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ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR 
PARTE DESSA AUTARQUIA. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE 
COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO, SENDO QUE QUALQUER OFERTA OU SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS SÓ SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS 
NESTA MINUTA. 

 MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO [Ticker Novo Mercado] 
 PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 

 
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO 

CNPJ/ME nº 11.517.841/0001-97 | NIRE 41300079145 
Avenida Carlos Correia Borges, 1.188 

CEP 87060-000, Maringá, PR 
[•] Ações 

Valor Total da Oferta: R$[•] 
Código ISIN das Ações “[•]” 

Código de negociação das Ações na B3: “[•]” 

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto). 

A COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO (“Companhia”), o Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Actis”), o Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia (“FIP DVA”) e o Fundo de 
Investimento em Participações MMC Multiestratégia (“FIP MMC” e, em conjunto com o FIP Actis e o FIP DVA, “Acionistas Vendedores”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição: (i) primária de[, inicialmente,] [•] novas ações ordinárias de emissão da 
Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de[, inicialmente,] [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada na República Federativa 
do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o 
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, expedido pela Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), atualmente vigente (“Código ANBIMA”) e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”). 

A Oferta será realizada sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder” ou “Itaú BBA”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou “Agente Estabilizador”) e do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”,, em conjunto com o 
Coordenador Líder e o J.P. Morgan, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e 
“Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, 
exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Ações junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições 
Participantes da Oferta”).  

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo J.P. Morgan Securities LLC e pelo Bradesco Securities, Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos 
Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A do U.S. Securities Act de 
1933, conforme alterado (“Securities Act”) editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities 
Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam 
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos (non-U.S. persons), em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S (“Regulamento S”), editado 
pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais Investidores 
Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”), e pela Instrução da CVM n° 
560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e 
colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país que não o Brasil. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do 
Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto). Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 
400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do 
mercado de capitais de qualquer outro país. 

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, 
conforme abaixo definido), poderá, a critério [da Companhia e dos Acionistas Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar), ou seja, em até [•] ações ordinárias, sendo (i) até [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na 
página [•] deste Prospecto, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente 
ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias, sendo (i) até [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas 
Vendedores, na proporção indicada na página [•] deste Prospecto, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia e pelos 
Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito 
da Oferta, em conformidade com os normativos aplicáveis, em especial a Instrução CVM 400 (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, 
inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, desde que a decisão de 
sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto). 
Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido neste Prospecto) por parte dos Coordenadores da Oferta. 

Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de 
eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de eventual Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto). O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta 
de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de 
Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por 
Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A 
escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o 
valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, 
inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação 
do Preço por Ação. 

 Preço (R$)(1) Comissões (R$)(1)(2)(4) Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5) 

Preço por Ação ..............................................................................................................................................................................................  [•] [•] [•] 
Oferta Primária ..............................................................................................................................................................................................  [•] [•] [•] 

Oferta Secundária ..........................................................................................................................................................................................  [•] [•] [•] 

Total Oferta ..................................................................................................................................................................................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta 
Faixa Indicativa. 

(2) Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 
(3) Sem dedução das comissões, despesas e tributos da Oferta. 
(4) Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página [•] deste Prospecto. 
(5) Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos 

Líquidos”, constante na página [•] deste Prospecto. 

A aprovação do protocolo do pedido de registro e a realização da Oferta Primária mediante aumento de capital da Companhia, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei 
das Sociedades por Ações, e seus termos e condições, bem como a adesão ao Novo Mercado e a aprovação de novo estatuto social da Companhia, adequado às regras do Regulamento do Novo Mercado e cuja eficácia é condicionada à 

disponibilização do Anúncio de Início, foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de agosto de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Paraná (“JUCEPAR”) em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•] 

e publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná (“DOEPR”) e no “Jornal do Povo” em [•] de [•] de 2020. 

O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCEPAR e publicada no DOEPR e no “Jornal do Povo” na data de disponibilização do Anúncio de Início. 

A alienação das ações de titularidade do FIP Actis no âmbito da Oferta Secundária e os termos e condições da Oferta foram aprovados pelo Comitê de Investimentos do FIP Actis em 29 de julho de 2020, nos termos de seu regulamento. O Preço 
por Ação e a quantidade de ações a serem alienadas pelo FIP Actis no âmbito da Oferta serão aprovados pelo FIP Actis em Reunião do Comitê de Investimento, nos termos de seu regulamento, após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 

A alienação das ações de titularidade do FIP DVA no âmbito da Oferta Secundária e os termos e condições da Oferta foram aprovados pelo Comitê de Investimentos do FIP DVA em 03 de agosto de 2020, nos termos de seu regulamento. O 
Preço por Ação e a quantidade de ações a serem alienadas pelo FIP DVA no âmbito da Oferta, serão aprovados pelo FIP DVA em Reunião do Comitê de Investimento, nos termos de seu regulamento, após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 

A alienação das ações de titularidade do FIP MMC no âmbito da Oferta Secundária e os termos e condições da Oferta foram aprovados pelo Comitê de Investimentos do FIP MMC em 03 de agosto de 2020, nos termos de seu regulamento. O 
Preço por Ação e a quantidade de ações a serem alienadas pelo FIP MMC no âmbito da Oferta, serão aprovados pelo FIP MMC em Reunião do Comitê de Investimento, nos termos de seu regulamento, após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 

Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou 
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. 

Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do 
Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto). 

A Oferta está sujeita à análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos em [•] de [•] de 2020. 

“O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS 
AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS”. 

Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da 
situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. 



 

 

OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO 
RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS [•] E [•], RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À 
COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES. 

 

 

Coordenadores da Oferta 

 

[Logo dos Coordenadores da Oferta] 
 

A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2020. 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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1 

DEFINIÇÕES 

Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “CSD” referem-se, a menos que o contexto 
determine de forma diversa, à Companhia Sulamericana de Distribuição e suas subsidiárias na 
data deste Prospecto.  

Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção 
“Sumário da Oferta” na página [•] deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado 
a eles atribuídos neste Prospecto, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o 
contexto assim exigir. 

