para conservar 

alimentos, sêmola para 

alimentação humana, 

vinagre, sucos de carne, 

semolina, molho de soja, 

sorvetes, agentes para 

engrossar sorvetes, pós 

para preparar sorvetes, 

tabule, tapioca, tempero 

[condimento], temperos. 

M267986 816354278 

BON JARDIM 

 

10-10 

Sementes, mudas, plantas 

e flores naturais. 

08/08/1991 02/03/1993 02/03/2023 Registrado. 

M267987 815134860 BON MARCHÉ 

35 

Serviços de distribuição de 

alimentos. 

18/09/1989 13/08/1991 13/08/2021 Registrado. 
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M267988 815333064 
BON MARCHÉ 

 

40-15 

Serviços auxiliares ao 

comércio de mercadorias, 

inclusive à importação e à 

exportação. 

08/01/1990 01/03/1995 01/03/2025 Registrado. 

M267989 815414080 

BON MARCHÉ 

 

03-10, 20, 30 

Preparados para 

lavanderia, produtos e 

instrumentos de limpeza, 

exceto os de uso pessoal e 

industrial; produtos de 

perfumaria e de higiene, e 

artigos de toucador em 

geral; produtos de higiene, 

sem aplicação terapêutica, 

para uso em animais. 

22/02/1990 05/05/1992 05/05/2022 Registrado. 

M267990 815414099 

BON MARCHÉ 

 

04-10, 30 

Óleos lubrificantes, graxas 

e combustíveis em geral; 

artigos para iluminação 

não elétricos. 

22/02/1990 05/05/1992 05/05/2022 Registrado. 

M267991 815414102 

BON MARCHÉ 

 

10-10 

Sementes, mudas, plantas 

22/02/1990 16/06/1992 16/06/2022 Registrado. 
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e flores naturais. 

M267992 815414110 

BON MARCHÉ 

 

16-10, 20, 30 

Papel e papelão; livros, 

álbuns, moldes de papel e 

impressos em geral; 

artigos para escritório, 

material didático e de 

desenho. 

22/02/1990 07/04/1992 07/04/2022 Registrado. 

M267993 815414129 

BON MARCHÉ 

 

19-10, 30, 40 

Materiais para construção 

e pavimentação em geral; 

pias, peças sanitárias e 

artigos similares; artigos 

utilizados em instalações 

hidráulicas. 

22/02/1990 07/04/1992 07/04/2022 Registrado. 

M267994 815414137 

BON MARCHÉ 

 

21-10, 20 

Alimentos para animais; 

artigos para animais. 

22/02/1990 16/06/1992 16/06/2022 Registrado. 

M267996 815414145 

BON MARCHÉ 

 

24-10, 30 

Tecidos em geral; roupa 

de cama, mesa, banho e 

cozinha; artigos têxteis 

22/02/1990 07/04/1992 07/04/2022 Registrado. 
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para limpeza. 

M267997 815414153 

BON MARCHÉ 

 

29-10, 20, 30 

Carnes, aves e ovos para 

alimentação; peixes e 

demais frutos do mar; 

frutas, verduras, legumes e 

cereais. 

22/02/1990 13/10/1992 13/10/2022 Registrado. 

M267998 815414161 

BON MARCHÉ 

 

29-40, 50 

Gorduras e óleos 

comestíveis; condimentos, 

especiarias e essências 

alimentícias. 

22/02/1990 13/10/1992 13/10/2022 Registrado. 

M267999 815414170 

BON MARCHÉ 

 

30-10, 20 

Café; ervas para infusão. 
22/02/1990 16/06/1992 16/06/2022 Registrado. 

M268000 815414188 

BON MARCHÉ 

 

31-10, 20, 30 

Laticínios em geral; 

margarina; leite de soja. 

22/02/1990 13/10/1992 13/10/2022 Registrado. 

M268001 815414196 

BON MARCHÉ 

 

32-10, 20 

Massas alimentícias em 

geral; farinhas e fermentos 

22/02/1990 16/06/1992 16/06/2022 Registrado. 
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em geral. 

M268002 815414200 

BON MARCHÉ 

 

33-10, 20 

Doces e pós para 

fabricação de doces em 

geral; açúcar e adoçantes 

em geral. 

22/02/1990 16/06/1992 16/06/2022 Registrado. 

M268003 815414218 

BON MARCHÉ 

 

35-10, 20 

Bebidas, xaropes e sucos 

concentrados; substâncias 

para fazer bebidas em 

geral. 

22/02/1990 16/06/1992 16/06/2022 Registrado. 

M268004 815414226 

BON MARCHÉ 

 

38-60 

Serviços de alimentação. 
22/02/1990 07/04/1992 07/04/2022 Registrado. 

M268005 815414234 

BON MARCHÉ 

 

40-15 

Serviços auxiliares ao 

comércio de mercadorias, 

inclusive à importação e à 

exportação. 

22/02/1990 02/07/1996 02/07/2016 Registrado. 

M268006 815487290 

BON MARCHÉ 

 

25-10, 20, 30 

Roupas e acessórios do 

vestuário de uso comum; 

09/04/1990 14/07/1992 14/07/2022 Registrado. 
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roupas e acessórios do 

vestuário para prática de 

esportes; roupas e 

acessórios do vestuário de 

uso profissional. 

M268007 815487304 

BON MARCHÉ 

 

25-40, 50, 60 

Roupas e acessórios do 

vestuário destinados à 

correção, à proteção e 

segurança; roupas e 

acessórios descartáveis do 

vestuário em geral; artigos 

de viagem. 

09/04/1990 14/07/1992 14/07/2022 Registrado. 

M268008 816882690 BON MARCHÉ 

25-10, 20, 30 

Roupas e acessórios do 

vestuário de uso comum; 

roupas e acessórios do 

vestuário para prática de 

esportes; roupas e 

acessórios do vestuário de 

uso profissional. 

09/09/1992 25/01/1994 25/01/2024 Registrado. 

M268009 816882703 BON MARCHÉ 

25-40, 50, 60 

Roupas e acessórios do 

vestuário destinados à 

09/09/1992 25/01/1994 25/01/2024 Registrado. 
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correção, à proteção e 

segurança. 

M268010 816882711 BON MARCHÉ 

31-10, 20, 30 

Laticínios em geral; 

margarina; leite de soja. 

09/09/1992 25/01/1994 25/01/2024 Registrado. 

M268012 827075464 

CAFÉ GIRO THE TASTE 

OF BRAZIL 

 

30 

Café. 
16/11/2004   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 

M268013 006721273 COMENDADOR 

29-30 

Frutas, verduras, legumes 

e cereais. 

   
Aguardando 

depósito 

M268014 828122385 

DROGARIA SENDAS 

 

35 

Comércio de produtos de 

drogaria. 

01/02/2006 11/03/2008 11/03/2018 Registrado. 

M268015 827562837 ECONOMISTA DO LAR 

Campanha publicitária 

visando o agenciamento 

de mão-de-obra com a 

contratação de donas de 

casa. 

20/06/2005   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 
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INPI. 

M268016 829523707 

ECONOMISTAS DO LAR 

SENDAS 

 

35 

Campanha publicitária 

visando o agenciamento 

de mão-de-obra com a 

contratação de donas de 

casa. 

27/12/2007   Sobrestado 

M268017 823288153 

EMPORIUM NATAL 

 

28 

Enfeites natalinos incluídos 

nesta classe. 

25/09/2000 05/12/2006 05/12/2016 Registrado. 

M268018 821221841 ESPAÇO GOURMET 
43 

Serviços de alimentação. 
18/11/1998 21/05/2002 21/05/2022 Registrado. 

M268019 821367293 

ESPAÇO GOURMET 

 

43 

Serviços de alimentação. 
25/01/1999 28/05/2002 28/05/2022 Registrado. 

M268020 821367307 

ESPAÇO GOURMET 

 

43 

Serviços de alimentação. 
25/01/1999 27/08/2002 27/08/2022 Registrado. 

M268021 824640799 ESPAÇO GOURMET 29 06/06/2002   Indeferido. 

Recurso contra 
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Amêndoas preparadas, 

amendoins preparados, 

anchovas, atum, aves 

abatidas, azeites, 

azeitonas em conserva, 

bacon, banha de porco, 

batatas fritas, banana 

passa, bananada, bolinhos 

de batata, caldo de 

vegetais para cozinha, 

caldo concentrado, 

camarões ( não vivos ), 

carnes frescas, em 

conserva, enlatada e 

salgada ( de ave, de boi, 

de caça e de porco ), 

caviar, cebolas em 

conserva, chucrute, 

coalhada, coalho, cocada, 

côco seco, cogumelo em 

conserva, compotas, 

creme ou pasta de 

amendoim, creme chantily, 

creme de leite, creme de 

manteiga, croquetes, 

crustáceos, doces em 

conservas, doce de leite, 

ervilha em conserva, 

extratos de carne, fígado, 

o indeferimento 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 
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filé de peixe, frutas 

cristalizadas, frutas 

desidratadas, frutas em 

pedaços, geleias, 

gelatinas, goiabada, 

gorduras animais e 

vegetais, iogurte, lagosta ( 

não vivas ), legumes em 

conserva, legumes 

cozidos, legumes secos, 

leite in natura, em pó e 

condensado, leite de soja, 

lentilha, linguiça, manteiga, 

manteiga de cacau, 

manteiga de côco, 

margarina, maria mole, 

mariola, mariscos ( não 

vivos ), marmelada, 

mexilhões ( não vivos ), 

molho de carne, nozes 

preparadas, óleos 

comestíveis, ovos para 

alimentação, ovos em pó, 

paçoca, patê de figado, 

pedaços de frutas, peixe 

fresco, em conserva e em 

salmoura, pepinos em 

conserva, pé de moleque, 

picles, pirulitos, polpas de 
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frutas, polvo, preparações 

para sopas ( legumes, 

verduras e cereais ), 

presuntos, purê de tomate, 

quebra-queixo, queijos em 

geral, requeijão, saladas 

de frutas e de legumes, 

salgados ( carne ), salmão, 

salsichas, sardinhas, 

sopas, soro de leite, suco 

de tomate para cozinha, 

suspiro, tâmaras, 

tremoços. tripas, uvas 

secas ( passas ), trufas em 

conserva e trutas.; 

M268022 824640802 

ESPAÇO GOURMET 

 

30 

Açafrão, achocolatados 

líquidos, açúcar, 

adoçantes naturais, aletria, 

amaciante de carnes, 

arroz, aveia moída, balas 

duras e mastigáveis, 

biscoitos ( recheados ou 

não ), bolachas, bolos, 

bombons, cacau, café, 

canela, caramelos 

catchup, chá, chocolate, 

06/06/2002   Sobrestado 
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cookies, cravo da índia; 

condimentos, essências e 

especiarias incluídos nesta 

classe, cremes gelados, 

espaguete, farinha de 

cereais, farinha de rosca, 

fécula de cereais, flocos de 

cereais, fermentos 

químicos para massas 

elaboradas com farinhas, 

amidos ou féculas, 

fermentos biológicos ou 

levedura natural 

empregados para 

aumentar a elasticidade e 

prorosidade dos produtos 

de panificação e alguns 

produtos de confeitaria, 

gelo, lasanha, macarrão, 

maionese, massa para 

bolo, massa folheada e 

crua, simples e recheada, 

massas para pastéis e 

pizzas; mel, doces e 

sobremesas incluídos 

nesta classe, misturas 

preparadas para bolo, 

mistura de tempero para 

arroz, aves, carnes, 
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legumes, peixes e 

verduras, mostarda, molho 

de alho para sanduíches, 

molho rosé, molho soshi, 

molho de tomate, ovos de 

pascoa, picles ( 

condimento ), panetones, 

panqueca, pães doces e 

salgados, pastéis, pimenta 

malagueta, pimenta do 

reino, pipoca doce e 

salgada, pizza ( disco e 

recheado ), pós para 

preparo de bolos, pizzas e 

pudins, pudins, quiches, 

raviole, rondeli, sagu, sal 

de cozinha, salgadinhos, 

sanduíches, sorvetes, 

semolina, sucedâneos de 

café, talharim, tapioca, 

temperos para bifes, 

churrascos e assados, 

torradas, tortas doces e 

salgadas, vinagre e 

waffles. 

M268023 750151897 FARINHA NEGUINHO 
30 

Aletria, aveia moída, 

05/08/1975 07/12/1982 07/12/2022 Registrado 
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biscoitos, bolachas, bolos, 

farinhas alimentícias, 

fermentos químicos e 

biológicos, em pó e em 

tablete, flocos de cereais, 

massas alimentícias 

frescas, prontas e pré-

cozidas, pães, panetones, 

pós para o preparo de 

bolos e pizzas, pizzas, 

ravioli, rondeli, rosquinhas, 

salgados (exceto 

croquetes), sanduíches, 

semolina, talharim, 

torradas, tortas salgadas, 

tostas e waffers. 

M268024 822485451 FARMASENDAS 
35 

Drogaria. 
25/02/2000 03/01/2006 03/01/2026 Registrado. 

M268025 825763533 

FEIRA VIVA SENDAS 

 

31 

Frutas, verduras e 

legumes frescos e 

embalados. 

18/08/2003 19/06/2007 19/06/2017 Registrado. 

M268026 825941547 FRUTA E CIA 
32 

Sucos prontos de frutas e 

30/09/2003   
Indeferido. 

Recurso 

interposto. 
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legumes feitos na hora, 

refrigerados. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 

M268027 825941555 

FRUTA E CIA 

 

35 

Comercialização de frutas, 

legumes prontos para o 

consumo, picados e 

lavados; de sucos prontos 

de frutas e legumes feitos 

na hora, refrigerados. 

30/09/2003   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 

M268031 819415537 
GREEN PARK 

 

40-10 

Serviços de administração, 

locação e auxiliares ao 

comércio de bens imóveis 

09/08/1996 06/07/1999 06/07/2019 Registrado. 

M268034 813682878 

LANCHINHO SENDAS 

 

31-10, 20, 30 

Laticínios em geral; 

margarina; leite de soja. 

27/07/1987 17/01/1989 17/01/2019 Registrado. 

M268035 813682886 

LANCHINHO SENDAS 

 

32-10, 20 

Massas alimentícias em 

geral; farinhas e fermentos 

em geral. 

27/07/1987 24/01/1989 24/01/2019 Registrado. 

M268036 813682894 LANCHINHO SENDAS 33-10, 20 27/07/1987 24/01/1989 24/01/2019 Registrado. 
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Doces e pós para 

fabricação de doces em 

geral; açúcar e adoçantes 

em geral. 

M268037 813682908 

LANCHINHO SENDAS 

 

 

35-10, 20 

Bebidas, xaropes e sucos 

concentrados; substâncias 

para fazer bebidas em 

geral. 

27/07/1987 24/01/1989 24/01/2019 Registrado. 

M268042 825830508 

MAGIC COLORS 

 

24 

Roupas de cama, mesa e 

banho: lençóis, colchas, 

edredons, fronhas, toalhas 

de rosto e de banho, 

toalhas de mesa, panos de 

prato, guardanapos e 

mantas; capas para sofás 

e colchões. 

18/08/2003 14/04/2009 14/04/2019 Registrado. 

M268043 823940810 

MAIS EM CONTA !  

 

35 

Serviços de 

supermercados. 

24/05/2001   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 
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M268044 824046048 
MAIS EM CONTA TODO 

DIA 

35 

Serviços de 

supermercados. 

26/06/2001   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 

M268045 823940829 

MAIS EM CONTA!  

 

35 

Serviços de 

supermercados. 

24/05/2001   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 

M268046 823940837 
MAIS EM CONTA!  

 

35 

Serviços de 

supermercados. 

24/05/2001   

Indeferido. 

Recurso 

interposto. 

Aguardando 

decisão do 

INPI. 

M268047 819162345 
MARÍANNE METZGER 

 

33 

Vinhos. 
28/03/1996 02/08/2005 02/08/2025 Registrado. 

M268048 815065280 NEGUINHO 

29-10, 40, 50 

Carnes, aves e ovos para 

alimentação; gorduras e 

óleos comestíveis; 

28/08/1989 17/11/1992 17/11/2022 Registrado. 
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Condimentos, especiarias 

e essências alimentícias. 