Acionistas Controladores Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia 
e Fundo de Investimento em Participações MMC 
Multiestratégia, considerados em conjunto. 

Acordo de Acionistas Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado em 26 de 
fevereiro de 2010, entre os Acionistas Controladores, por 
meio do qual foram fixadas as regras referentes ao exercício 
do direito de voto dos Acionistas Controladores nas 
assembleias gerais da Companhia, incluindo a eleição dos 
membros do Conselho de Administração e aumentos e 
integralizações do capital social da Companhia e restrição à 
transferência de ações. Para mais informações a respeito do 
Acordo de Acionistas, veja a seção “Informações Sobre a 

Oferta – Acordo de Acionistas” na página [•] deste Prospecto. 

Administração Conselho de Administração e Diretoria da Companhia, 
considerados em conjunto. 

Administradores Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 
Companhia, considerados em conjunto. 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais. 

Assembleia Geral Assembleia geral de acionistas da Companhia. 

Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

Câmara de Arbitragem do 
Mercado 

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara 
de Arbitragem do Mercado, instituída pela B3, destinada a 
atuar na composição de conflitos que possam surgir nos 
segmentos especiais de listagem da B3. 

Cláusula Compromissória Consiste na cláusula de arbitragem, mediante a qual a 
Companhia, seus acionistas, administradores, membros do 
conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a 
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de 
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, 
qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada com ou oriunda da condição de emissor, 
acionistas, administradores, e membros do Conselho Fiscal, 
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em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas 
normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM, 
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento 
do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas 
constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais 
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo 
Mercado. 

CMN Conselho Monetário Nacional. 

CNPJ/ME Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Economia. 

Código ANBIMA Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de 
Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente em vigor. 

Companhia ou CSD Companhia Sulamericana de Distribuição. 

Conselho de Administração O conselho de administração da Companhia. 

Conselho Fiscal O conselho fiscal da Companhia, de caráter não permanente. 

Contrato de Participação no 
Novo Mercado  

Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado 
até a data de divulgação do Anúncio de Início, entre, de um 
lado, a B3 e, de outro, a Companhia, por meio do qual a 
Companhia fará adesão ao Novo Mercado, observado que o 
referido contrato entrará em vigor na data de divulgação do 
Anúncio de Início. 

CVM  Comissão de Valores Mobiliários. 

Deliberação CVM 476  Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005. 

Diretoria  A diretoria da Companhia. 

DOEPR Diário Oficial do Estado do Paraná. 

Dólar, dólar, dólares ou US$ Moeda oficial dos Estados Unidos. 

Estados Unidos  Estados Unidos da América. 

Estatuto Social  Estatuto social da Companhia. 

Formulário de Referência  Formulário de Referência da Companhia, elaborado nos 
termos da Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto. 

Instituição Escrituradora  Banco Bradesco S.A. 

Instrução CVM 400  Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 480  Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 505 
Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, 
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conforme alterada. 

Instrução CVM 539 Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 560 Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 578 Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme 
alterada. 

IOF/Câmbio Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou 
relativos a Títulos e Valores Mobiliários incidentes sobre o 
câmbio. 

JUCEPAR Junta Comercial do Paraná. 

Lei 4.131  Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada. 

Lei das Sociedades por Ações  Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Lei do Mercado de Capitais Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Novo Mercado  Segmento especial de listagem da B3 que estabelece regras 
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de 
informações ao mercado a serem observadas pela 
Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na 
Lei das Sociedades por Ações. 

Offering Memoranda Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering 
Memorandum, conforme definidos no Contrato de 
Distribuição Internacional, considerados em conjunto. 

Ofício Circular SRE nº 01/2020 Ofício Circular nº 01/2020-CVM/SRE, de 5 de março de 2020. 

Prospecto ou Prospecto 
Preliminar  

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Companhia Sulamericana de Distribuição, incluindo o 
Formulário de Referência a ele anexo e eventuais 
aditamentos e/ou suplementos.  

Prospecto Definitivo O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Companhia Sulamericana de Distribuição, incluindo o 
Formulário de Referência a ele anexo e eventuais 
aditamentos e/ou suplementos. 

Prospectos O Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, 
considerados em conjunto. 

Real, real, reais ou R$  Moeda oficial corrente no Brasil. 

Regulamento do Novo Mercado Regulamento de Listagem do Novo Mercado editado pela B3, 
que disciplina os requisitos para a negociação de valores 
mobiliários de companhias abertas no Novo Mercado, 
estabelecendo regras diferenciadas para essas companhias, 
seus acionistas, incluindo acionistas controladores, 
administradores e membros do conselho fiscal, quando 
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instalado. 

Regulamento S Regulamento S editado ao amparo do Securities Act. 

Resolução CMN 4.373  Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de novembro de 2014, 
conforme alterada. 

Rule 144A Rule 144A editada ao amparo do Securities Act. 

SEC  Securities and Exchange Commission, a comissão de valores 
mobiliários dos Estados Unidos. 

Securities Act  Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme 
alterado. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 

Identificação Companhia Sulamericana de Distribuição, sociedade por 
ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.517.841/0001-97, 
com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o 
NIRE 41.300.079.145. 

Registro na CVM Em fase de registro como emissora de valores mobiliários 
categoria “A” perante a CVM. 

Sede Localizada na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na 
Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, Jardim Guaporé, 
CEP 87060-000. 

Diretoria de Relações com 
Investidores 

Localizada na [cidade de Maringá, Estado do Paraná, na 
Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, Jardim Guaporé, 
CEP 87060-000]. O Diretor de Relações com Investidores é o 
Sr. Vladimir Fortes dos Santos. O telefone da Diretoria de 
Relações com Investidores da Companhia é +55 (44) [3220-
5664] e o seu endereço eletrônico é 
[www.ri.csdvarejo.com.br]. 

Instituição Escrituradora Banco Bradesco S.A. 

Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 

Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos 

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código “[•]”, a 
partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à divulgação 
do Anúncio de Início, sujeito à conclusão da Oferta. 

Jornais nos quais divulga 
informações 

As informações referentes à Companhia são divulgadas no 
DOESP e no “Jornal do Povo”. 

Formulário de Referência Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e 
operações poderão ser encontradas no Formulário de 
Referência. 

Website [www.ri.csdvarejo.com.br]. 

As informações constantes no website da Companhia não são 
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele 
incorporadas por referência. 

Informações Adicionais Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta 
poderão ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este 
Prospecto e junto à Companhia, às Instituições Participantes 
da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos endereços e páginas da rede 
mundial de computadores indicados na seção “Informações 

Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página [•] deste 
Prospecto. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente, nas seções 
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores 
de Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas [•] e [•], 
respectivamente, deste Prospecto, e nos itens “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do 
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto. 

Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente, 
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam 
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus 
negócios, sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo 
de caixa. Elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base 
nas informações de que dispomos atualmente. 

Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que 
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem, 
entre outras situações, as seguintes: 

• rebaixamento na classificação de crédito do Brasil; 

• intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente 
regulatório ou regulamentação no Brasil; 

• alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de atuação da Companhia, bem 
como alterações no entendimento dos tribunais ou autoridades brasileiras em relação a essas 
leis e regulamentos; 

• alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas 
de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e 
liquidez dos mercados financeiro e de capitais; 

• impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de 
desenvolvimento e prestação de nossos serviços; 

• condições que afetam nosso setor de atuação e a condição financeira de nossos principais 
clientes; 

• a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação;  

• nosso relacionamento com os nossos atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de 
serviços; 

• aumento de custos, incluindo, mas não se limitando aos custos: (i) de operação e manutenção; 
(ii) encargos regulatórios e ambientais; e (iii) contribuições, taxas e impostos; 

• fatores negativos ou tendências que podem afetar nossos negócios, participação no mercado, 
condição financeira, liquidez ou resultados de nossas operações; 

• nosso nível de capitalização e endividamento e nossa capacidade de contratar novos 
financiamentos e executar o nosso plano de expansão;  

• eventos de força maior; 
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• o impacto da pandemia de COVID-19 na economia e condições de negócio no Brasil e no 
mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate 
ao surto; 

• nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida 
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos da pandemia de COVID-19 em 
nossos negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira; 

• nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de longo 
prazo no comportamento de nossos consumidores em razão da pandemia de COVID-19, 
mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado; e 

• outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à 
Oferta” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas 
páginas [•] e [•], respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados 
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas 
sobre o futuro. 

O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM 
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 
ANEXO A ESTE PROSPECTO, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA 
COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, 
EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE 
PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM 
EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS 
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR 
PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS 
FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU 
DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES 
RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO 
DA COMPANHIA. 

As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”, 
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e 
perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, 
sendo que não podemos assegurar que atualizaremos ou revisaremos quaisquer dessas 
estimativas em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de 
quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em 
qualquer garantia de desempenho futuro. Os reais resultados podem ser substancialmente 
diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste 
Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca 
do futuro constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e, 
ainda, nossos resultados futuros e nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles 
previstos em nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, aos fatores 
mencionados acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas 
estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão de investimento. 



 

8 

Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos 
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da 
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua 
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se 
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos 
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou 
previsão da Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de 
investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações prospectivas 
contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a 
este Prospecto, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 

Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e 

operacionais, não pretendendo ser completo nem substituir o restante deste Prospecto e do 

Formulário de Referência. Este Sumário não contém todas as informações que o investidor 

deve considerar antes de investir em nossas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir em 

nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o 

Formulário de Referência, em especial as informações contidas nas seções “Considerações 

Sobre Estimativas e Perspectivas Sobre o Futuro” e “Principais Fatores de Risco Relativos à 

Companhia” deste Prospecto, nas seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. 

Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, bem como 

nas nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas anexas a este 

Prospecto. Declaramos que as informações constantes neste Sumário são consistentes com as 

informações de nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, nos termos do inciso 

II, § 3º, do artigo 40 da Instrução CVM 400. A menos que o contexto exija outra interpretação, 

os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia” referem-se à Companhia Sulamericana de 

Distribuição e suas controladas. 

Visão Geral  

Acreditamos ser a rede varejista de produtos alimentícios líder ou vice-líder no formato 

supermercado, em termos de receita bruta, em mais de 80% das praças em que atuamos. Com 

um modelo de negócio diferenciado, focado no formato supermercado, acreditamos que nós 

apresentamos um significativo potencial de expansão e geração de valor por atuarmos em 

regiões com baixa penetração das grandes redes varejistas tradicionais. Atualmente, atuamos 

de forma estratégica na região norte do estado do Paraná e região noroeste do estado de São 

Paulo, que apresentam características bastante favoráveis ao varejo alimentar, sobretudo para 

o formato supermercados, em razão de tais regiões possuírem alta densidade populacional, 

elevado poder aquisitivo per capita, crescimento econômico superior à média nacional e 

ambiente competitivo atrativo para exploração de tal formato.  

Estamos presentes no mercado varejista de produtos alimentícios há mais de 40 anos, por meio 

das marcas Cidade Canção, São Francisco, Amigão e Stock Atacadista, e operamos com um 

total de 56 lojas, no formato supermercado e 3 lojas no formato atacarejo, em 30 de junho de 

2020, as quais acreditamos ter um market share combinado de aproximadamente 22% em 20 

das 26 cidades em que atuamos. O tamanho médio das nossas lojas no formato supermercado 

é de aproximadamente 1.600 m² e mantemos, em média, 17 estruturas de caixas (ou “check 

out”) por loja, cerca de 12,7 mil unidades de controle de estoque (ou “SKU - stock keeping unit") 

por loja e uma frequência mensal média de visita por cliente de 3,5x. Acreditamos que nosso 

modelo de negócio no formato supermercado, consolidado ao longo da nossa história, 

proporciona uma experiência de compra diferenciada aos consumidores finais, especialmente 

devido à nossa expertise na complexa gestão e logística de produtos perecíveis frescos 

(açougue, frutas, legumes e verduras, padaria, rotisserie), que representam, em média, 30% 

das vendas das nossas lojas. Em razão da proximidade de nossas lojas ao nosso centro de 

distribuição (raio de até 350 km de distância), somos capazes de centralizar e entregar 

diariamente produtos perecíveis em nossas lojas, proporcionando maior frescor, sabor e 

qualidade destes alimentos aos nossos clientes. Conseguimos garantir a qualidade de produtos 

frescos por meio do recebimento centralizado destes produtos e de um controle de qualidade 
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realizado por profissionais especializados (agrônomo e veterinária) e por equipamentos 

adequados. A realização do controle de qualidade não seria possível caso os produtos fossem 

entregues diretamente em nossas lojas, devido à complexidade da estrutura de controle de 

qualidade que seria necessária adotar em cada uma de nossas lojas.  