M268049 815259441 NEGUINHO 
30-10 

Café. 
04/12/1989 21/04/1992 21/04/2022 Registrado. 

M268050 200047574 

NORMANDIE 

 

06 

Cabides metálicos, 

escadas portáteis de 

metal, recipientes 

metálicos para cozinha ou 

uso doméstico. 

17/09/1999 20/07/2004 20/07/2024 Registrado. 

M268051 822027844 

NORMANDIE 

 

21 

Abridores de garrafa não 

elétricos, aparelhos de 

jantar, chá e café, 

açucareiros, bacias, 

bandejas, bules, caçarolas, 

chaleiras não elétricas, 

coadores para uso 

doméstico exceto de 

papel, conchas, copos, 

coqueteleiras, 

escumadeiras, formas 

frigideiras, galheteiros, 

mantegueiras, paliteiros, 

17/09/1999 20/07/2004 20/07/2024 Registrado. 
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panelas de pressão ou 

não, porta-copos, porta-

guardanapos, recipientes 

para a cozinha ou uso 

doméstico não metálicos, 

saleiros, tábuas para cortar 

alimentos e frios, tábuas 

para passar roupas, taças, 

terrinas, travessas, varais 

de roupas e vasos de 

flores.; 

M268052 823724859 

PET SENDAS 

 

31 

Rações e outros alimentos 

para animais. 

06/04/2001 20/03/2007 20/03/2017 Registrado. 

M268053 828122326 POSTO SENDAS 

37 

Serviços de postos de 

gasolina [incluídos nesta 

classe], lavagem de 

veículos e lubrificação de 

veículos. 

01/02/2006 11/03/2008 11/03/2018 Registrado. 

M268054 828122350 

POSTO SENDAS 

 

37 

Serviços de postos de 

gasolina [incluídos nesta 

classe], lavagem de 

01/02/2006 11/03/2008 11/03/2018 Registrado. 
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veículos e lubrificação de 

veículos. 

M268056 818743077 

SEND´ CLUB  

40-15 

Serviços auxiliares ao 

comércio de mercadorias, 

inclusive à importação e à 

exportação. 

22/08/1995 14/09/1999 14/09/2019 Registrado. 

M268057 818125012 SEND'S CLUB 

03-10, 20, 30 

Preparados para 

lavanderia, produtos e 

instrumentos de limpeza, 

exceto os de uso pessoal e 

industrial; produtos de 

perfumaria e de higiene, e 

artigos de toucador em 

geral; produtos de higiene, 

sem aplicação terapêutica, 

para uso em animais. 

01/11/1994   Sub-judice 

M268058 818125020 SEND´S CLUB 

19-10, 30, 40 

Materiais para construção 

e pavimentação em geral; 

pias, peças sanitárias e 

artigos similares; artigos 

utilizados em instalações 

01/11/1994 29/12/1998 29/12/2018 Registrado. 
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hidráulicas. 

M268059 818125039 SEND'S CLUB 

25-10, 20, 30 

Roupas e acessórios do 

vestuário de uso comum; 

roupas e acessórios do 

vestuário para prática de 

esportes; roupas e 

acessórios do vestuário de 

uso profissional. 

01/11/1994   Sub-judice. 

M268060 818125047 SEND'S CLUB 

29-10, 20, 30 

Carnes, aves e ovos para 

alimentação; peixes e 

demais frutos do mar; 

frutas, verduras, legumes e 

cereais. 

01/11/1994   Sub-judice. 

M268061 818125055 SEND'S CLUB 

29-40, 50 

Gorduras e óleos 

comestíveis; condimentos, 

especiarias e essências 

alimentícias. 

01/11/1994   Sub-judice. 

M268063 818125063 SEND'S CLUB 
30-10, 20 

Café; ervas para infusão. 
01/11/1994   Sub-judice. 
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M268064 818125071 SEND'S CLUB 

31-10, 20, 30 

Laticínios em geral; 

margarina; leite de soja. 

01/11/1994   Sub-judice. 

M268065 818125080 SEND'S CLUB 

32-10, 20 

Massas alimentícias em 

geral; farinhas e fermentos 

em geral. 

01/11/1994   Sub-judice. 

M268066 818125098 SEND'S CLUB 

33-10, 20 

Doces e pós para 

fabricação de doces em 

geral; açúcar e adoçantes 

em geral. 

01/11/1994   Sub-judice. 

M268067 818125110 SEND'S CLUB 
38-60 

Serviços de alimentação. 
01/11/1994   Sub-judice. 

M268068 818125128 SEND'S CLUB 

40-15 

Serviços auxiliares ao 

comércio de mercadorias, 

inclusive à importação e à 

exportação. 

01/11/1994   Sub-judice. 

M268069 818126400 SEND'S CLUB 
03-10, 20, 30 

Preparados para 

04/11/1994   Sub-judice. 
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 lavanderia, produtos e 

instrumentos de limpeza, 

exceto os de uso pessoal e 

industrial; produtos de 

perfumaria e de higiene, e 

artigos de toucador em 

geral; produtos de higiene, 

sem aplicação terapêutica, 

para uso em animais. 

M268070 818126418 

SEND'S CLUB 

 

29-10, 20, 30 

Carnes, aves e ovos para 

alimentação; peixes e 

demais frutos do mar; 

frutas, verduras, legumes e 

cereais. 

04/11/1994   Sub-judice. 

M268071 818126426 

SEND'S CLUB 

 

29-40, 50 

Gorduras e óleos 

comestíveis; condimentos, 

especiarias e essências 

alimentícias 

04/11/1994   Sub-judice. 

M268072 818126434 
SEND'S CLUB 

 

19-10, 30, 40 

Materiais para construção 

e pavimentação em geral; 

pias, peças sanitárias e 

04/11/1994   Sub-judice. 
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artigos similares; artigos 

utilizados em instalações 

hidráulicas. 

M268073 818126442 
SEND'S CLUB 

 

25-10, 20, 30 

Roupas e acessórios do 

vestuário de uso comum; 

roupas e acessórios do 

vestuário para prática de 

esportes; roupas e 

acessórios 

04/11/1994   Sub-judice. 

M268074 818126450 

SEND'S CLUB 

 

30-10, 20 

Café; ervas para infusão. 
04/11/1994   Sub-judice. 

M268075 818126469 
SEND'S SEND'S CLUB 

 

31-10, 20, 30 

Laticínios em geral; 

margarina; leite de soja. 

04/11/1994   Sub-judice; 

M268076 818126477 
SEND'S CLUB 

 

32-10, 20 

Massas alimentícias em 

geral; farinhas e fermentos 

em geral. 

04/11/1994   Sub-judice 

M268077 818126485 

SEND'S CLUB 

 

33-10, 20 

Doces e pós para 

fabricação de doces em 

04/11/1994   Sub-judice 
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geral; açúcar e adoçantes 

em geral. 

M268078 818126493 

SEND'S CLUB 

 

35-10, 20 

Bebidas, xaropes e sucos 

concentrados; substâncias 

para fazer bebidas em 

geral. 

04/11/1994   Sub-judice 

M268079 818126507 
SEND'S CLUB 

 

38-60 

Serviços de alimentação. 
04/11/1994   Sub-judice. 

M268080 818126515 

SEND'S CLUB 

 

40-15 

Serviços auxiliares ao 

comércio de mercadorias, 

inclusive à importação e à 

exportação. 

04/11/1994   Sub-judice. 

M268081 818743069 

SEND'S CLUB 

 

30-10, 20 

Café; ervas para infusão. 
22/08/1995   Sub-judice. 

M268082 818743042 SENDA'S CLUB 
30-10, 20 

Café; ervas para infusão. 
22/08/1995   Sobrestado 
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M268083 003914305 SENDAS 
30-10 

Café. 
23/09/1960 19/03/1969 19/03/2019 Registrado. 

M268084 006332226 SENDAS 

35-10, 20 

Bebidas, xaropes e sucos 

concentrados; substâncias 

para fazer bebidas em 

geral. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268085 006332234 SENDAS 

Serviços auxiliares ao 

comércio de mercadorias, 

inclusive à importação e à 

exportação. 

26/03/1969   10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268086 006332242 SENDAS 

01-90 

Substâncias e produtos 

químicos destinados à 

indústria e à ciência. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268087 006332250 SENDAS 

02-10, 20 

Matérias tintoriais; 

preservativos contra a 

oxidação e a deterioração 

de material. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268088 006332269 SENDAS 
03-10, 20, 30 

Preparados para 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 
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lavanderia, produtos e 

instrumentos de limpeza, 

exceto os de uso pessoal e 

industrial; produtos de 

perfumaria e de higiene, e 

artigos de toucador em 

geral; produtos de higiene, 

sem aplicação terapêutica, 

para uso em animais. 

M268089 006332277 SENDAS 

04-10, 20, 30 

Óleos lubrificantes, graxas 

e combustíveis em geral; 

combustíveis atômicos; 

artigos para iluminação 

não elétricos. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado 

M268090 006332285 SENDAS 

05-70 

Medicamentos para uso 

veterinário. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268091 006332293 SENDAS 

07-60 

Partes, componentes e 

acessórios de máquinas, 

veículos, implementos, 

dispositivos e meios de 

transporte. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado 
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M268092 006332307 SENDAS 

08-10, 20, 30 

Ferramentas e 

instrumentos portáteis 

acionados por força 

muscular; ferragens em 

geral; lixas, rebolos e 

abrasivos em geral. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268093 006332315 SENDAS 

09-45, 50 

Aparelhos e instrumentos 

de reprodução, 

fotográficos, 

cinematográficos, óticos e 

de ensino; aparelhos 

elétricos de uso pessoal e 

aparelhos 

eletrodomésticos. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268094 006332323 SENDAS 

16-30 

Artigos para escritório, 

material didático e de 

desenho. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268095 006332331 SENDAS 

17-10, 20 

Borracha, matéria plástica 

e suas ligas; matérias e 

produtos para calafetar, 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 
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isolar e vedar 

M268096 006332358 SENDAS 

19-10, 20, 30 

Materiais para construção 

e pavimentação em geral; 

edificações, estruturas e 

módulos pré-fabricados ou 

pré-moldados; pias, peças 

sanitárias e artigos 

similares. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268096 006332358 SENDAS 

19-10, 20, 30 

Materiais para construção 

e pavimentação em geral; 

edificações, estruturas e 

módulos pré-fabricados ou 

pré-moldados; pias, peças 

sanitárias e artigos 

similares. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268097 006332366 SENDAS 

20-10, 15, 20 

Móveis e artigos do 

mobiliário em geral; 

colchões, travesseiros e 

almofadas em geral; 

faqueiros e talheres em 

geral. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 
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M268098 006332382 SENDAS 

24-10, 20, 30 

Tecidos em geral; roupa 

de cama, mesa, banho e 

cozinha; artigos têxteis 

para limpeza. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268099 006332390 SENDAS 

25-10, 20, 30 

Roupas e acessórios do 

vestuário de uso comum; 

roupas e acessórios do 

vestuário para prática de 

esportes; roupas e 

acessórios do vestuário de 

uso profissional. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268100 006332404 SENDAS 

26-1 

Artigos e artefatos de 

armarinho. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268101 006332412 SENDAS 

27-10, 20 

Cortinas e tapetes em 

geral; materiais para 

revestimento de interiores. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268102 006332420 SENDAS 
34-10, 20 

Tabaco em bruto ou 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 
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manufaturado; artigos para 

fumantes. 

M268103 006520200 SENDAS 

29-10, 20, 30 

Carnes, aves e ovos para 

alimentação; peixes e 

demais frutos do mar; 

frutas, verduras, legumes e 

cereais. 

07/07/1965 10/03/1977 10/03/2017 Registrado. 

M268104 006520219 SENDAS 

31-10, 20, 30 

Laticínios em geral; 

margarina; leite de soja. 

07/07/1965 10/03/1977 10/03/2017 Registrado. 

M268105 006520227 SENDAS 

32-10, 20 

Massas alimentícias em 

geral; farinhas e fermentos 

em geral. 

07/07/1965 10/03/1977 10/03/2017 Registrado. 

M268106 006520235 SENDAS 

33-10, 20 

Doces e pós para 

fabricação de doces em 

geral; açúcar e adoçantes 

em geral. 

07/07/1965 10/03/1977 10/03/2017 Registrado. 

M268106 006520235 SENDAS 
33-10, 20 

Doces e pós para 

07/07/1965 10/03/1977 10/03/2017 Registrado 
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fabricação de doces em 

geral; açúcar e adoçantes 

em geral. 

M268107 007566050 SENDAS 

03-40 

Cabelos naturais e 

artificiais e unhas 

artificiais. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268108 007566069 SENDAS 

08-40, 50 

Produtos de cutelaria, 

exceto de uso cirúrgico e 

doméstico; armas brancas. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268109 007566077 SENDAS 

19-40, 50, 60 

Artigos utilizados em 

instalações hidráulicas; 

mangueiras em geral.; 

madeiras em bruto ou 

parcialmente preparadas. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268110 007566085 SENDAS 

20-25, 25, 40 

Artigos e utensílios de 

utilidade doméstica; 

recipientes, sacos e 

embalagens em geral; 

vidros, cristais e espelhos 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 
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em geral. 

 

M268111 007566093 SENDAS 

20-45, 50 

Pincéis e rolos para 

pintura; espetos e palitos. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268112 007566115 SENDAS 

25-40, 50 

Roupas e acessórios do 

vestuário destinados à 

correção, à proteção e 

segurança; roupas e 

acessórios descartáveis do 

vestuário em geral; artigos 

de viagem. 

26/03/1969 10/06/1976 10/06/2016 Registrado. 

M268113 07/07/1965 SENDAS 

29-4, 50 

Gorduras e óleos 

comestíveis; condimentos, 

especiarias e essências 

alimentícias. 

07/07/1965 10/03/1977 10/03/2017 Registrado. 

M268114 821663186 

SENDAS 

 

31 

Aditivos para forragem 

(exceto para uso 

medicinal); alfafa; 

24/05/1999 19/07/2005 19/07/2025 Registrado. 
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algarobilho; algas para 

consumo animal; alpiste; 

biscoitos para cães; cal 

para forragem animal; 

cana-de-açúcar; 

canjiquinha de milho; 

cascas de coco; farelo; 

farinha de arroz para 

forragem; farinha de 

amendoim para animais; 

farinha de peixes para 

consumo animal; farinha 

de linhaça (forragem); 

feno; folhas de palmeiras 

para a criação de animais; 

grãos para alimentação 

animal; massa de farelos 

para consumo animal; 

palha (forragem); raízes 

comestíveis; resíduos de 

destilaria para uso animal; 

sal para gado; semente de 

girassol; sêmola para 

criação de aves; torta de 

colza para gado; torta de 

milho para gado. 

M268115 828066116 SENDAS 35 06/01/2006 11/03/2008 11/03/2018 Registrado. 
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Administração de 

programa de descontos ou 

benefícios através do uso 

de cartão de fidelização ou 

relacionamento. 

M268116 828122296 SENDAS 

41 

Organização e produção 

de atividades e/ou 

competições desportivas 

incluídas nesta classe, 

voltadas para o lazer, 

entretenimento e revelação 

de futuros ou novos 

atletas. 

01/02/2006 11/03/2008 11/03/2018 Registrado. 

M268117 828271801 SENDAS 

16 

Publicações periódicas, 

revistas, jornais, e 

publicações periódicas de 

circulação restrita a 

clientela dos 

supermercados da titular. 

21/03/2006 25/03/2008 25/03/2018 Registrado. 

M268118 828747199 SENDAS 

35 

Promoção e 

comercialização de 

28/09/2006 14/09/2010 14/09/2020 Registrado. 
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produtos de 

supermercados. 

M268119 828747210 

SENDAS 

 

35 

Promoção e 

comercialização de 

produtos de 

supermercados. 

28/09/2006 14/09/2010 14/09/2020 Registrado. 

M268120 900134151 

SENDAS 

 

36 

Investimentos de capital 

[finanças]; análise e gestão 

de crédito; patrocínio 

financeiro; cartão de 

crédito (serviços de -); 

cartão de débito (serviços 

de -); empréstimos 

[finanças]; financiamento 

(serviços de -); fiduciários 

(serviços -). 