Tal expertise nos garante uma vantagem competitiva relevante, uma vez que resulta em maior 

frequência de visitas dos clientes às nossas lojas. 

Adicionalmente, atuamos no segmento de atacado de autosserviço (ou “cash and carry”), 

focado em consumidores finais, revendedores e fornecedores do setor de serviços de 

alimentação que buscam preços baixos e grande volume de compras, com três lojas nesse 

formato, em 30 de junho de 2020. Nossas lojas de atacado de autosserviço têm tamanho médio 

de aproximadamente 2.000m2 e em média 15 estruturas de check out por loja. Acreditamos que 

o atacado de autosserviço, que ainda apresenta uma baixa penetração nas regiões em que 

atuamos, é um segmento atrativo para impulsionar o nosso crescimento, tendo em vista a 

notável eficiência operacional desse formato de lojas, devido ao mix de produtos reduzido 

(cerca de 6,8 mil SKUs) e alto volume de vendas, o qual ainda apresenta uma baixa penetração 

nas regiões que atuamos.  

Temos um sistema de logística bem estruturado, com um moderno centro de distribuição, 

inaugurado em 2014, de 30 mil m² localizado na cidade de Paiçandu, no Estado do Paraná e a 

15 quilômetros de Maringá, nossa principal praça de atuação. Atualmente, nosso centro de 

distribuição tem capacidade para atender a 65 lojas e suportar a nossa logística de produtos 

perecíveis frescos. Além disso, contamos com um depósito em Lins, no Estado de São Paulo, 

inaugurado em 2016, que realiza o cross docking1 para atender às lojas localizadas na sua 

proximidade, especialmente no Estado de São Paulo. Para expandir o nosso sistema de 

logística, estamos estudando a implementação de um novo centro de distribuição de 30 mil m², 

no noroeste do Estado de São Paulo, com área disponível para futura expansão, que seja 

capaz de dobrar a capacidade das lojas atualmente atendidas. Nosso centro de distribuição e 

nosso depósito estão estrategicamente localizados em um raio de até 350 km das nossas lojas, 

o que nos permite o abastecimento diário da nossa rede de lojas e nos proporciona ganhos de 

eficiência relevantes com menores custos logísticos, o que, por sua vez, nos permite continuar 

expandindo nossa rede de lojas em nossa região de atuação. 

Desde 2017, desenvolvemos uma plataforma de e-commerce integrada com nossa rede de 

supermercados nos formatos delivery (entrega a domicílio) e “Clique e Retire” (compra pela 

internet e retirada na loja), ambos por meio de 37 lojas, todas com equipe própria para fazer a 

separação e entrega dos produtos. Nossa plataforma oferece uma variedade de produtos dos 

nossos supermercados por meio de uma moderna interface de compras on-line e de 

atendimento pós compra. Em dezembro de 2019, implementamos, também em uma das 

cidades em que atuamos, um projeto piloto com a Rappi para entregas solicitadas via aplicativo. 

Como consequência do cenário atual da pandemia de COVID-19, efetuamos uma expansão das 

atividades do nosso e-commerce, que se tornou um de nossos canais de vendas de alimentos 

que mais se popularizou no atual cenário. Como forma de atender nossos clientes neste canal 

de entrega, impulsionamos a participação de nossas vendas do varejo no e-commerce, 

passando de 0,4% em 31 de janeiro de 2020 para 2,7% em 30 de junho de 2020, ou seja, um 

                                                      
1 Sistema de distribuição pelo qual a mercadoria recebida no centro de distribuição é preparada para o carregamento e 

distribuição, em vez de estocada, a fim de ser entregue ao consumidor o mais rápido possível. 
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crescimento de 7x, e isso nos faz entender o benefício e agilidade de investirmos e estarmos 

presentes em multicanais de vendas.  

Além disso, temos um programa de fidelidade que nos garante um conhecimento diferenciado 

dos hábitos de consumo dos nossos clientes e nos permite desenvolver ações de marketing 

focadas nas necessidades específicas dos nossos clientes, como promoções personalizadas, 

convites para eventos especiais (como degustação de vinhos, por exemplo), proporcionando 

assim, um aumento em nossas vendas, aumento da fidelização e expansão da nossa base de 

clientes ativos. Em 30 de junho de 2020, tínhamos mais de 1,6 milhão de clientes cadastrados 

no nosso aplicativo “Clube+”, dos quais mais de 660 mil eram clientes ativos, ou seja, clientes 

que compraram, no mínimo, uma vez em nossas lojas no último mês. Por meio do nosso 

aplicativo, nossos clientes recebem ofertas de acordo com o seu perfil e podem checar o seu 

histórico de compras e o valor economizado por terem acesso a descontos exclusivos. 

Principais Indicadores Operacionais e Financeiros 

Nossa receita líquida de vendas passou de R$ 1.139.788 mil no período de seis meses findo em 

30 de junho de 2019 para R$ 1.296.856 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 

2020, representando um crescimento de 13,8%. Já no exercício social findo em 31 de dezembro 

de 2019, 2018 e 2017 nossa receita líquida de vendas foi de R$ 2.408.721 mil, R$2.160.321 mil 

e R$2.008.572 mil, respectivamente. Tal crescimento decorre do aumento do número de nossas 

lojas, já que abrimos uma loja no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, cinco 

novas lojas em 2019, uma nova loja em 2018 e três novas lojas em 2017. Tivemos um 

crescimento da Receita Líquida das Mesmas Lojas Físicas (same store sales), que foi de 4,1% 

no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, 5,6% em 2019, 4,9% em 2018 e 3,7% 

em 2017. 

Nosso Lucro líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 atingiu R$ 25.169 mil 

no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 comparado a R$ 18.901 mil no período 

de seis meses findo em 30 de junho de 2019, representando um aumento de 33,2%. Da mesma 

forma, nosso EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 cresceu 20,9% 

atingindo R$ 54.881mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, equivalente a 

uma margem EBITDA Ajustado – excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 de 4,2% no 

período, contra um EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 de R$ 45.384 

mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, equivalente a uma margem 

EBITDA Ajustado – excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 de 3,9% no período. Tal 

crescimento decorre, principalmente, do aumento da nossa eficiência operacional, que melhora 

significativamente a nossa produtividade, reduz custos operacionais, logísticos e do escritório 

central e nos permite maior ganho de escala. 

O quadro abaixo apresenta nossas informações financeiras e operacionais selecionadas para 

os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 e para os 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017: 

Principais Indicadores 

Operacionais e Financeiros  

Período de seis meses findo em 

30 de junho 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 

Em R$ mil, exceto quando 

indicado de outra forma 

2020 2019 2019 2018 2017 

Crescimento da Receita 4,1% 6,6% 5,6% 4,9% 3,7% 
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Líquida das Mesmas Lojas 

Físicas (same store sales)¹ 

Quantidade Total de Lojas 56 51 55 50 49 

Área Total de Vendas (m2) 93.169 83.087 91.526 80.965 78.950 

Área Média por Loja (m2) 1.664 1.629 1.664 1.619 1.611 

Receita bruta 1.385.104 1.203.996 2.548.334 2.283.779 2.130.911 

Receita líquida de vendas 1.296.856 1.139.788 2.408.721 2.160.321 2.008.572 

Lucro bruto 348.519 313.958 663.248 588.879 548.773 

Lucro líquido 20.291 15.318 53.130 46.607 16.457 

Lucro Líquido Ajustado - 

excluindo os efeitos da 

adoção do IFRS 162 

25.169 18.902 60.641 46.607 16.457 

EBITDA3 78.030 72.609 172.547 121.035 87.754 

Margem EBITDA4 6,0% 6,4% 7,2% 5,6% 4,4% 

EBITDA Ajustado5  74.291 64.401 155.633 99.830 74.714 

Margem EBITDA Ajustado6 5,7% 5,7% 6,5% 4,6% 3,7% 

EBITDA Ajustado - excluindo 

os efeitos da adoção do IFRS 

16 7 

54.881 45.384 120.224 99.830 74.714 

Margem EBITDA Ajustado - 

excluindo os efeitos da adoção 

do IFRS 16 8 

4,2% 3,9% 5,0% 4,6% 3,7% 

Dívida Líquida9 95.851 153.130 93.550 100.670 121.208 

Dívida Líquida / EBITDA 1,2 2,1 0,5 0,8 1,4 
1
Crescimento da Receita Líquida das Mesmas Lojas Físicas: O indicador do crescimento da receita da mesma base de loja (same store 

sales) é utilizado pela Companhia para avaliar a evolução e desempenho das vendas de uma unidade que está em funcionamento há mais 
de 12 meses. A Companhia calcula esse crescimento para as lojas que atingem o período de vendas a partir do 13º mês de operação, e 
compara a venda de período atual com a venda do mesmo período do ano anterior, chegando ao desempenho em números percentuais do 
crescimento. A receita da mesma base de lojas (same store sale) é equivalente a Receita Bruta de Vendas deduzidos das devoluções de 
vendas e dos impostos incidentes sobre as vendas (ICMS, Fundo de Combate à Pobreza, PIS e Cofins), apura-se assim a Receita Líquida 
de Vendas que é comparado o período atual com o mesmo período do ano anterior para as lojas que atingiram o período de 13 meses após 
a sua inauguração. 
2 Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16: O Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do 

IFRS 16 é a resultante do somatório do lucro líquido do exercício ou do período mais a depreciação e as despesas financeiras dos 

arrendamentos do subtraídas despesas de aluguéis (efeitos IFRS-16). O Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 

16 é utilizado pela Companhia por entender que, dessa maneira, os efeitos da adoção do IFRS-16 (arrendamentos), adotado desde 1º de 

janeiro de 2019, são eliminados. Em razão da adoção do IFRS-16, todos os contratos de locação de propriedades de terceiros, passaram a 

ser considerados como ativo imobilizado em contrapartida de um passivo de curto e longo prazo conforme o prazo do contrato locatício. 

Para mais informações, vide item 3.2 do Formulário de Referência. 
3 EBITDA: O EBITDA consiste no lucro (prejuízo) líquido do período, acrescido da despesa de imposto de renda e contribuição social 
correntes e diferidos, do resultado financeiro líquido e da depreciação e amortização. Para mais informações sobre o EBITDA, vide item 3.2 
do Formulário de Referência. 
4 Margem EBITDA: A Margem EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA pela receita operacional líquida da Companhia. Para 
mais informações sobre a Margem EBITDA, vide item 3.2 do Formulário de Referência. 
5 EBITDA Ajustado: [O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil de rentabilidade calculada que exclui do EBITDA/LAJIDA os 
resultados não recorrentes ou extraordinários auferidos pela Companhia. Para mais informações sobre o EBITDA Ajustado, vide item 3.2 do 
Formulário de Referência. 
6 Margem EBITDA Ajustado: A Margem EBITDA Ajustado consiste no resultado da divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional 
líquida da Companhia. Para mais informações sobre a Margem EBITDA Ajustado, vide item 3.2 do Formulário de Referência. 
7EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16: O EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 é uma 
medição não contábil de rentabilidade calculada que exclui do EBITDA/LAJIDA Ajustado e as despesas de aluguel das lojas em operação, 
pagos de acordo com os termos definidos em nossos contratos de locação. A partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia passou a adotar 
o IFRS-16 (arrendamentos) e todos os contratos de locação de propriedades de terceiros, passaram a ser considerados como ativo 
imobilizado em contrapartida de um passivo de curto e longo prazo conforme o prazo do contrato locatício. Para mais informações sobre o 
EBITDA Ajustado, vide item 3.2 do Formulário de Referência.  
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8 
Margem EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16: A Margem EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção 