22/12/2006 13/10/2009 13/10/2019 Registrado. 

M268121 819316857 SENDAS CAFÉ 
30-10 

Café. 
10/06/1996 29/12/1998 29/12/2018 Registrado. 
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M268122 821580906 SENDAS CLÁSSICO 
30 

Café. 
28/04/1999 27/07/2004 27/07/2024 Registrado. 

M268123 818743026 SENDAS CLUB 
30-10, 20 

Café; ervas para infusão. 
22/08/1995   Sobrestado 

M268124 829210032 SENDAS ESPORTE CLUBE  05/07/2007 22/12/2009 22/12/2019 Registrado. 

M268125 829210040 

SENDAS ESPORTE CLUBE 

 

21 

Garrafa [vazia] utilizada 

pelos esportistas para 

acondicionar água ou outro 

líquido. 

05/07/2007 22/12/2009 22/12/2019 Registrado. 

M268126 829210059 

SENDAS ESPORTE CLUBE 

 

25 

Roupas para ginástica, 

camisetas, shorts, 

bermudas, calças, 

casacos, jaquetas, malhas, 

biquinis, sungas, maiôs, 

meias, cuecas, calcinhas, 

moletons, bonés, chapéus, 

cangas, vestidos, jumper, 

05/07/2007 22/12/2009 22/12/2019 Registrado. 



190 
 

jardineira, batas, camisas, 

meia calça, kit de meia, kit 

de cueca, kit de calcinha, 

saias, leggings, pijamas, 

camisolas, baby doll, 

fantasias, conjuntos, 

soutien, saída de praia. 

M268127 829210067 

SENDAS ESPORTE CLUBE 

 

28 

Luvas para prática de 

esportes. 

05/07/2007 22/12/2009 22/12/2019 Registrado. 

M268128 829280006 

SENDAS ESPORTE CLUBE 

 

35 

Serviços auxiliares ao 

comércio de mercadorias, 

inclusive à importação e 

exportação; serviços de 

supermercados [comércio 

de mercadorias a varejo]; 

comercialização de 

produtos elaborados por 

organizações que 

demonstrem 

responsabilidade social e 

ambiental e a valorização 

cultural local [comércio em 

supermercados de 

mercadorias a varejo]; 

05/07/2007 22/12/2009 22/12/2019 Registrado. 
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serviços de atendimento 

ao cliente [comércio]; 

serviços de publicidade e 

propaganda, locação de 

espaços para publicidade; 

elaboração de estratégias 

e promoções de vendas; 

comércio internacional; 

comercialização de artigos 

do vestuário; organização 

de desfiles, eventos e 

feiras com fins comerciais 

ou de publicidade. 

M268129 819132381 SENDAS EXPRESS 

40-15 

Serviços auxiliares ao 

comércio de mercadorias, 

inclusive à importação e à 

exportação. 

29/02/1996 18/08/1998 18/08/2018 Registrado. 

M268130 821580914 SENDAS EXTRA FORTE 
30-10 

Café. 
28/04/1999 24/03/2009 24/03/2019 Registrado. 

M268131 818747501 
SENDAS GOLD  

33-1 

Doces e pós para 

fabricação de doces em 

geral. 

28/08/1995 22/04/1998 22/04/2018 Registrado. 
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M268132 819146331 SENDAS MIX 

40-15 

Serviços auxiliares ao 

comércio de mercadorias, 

inclusive à importação e à 

exportação. 

14/03/1996 18/08/1998 18/08/2018 Registrado. 

M268133 819214191 

SENDAS MUSIC 

 

09-40 

Discos e fitas em geral. 
29/04/1996 22/12/1998 22/12/2018 Registrado. 

M268134 820726222 

SENDAS NUTS 

 

29 

Amendoim preparado, 

avelã preparada, 

castanhas de cajú 

preparadas e castanhas do 

pará preparadas. 

07/05/1998 26/12/2000 26/12/2020 Registrado. 

M268135 821046454 

SENDAS S@C 

ATENDIMENTO AO 

CLIENTE SAC @ 

SENDAS.COM.BR  

35 

Serviços de 

supermercados e de 

atendimento ao cliente no 

sentido de aprimorar as 

relações de consumo, 

possibilitando um canal 

direto entre as partes para 

apresentar sugestões e 

09/09/1998 26/02/2002 26/02/2022 Registrado. 
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reclamações e, ao mesmo 

tempo, para oferecer 

informações sobre a 

empresa. 

M268136 819316881 

SENDAS SUGAR CORN 

FLAKES 

 

30 

Flocos de cereais. 
10/06/1996 03/04/2001 03/04/2021 Registrado. 

M268137 821580930 SENDAS TRADICIONAL 
30 

Café. 
28/04/1999 03/12/2002 03/12/2022 Registrado. 

M268138 200062000 

SENDAS ULTRA SHAKE 

 

29 

Alimento à base de frutas, 

empregado nas dietas 

para controle de peso 

[doces]. 

30/04/1999 28/06/2005 28/06/2025 Registrado. 

M268139 821583409 SENDAS ULTRA SHAKE 

30 

Alimento à base de cacau 

e chocolate empregado 

nas dietas para controle de 

peso. 

30/04/1999 28/06/2005 28/06/2025 Registrado. 
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M268140 819989380 

SENSTAR 

 

09-50 

Aparelhos elétricos de uso 

pessoal e aparelhos 

eletrodomésticos. 

24/07/1997 20/07/1999 20/07/2019 Registrado. 

M268141 819989398 

SENSTAR 

 

20-20, 25 

Faqueiros e talheres em 

geral; artigos e utensílios 

de utilidade doméstica. 

24/07/1997 20/07/1999 20/07/2019 Registrado. 

M268142 824047109 

SUPER COMPRA SENDAS 

 

35 

Serviços de 

supermercados. 

28/06/2001 15/12/2015 15/12/2025 Registrado. 

M268143 820881082 

SUPER S 

 

35 

Serviços de importação, 

exportação, representação 

e distribuição de 

mercadorias de 

supermercado. 

29/06/1998 16/01/2001 16/01/2021 Registrado. 
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M268144 821120972 

SUPEREX 

 

35 

Supermercados. 
05/10/1998 23/10/2001 23/10/2021 Registrado. 

M268145 821721917 SUSTANCE 

35-10, 20 

Bebidas, xaropes e sucos 

concentrados; substâncias 

para fazer bebidas em 

geral. 

10/06/1999 12/06/2007 12/06/2017 Registrado. 

M268146 820684007 TOP MIX 

35 

Serviços de importação, 

exportação, representação 

e distribuição de alimentos. 

16/04/1998 04/01/2005 04/01/2025 Registrado. 

M268147 827912668 

VIVA SAUDÁVEL 

 

03 

Produtos cosméticos, 

produtos de perfumaria, 

artigos de toucador e 

higiene pessoal; produtos 

e substâncias para 

lavanderia e limpeza de 

uso doméstico; incenso; 

filtros solares. 

01/11/2005   

Deferido. 

Recolhimento 

das taxas finais 

comprovado. 

Aguardando 

concessão do 

registro. 

M268148 827912676 VIVA SAUDÁVEL 
25 

Roupas e artigos do 

01/11/2005   Deferido.  
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vestuário de uso comum; 

roupas e artigos do 

vestuário para prática de 

esportes e uso 

profissional; calçados e 

chapelaria para uso 

comum, prática de 

esportes e uso 

profissional. 

M268149 827912684 

VIVA SAUDÁVEL 

 

31 

Produtos agrícolas, 

hortícolas e grãos , tais 

como: frutas, verduras e 

legumes frescos e cereais 

em grãos, abóboras, 

alface, algas para 

consumo humano ou 

animal, alho-poró, 

amêndoas (frutas), 

amendoins (frutos), arroz 

não processado, aveia, 

avelãs, azeitonas frescas, 

batatas frescas, beterraba, 

castanhas, castanhas 

frescas, cebolas frescas, 

cereais em grãos, não 

processados, chicória 

01/11/2005 12/04/2011 12/04/2021 Registrado. 
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(salada), cocos, 

cogumelos frescos, ervas 

frescas, ervilhas frescas, 

frutas, verduras e legumes 

frescos, frutos cítricos, 

gergelim, grãos de cacau 

em bruto, grãos (cereais), 

hortaliças frescas, laranjas, 

lentilhas frescas, limões, 

milho, pepino e trigo (todos 

incluídos nesta classe). 

M268150 827912692 

VIVA SAUDÁVEL 

 

32 

Águas (bebidas); águas 

minerais e aeradas; águas 

flavorizadas sabor de fruta; 

bebidas à base de sucos 

de frutas (não alcoólicos); 

bebidas isotônicas; sucos 

de frutas (não alcoólicos); 

aperitivos não alcoólicos; 

pós e preparações para 

fabricar bebidas; bebidas à 

base de soro de leite; pós 

e pastilhas para bebidas; 

bebidas e coquetéis não 

alcoólicos; essências para 

preparação e fabricação 

01/11/2005 12/04/2011 12/04/2021 Registrado. 
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de bebidas; extrato de 

fruta; néctares de fruta 

(não alcoólicos); orchata; 

salsaparrilha (bebida não 

alcoólica); sodas 

(bebidas); bebidas à base 

de sorvetes; leite de 

amêndoas (bebida); leite 

de amendoim (bebida não 

alcoólica); limonadas 

(bebidas gasosas e 

aciduladas); suco de 

tomate; sucos de vegetais 

(bebidas); xaropes para 

bebidas; xaropes para 

preparação de limonadas. 

M268151 827912706 

VIVA SAUDÁVEL 

 

33 

Bebidas alcoólicas (exceto 

cerveja); aguardentes, 

licores, vinhos, bebidas 

destiladas, digestivos, 

uisques, vodca, bebidas 

alcoólicas contendo frutas, 

extratos alcoólicos, 

extratos de fruta 

(alcoólicos). 

01/11/2005 12/04/2011 12/04/2021 Registrado. 



199 
 

M268152 827912714 

VIVA SAUDÁVEL 

 

35 

Supermercado, 

representação comercial; 

serviços de distribuição 

comercial, importação, 

exportação, e comércio 

atacadista e varejista de 

produtos manufaturados, 

semi-manufaturados ou "in 

natura", nacionais ou 

estrangeiros de todo e 

qualquer gênero e espécie 

ou natureza; incluindo mas 

não se limitando, à 

gêneros alimentícios em 

geral, bebidas, louças, 

ferragens, miudezas, 

eletrodomésticos, produtos 

de limpeza, de toucador e 

farmacêuticos, artigos e 

utensílios de utilidade 

doméstica, recipientes, 

sacos e embalagens em 

geral, espetos e palitos, 

tecidos, roupas de cama, 

mesa e banho, artigos 

têxteis para limpeza, 

roupas e acessórios 

01/11/2005 12/04/2011 12/04/2021 Registrado. 
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descartáveis do vestuário 

em geral e artigos de 

viagem. 

M268153 825830486 

VIVA SAUDÁVEL SENDAS 

 

30 

Achocolatados líquidos, 

balas, bebidas à base de 

café, cacau ou chocolate 

prontas para beber, 

biscoitos, bolos, bombons, 

doces incluídos na classe, 

chocolate, coberturas, 

confeitos, drops, 

maionese, massas 

alimentícias frescas, 

prontas e pré-cozidas, 

misturas para bolos, pizzas 

e sopas, ovos de páscoa, 

pães, panetones, pós para 

o preparo de bolos e 

pudins, risotos, 

salgadinhos [incluídos na 

classe], sanduíches, 

sorvetes, tortas doces e 

salgados [incluídos na 

classe]: todos produtos 

com baixo teor de açúcar e 

gordura.; 

18/08/2003 06/10/2015 06/10/2025 Registrado. 
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M268154 825830494 

VIVA SAUDÁVEL SENDAS 

 

29 

Carnes e peixes enlatados 

e congelados, bebida 

láctea pronta para beber, 

compotas, doces de frutas 

incluídos na classe, 

gelatina, geléia, iogurte, 

leite, manteiga, margarina, 

queijos, sobremesas com 

calda ou cobertura 

[incluídas nesta classe]: 

todos os produtos com 

baixo teor de açúcar e 

gordura. 

18/08/2003 06/10/2015 06/10/2025 Registrado. 
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(b) Imóvel 

Matrícula Cartório 
Descrição do Imóvel (nos 

termos da matrícula) 

Transcrição / 
Registros 
Anteriores 

Forma de 
aquisição 

Proprietário(s) 
Número de 

Contribuinte 
Valor de 

Conferência 
Valor Venal 

28.274 

2º Serviço 
Notarial de 
São 
Gonçalo/RJ 

Lote nº 3639-A, medindo de 
frente 90,70ms para a avenida 
Frederico Marques; 105,42ms 
nos fundos em 08 alinhamentos, 
o 1º  com 30,00ms; O 2º com 
14,00ms; O 3º com9,50ms; O 4º 
com 15,00ms; O 5º com 
17,24ms; O 6º com 3,50ms; O7º 
com 6,20ms e o 8º com 9,98ms, 
nesses alinhamentos com a 
faixa de domínio do DNER, 
tendo extensão do lado direito 
20,30ms, com o lote nº 3642 e 
35,30ms do lado esquerdo com 
os lotes nº 3716 e 3717; com 
área de 3.043,80 ms2. 
 

Matrículas 
Anteriores Nº 
25983, 27007, 
28183 e 12383, fls. 
198, 29, 108 e 287, 
Livros 2/AAD-1; 
2/AAH-1; 2/AAK-1 
e 2AL. 

Escritura 
lavrada no 
Cartório do 6º 
Ofício do Rio 
de Janeiro, L. 
6139, Fls. 90, 
em 15 de 
outubro de 
2004. 

Sendas 
Distribuidora S.A. 

140853000 R$1.309.622,30 R$466.033,43 
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(c) Veículos 

Veículo 01 02 03 04 05 06 

Placa EZK-4290 EZK-4307 EZK-4312 EZK-4316 EZK-4321 EZK-4324 

Cidade/UF RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ 

Chassi WF0FXXTBFBTJ34659 WF0FXXTBFBTJ37871 WF0FXXTBFBTJ34036 WF0FXXTBFBTJ34098 WF0FXXTBFBTJ34734 WF0FXXTBFBTJ39013 

Renavan 467740178 467770344 467770123 467770450 467770034 467769931 

Fabricante FORD / TRANSIT FORD / TRANSIT FORD / TRANSIT FORD / TRANSIT FORD / TRANSIT FORD / TRANSIT 

Modelo 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 

Ano/Modelo 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 

Cor BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA 

Data de Aquisição 31/05/2012 15/06/2012 15/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 

Seguradora ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS 

Vigência 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 

Cobertura TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Valor (R$) 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 

Acessórios (R$) 37.080,00 N/A N/A N/A N/A N/A 

Proprietário SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS 

Finalidade OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

Veículo 07 08 09 10 11 12 

Placa EZK-4328 EZK-4345 EZK-4363 EMH-3502 EUX-1583 EJC-6219 

Cidade/UF RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ 

Chassi 
WF0FXXTBFBTJ37835 WF0FXXTBFBTJ34210 WF0FXXTBFBTJ34738 

9BWMF07X4CP02665
4 

9BWMF07X7CP02667
8 

WF0FXXTBFBTJ36743 

Renavan 467770417 467770573 468596968 473723409 473723638 474465683 

Fabricante/Tipo FORD /TRANSIT FORD /TRANSIT FORD /TRANSIT VW / KOMBI VW / KOMBI FORD /TRANSIT 

Modelo 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC STANDARD 1.4 STANDARD 1.4 350L 2.4 TDC 

Ano/Modelo 11/11 11/11 11/11 12/12 12/12 11/11 

Cor BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA 

Data de Aquisição 21/06/2012 21/06/2012 17/05/2012 31/05/2012 31/05/2012 15/06/2012 

Seguradora ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS 

Vigência 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 

Cobertura TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
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Valor (R$) 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 36.165,38 59.500,00 

Acessórios (R$) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Proprietário SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS 

Finalidade OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

 

Veículo 13 14 15 16 17 18 

Placa EMI-3710 DIA-8339 EJC-6166 EJC-6192 EJC-6268 EMH-8824 

Cidade/UF RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ 

Chassi WF0FXXTBFBTJ36678 WF0FXXTBFBTJ37074 WF0FXXTBFBTJ37098 WF0FXXTBFBTJ36342 WF0FXXTBFBTJ37094 WF0FXXTBFBTJ36370 

Renavan 474465888 474573621 474476502 474573346 474476251 474474526 

Fabricante/Tipo FORD /TRANSIT FORD /TRANSIT FORD /TRANSIT FORD /TRANSIT FORD /TRANSIT FORD /TRANSIT 

Modelo 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 

Ano/Modelo 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 

Cor BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA 

Data de Aquisição 15/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 

Seguradora ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS 

Vigência 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 

Cobertura TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Valor (R$) 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 

Acessórios (R$) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Proprietário SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS 

Finalidade OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

Veículo  19 20 21 22 

Placa EMI-3692 EMI-3721 EZK-4285 EZK-4286 

Cidade/UF RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ 

Chassi WF0FXXTBFBTJ37011 WF0FXXTBFBTJ36198 WF0FXXTBFBTJ37587 WF0FXXTBFBTJ36991 

Renavan 474573966 474573109 474475905 474475646 

Fabricante FORD / TRANSIT FORD / TRANSIT FORD / TRANSIT FORD / TRANSIT 

Modelo 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 350L 2.4 TDC 

Ano/Modelo 11/11 11/11 11/11 11/11 

Cor BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA 

Data de Aquisição 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 
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(d) Contratos 

Contrato Mutuante Mutuária Data de celebração Valor Observação 

Contrato de Mútuo Sendas Distribuidora S.A. Novasoc Comercial Ltda. 08/05/2015 Valor em aberto:  
R$ 30.227.492,14 

O valor em aberto é o valor 
total, considerando a 
somatória de vários 
aditivos. 

Contrato de Mútuo Sendas Distribuidora S.A. Cnova Comércio Eletrônico 
S.A. 

23/07/2015 Valor principal:  
R$ 6.200.000,00 
Valor em aberto:  
R$ 6.676.615,52 

 

 

 

 

 

Seguradora ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS ITAU SEGUROS 

Vigência 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 
31/07/2015 - 

31/07/2016 

Cobertura TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Valor (R$) 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 

Acessórios (R$) N/A N/A N/A N/A 

Proprietário SENDAS SENDAS SENDAS SENDAS 

Finalidade OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 
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ANEXO 3.2 ao Protocolo de Cisão 
Laudo de avaliação do Acervo Cindido 
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ANEXO 4.1.2(v) ao Protocolo de Cisão 
Contratos entre Sendas e CBD que serão liquidados por confusão patrimonial 

 

CONTRATO MUTUANTE MUTUÁRIA 
DATA DE 

CELEBRAÇÃO 
VALOR OBSERVAÇÃO 

Contrato de 
Mútuo 

Companhia 
Brasileira de 
Distribuição 
(sucessora da 
Sé 
Supermercados 
Ltda. por 
incorporação) 

Sendas 
Distribuidora 
S.A. 

23/06/2008 Valor principal:  
R$ 
232.512.194,98 

 

1º Aditivo ao 
Anexo I – 
Parcela nº 01 
do Contrato 
de Mútuo 
firmado entre 
Sé e Sendas 
Distribuidora 
S.A. em 
23/06/2008 

Companhia 
Brasileira de 
Distribuição 
(sucessora da 
Sé 
Supermercados 
Ltda. por 
incorporação) 

Sendas 
Distribuidora 
S.A. 

22/12/2008 Valor principal:  
R$ 
232.512.194,98 

Garantia: Nota 
Promissória nº 
01 no valor de 
R$ 
232.512.194,98, 
emitida por 
Sendas 
Distribuidora 
S.A. em 
30/04/2008, com 
vencimento à 
vista.  

2º Aditivo ao 
Anexo I – 
Parcela nº 01 
do Contrato 
de Mútuo 
firmado entre 
sé e Sendas 
Distribuidora 
S.A. em 
23/06/2008 

Companhia 
Brasileira de 
Distribuição 
(sucessora da 
Sé 
Supermercados 
Ltda. por 
incorporação) 

Sendas 
Distribuidora 
S.A. 

22/12/2008 Valor principal:  
R$ 
232.512.194,98 
 
Valor em 
aberto: R$ 
363.695.822,11 

Garantia: Nota 
Promissória nº 
01 no valor de 
R$ 
232.512.194,98, 
emitida por 
Sendas 
Distribuidora 
S.A. em 
30/04/2008, com 
vencimento à 
vista.  
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ANEXO 3.2 À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 
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ANEXO 2(6) À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
ATOS SOCIETÁRIOS QUE DISCUTIRAM E/OU APROVARAM A OPERAÇÃO 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO 

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 

NIRE 35.300.089.901 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2016 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de março de 2016, às 

10:00 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”), na 

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo.  

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Sr. Nelson Carvalho; Secretária – 

Sra. Ana Paula Tarossi Silva. 

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada nos 

termos do artigo 9º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (“Comitê”). Presentes 

todos os membros do Comitê, a saber, Srs. Nelson Carvalho, Eleazar de Carvalho Filho 

e Pedro Oliva Marcilio de Sousa. 

4. ORDEM DO DIA: Discutir e opinar sobre: (i) a ratificação da contratação de 

Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes, inscrita no Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº 2SP000233/O-3 e no CNPJ/MF sob o nº 

62.657.242/0001-00, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.893, 6º andar, conjuntos 61 e 62, Jardim 

Paulistano, CEP 01451-001 (“Magalhães Andrade”), como empresa especializada 

responsável pela elaboração do laudo de avaliação da parcela do acervo patrimonial da 

Sendas Distribuidora S.A. (“Sendas”) a ser cindido e incorporado pela Companhia, na 

data base de 31 de dezembro de 2015 (“Laudo de Avaliação”); (ii) a aprovação do 

Laudo de Avaliação; e (iii) a aprovação da proposta de incorporação, pela Companhia, 
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de parte do acervo patrimonial da Sendas (“Acervo Cindido”), nos termos e condições 

descritos no “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Sendas Distribuidora S.A.” a 

ser celebrado entre as administrações da Companhia e da Sendas (“Cisão Parcial” e 

“Protocolo de Cisão Parcial”, respectivamente). 

 

5. DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Comitê 

examinaram os itens constantes da ordem do dia, deliberando o quanto segue:  

5.1 Discutir e opinar sobre: (i) a ratificação da contratação de Magalhães Andrade 

S/S Auditores Independentes, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de São Paulo, sob o nº 2SP000233/O-3 e no CNPJ/MF sob o nº 

62.657.242/0001-00, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.893, 6º andar, conjuntos 61 e 62, Jardim 

Paulistano, CEP 01451-001 (“Magalhães Andrade”), como empresa especializada 

responsável pela elaboração do laudo de avaliação da parcela do acervo patrimonial da 

Sendas Distribuidora S.A. (“Sendas”) a ser cindido e incorporado pela Companhia, na 

data base de 31 de dezembro de 2015 (“Laudo de Avaliação”); (ii) a aprovação do 

Laudo de Avaliação; e (iii) a aprovação da proposta de incorporação, pela Companhia, 

de parte do acervo patrimonial da Sendas (“Acervo Cindido”), nos termos e condições 

descritos no “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Sendas Distribuidora S.A.” a 

ser celebrado entre as administrações da Companhia e da Sendas (“Cisão Parcial” e 

“Protocolo de Cisão Parcial”, respectivamente): Discutida a estrutura da Cisão Parcial 

proposta pela Administração da Companhia e após análise detida de todos os 

documentos de suporte à Cisão Parcial, incluindo o respectivo o Laudo de Avaliação 

preparado pela Magalhães Andrade, todos anexados à presente Ata, os membros do 

Comitê de Auditoria, no âmbito de suas atribuições e em conformidade com o Art. 13, 

item (f) do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, deliberaram opinar 

favoravelmente ao Conselho de Administração da Companhia acerca da: 

 

5.1.1. Ratificação da contratação de Magalhães Andrade como empresa especializada 

responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação. 
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5.1.2. Aprovação do Laudo de Avaliação, de acordo com o balanço patrimonial 

preparado pela administração da Sendas em 31 de dezembro de 2015, segundo o qual o 

valor contábil total do Acervo Cindido, a ser incorporado pela Companhia, equivale a 

R$ 7.219.343,34 (sete milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três 

reais e trinta e quatro centavos). 

 

5.1.3. Aprovação da proposta da Cisão Parcial, nos termos e condições descritos no 

Protocolo de Cisão Parcial. Uma vez concluída a Cisão Parcial, o Acervo Cindido será 

incorporado pela Companhia, sendo que (a) não haverá aumento de capital social na 

Companhia em decorrência da Cisão Parcial, uma vez que parte do investimento que a 

Companhia possui na Sendas será cancelada e substituída pelos ativos e passivos 

constantes do Acervo Cindido e (b) o capital social da Sendas será reduzido em R$ 

7.219.343,00 (sete milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três reais), 

mediante o cancelamento de 6.303.104 (seis milhões, trezentos e três mil, cento e 

quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de titularidade da 

Companhia. 

 

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram 

os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente 

ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.  

São Paulo, 02 de março de 2016. 

 

Nelson Carvalho 

Coordenador 

 

Ana Paula Tarossi Silva  

Secretária 

Eleazar de Carvalho Filho Pedro Oliva Marcilio de Sousa 
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ANEXO 2(11) À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
DOCUMENTOS DA SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 
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SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Companhia Fechada 

CNPJ/MF 06.057.223/0001-71 

NIRE 3330027290-9 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2016 

 

1 DATA, HORA E LOCAL: Ao primeiro dia do mês de março de 2016, às 17 horas, na 

sede social de Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia”), na Rua João Antonio Sendas, 286, 

na cidade de São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro. 

 

2 CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista 

titular da totalidade das ações de emissão da Companhia.  

 

3 PRESENÇAS: Acionista titular das ações representando a totalidade do capital social 

da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.  

 

4 MESA: Presidente: Luiz Elisio Castello Branco de Melo; Secretário: Leandro Ricci. 

 

5 ORDEM DO DIA: (i) Análise e deliberação sobre o aumento do número máximo de 

diretores na Sociedade de 5 (cinco) para 8 (oito); (ii) Análise e deliberação sobre a alteração da 

forma de representação da Sociedade com a criação de duas classes distintas de Diretores; 

(iii) Conhecimento das renúncias dos Srs. Jorge Faiçal Filho e Peter Paul Lourenço Estermann, 

qualificados abaixo, dos cargos de Diretor; e (iv) Análise e deliberação sobre a eleição dos 

membros da Diretoria da Companhia para exercerem mandatos até a Assembleia Geral que 

aprovar as contas do exercício de 2018; (v) Análise e deliberação sobre inclusão, ao objeto 

social, de atividades de (1) agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos e ingressos; 

(2) a prestação de serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, 

de títulos, contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de 

posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, 

impressos e documentos em geral; (3) prestação de serviços de estacionamento, estadia e 

guarda de veículos; e (4) importação de bebidas, vinhos e vinagres; (vi) Alteração dos artigos 

2º, 8º e 13º do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações desta assembleia, 

caso aprovadas; e (vii) consolidar o Estatuto Social da Companhia. 

5 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, a acionista presente deliberou, por 

unanimidade: 
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5.1 aprovar o aumento do número máximo de Diretores na Sociedade de 5 (cinco) para 8 

(oito); 

5.2 aprovar a alteração da forma de representação da Sociedade com a criação de duas 

classes distintas de Diretores: Diretores A e Diretores B. Em vista desta duas classes distintas 

de diretores, a representatividade da Sociedade se dará sempre por 2 (dois) Diretores, em 

conjunto, desde que um desses diretores seja um Diretor A.  

 

5.3 em razão das deliberações acima, os artigos 8º e 13º do Estatuto Social da 

Companhia passam a vigorar com as seguintes novas redações: " 

 

Artigo 8º – A Diretoria é composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 8 (oito) diretores, 

acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sendo (i) 

até 6 (seis) Diretores A, dentre os quais 1 Diretor-Presidente e 1 Diretor Financeiro e 3 (três) 

Diretores sem designação especial; e (ii) até 2 (dois) Diretores B, ambos sem designação 

especial.” 

 
“Artigo 13 – A Companhia é representada, ativa e passivamente, por 2 (dois) Diretores, 

conjuntamente, sendo um deles sempre um Diretor A. Parágrafo primeiro – Observado o 

disposto no “caput” deste artigo, os Diretores representarão a Companhia ativa e 

passivamente, em juízo e fora dele e perante terceiros, praticando e assinando todos os atos 

que obriguem a Companhia. Parágrafo segundo – Nos atos de nomeação de procuradores, a 

Companhia deverá ser representada de acordo com o “caput” deste artigo, ou pelo Diretor 

Presidente, em conjunto com um procurador constituído especialmente para este fim, devendo 

as procurações conter prazo de validade, com exceção daquelas para fins judiciais, além da 

descrição dos poderes conferidos, os quais poderão abranger todo e qualquer ato, inclusive os 

de natureza bancária. Parágrafo terceiro – A Companhia se considera obrigada quando 

representada: (i) conjuntamente por dois Diretores A, respeitado o parágrafo 2º acima; (ii) 

conjuntamente por um Diretor A e um Diretor B; (iii) conjuntamente por um Diretor A e um 

procurador, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo 

com a extensão dos poderes que nele se contiverem; (iv) conjuntamente por dois 

procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo 

com a extensão dos poderes que nele se contiverem; ou (v) singularmente, em casos 

especiais, por um procurador quando assim for designado no respectivo instrumento de 

mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem, ou por um diretor 

desde que formalmente autorizado por deliberação da Diretoria.”  

 

5.4 tomar conhecimento das renúncias dos Srs. Jorge Faiçal Filho, brasileiro, casado, 

publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 22.702.673-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 192.223.408-76, e Peter Paul Lorenço Estermann, brasileiro, casado, engenheiro 

agrônomo, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 206.922.023-1 SSP/RS, inscrito no 



 

294 
 

CPF/MF sob o nº. 279.185.726-53, ambos com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 

nº 3.142, dos seus cargos de Diretor; 

 
5.5 aprovar a eleição para os cargos de Diretores A dos Srs. Belmiro de Figueiredo 

Gomes, brasileiro, divorciado, comerciário, portador da Cédula de Identidade RG nº 

52.699.074-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.421.589-49, como Diretor Presidente; 

e José Marcelo dos Santos, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 27.326.204-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 169.420.548-79, como 

Diretor Financeiro; e dos Srs. Wlamir dos Anjos, brasileiro, casado, administrador, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 16.681.344, inscrito no CPF/MF sob o nº 114.124.288-58; e 

Anderson Barres Castilho, brasileiro, casado, comerciário, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 64.227.173, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.266.429-25, todos residentes e 

domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Luís 

Antonio, nº 3.142, como diretores sem Designação especial. Para os cargos de Diretores B 

ficam eleitos os Srs. Luiz Elisio Castello Branco de Melo, brasileiro, casado, engenheiro civil, 

portador da Cédula de Identidade RG n. 04308374-0, IFP RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 

735.544.137-04; e Antonio Sérgio Salvador dos Santos, brasileiro, divorciado, comerciário, 

portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 07.217.895-7, inscrito no CPF/MF sob o nº. 

888.750.677-91, ambos com escritório na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142, como 

Diretores sem designação especial. Tanto os Diretores A quanto os Diretores B terão mandatos 

até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2018; 

 

5.6 Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em 

quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo 

ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada. Os Diretores eleitos 

tomarão posse mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados em livro 

próprio. 

 

5.7 aprovar a inclusão, ao objeto social da Companhia, das atividades de (1) 

agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos e ingressos; e (2) de prestação de 

serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos, contas 

ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio 

eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e 

documentos em geral; (3) prestação de serviços de estacionamento, estadia e guarda de 

veículos; e (4) importação de bebidas, vinhos e vinagres; 

 

5.8 em razão da deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a 

vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. O objeto social da Sociedade é a 

comercialização de produtos manufaturados, semimanufaturados ou “in natura”, nacionais ou 
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estrangeiros, de todo e qualquer gênero e espécie, natureza ou qualidade, desde que não 

vedada por lei. 