do IFRS 16 consiste no resultado da divisão do EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 pela receita operacional 
líquida da Companhia. Para mais informações sobre a Margem EBITDA Ajustado, vide item 3.2 do Formulário de Referência. 
9 Dívida Líquida: A Dívida Líquida é a resultante do somatório dos Empréstimos, Financiamento e Debêntures de curto e longo prazos 
presentes no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante da Companhia subtraídos de Caixa e Equivalentes de Caixa presentes no Ativo 
Circulante e no Ativo Não Circulante da Companhia. Para mais informações sobre a Dívida Líquida, vide item 3.2 do Formulário de 
Referência. 

Pontos fortes 

Acreditamos que os seguintes pontos fortes nos diferenciam dos nossos concorrentes e 

contribuem para o nosso sucesso: 

Liderança regional e marcas reconhecidas na região em que atuamos 

Acreditamos ser líderes ou vice-líderes, com um market share de 22% em 20 das 26 cidades 

em que atuamos. Acreditamos ser líderes, ou vice-líderes, em termos de receita bruta, em 

aproximadamente 80% das praças que atuamos. Como atuamos em uma região concentrada, 

adquirimos um significante know-how logístico, comercial e estratégico de marketing da área, 

bem como cultivamos um relacionamento próximo com fornecedores locais, o que nos 

diferencia dos nossos concorrentes, seja um supermercado com presença local ou uma rede 

varejista de porte nacional. Temos uma política de preços, um mix de produtos, experiência de 

compra e ações promocionais alinhadas com as demandas locais específicas, atributos que nos 

garantem vantagens competitivas em relação às grandes redes varejistas na nossa região de 

atuação.  

Acreditamos que a nossa ampla escala regional, com estrutura logística estabelecida, 

conhecimento do mercado local, maior poder de negociação com fornecedores locais e 

nacionais e nosso modelo de negócios solidificado ao longo de mais de quatro décadas de 

atuação na região, nos tornam um competidor singular nas nossas praças de atuação.  

A nossa posição de liderança está localizada em uma região altamente atrativa, com relevante 

desenvolvimento econômico, alta densidade populacional e poder aquisitivo per capita acima da 

média nacional, de acordo com dados do IBGE e Abras (Associação Brasileira de 

Supermercados). Maringá, a cidade onde atuamos com 16 lojas e somos uma das maiores 

redes de supermercados, foi considerada em 2018 a melhor cidade para se viver no Brasil, e 

top 3 em 2020, conforme pesquisa da Macroplan. 
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Nossa rede de supermercados foi reconhecida, em 2019, entre os melhores supermercados da 

cidade de Maringá, com 73% de preferência dos consumidores e 53% de diferença em relação 

ao segundo colocado, de acordo com a pesquisa realizada pela JGV, o que reafirma a nossa 

posição de liderança e preferência local. Nossa marca Cidade Canção é a marca mais 

reconhecida na região de Maringá na categoria supermercados, de acordo com a pesquisa “Top 

of Mind” realizada pela consultoria Adecon, em 2019. Ainda, desde 2010, temos sido 

considerados a marca mais conhecida da região de Maringá pelos consumidores na premiação 

realizada pela RIC TV (Prêmio Ímpar). 

Equipe de gestão altamente qualificada e experiente suportada por uma base sólida de 

acionistas e padrões avançados de governança corporativa  

Nossa administração reúne pessoas com mais de 30 anos de experiência no setor de varejo 

alimentício, combinado com um vasto conhecimento do nosso mercado regional de atuação, o que 

demonstra consistência e comprometimento da nossa administração com o nosso futuro. Nosso 

modelo de gestão atrela metas individuais e corporativas à remuneração bônus dos nossos 

administradores, buscando que todos estejam alinhados com a nossa estratégia. Nossa equipe 

apresenta um sólido histórico de resultados em termos de crescimento, lucratividade e eficiência.  

Nossos dois acionistas controladores e fundadores têm mais de 40 anos de experiência. O Sr. 

Carlos Tavares Cardoso (atualmente nosso Diretor Presidente) assumiu o mercado, fundado em 

1977 na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, de seu pai no ano de 1987 e abriu mais de 12 

lojas ao longo de 30 anos de existência. O Sr. Jefferson Nogaroli (atualmente Presidente do nosso 

Conselho de Administração), de maneira semelhante, assumiu em 1992 o mercado de seu pai, 

fundado em 1982 na mesma cidade, e abriu 16 lojas até 2008. Em 2010, ambos decidiram unir 

forças e criar a Companhia, transformando o que era uma concorrência em aliança. Ambos 

possuem um profundo conhecimento do setor e das praças de atuação, unindo as forças do seu 

conhecimento regional, suportado por uma sólida base de acionistas e sólida governança 

corporativa.  

Nós nos beneficiamos, ainda, do suporte estratégico do nosso acionista Actis, fundo global que 

administra US$12 bilhões em ativos em mais de 40 países e reconhecido por sua especialidade 
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em mercados emergentes, tendo já investido em 19 empresas no Brasil e América Latina. A Actis, 

com sua experiência global e uma gestão orientada por resultados, tem desempenhado um papel 

fundamental, contribuindo para melhores práticas de governança, melhoria dos nossos controles 

internos, do nosso processo de tomada de decisão e definição das nossas estratégias. Essa 

aliança estratégica da Actis com os nossos acionistas fundadores possibilitou a expansão do nosso 

negócio em escala e com profundo conhecimento do mercado regional. 

Dentre as nossas boas práticas de governança corporativa, destacamos o nosso Conselho de 

Administração, que tem vasta experiência no setor de varejo e é atualmente composto por sete 

membros, dois dos quais são independentes, e a adoção de sólidos procedimentos contábeis e 

financeiros (como, por exemplo, uma plataforma de TI que permite controlar, quase que em tempo 

real, diversas métricas por loja). 