Parágrafo primeiro - A Sociedade poderá também praticar as seguintes atividades: 

a) a industrialização, processamento, manipulação, transformação, exportação, importação e 

representação de produtos, alimentícios ou não alimentícios, por conta própria ou de terceiros 

b) o comércio internacional, inclusive de café; 

c) a importação, distribuição e comercialização de produtos cosméticos de higiene e toucador, 

perfumaria, saneantes e domissanitários e suplementos alimentares; 

d) o comércio em geral de drogas e medicamentos, especialidades farmacêuticas e 

homeopáticas; produtos químicos, acessórios, artigos odontológicos, instrumentos e aparelhos 

cirúrgicos; a fabricação de produtos químicos e especialidades farmacêuticas, podendo ser 

especializadas como, Drogaria ou Farmácia Alopática, Drogaria ou Farmácia Homeopática ou 

Farmácia de Manipulação de cada especialidade; 

e) o comércio de produtos e derivados de petróleo, abastecimento de combustíveis de 

quaisquer espécies, podendo também prestar serviços de assistência técnica, oficinas de 

serviços, consertos, lavagem, lubrificação, venda de acessórios e outros serviços afins, de 

quaisquer veículos em geral; 

f) o comércio de produtos, drogas e medicamentos veterinários em geral; consultório, clínica e 

hospital veterinário e “pet shop” com serviços de banho e tosa; 

g) a locação de qualquer mídia gravada; 

h) a prestação de serviços de estúdios fotográficos, cinematográficos e similares; 

i) a prática e a administração de operações imobiliárias, comprando, promovendo loteamentos 

e incorporação, locando e vendendo bens imóveis próprios e de terceiros; 

j) agir como distribuidora, agente e representante de comerciantes e industriais estabelecidos 

dentro do país ou fora dele e nesta qualidade, por conta dos comitentes ou por conta própria 

adquirir, reter, possuir e fazer quaisquer operações e transações do interesse próprio ou dos 

comitentes 

k) a prestação de serviços de processamento de dados; 

l) a exploração de edificações e construção em todas as suas modalidades, por conta própria 

ou de terceiros, a compra e venda de materiais para construção e a instalação e manutenção 

de sistemas de ar condicionado, de monta-cargas e elevadores de carga; 

m) a aplicação de produtos saneantes domissanitários; 

n) o transporte rodoviário municipal, estadual e interestadual de cargas em geral para seus 

próprios produtos e de terceiros, podendo inclusive armazená-los, depositá-los e fazer sua 

carga, descarga, arrumação e guarda de bens próprios de terceiros de qualquer espécie, bem 

como subcontratar os serviços previstos nesta alínea; 

o) a exploração de serviços de comunicação, publicidade em geral e propaganda, inclusive de 

bares, lanchonetes e restaurantes, podendo estender-se a outros ramos que lhe sejam 

compatíveis ou conexos, respeitadas as restrições legais; 

p) a compra, venda e distribuição de livros, revistas, jornais, periódicos e assemelhados; 

q) a realização de estudos, análises, planejamento e pesquisas de mercado; 
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r) a realização de testes para lançamento de novos produtos, embalagens e marcas; 

s) a elaboração de estratégias e análises do comportamento setorial de vendas, de promoções 

especiais e de publicidade; 

t) a prestação de serviços de administração de cartões vale alimentação, refeição, farmácia, 

combustível, transporte e outros cartões que decorram das atividades relacionadas ao seu 

objeto social; 

u) o arrendamento e subarrendamento de bens móveis próprios ou de terceiros; 

v) a prestação de serviços na área de gerenciamento; 

w) a representação de outras sociedades nacionais ou estrangeiras e a participação como 

sócia ou acionista, no capital social de outras sociedades, qualquer que seja a forma ou objeto 

destas, e em empreendimentos comerciais de qualquer natureza; 

x) o agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos e ingressos;  

y) a prestação de serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, 

de títulos, contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de 

posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, 

impressos e documentos em geral; 

z) prestação de serviços de estacionamento, estadia e guarda de veículos; e  

aa) importação de bebidas, vinhos e vinagres.” 

Parágrafo segundo - A Companhia poderá prestar fianças ou avais em negócios de seu 

interesse, vedado os de mero favor.”; e 

 

5.9 aprovar a consolidação do Estatuo Social. 

 

6 ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, 

nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.  

 

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada 

mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os 

presentes. Assinaturas - Mesa: Presidente – Luiz Elisio Castello Branco de Melo; Secretário – 

Leandro Ricci; Acionista: Companhia Brasileira de Distribuição. Diretores eleitos: Belmiro de 

Figueiredo Gomes, José Marcelo dos Santos, Wlamir dos Anjos, Anderson Barres Castilho, 

Luiz Elisio Castello Branco de Melo, e Antonio Sérgio Salvador dos Santos. 

 

São João do Meriti, 1 de março de 2016. 

 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 

 

Leandro Ricci 

Secretário 
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ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2016 
  

ESTATUTO SOCIAL DE SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 

 

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 

Artigo 1º – Sendas Distribuidora S/A é uma sociedade por ações, com sede e foro na cidade 

de São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro, na Rua João Antonio Sendas, nº 286, José 

Bonifácio, que se rege pelo presente estatuto e pela legislação aplicável. 

 

Parágrafo único - A Companhia pode, mediante deliberação da Diretoria, abrir, transferir ou 

encerrar filiais, agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do 

território nacional e no exterior. 

 

Artigo 2º. O objeto social da Sociedade é a comercialização de produtos manufaturados, 

semimanufaturados ou “in natura”, nacionais ou estrangeiros, de todo e qualquer gênero e 

espécie, natureza ou qualidade, desde que não vedada por lei. 

 

Parágrafo primeiro - A Sociedade poderá também praticar as seguintes atividades: 

a) a industrialização, processamento, manipulação, transformação, exportação, importação e 

representação de produtos, alimentícios ou não alimentícios, por conta própria ou de terceiros; 

b) o comércio internacional, inclusive de café; 

c) a importação, distribuição e comercialização de produtos cosméticos de higiene e toucador, 

perfumaria, saneantes e domissanitários e suplementos alimentares; 

d) o comércio em geral de drogas e medicamentos, especialidades farmacêuticas e 

homeopáticas; produtos químicos, acessórios, artigos odontológicos, instrumentos e aparelhos 

cirúrgicos; a fabricação de produtos químicos e especialidades farmacêuticas, podendo ser 

especializadas como, Drogaria ou Farmácia Alopática, Drogaria ou Farmácia Homeopática ou 

Farmácia de Manipulação de cada especialidade; 

e) o comércio de produtos e derivados de petróleo, abastecimento de combustíveis de 

quaisquer espécies, podendo também prestar serviços de assistência técnica, oficinas de 

serviços, consertos, lavagem, lubrificação, venda de acessórios e outros serviços afins, de 

quaisquer veículos em geral; 

f) o comércio de produtos, drogas e medicamentos veterinários em geral; consultório, clínica e 

hospital veterinário e “pet shop” com serviços de banho e tosa; 

g) a locação de qualquer mídia gravada; 

h) a prestação de serviços de estúdios fotográficos, cinematográficos e similares; 
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i) a prática e a administração de operações imobiliárias, comprando, promovendo loteamentos 

e incorporação, locando e vendendo bens imóveis próprios e de terceiros; 

j) agir como distribuidora, agente e representante de comerciantes e industriais estabelecidos 

dentro do país ou fora dele e nesta qualidade, por conta dos comitentes ou por conta própria 

adquirir, reter, possuir e fazer quaisquer operações e transações do interesse próprio ou dos 

comitentes 

k) a prestação de serviços de processamento de dados; 

l) a exploração de edificações e construção em todas as suas modalidades, por conta própria 

ou de terceiros, a compra e venda de materiais para construção e a instalação e manutenção 

de sistemas de ar condicionado, de monta-cargas e elevadores de carga; 

m) a aplicação de produtos saneantes domissanitários; 

n) o transporte rodoviário municipal, estadual e interestadual de cargas em geral para seus 

próprios produtos e de terceiros, podendo inclusive armazená-los, depositá-los e fazer sua 

carga, descarga, arrumação e guarda de bens próprios de terceiros de qualquer espécie, bem 

como subcontratar os serviços previstos nesta alínea; 

o) a exploração de serviços de comunicação, publicidade em geral e propaganda, inclusive de 

bares, lanchonetes e restaurantes, podendo estender-se a outros ramos que lhe sejam 

compatíveis ou conexos, respeitadas as restrições legais; 

p) a compra, venda e distribuição de livros, revistas, jornais, periódicos e assemelhados; 

q) a realização de estudos, análises, planejamento e pesquisas de mercado; 

r) a realização de testes para lançamento de novos produtos, embalagens e marcas; 

s) a elaboração de estratégias e análises do comportamento setorial de vendas, de promoções 

especiais e de publicidade; 

t) a prestação de serviços de administração de cartões vale alimentação, refeição, farmácia, 

combustível, transporte e outros cartões que decorram das atividades relacionadas ao seu 

objeto social; 

u) o arrendamento e subarrendamento de bens móveis próprios ou de terceiros; 

v) a prestação de serviços na área de gerenciamento; 

w) a representação de outras sociedades nacionais ou estrangeiras e a participação como 

sócia ou acionista, no capital social de outras sociedades, qualquer que seja a forma ou objeto 

destas, e em empreendimentos comerciais de qualquer natureza; 

x) o agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos e ingressos;  

y) a prestação de serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, 

de títulos, contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de 

posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, 

impressos e documentos em geral; 

z) prestação de serviços de estacionamento, estadia e guarda de veículos; e  

aa) importação de bebidas, vinhos e vinagres. 



 

299 
 

Parágrafo segundo- A Companhia poderá prestar fianças ou avais em negócios de seu 

interesse, vedado os de mero favor. 

 

Artigo 3º – O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 

 

CAPÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

 

Artigo 4º – O capital da Companhia é de R$1.935.172.983,00 (um bilhão, novecentos e trinta e 

cinco milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e três Reais), dividido em 

1.177.287.046 (um bilhão, cento e setenta e sete milhões, duzentas e oitenta e sete mil e 

quarenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

 

Parágrafo primeiro – As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação 

ordinária confere ao seu possuidor um voto nas Assembleias Gerais. 

 

Parágrafo segundo – As ações preferenciais, não terão direito de voto na Assembleia Geral, 

gozarão exclusivamente de prioridade no reembolso do capital e serão conversíveis em ações 

ordinárias de emissão da Companhia. 

 

Parágrafo terceiro – Os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas 

participações, para subscrição dos aumentos de capital da Companhia, regendo-se o exercício 

deste direito pela legislação que lhe for aplicável. 

 

CAPÍTULO III 

ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Artigo5º – A Assembleia Geral reúne-se: 

 

(a) ordinariamente, dentro dos quatro meses subsequentes ao término do exercício social, 

para: 

(i) tomar anualmente as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações 

financeiras; 

(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se houver, e, quando for o 

caso, a distribuição de dividendos; 

(iii) eleger ou destituir os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e 

(iv) fixar a remuneração anual dos administradores; 

(b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais aconselharem ou exigirem a 

manifestação dos acionistas. 
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Artigo 6º – A Assembleia Geral será convocada, instalada e presidida pelo Diretor Presidente 

ou, na sua ausência, por quem este indicar. 

 

Parágrafo único - Cabe ao presidente da Assembleia Geral escolher o secretário.  

 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 7º – A administração da Companhia compete à Diretoria.  

 

Parágrafo primeiro – O prazo de gestão dos diretores é de 2 (dois) anos, permitida a 

reeleição. 

 

Parágrafo segundo – Os diretores são investidos nos cargos mediante assinatura de termos 

de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 

 

Parágrafo terceiro - O prazo de gestão dos diretores se estende até a investidura dos 

respectivos sucessores. 

 

Parágrafo quarto - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas, que serão levadas ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e publicadas, sempre que contiverem deliberações 

destinadas a produzir efeitos perante terceiros. 

 

Artigo 8º - A Diretoria é composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 8 (oito) diretores, 

acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sendo (i) 

até 6 (seis) Diretores A, dentre os quais 1 Diretor-Presidente e 1 Diretor Financeiro e 3 (três) 

Diretores sem designação especial; e (ii) até 2 (dois) Diretores B, ambos sem designação 

especial. 

 

Artigo 9º – Além dos deveres e responsabilidades de que possa ser incumbida pela 

Assembleia Geral, compete à Diretoria, sem prejuízo de outras atribuições legais: 

 

(a) dirigir os negócios sociais e fazer cumprir este Estatuto; 

(b) dar cumprimento ao objeto social; 

(c) aprovar os planos, os programas e as normas gerais de operação, administração e 

controle no interesse do desenvolvimento da Companhia; 

(d) elaborar e apresentar à Assembleia Geral Ordinária relatório das atividades de 

negócios sociais, instruindo-os com o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras 

legalmente exigidos em cada exercício, bem como os respectivos pareceres do Conselho 

Fiscal, quando for o caso; 
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(e) deliberar sobre a abertura, alteração ou encerramento de filiais da Companhia; e 

(f) dirigir todas as atividades da Companhia, imprimindo-lhes as diretrizes traçadas pela 

Assembleia Geral e adequadas à consecução dos seus objetivos. 

 

Artigo 10 – Compete ao Diretor Presidente: 

 

(a) coordenar, dirigir e administrar as atividades da Companhia, atendidas as diretrizes e 

objetivos estabelecidos pela Assembleia Geral, exercendo as funções executivas e decisórias; 

(b) coordenar e orientar as atividades dos demais diretores; 

(c) estabelecer as atribuições individuais dos diretores e dos integrantes do primeiro 

escalão de empregados, podendo, para este fim, elaborar Regimento Interno e submetê-lo à 

deliberação da Assembleia Geral; 

(d) convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria; e 

(e) coordenar e conduzir o processo de aprovação, pela Assembleia Geral, do Programa 

Anual de Investimentos. 

 

Artigo 11 – Nos casos de impedimento ou afastamento temporário de qualquer diretor, 

inclusive do Diretor Presidente, caberá a este designar, dentre os diretores, o substituto. Nos 

casos de vacância do cargo de diretor: 

 

(a) se o cargo vago for o de Diretor Presidente, a Assembleia Geral será imediatamente 

convocada para eleger substituto que cumprirá o restante do mandato do substituído, 

reduzindo-se, nesse caso, para 48 (quarenta e oito) horas o prazo de que trata o parágrafo 

primeiro do artigo 9º. 

(b) se o cargo vago for o de qualquer outro diretor, caberá ao Diretor Presidente indicar, 

dentre os diretores, quem ocupará o cargo provisoriamente até que a Assembleia Geral eleja 

substituto, que cumprirá o restante do mandato do substituído. 

 

Artigo 12 – A Diretoria se reunirá por convocação do Diretor Presidente para deliberar sobre 

matérias que este entenda de submeter à Diretoria. 

 

Parágrafo único – A Diretoria se reúne com a presença da maioria de seus membros e 

delibera pela maioria dos presentes, cabendo ao Diretor Presidente o voto de desempate. 

 

Artigo 13 – A Companhia é representada, ativa e passivamente, por 2 (dois) Diretores, 

conjuntamente, sendo um deles sempre um Diretor A.  

 

Parágrafo primeiro – Observado o disposto no “caput” deste artigo, os Diretores 

representarão a Companhia ativa e passivamente, em juízo e fora dele e perante terceiros, 
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praticando e assinando todos os atos que obriguem a Companhia.  

 

Parágrafo segundo – Nos atos de nomeação de procuradores, a Companhia deverá ser 

representada de acordo com o “caput” deste artigo, ou pelo Diretor Presidente, em conjunto 

com um procurador constituído especialmente para este fim, devendo as procurações conter 

prazo de validade, com exceção daquelas para fins judiciais, além da descrição dos poderes 

conferidos, os quais poderão abranger todo e qualquer ato, inclusive os de natureza bancária.  

 

Parágrafo terceiro – A Companhia se considera obrigada quando representada: (i) 

conjuntamente por dois Diretores A, respeitado o parágrafo 2º acima; (ii) conjuntamente por um 

Diretor A e um Diretor B; (iii) conjuntamente por um Diretor A e um procurador, quando assim 

for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes 

que nele se contiverem; (iv) conjuntamente por dois procuradores, quando assim for designado 

no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se 

contiverem; ou (v) singularmente, em casos especiais, por um procurador quando assim for 

designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes 

que nele se contiverem, ou por um diretor desde que formalmente autorizado por deliberação 

da Diretoria. 

 

CAPÍTULO V 

CONSELHO FISCAL 

 

Artigo 14 – O Conselho Fiscal, que não funcionará de modo permanente, terá, quando 

instalado, no mínimo três e no máximo cinco membros efetivos e igual número de suplentes. 

 

Artigo 15 – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia 

Geral que os eleger, respeitado o limite legal. 

 

CAPÍTULO VI 

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Artigo 16 – O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, quando é 

levantado o balanço patrimonial e são elaboradas as demonstrações financeiras. 

 

Artigo 17 – A Companhia pode, mediante proposta da Diretoria: 

 

(a) levantar balanços em períodos inferiores a 1 (um) ano e, com base neles, distribuir 

dividendos, respeitado o limite legal; e 

(b) declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de 

lucros existentes no último balanço anual.  
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CAPÍTULO VII 

DESTINAÇÃO DO LUCRO 

 

Artigo 18 – Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) devem ser aplicados na 

constituição de Reserva Legal, cujo total não pode exceder 20% (vinte por cento) do capital 

social.  

 

Artigo 19 – Os acionistas têm direito ao recebimento de um dividendo anual mínimo obrigatório 

equivalente a 1% (um por cento) do lucro líquido de cada exercício social, ajustado nos termos 

da lei, compensando-se nos dividendos anuais os juros sobre capital próprio e os dividendos 

de que trata a letra (a) do artigo 17 distribuídos no período. Todas as ações da Companhia, 

ordinárias e preferenciais, participarão em igualdade de condições das distribuições de 

dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio. 

 

Parágrafo único – Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados da data 

em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescrevem em favor da Companhia.  

 

CAPÍTULO VIII 

LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 20 – A Companhia entra em liquidação nos casos legais, competindo à Assembleia 

Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá 

funcionar durante a liquidação, determinando-lhes a remuneração. 

 

CAPÍTULO IX 

OBSERVÂNCIA DOS ACORDOS DE ACIONISTAS 

 

Artigo 21 – A Companhia, sua Assembleia Geral e seus administradores observarão 

obrigatoriamente as disposições contidas em acordos de acionistas arquivados na sede social, 

não produzindo qualquer efeito os atos praticados ou os votos proferidos em desconformidade 

com o estipulado em tais acordos. 

 

CAPÍTULO X 

ARBITRAGEM 

 

Artigo 22 – As divergências entre os acionistas e a Companhia ou entre os acionistas serão 

solucionadas por arbitragem. A arbitragem será administrada pela Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas - FGV de acordo com o seu regulamento. A sede da 

arbitragem será na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
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Artigo 23 – Para procedimentos cautelares antes de instaurada a arbitragem ou para a 

execução da sentença arbitral, o foro competente será o da Cidade do Rio de Janeiro, Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÔES FINAIS 

 

Artigo 24 – Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a legislação em vigor. 

 

Artigo 25 – O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia 

Geral. 

 



 

305 
 

ANEXO 3.3(II) À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
INFORMAÇÕES SOBRE AVALIADORES 

(conforme anexo 21 da Instrução CVM 481) 

1 Listar os avaliadores recomendados pela administração 

A administração da Companhia recomenda a aprovação da ratificação da contratação 
da MAGALHÃES ANDRADE S/S AUDITORES INDEPENDENTES, empresa de 
auditoria e consultoria, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de 
São Paulo, sob o nº 2SP000233/0-3, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.657.242/0001-00 e com sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, n° 1.893, 6º andar, conjuntos 61 e 62, Jardim Paulistano, CEP 
01451-001, a qual preparou o Laudo de Avaliação. 

2 Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

O avaliador recomendado possui renomada experiência para fins da elaboração do 
Laudo de Avaliação da Cisão Parcial, como pode ser observado em sua página na 
internet (www.magalhaesandrade.com.br). 

3 Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores 

recomendados 

A remuneração do avaliador recomendado para a elaboração do Laudo de Avaliação 
será de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme propostas de trabalho 
apresentadas à administração da Companhia e disponíveis para consulta dos Srs. 
Acionistas na sede da Companhia. 

4 Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os 

avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas 

pelas regras contábeis que tratam desse assunto 

A relação dos trabalhos executados pela Magalhães Andrade nos últimos 3 (três) anos 
integra o Anexo 3.3(4) a este documento. 
 

http://www.magalhaesandrade.com.br/
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ANEXO 3.3(IV) À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRABALHOS EXECUTADOS PELA MAGALHÃES ANDRADE 

(conforme Anexo 21 da Instrução CVM 481) 
 

Clientes Ano Descrição 

Companhia Brasileira de Distribuição  2013 
Avaliação do valor de mercado de ações para 
integralização de capital em Wilkes 
Participações S.A.  

Ponto Frio Administração e Importação de 
Bens Ltda.  

2014 
Avaliação do patrimônio líquido contábil para 
fins de incorporação por Via Varejo S.A.  

Rio Expresso Comércio Atacadista de 
Eletrodomésticos Ltda.  

2014 
Avaliação do patrimônio líquido contábil para 
fins de incorporação por Via Varejo S.A.  

Novasoc Comercial Ltda.  2014 
Apuração independente das operações de 
vendas da loja 1329, para fins de negociação 
de aluguel.  

Companhia Brasileira de Distribuição  2014 
Avaliação do valor contábil do patrimônio 
líquido de várias investidas para fins de 
incorporação.  

Barcelona Comércio Atacadista S.A.  2014 
Avaliação do valor contábil de saldo com 
coligada  

Xantocarpa Participações Ltda.  2015 

Avaliação do valor contábil do patrimônio 
líquido para fins de incorporação por 
Barcelona Comércio Atacadista e Varejista 
S.A.  

Sudaco Participações Ltda.  2015 
Avaliação a valor contábil para fins de 
incorporação  

Pumpido Participações Ltda.  2015 
Avaliação a valor contábil para fins de 
incorporação  

Wilkes Participações S.A.  2015 
Avaliação a valor contábil para fins de cisão 
parcial  

Companhia Brasileira de Distribuição  2015 
Avaliação do valor de mercado de ações para 
integralização de capital em Wilkes 
Participações S.A. 

Companhia Brasileira de Distribuição 2015 

Avaliação do patrimônio líquido contábil para 
cisão total da Nova Pontocom, com 
incorporação do acervo cindido pela 
Companhia Brasileira de Distribuição e outras 
sociedades 

Companhia Brasileira de Distribuição 2015 

Avaliação do patrimônio líquido contábil 
relacionado à incorporação da Sé 
Supermercados Ltda. pela Companhia 
Brasileira de Distribuição 

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista 
S.A. 

2016 
Avaliação do valor contábil para fins de 
incorporação por Sendas Distribuidora S.A. 

Sendas Distribuidora S.A. 2016 

Avaliação do valor contábil de acervo líquido 
para cisão parcial com incorporação do acervo 
cindido pela Companhia Brasileira de 
Distribuição 
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PROPOSTA DE REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL 
(ART. 11 DA ICVM 481/2009) 

 
 
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 27 de abril de 2016, às 10h00, na sede da 
Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142, nesta Capital, proposta de 
alteração do Estatuto Social da Companhia.  
 
Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 481/2009, a administração anexa à presente proposta os 
seguintes documentos: (a) Anexo I - cópia do estatuto social contendo, em destaque, 
as alterações propostas; (b) Anexo II - relatório detalhando a origem e justificativa das 
alterações propostas e analisando os seus efeitos jurídicos e econômicos, e (iii) Anexo 
III – Quadro Comparativo.  
 
 
Esta é a proposta que temos a apresentar.  
  
  

São Paulo, 28 de março de 2016. 
 
 

A ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I À PROPOSTA DE REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL 
 
Cópia do Estatuto Social contendo, em destaque, as alterações propostas, nos termos 

do artigo 11, inciso I, da ICVM 481/2009. 
 

“COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 

NIRE 35.300.089.901 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

ARTIGO 1º - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (“Companhia” ou “Sociedade”) 

é uma Sociedade por ações, com sede e foro à Av. Brigadeiro Luis Antônio n. 3142, na Cidade 

de São Paulo, República Federativa do Brasil, que doravante se regerá por este Estatuto 

Social, pela Lei n. 6.404 de 15.12.76, conforme alterações e demais dispositivos legais em 

vigor. 

Parágrafo Único - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem 

denominado Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus 

acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às 

disposições do Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da 

BM&FBOVESPA (“Regulamento do Nível 1”). 

ARTIGO 2º - O objeto social da Sociedade é a comercialização de produtos manufaturados, 

semimanufaturados ou “in natura”, nacionais ou estrangeiros, de todo e qualquer gênero e 

espécie, natureza ou qualidade, desde que não vedada por lei. 

Parágrafo 1º - A Sociedade poderá também praticar as seguintes atividades: 
 
(a) a industrialização, processamento, manipulação, transformação, exportação, 

importação e representação de produtos, alimentícios ou não alimentícios, por 

conta própria ou de terceiros; 

(b) o comércio internacional, inclusive de café; 

(c) a importação, distribuição e comercialização de produtos cosméticos de higiene 

e toucador, perfumaria, saneantes e domissanitários e suplementos 

alimentares; 

(d) o comércio em geral de drogas e medicamentos, especialidades farmacêuticas 

e homeopáticas; produtos químicos, acessórios, artigos odontológicos, 

instrumentos e aparelhos cirúrgicos; a fabricação de produtos químicos e 

especialidades farmacêuticas, podendo ser especializadas como, Drogaria ou 

Farmácia Alopática, Drogaria ou Farmácia Homeopática ou Farmácia de 

Manipulação de cada especialidade; 

(e)  o comércio de produtos e derivados de petróleo, abastecimento de 

combustíveis de  quaisquer espécies, podendo também prestar serviços de 

assistência técnica, oficinas de serviços, consertos, lavagem, lubrificação, 
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venda de acessórios e outros serviços afins, de quaisquer veículos em geral; 

(f) o comércio de produtos, drogas e medicamentos veterinários em geral; 

consultório, clínica e hospital veterinário e “pet shop” com serviços de banho e 

tosa;  

(g) a locação de qualquer mídia gravada; 

(h) prestação de serviços de estúdios fotográficos, cinematográficos e similares; 

(i) a prática e a administração de operações imobiliárias, comprando, promovendo 

loteamentos e incorporação, locando e vendendo bens imóveis próprios e de 

terceiros; 

(j) agir como distribuidora, agente e representante de comerciantes e industriais 

estabelecidos dentro do país ou fora dele e nesta qualidade, por conta dos 

comitentes ou por conta própria adquirir, reter, possuir e fazer quaisquer 

operações e transações do interesse próprio ou dos comitentes; 

(k) a prestação de serviços de processamento de dados; 

(l) a exploração de edificações e construção em todas as suas modalidades, por 

conta própria ou de terceiros, a compra e venda de materiais para construção e 

a instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de monta-cargas e 

elevadores de carga; 

(m) aplicação de produtos saneantes domissanitários; 

(n)  o transporte rodoviário municipal, estadual e interestadual de cargas em geral 

para seus próprios produtos e de terceiros, podendo inclusive armazená-los, 

depositá-los e fazer sua carga, descarga, arrumação e guarda de bens próprios 

de terceiros de qualquer espécie, bem como subcontratar os serviços previstos 

nesta alínea; 

(o) a exploração de serviços de comunicação, publicidade em geral e propaganda, 

inclusive de bares, lanchonetes e restaurantes, podendo estender-se a outros 

ramos que lhe sejam compatíveis ou conexos, respeitadas as restrições legais; 

(p) a compra, venda e distribuição de livros, revistas, jornais, periódicos e 

assemelhados; 

(q) a realização de estudos, análises, planejamento e pesquisas de mercado; 

(r) a realização de testes para lançamento de novos produtos, embalagens e 

marcas; 

(s) a elaboração de estratégias e análises do comportamento setorial de vendas, 

de promoções especiais e de publicidade; 

(t)  a prestação de serviços de administração de cartões vale alimentação, 

refeição, farmácia, combustível, transporte e outros cartões que decorram das 

atividades relacionadas ao seu objeto social; 

(u) o arrendamento e subarrendamento de bens móveis próprios ou de terceiros; 

(v) a prestação de serviços na área de gerenciamento; 

(w) representação de outras sociedades nacionais ou estrangeiras e a participação 
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como sócia ou acionista, no capital social de outras sociedades, qualquer que 

seja a forma ou objeto destas, e em empreendimentos comerciais de qualquer 

natureza; 

(x) Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos e ingressos;  

(y) Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de 

títulos, contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, 

inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou 

pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e 

documentos em geral;  

(z) Prestação de serviços de estacionamento, estadia e guarda de veículos; e 

(aa) A Importação de bebidas, vinhos e vinagres. 

Parágrafo 2º - A Sociedade poderá prestar fianças ou avais em negócios de seu 

interesse, vedados os de mero favor. 

ARTIGO 3º - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado. 

CAPÍTULO II 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES 

ARTIGO 4º - O capital social da Sociedade é R$ 6.806.474.936,95 (seis bilhões oitocentos e 

seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e 

cinco centavos), integralmente realizado e dividido em 265.711.970 (duzentas e sessenta e 

cinco milhões, setecentas e onze mil, novecentas e setenta) ações sem valor nominal, sendo 

99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil e oitocentas e cinquenta 

e uma) ações ordinárias e 166.032.119 (cento e sessenta e seis milhões, trinta e dois mil, cento 

e dezenove) ações preferenciais. 

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à 

Sociedade e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas 

Assembleias Gerais. 

Parágrafo 2º - As ações terão a forma escritural e serão mantidas em contas de 

depósito em nome de seus titulares, na Instituição Financeira autorizada que a 

Sociedade designar, sem emissão de certificados. 

Parágrafo 3º - Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie 

ordinária em preferencial, desde que integralizadas e observado o limite do artigo 5º 

abaixo. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os 

pedidos de conversão recebidos pela Diretoria deverão ser homologados na primeira 
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reunião do Conselho de Administração que se realizar, desde que observadas as 

condições acima previstas. 

Parágrafo 4º - O custo dos serviços de transferência de propriedade das ações 

escriturais que for cobrado pela Instituição Financeira depositária poderá ser repassado 

ao acionista, conforme autoriza o artigo 35, parágrafo 3º da Lei n. 6.404/76, observados 

os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários. 

ARTIGO 5º - À Sociedade é facultado emitir ações sem guardar proporção com as espécies 

e/ou classes de ações já existentes, desde que o número de ações preferenciais não 

ultrapasse o limite de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas. 

Parágrafo 1º - As ações preferenciais gozarão das seguintes vantagens e preferências: 

(a) prioridade no reembolso do capital, cujo valor será calculado pela divisão do 

Capital Social pelo número de ações em circulação, sem prêmio, no caso de 

liquidação da Sociedade; 

(b) prioridade no recebimento de um dividendo mínimo anual no valor de R$ 0,08 

por 1 (uma) ação preferencial, não cumulativo; 

(c) participação em igualdade de condições com as ações ordinárias na 

distribuição de ações bonificadas, resultantes da capitalização de reservas ou 

lucros acumulados; e 

(d)  participação no recebimento do dividendo previsto no artigo 36, IV, letra "c" do 

presente Estatuto Social, o qual será distribuído para as ações ordinárias e 

preferenciais de tal forma que a cada ação preferencial será atribuído dividendo 

10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária, em 

atendimento ao disposto no art. 17, parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/76, alterada 

pela Lei n. 10.303/01, incluindo-se, para fins deste cálculo, na soma do 

dividendo total pago às ações preferenciais, o valor pago a título de dividendo 

mínimo nos termos do item “b” deste Parágrafo 1º. 

Parágrafo 2º - As ações preferenciais não terão direito de voto. 