Dessa forma, acreditamos que a nossa experiência, combinada com o nosso conhecimento do 

mercado local, o suporte dos nossos acionistas e a adoção de boas práticas de governança 

corporativa contribuem para o nosso sólido crescimento e nos diferencia dos nossos competidores 

regionais. 

Ganho de eficiência devido à alta concentração de lojas por região de atuação  

Nossas lojas estão localizadas estrategicamente em regiões de alta densidade populacional, 

com altas taxas de crescimento e com alto poder aquisitivo per capita, em comparação com a 

média nacional, de acordo a renda nacional nominal per capita do IBGE. Nós nos beneficiamos 

do ganho de escala em razão da concentração de lojas por regiões de atuação, o que nos 

permite negociar com fornecedores locais e nacionais em termos mais favoráveis para nós; 

utilização de programas de propaganda e marketing focados na nossa região de atuação, 

sobretudo por meio de veículos que geram um aumento no alcance do nosso público-alvo, com 

custos reduzidos (rede de televisão ou rádio que têm alcance regional, por exemplo); e na 

melhora da percepção e reconhecimento das nossas marcas pelos nossos clientes.  

Nossas lojas estão estrategicamente localizadas em um raio de 350 quilômetros do nosso 

centro de distribuição e do nosso depósito, o que garante o abastecimento diário da nossa base 

de lojas, incluindo produtos frescos, a custos logísticos reduzidos, bem como nos permite obter 

uma gestão melhor e mais eficiente dos nossos produtos, especialmente os perecíveis frescos. 

Nosso diferencial na gestão eficiente da logística de distribuição dos nossos produtos nos 

permite oferecer produtos perecíveis em todas as nossas lojas, garantindo eficiência em custo e 

tempo de deslocamento. 

Expertise em abertura e integração de lojas gerando ganho de escala  

Nascemos da união de duas redes de supermercados tradicionais da cidade de Maringá, no 

Estado do Paraná, o Cidade Canção e o São Francisco, bandeiras presentes na região por mais 

de 40 anos e altamente reconhecidas pelos consumidores. Ou seja, desde a nossa criação, nós 

nos especializamos na integração das nossas lojas, criando uma forte cultura de gestão e 

expansão, com grande capacidade de adaptação. Em 2014, adquirimos a rede de 

supermercados Amigão, integrando 10 lojas, que representou um aumento de 29% na nossa 

base de lojas, resultando em aumento relevante da rentabilidade das lojas adquiridas, o que 

ilustra a nossa expertise em absorver sinergias de maneira rápida e efetiva. Ao longo da nossa 

história, adquirimos também outros supermercados locais (como, por exemplo, em 

Votuporanga, no Estado de São Paulo, onde adquirimos duas lojas em 2019), demonstrando 
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nosso potencial de expansão para novas praças inorganicamente e resultando na eliminação de 

um concorrente direto.  

Nós nos dedicamos à constante avaliação de oportunidades de aquisição de lojas ou rede de 

lojas, especialmente em regiões dentro do raio de até 350 quilômetros de nosso atual centro de 

distribuição e do nosso depósito. Acreditamos que nossos métodos de avaliação financeira e de 

análise de viabilidade caso a caso, suportados pelo nosso sólido conhecimento do mercado 

local, nos confere um importante diferencial competitivo no processo de consolidação nas 

regiões em que atuamos.  

Além disso, temos expertise na abertura e integração de novas lojas. Nosso conhecimento do 

setor e do mercado local nos garante uma expertise na escolha de localizações estratégicas nos 

principais centros consumidores. Isso pode ser comprovado pelo nosso significativo 

Crescimento da Receita Líquida Vendas das Mesmas Lojas Físicas (same store sales) 

constatado nos últimos anos (5,6% em 31 de dezembro de 2019, 4,9% em 31 de dezembro de 

2018, 3,7% em 31 de dezembro de 2017, 4,1% em 30 de junho de 2020 e 6,6% em 30 de junho 

de 2019). Outro exemplo do nosso sucesso na integração de lojas é a aquisição da rede 

Amigão, que pode ser medido pela expansão da margem EBITDA em 3,8 p.p., passando de 

0,4% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 (ano em que foi realizada a 

aquisição) para 4,2% no exercício social encerrado em dezembro de 2019, e o crescimento do 

EBITDA, de R$2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 para R$20 

milhões no exercício social encerrado em dezembro de 2019. 

Por meio de aberturas de novas lojas e aquisições em nossas regiões de atuação, somos 

capazes de aumentar a rentabilidade dos nossos ativos em razão de ganhos de escala, uma 

vez que não afetam significativamente nossos custos fixos tais como despesas administrativas, 

suportes operacionais, despesas com consumo de materiais de expedientes e despesas com 

softwares, ao mesmo tempo em que fortalecem nosso poder de barganha junto a fornecedores 

e aumentam as nossas vendas. 

Gestão de relacionamento com consumidores (CRM) e programa de fidelidade bem 

desenvolvidos 

Outro fator importante que acreditamos trazer maior oportunidade de crescimento para nossas 

operações é a nossa base de dados de clientes existente e a forte atuação da área de 

Customer Relationship Management (CRM). Temos uma ampla base de clientes ativos e 

utilizamos ferramentas eficazes na gestão de relacionamento com os nossos consumidores, 

como por exemplo as parcerias especializadas com a Geofusion e o IBOPEdtm. Por meio de 

tais ferramentas, conseguimos analisar detalhadamente cerca de 86% do nosso volume de 

vendas, o que nos permite entender os hábitos de compra dos nossos clientes, ticket médio, 

produtos preferidos, melhor canal de comunicação com cada cliente e frequência, e, 

consequentemente, estimar o potencial de consumo de cada cliente e realizar ações para atingir 

este potencial, por meio do atendimento às necessidades de cada cliente e ações de marketing 

específicas para sua fidelização.  