Parágrafo 3º - As ações preferenciais adquirirão o exercício do direito de voto caso o 

dividendo mínimo ou fixo a que fazem jus em conformidade com o presente Estatuto 

Social não seja pago pelo prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, nos termos do 

parágrafo 1º, do artigo 111, da Lei n. 6.404/76, direito este que perderão mediante o 

pagamento do referido dividendo mínimo ou fixo. 
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ARTIGO 6º - A Sociedade está autorizada a aumentar o capital social mediante deliberação do 

Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, até o limite de 

400.000.000 (quatrocentos milhões) de ações, mediante a emissão de novas ações ordinárias 

ou preferenciais, observado o limite estabelecido no artigo 5º, acima. 

Parágrafo 1º - O limite do capital autorizado da Sociedade somente poderá ser 

modificado por deliberação da Assembleia Geral. 

Parágrafo 2º - A Sociedade, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com 

plano aprovado pela Assembleia Geral, poderá outorgar opção de compra de ações a 

seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que lhe prestem serviços.  

ARTIGO 7º - As emissões de ações, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em 

ações, poderão ser aprovadas pelo Conselho de Administração, com exclusão ou redução do 

prazo para exercício do direito de preferência, conforme previsto no artigo 172 da Lei n. 

6.404/76. 

Parágrafo Único - Ressalvado o disposto no "caput" deste artigo, os acionistas terão 

preferência, na proporção das respectivas participações, para subscrição dos aumentos 

de capital da Sociedade, regendo-se o exercício deste direito pela legislação que lhe for 

aplicável. 

CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

ARTIGO 8º - A Assembleia Geral é a reunião dos acionistas, que a ela poderão comparecer 

por si ou por representantes constituídos na forma da Lei, a fim de deliberarem sobre as 

matérias de interesse da Sociedade. 

ARTIGO 9º - A Assembleia Geral será convocada, instalada e presidida pelo Presidente do 

Conselho de Administração, ou na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de 

Administração ou, na ausência deste, por um Diretor indicado pelo Presidente do Conselho de 

Administração, e terá as seguintes atribuições: 

(I) Reformar o Estatuto Social; 

(II) Eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração da 

Sociedade; 

(III) Eleger ou destituir o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; 

(IV) Tomar, anualmente as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações 
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financeiras por eles apresentadas; 

(V) Aprovar a emissão de ações ordinárias ou preferenciais acima do limite do capital 

autorizado, conforme previsto no Artigo 6º acima, e quaisquer bônus, debêntures 

conversíveis em ações de sua própria emissão ou com garantia real, ou quaisquer 

títulos, valores mobiliários ou outros direitos ou participações que sejam permutáveis ou 

conversíveis em ações de sua própria emissão, ou quaisquer outras opções, bônus de 

subscrição, direitos, contratos ou compromissos de qualquer natureza, segundo os 

quais a Sociedade se obrigue a emitir, transferir, vender, recomprar ou por outro modo 

adquirir quaisquer ações, inclusive, aprovar os termos e condições de subscrição e 

pagamento das mesmas; 

(VI) Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do 

Capital Social;  

(VII) Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação (incluindo incorporação de ações) e 

cisão da Sociedade, ou qualquer outra forma de reestruturação da Sociedade; 

(VIII) Deliberar sobre a dissolução e liquidação da Sociedade e eleger e destituir 

liquidante(s); 

(IX) Examinar e aprovar as contas do(s) liquidante(s); 

(X) Definir a remuneração global anual dos membros de qualquer órgão da Administração, 

incluindo benefícios indiretos; 

(XI) Aprovar ou alterar o programa anual de investimentos; e 

(XII) Deliberar sobre qualquer cancelamento de listagens de ações da Sociedade para 

negociação em Bolsa de Valores. 

ARTIGO 10 - Para qualquer deliberação da Assembleia Geral será necessária a aprovação de 

acionistas que representem, no mínimo, a maioria absoluta dos presentes com direito a voto, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei que exijam "quorum" qualificado de aprovação. 

ARTIGO 11 - A Assembleia Geral Ordinária terá as atribuições previstas na Lei e realizar-se-á 

dentro do primeiro quadrimestre subsequente ao encerramento do exercício social. 

Parágrafo Único - Sempre que necessário a Assembleia Geral poderá ser instalada 

em caráter extraordinário, podendo se realizar concomitantemente com a Assembleia 

Geral Ordinária. 
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CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

ARTIGO 12 - A administração da Sociedade competirá ao Conselho de Administração e à 

Diretoria. 

Parágrafo 1º - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria é de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. 

Parágrafo 2º - Os Conselheiros e os Diretores serão investidos nos seus cargos 

mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de 

Administração ou da Diretoria, conforme o caso. A posse dos membros do Conselho de 

Administração e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do Termo de 

Anuência dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem 

como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. 

Parágrafo 3º - O prazo de gestão dos Conselheiros e dos Diretores se estenderá até a 

investidura dos respectivos sucessores. 

Parágrafo 4º - Das reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria serão 

lavradas atas em livro próprio, as quais serão assinadas pelos Conselheiros e pelos 

Diretores presentes, conforme o caso. 

Seção I 

Do Conselho de Administração 

ARTIGO 13 - O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 

12 (doze) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. 

Parágrafo Único - No caso de vacância no cargo de Conselheiro, competirá ao 

Conselho de Administração eleger substituto para preenchimento do cargo em caráter 

definitivo, até o término do respectivo mandato. No caso de vacância simultânea da 

maioria dos cargos, a assembleia geral será convocada para proceder a nova eleição. 

ARTIGO 14 - O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos 

pela Assembleia Geral. 

Parágrafo Primeiro – O cargo de Presidente do Conselho de Administração e de 

Diretor Presidente ou Principal Executivo da Companhia não poderão ser acumulados 

pela mesma pessoa. 

Parágrafo Segundo – No caso de ausência ou impedimento do Presidente do 
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Conselho de Administração, este deverá ser substituído pelo Vice-Presidente do 

Conselho de Administração. No caso de vacância do cargo de Presidente, o Vice-

Presidente automaticamente assumirá tal cargo, e deverá convocar Assembleia Geral 

no prazo de até 15 (quinze) dias da data em que for verificada a vacância, para a 

eleição do novo Presidente do Conselho de Administração em caráter definitivo, até o 

término do respectivo mandato. 

ARTIGO 15 – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos seis 

vezes ao ano, para revisar os resultados financeiros e demais resultados da Sociedade e para 

rever e acompanhar o plano anual de investimentos, e, extraordinariamente, a qualquer  tempo, 

sempre que necessário. 

Parágrafo 1º - Compete ao Presidente convocar as reuniões do Conselho de 

Administração, por iniciativa própria ou mediante solicitação escrita de qualquer 

conselheiro.  

Parágrafo 2º - As convocações das reuniões do Conselho de Administração deverão 

ser feitas por meio eletrônico, fax ou carta, com no mínimo 7 (sete) dias de 

antecedência da data de cada reunião, especificando hora e local para a realização em 

primeira e, se for o caso, em segunda convocação, e incluindo a ordem do dia. 

Qualquer proposta e toda documentação necessária e correlata à ordem do dia deverá 

ser disponibilizada aos Conselheiros. A convocação poderá ser dispensada sempre que 

estiver presente à reunião a totalidade dos Conselheiros em exercício, ou pela 

concordância prévia, por escrito, dos conselheiros ausentes.  

Parágrafo 3º - O “quorum” mínimo requerido para a instalação das reuniões do 

Conselho de Administração é o da presença de pelo menos metade de seus membros 

em exercício, em primeira convocação, e de qualquer número de conselheiros, em 

segunda convocação, considerando-se presentes, inclusive, aqueles representados na 

forma autorizada por este Estatuto. 

ARTIGO 16 - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente 

e na ausência deste, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. 

Parágrafo Primeiro - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas 

pelo voto favorável da maioria dos seus membros. Os conselheiros poderão participar 

das reuniões do Conselho de Administração por intermédio de conferência telefônica, 

videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, que permita a 

identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas 
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presentes à reunião. Nesse caso, os conselheiros serão considerados presentes à 

reunião e deverão assinar posteriormente a correspondente ata. 

Parágrafo Segundo - No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer 

conselheiro, o conselheiro ausente poderá indicar, por escrito, dentre os demais 

membros do Conselho de Administração, aquele que o substituirá. Nessa hipótese, o 

conselheiro que estiver substituindo o conselheiro temporariamente ausente ou 

impedido, além de seu próprio voto, expressará o voto do conselheiro substituído. 

ARTIGO 17 - O Conselho de Administração aprovará um Regimento Interno e elegerá um 

Secretário Executivo, a quem competirá exercer as funções definidas no Regimento Interno, 

bem como emitir certidões e atestar, perante terceiros, a autenticidade das deliberações 

tomadas pelo Conselho de Administração. 

ARTIGO 18 - Além dos poderes estabelecidos em lei, compete ao Conselho de Administração: 

(a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; 

(b) eleger e destituir os Diretores da Sociedade, fixando-lhes as atribuições e designações; 

(c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração 

e quaisquer outros atos; 

(d) convocar a Assembleia Geral; 

(e) manifestar-se sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e sobre as 

demonstrações financeiras da Sociedade;  

(f) deliberar sobre a emissão de ações de qualquer espécie ou classe, até o limite do 

capital autorizado, fixando o respectivo preço e as condições de integralização; 

(g) escolher e destituir os auditores independentes, observada a recomendação do Comitê 

de Auditoria; 

(h) emitir parecer sobre qualquer proposta da Diretoria à Assembleia Geral; 

(i) autorizar a aquisição de ações da própria Sociedade, para efeito de cancelamento ou 

manutenção em tesouraria; 

(j) desenvolver, em conjunto com a Diretoria e aprovar um plano de participação de 

empregados e administradores nos resultados da Sociedade e de concessão de 

benefícios adicionais a empregados e administradores vinculados ao resultado da 
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Sociedade ("Plano de Participação nos Resultados"); 

(k) fixar o montante da participação dos empregados e administradores nos resultados da 

Sociedade, observadas as disposições legais pertinentes, do Estatuto Social e do 

Plano de Participação nos Resultados em vigor. As importâncias despendidas ou 

provisionadas em cada exercício a título de participação de empregados e 

administradores nos resultados e ainda com relação à outorga de opção de compra de 

ações da Sociedade, serão limitadas em até 15% (quinze por cento) do resultado de 

cada exercício, após as deduções do artigo 189 da Lei n. 6.404/76; 

(l) estabelecer o limite de ações a serem emitidas dentro do Plano de Opção de Compra 

de Ações da Sociedade previamente aprovado pela Assembleia Geral, observado o 

limite previsto no item “k” acima; 

(m)  constituir Comitês, que serão responsáveis por elaborar propostas ou efetuar 

recomendações ao Conselho de Administração e definir suas respectivas atribuições 

de acordo com o previsto neste Estatuto; 

(n) deliberar sobre a aquisição, alienação, criação de gravames, oneração de quaisquer 

ativos, incluindo bens imóveis, da Sociedade ou a realização de qualquer outro 

investimento pela Sociedade em valor individual ou agregado ao longo de um exercício 

social superior ao valor em Reais equivalente a US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 

dólares norte-americanos) ou superior ao valor correspondente a 1% (um por cento) do 

patrimônio líquido da Sociedade à época, conforme apurado em seu mais recente 

balanço patrimonial ou demonstração financeira trimestral, prevalecendo o valor que for 

maior; 

(o) deliberar sobre qualquer operação financeira que envolva a Sociedade, inclusive a 

concessão ou tomada de empréstimos e a emissão de debêntures não conversíveis em 

ações e sem garantia em valor superior, por transação, a ½ (metade) do LAJIDA (Lucro 

antes dos Juros, Imposto de Renda, Depreciação e Amortização) dos 12 (doze) meses 

anteriores; 

(p) deliberar sobre qualquer associação da Sociedade com terceiros que envolva 

investimento individual ou agregado, ao longo de um exercício social superior ao valor 

em Reais equivalente a US$ 20.000.000,00 ou superior ao valor correspondente a 1% 

(um por cento) do patrimônio líquido da Sociedade à época, conforme apurado em seu 

mais recente balanço patrimonial ou demonstração financeira trimestral, prevalecendo 

o valor que for maior; e 
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(q) Deliberar sobre qualquer alteração na política de distribuição de dividendos da 

Sociedade. 

Parágrafo Primeiro – Quando se tratar de deliberação a ser tomada pelos órgãos 

sociais das sociedades que sejam controladas pela Sociedade, ou nas quais a 

Sociedade eleja membros do Conselho de Administração ou da Diretoria, competirá ao 

Conselho de Administração orientar o voto dos administradores eleitos ou indicados 

pela Sociedade para aqueles órgãos, quando a deliberação se enquadrar nas alíneas 

(n), (o) e (p) deste artigo, calculando-se os parâmetros ali referidos com base no mais 

recente balanço patrimonial ou demonstração financeira trimestral das sociedades 

controladas ou investidas.    

Parágrafo Segundo – O Conselho de Administração aprovará uma política de 

transações com partes relacionadas, podendo estabelecer alçadas, atribuições e 

procedimentos específicos para a aprovação daquelas transações. 

Seção II 

Dos Órgãos Auxiliares da Administração 

ARTIGO 19. A Sociedade terá como órgão auxiliar do Conselho de Administração um Comitê 

de Auditoria, formado por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, dos quais, no 

mínimo, 2 (dois) serão membros externos e independentes (“Membros Externos”), observado o 

disposto nos Artigo 21 e Capítulo V deste Estatuto. 

Parágrafo 1º Os membros do Comitê de Auditoria devem ser eleitos pelo Conselho de 

Administração e preencher os requisitos aplicáveis de independência previstos nas 

regras da Comissão de Valores Mobiliários. 

Parágrafo 2º Os Membros Externos do Comitê de Auditoria deverão atender aos 

seguintes requisitos: 

(a) não integrar o Conselho de Administração da Companhia ou de suas 

controladas; e 

(b) possuir conhecimento ou experiência em auditoria, controles, contabilidade, 

tributação, ou das normas aplicáveis às companhias abertas, no que se refere 

à adequada elaboração de suas demonstrações financeiras. 

ARTIGO 20. Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de 

Administração para um mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondução para sucessivos 

mandatos. 
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Parágrafo 1º No curso de seus mandatos, os membros do Comitê de Auditoria 

somente poderão ser substituídos nas seguintes hipóteses: 

(a) morte ou renúncia; 

(b) ausência injustificada a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis) reuniões 

alternadas por ano; ou 

(c) decisão fundamentada do Conselho de Administração. 

Parágrafo 2º Nos casos de vacância de cargos de membro do Comitê de Auditoria, 

competirá ao Conselho de Administração eleger a pessoa que deverá completar o 

mandato do membro substituído. 

Parágrafo 3º Ao Comitê de Auditoria competirá: 

(a) propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores independentes 

bem como a substituição de tais auditores independentes; 

(b) analisar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 

Companhia e de suas controladas, efetuando as recomendações que entender 

necessárias ao Conselho de Administração; 

(c) analisar as informações trimestrais e as demonstrações financeiras elaboradas 

periodicamente pela Companhia; 

(d) avaliar a efetividade e a suficiência da estrutura de controles internos e dos 

processos de auditoria interna e independente da Companhia e de suas 

controladas, inclusive tendo em vista as disposições constantes do Sarbanes-

Oxley Act, apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, 

práticas e procedimentos que entender necessárias; 

(e) opinar, a pedido do Conselho de Administração, sobre as propostas dos órgãos 

de administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à 

modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, 

orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, 

fusão ou cisão; e 

(f) opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de 

Administração, bem como sobre aquelas que considerar relevantes. 

ARTIGO 21. Caso o Conselho Fiscal venha a ser instalado na forma da Lei n.º 6.404/76 e do 
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Capítulo V abaixo, o Comitê de Auditoria conservará suas atribuições, respeitadas as 

competências outorgadas por Lei ao Conselho Fiscal.  

ARTIGO 22 – O Conselho de Administração poderá constituir outros Comitês, com a 

composição que determinar, os quais terão a função de receber e analisar informações, 

elaborar propostas ou efetuar recomendações ao Conselho de Administração, em suas 

específicas áreas de atuação, como vier a ser estabelecido em seus regimentos internos, a 

serem aprovados pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo Único – Os membros dos Comitês criados pelo Conselho de Administração 

terão os mesmos deveres e responsabilidades dos administradores.  

Seção III 

Da Diretoria 

ARTIGO 23 - A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 14 (quatorze) 

membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis pelo Conselho de 

Administração, sendo 1 (um) necessariamente indicado para o cargo de Diretor Presidente e 1 

(um) necessariamente indicado para o cargo de Diretor de Relação com Investidores e os 

demais Diretores Vice-Presidentes e Diretores. 

ARTIGO 24 - Aos Diretores compete o exercício das funções gerais discriminadas neste 

Estatuto e daquelas que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração, mantendo 

entre si recíproca colaboração e auxiliando-se mutuamente no exercício de seus cargos e 

funções. 

Parágrafo 1º – As atribuições e denominações específicas de cada um dos Diretores 

serão definidas pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo 2º - Nos casos de vacância, ausência, licença, impedimento ou afastamento 

temporário ou definitivo, os Diretores substituir-se-ão na seguinte forma: 

(a) em caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, este 

designará uma pessoa para substituí-lo e, em caso de vacância, o Conselho de 

Administração deverá eleger um substituto no prazo de até 30 (trinta) dias, o 

qual completará o mandato do Diretor Presidente substituído; 

(b) em caso de ausência ou impedimento temporário dos demais Diretores, estes 

serão substituídos pelo Diretor Presidente e, em caso de vacância, o Conselho 

de Administração deverá eleger um substituto no prazo de 15 (quinze) dias, o 

qual completará o mandato do Diretor substituído. 
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ARTIGO 25 - A Diretoria se reunirá por convocação do Diretor Presidente, ou ainda por 

convocação de metade dos Diretores em exercício. 

Parágrafo Único - O "quorum" mínimo para a instalação das reuniões da Diretoria é de 

pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros em exercício, e suas deliberações serão 

tomadas por maioria de votos dos presentes. Na hipótese de empate nas deliberações 

de matérias sujeitas à aprovação da Diretoria, tal matéria deverá ser submetida à 

aprovação do Conselho de Administração. 

ARTIGO 26 - Além dos deveres e responsabilidades de que possa ser incumbida pela 

Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, compete à Diretoria, sem prejuízo de 

outras atribuições legais: 

(i) dirigir os negócios sociais e fazer cumprir este Estatuto; 

(ii) dar cumprimento ao objeto social; 

(iii) aprovar os planos, os programas e as normas gerais de operação, administração e 

controle no interesse do desenvolvimento da Sociedade, observadas as orientações 

estabelecidas pelo Conselho de Administração; 

(iv) elaborar e apresentar à Assembleia Geral Ordinária relatório das atividades de 

negócios sociais, instruindo-os com o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Financeiras legalmente exigidos em cada exercício, bem como os respectivos 

pareceres do Conselho Fiscal, quando for o caso; 

(v) dirigir todas as atividades da Sociedade, imprimindo-lhes as diretrizes traçadas pelo 

Conselho de Administração e adequadas à consecução dos seus objetivos; 

(vi) propor ao Conselho de Administração os planos e programas de investimentos; 

(vii)  autorizar a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e/ou 

instituir delegações, escritórios e representações em qualquer ponto do território 

nacional ou no exterior; 

(viii) manifestar-se sobre os assuntos sobre os quais o Conselho de Administração vier a 

solicitar apreciação específica; 

(ix) desenvolver em conjunto com o Conselho de Administração e executar o Plano de 

Participação nos Resultados. 

ARTIGO 27 – Compete, em especial, ao Diretor Presidente: 
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(a) planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades da Sociedade, exercendo 

as funções executivas e decisórias; 

(b) exercer a supervisão geral de todos os negócios da Sociedade, coordenando e 

orientando as atividades dos demais Diretores; 

(c) convocar e instalar as reuniões da Diretoria; 

(d) coordenar e conduzir o processo de aprovação do Orçamento anual/plurianual e do 

Plano de Investimento e Expansão junto ao Conselho de Administração; e 

(e) sugerir designações e respectivos candidatos para os cargos da Diretoria da Sociedade 

e submeter tal sugestão à aprovação do Conselho de Administração. 

ARTIGO 28 - Compete aos demais Diretores auxiliar o Diretor Presidente em todas as tarefas 

que este lhes atribuir, exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido 

outorgadas pelo Conselho de Administração e praticar todos os atos necessários ao 

funcionamento regular da Sociedade, desde que autorizados pelo Conselho de Administração. 

ARTIGO 29 - Os Diretores representarão a Sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora 

dele e perante terceiros, praticando e assinando todos os atos que obriguem a Sociedade. 

Parágrafo 1º - Nos atos de constituição de procuradores, a Sociedade deverá ser 

representada por 2 (dois) Diretores, em conjunto. As procurações em nome da 

Sociedade deverão conter prazo de validade, com exceção daquelas para fins judiciais, 

além da descrição dos poderes conferidos, os quais poderão abranger todo e qualquer 

ato, inclusive os de natureza bancária; 

Parágrafo 2º - Para os atos que importem em aquisição, oneração ou alienação de 

bens, inclusive bens imóveis, bem como os atos de constituição de procuradores para 

tais práticas, a Sociedade deverá ser representada, obrigatoriamente, por 3 (três) 

Diretores, em conjunto, devendo obrigatoriamente um deles ser o Diretor Presidente e 

outros Diretores a serem indicados pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo 3º - A Sociedade se considerará obrigada quando representada: 

(a) conjuntamente por 2 (dois) Diretores; 

(b) conjuntamente por um Diretor a ser indicado pelo Conselho de Administração, 

e um procurador, quando assim for designado no respectivo instrumento de 

mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; 
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(c) conjuntamente por dois procuradores, quando assim for designado no 

respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes 

que nele se contiverem; ou 

(d) singularmente, por um procurador ou por um Diretor, em casos especiais, 

quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo 

com a extensão dos poderes que nele se contiverem. 

CAPÍTULO V 

DO CONSELHO FISCAL 

ARTIGO 30 - A Companhia terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter não 

permanente, sendo instalado pela Assembleia Geral, nas hipóteses legais. 

Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus 

cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, 

podendo ser reeleitos. 

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o 

seu Presidente, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão. 

Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal poderá solicitar à Companhia a designação de 

pessoal qualificado para secretariá-lo e prestar-lhe apoio técnico. 

ARTIGO 31 - O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e 

igual número de suplentes, residentes no país, acionistas ou não, todos qualificados sob a 

exigência legal. 

Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal são substituídos, em suas faltas ou 

impedimentos, pelo respectivo suplente. 

Parágrafo 2º - Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em 

lei, dá-se a vacância do cargo quando o membro do Conselho Fiscal deixar de 

comparecer, sem justa causa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) intercaladas, 

no exercício anual. 

Parágrafo 3º - Na hipótese de vacância de cargo de membro do Conselho Fiscal e não 

assumindo o suplente, a Assembleia Geral se reunirá imediatamente para eleger o 

substituto. 

ARTIGO 32- O Conselho Fiscal terá as atribuições e poderes que lhe são conferidos por lei e 

pelo Regimento Interno do Conselho Fiscal. 
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Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal se reúne, ordinariamente, uma vez a cada trimestre 

e, extraordinariamente, quando necessário. 

Parágrafo 2º - As reuniões são convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por 

iniciativa própria ou atendendo a solicitação escrita de qualquer membro em exercício. 

Parágrafo 3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de 

votos. Para a válida instalação das reuniões do Conselho Fiscal, deverá estar presente 

a maioria de seus membros. 

Parágrafo 4º - Os membros do Conselho Fiscal poderão participar das reuniões do 

órgão por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro 

meio de comunicação eletrônico, sendo considerados presentes à reunião e devendo 

confirmar seu voto através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do 

Conselho Fiscal por carta, fac-símile ou correio eletrônico, logo após o término da 

reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho Fiscal ficará 

investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do membro. 

ARTIGO 33 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia 

Geral que os eleger, respeitado o limite legal. 

CAPÍTULO VI 

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

ARTIGO 34 - O exercício social encerrar-se-á a 31 de dezembro de cada ano, quando será 

levantado o balanço patrimonial e elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela 

legislação vigente. 

ARTIGO 35 - A Sociedade poderá, a critério da Diretoria, levantar balanços trimestrais ou 

semestrais. 

CAPÍTULO VII 

DA DESTINAÇÃO DO LUCRO 

ARTIGO 36 - Levantado o balanço patrimonial, serão observadas, quanto à distribuição do 

resultado apurado as seguintes regras: 

(i) do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos 

acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda; 

(ii) após deduzidas as parcelas descritas no item I acima, será deduzida importância a ser 

distribuída a título de participação dos empregados nos resultados da Sociedade, 
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conforme determinação do Conselho de Administração em observância ao Plano de 

Participação nos Resultados, nos termos e limites dos itens "j" e "k" do Artigo 18 deste 

Estatuto Social; 

(iii) observadas as condições e os limites dos parágrafos do artigo 152 da Lei n. 6.404/76, 

e o limite do item "k" do Artigo 18 deste Estatuto Social, será deduzida a importância a 

título de participação dos administradores nos lucros da Sociedade, conforme 

determinado pelo Conselho de Administração em observação ao Plano de Participação 

nos Resultados; 

(iv) os lucros remanescentes terão as seguintes destinações:  

(a) 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva legal até que atinja a 20% (vinte 

por cento) do Capital Social; 

(b) importâncias destinadas à constituição de reserva para contingências, caso 

deliberado pela Assembleia Geral; 

(c) 25% (vinte e cinco por cento) para o pagamento do dividendo obrigatório, de 

acordo com o parágrafo 1º abaixo, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º 

do artigo 5º do presente Estatuto Social. 

(d) o lucro que não for utilizado para constituir a reserva de que trata o parágrafo 

2º deste artigo nem retido nos termos do artigo 196 da Lei n. 6.404/76 será 

distribuído como dividendo adicional; 

Parágrafo 1º - O dividendo obrigatório será calculado e pago de acordo com as 

seguintes normas: 

(a) base de cálculo do dividendo será o lucro líquido do exercício diminuído 

das importâncias destinadas à constituição da reserva legal e de reservas 

para contingências, e acrescido da reversão das reservas de contingências 

formadas em exercícios anteriores; 

(b) o pagamento do dividendo determinado nos termos da alínea 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; e  

(c) os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e 

se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, 
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deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. 

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% do lucro líquido que remanescer após as destinações de que tratam as alíneas 

"a", "b", e "c" do item IV, não podendo o total desta reserva ultrapassar o valor do 

capital social da Sociedade. 

Parágrafo 3º - A Sociedade poderá distribuir, autorizada pelo Conselho de 

Administração, dividendos intermediários, "ad referendum" da Assembleia Geral.  

Parágrafo 4º - A Sociedade poderá pagar ou creditar juros a título de remuneração de 

capital próprio calculados sobre as contas do Patrimônio Líquido, observadas a taxa e 

os limites definidos em lei. 

ARTIGO 37 - O montante dos dividendos será colocado à disposição dos acionistas no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que forem atribuídos, podendo ser 

atualizados monetariamente, conforme determinação do Conselho de Administração, 

observadas as disposições legais pertinentes. 

ARTIGO 38 – As demonstrações financeiras da Sociedade deverão ser auditadas, anualmente, 

por auditor independente de reputação internacional. 

CAPÍTULO VIII 

LIQUIDAÇÃO 

ARTIGO 39 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo à Assembleia 

Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá 

funcionar durante a liquidação, determinando-lhes a remuneração. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 40 – Os valores em dólares norte-americanos mencionados no presente Estatuto 

deverão ser utilizados exclusivamente como base de referência de atualização monetária e 

deverão ser convertidos em Reais pela taxa de câmbio média do Dólar dos Estados Unidos, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

ARTIGO 41 - Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a legislação em vigor.  

ARTIGO 42 - O presente Estatuto entrará em vigor na data da sua aprovação pela Assembleia 

Geral.”
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ANEXO II 

Relatório detalhando a origem e justificativa da alteração proposta 
 

A proposta ora apresentada visa a refletir os aumentos de capital ocorridos em 2015, 
dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de 
compra de ações pelos beneficiários no âmbito dos planos de opção de compra de 
ações, conforme aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas 
nas seguintes datas: 
 

# Data da RCA Valor do Aumento Número de PNs emitidas Capital social alterado 

1 24.02.16 R$ 240.431,90 7.385 R$ 6.806.369.788,69 

2 22.03.16 R$ 105.148,26 2.872 R$ 6.806.474.936,95 
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ANEXO III  
QUADRO COMPARATIVO 

 

Redação Atual Redação Proposta Redação Comparada Efeitos 
Econômicos ou 

Jurídicos  

ARTIGO 4º - O 
capital social da 
Sociedade é R$ 
6.806.129.356,79 
(seis bilhões 
oitocentos e seis 
milhões cento e vinte 
e nove mil trezentos e 
cinquenta e seis reais 
e setenta e nove 
centavos), 
integralmente 
realizado e dividido 
em 265.701.713 
(duzentas e sessenta 
e cinco milhões, 
setecentas e uma mil, 
setecentas e treze) 
ações sem valor 
nominal, sendo 
99.679.851 (noventa 
e nove milhões, 
seiscentas e setenta 
e nove mil e 
oitocentas e 
cinquenta e uma) 
ações ordinárias e 
166.021.862 (cento e 
sessenta e seis 
milhões vinte e uma 
mil oitocentas e 
sessenta e duas) 
ações preferenciais. 

ARTIGO 4º - O 
capital social da 
Sociedade é R$ 
6.806.474.936,95 (seis 
bilhões oitocentos e 
seis milhões, 
quatrocentos e 
setenta e quatro mil, 
novecentos e trinta e 
seis reais e noventa 
e cinco centavos), 
integralmente 
realizado e dividido 
em 265.711.970 
(duzentas e sessenta 
e cinco milhões, 
setecentas e onze 
mil, novecentas e 
setenta) ações sem 
valor nominal, sendo 
99.679.851 (noventa 
e nove milhões, 
seiscentas e setenta 
e nove mil e 
oitocentas e 
cinquenta e uma) 
ações ordinárias e 
166.032.119 (cento e 
sessenta e seis 
milhões, trinta e dois 
mil, cento e 
dezenove) ações 
preferenciais. 

ANTIGO 

ARTIGO 4º - O capital 

social da Sociedade é 

R$ 6.806.129.356,79 

(seis bilhões 

oitocentos e seis 

milhões cento e vinte 

e nove mil trezentos e 

cinquenta e seis reais 

e setenta e nove 

centavos), 

integralmente 

realizado e dividido 

em 265.701.713 

(duzentas e sessenta 

e cinco milhões, 

setecentas e uma mil, 

setecentas e treze) 

ações sem valor 

nominal, sendo 

99.679.851 (noventa 

e nove milhões, 

seiscentas e setenta e 

nove mil e oitocentas 

e cinquenta e uma) 

ações ordinárias e 

166.021.862 (cento e 

sessenta e seis 

milhões vinte e uma 

mil oitocentas e 

sessenta e duas) 

ações preferenciais. 

NOVO 

ARTIGO 4º - O capital 

social da Sociedade é 

R$ 6.806.474.936,95 

(seis bilhões 

oitocentos e seis 

milhões, quatrocentos 

Alteração da 
cláusula para 
refletir os aumentos 
de capital ocorridos 
em fevereiro e 
março de 2016, 
dentro do limite do 
capital autorizado, 
em decorrência do 
exercício de 
opções de compra 
de ações pelos 
beneficiários no 
âmbito dos planos 
de opção de 
compra de ações, 
conforme 
aprovados pelo 
Conselho de 
Administração. 
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e setenta e quatro mil, 

novecentos e trinta e 

seis reais e noventa e 

cinco centavos), 

integralmente 

realizado e dividido 

em 265.711.970 

(duzentas e sessenta 

e cinco milhões, 

setecentas e onze mil, 

novecentas e setenta) 

ações sem valor 

nominal, sendo 

99.679.851 (noventa 

e nove milhões, 

seiscentas e setenta e 

nove mil e oitocentas 

e cinquenta e uma) 

ações ordinárias e 

166.032.119 (cento e 

sessenta e seis 

milhões, trinta e dois 

mil, cento e 

dezenove) ações 

preferenciais. 

 