Além disso, mantemos contato direto com os nossos 1,6 milhão de clientes cadastrados em 

nosso aplicativo “Clube+”. O aplicativo, com mais de 154 mil downloads, entre o período de 31 

de julho de 2018 até 30 de junho de 2020, oferece um programa de fidelidade com descontos 

exclusivos de acordo com o perfil de compra do cliente, possibilitando acompanhar o valor 
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economizado pelo cliente (função “Economizômetro”) e facilitar a participação em sorteios e 

eventos, gerando maior recorrência e alavancando nossas vendas. Ademais, o aplicativo é um 

canal de comunicação 100% personalizado, que nos permite uma comunicação com o cliente 

de acordo com a frequência de compras, o desenvolvimento de ações e ofertas personalizadas, 

bem como descontos individualizados. 

Estratégia 

A nossa estratégia está baseada nos seguintes fundamentos: 

Acelerar nosso plano de crescimento mediante a abertura de novas lojas, aquisição de 

outras redes de supermercado e consolidação da nossa presença na nossa região de 

atuação  

Nossa região de atuação é diferenciada pelo seu poder econômico acima da média nacional e 

alta densidade demográfica. Acreditamos que existe um alto potencial para crescimento na 

nossa região, especialmente em razão da possibilidade de preenchimento de lacunas 

geográficas em praças em que ainda não atuamos e de consolidação do setor, o qual ainda é 

bastante fragmentado e pouco explorado pelas grandes redes varejistas de porte nacional. 

Dessa forma, em linha com o nosso histórico e experiência comprovada, pretendemos ampliar 

nosso negócio por meio da abertura de novas lojas no formato de supermercado e da aquisição 

estratégica de concorrentes primordialmente na região em que  atuamos, com o objetivo de 

expandir e consolidar ainda mais a nossa liderança regional e gerar ganhos de escala, tendo 

em vista nossa estrutura logística estabelecida e o alcance das nossas ações de propaganda e 

marketing na região.  

Acreditamos que os nossos métodos de avaliação financeira e de análise de viabilidade, caso a 

caso, enriquecidos pela visão de mercado da nossa experiência e extensa rede de contatos dos 

nossos acionistas controladores e administradores em nossa região de atuação nos conferem 

um importante diferencial competitivo para consolidação regional. Por meio de aquisições e 

aberturas de novas lojas, somos capazes de aumentar a rentabilidade dos nossos ativos em 

razão de ganhos de escala, uma vez que não afetam significativamente nossos custos fixos e 

aumentam a nossa receita de vendas.  

Atualmente, já temos duas lojas, das quais uma no formato supermercado e uma loja de 

atacarejo, em processo de abertura para 2020, com contratos de locação assinados. 

Acreditamos que a nossa estratégia de consolidação nas praças em que atuamos nos 

proporcionará retornos rápidos e atraentes, em vista do nosso histórico de sucesso na 

integração de aquisições e captura de sinergias com as lojas existentes nas regiões em que 

atuamos, gerando valor aos nossos acionistas. 

Crescimento de lojas no segmento de atacado de autosserviço (ou “cash and carry”) 

Acreditamos que o atacado é um segmento atrativo para impulsionar o nosso crescimento, 

tendo em vista a eficiência operacional desse formato de lojas, devido ao mix de produtos 

reduzido e alto volume de vendas. O formato de lojas de atacado de autosserviço é uma 

tendência recente do setor de varejo alimentício brasileiro, que apresenta margens superiores a 

outros formatos e ainda não foi explorado em larga escala nas regiões em que atuamos. Este 

cenário gera uma oportunidade significativa para redes varejistas regionais como nós em função 

do nosso profundo conhecimento da região. Temos atualmente três lojas neste formato, que 

desde o início das operações, em 2018, vêm apresentando um sólido crescimento de vendas e 
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rentabilidade crescente. Pretendemos abrir, nos próximos anos, novas lojas desse formato. uma 

das quais deve ser aberta em outubro de 2020, com contrato de aluguel assinado. As lojas de 

atacado de autosserviço têm pouca participação na utilização dos nosso centro de distribuição 

e, portanto, apresentam potencial de expansão em um raio mais amplo da nossa região de 

atuação no formato supermercados. O desenvolvimento desse segmento é um pilar 

fundamental na nossa estratégia para os próximos anos. 

Continuar focando na melhoria das nossas lojas e sistemas, bem como expandir nossa 

operação de e-commerce 

Visando a uma melhor experiência para o nosso cliente, pretendemos aprimorar e modernizar cada 

vez mais a estrutura física das nossas lojas, continuando nossos esforços de investir na reforma de 

nossas lojas e modernização de equipamentos. Desenvolvemos plataformas tecnológicas de self-

checkout já implantados em algumas das nossas lojas. Acreditamos que tal ferramenta garante 

uma experiência de compra diferenciada ao cliente e atrai clientes de novas praças devido à 

inovação que representam, além de demostrar o nosso domínio da tecnologia.  

Ademais, pretendemos melhorar nossos sistemas operacionais de TI que tenham impacto direto na 

gestão de estoque e logística de modo a aumentar nossa eficiência, reduzindo custos e despesas.  

Em razão da pandemia do novo coronavirus (COVID-19), fizemos uma expansão acelerada da 

nossa plataforma de e-commerce. No início de 2020, nossa plataforma de e-commerce atendia 

nove cidades e, a partir de abril de 2020, passou a atender 37 lojas em 26 cidades. Além disso, a 

entrega era realizada em até três dias e passou a ser realizada no mesmo dia, ou no máximo no 

dia seguinte. O cliente pode também optar por realizar a compra pela internet e retirar os produtos 

em uma das nossas 37 lojas que oferecem tal serviço (“Clique e Retire”). Essas medidas trouxeram 

mais comodidade para os nossos clientes, e representaram um aumento de 7x nas vendas 

efetuadas pela nossa plataforma do e-commerce.  

Continuamos investindo na expansão da nossa plataforma de e-commerce para atender aos 

nossos principais mercados consumidores no formato supermercado e também ao segmento de 

atacado de autosserviço, visando a garantir a integração entre as nossas lojas físicas e o nosso 

sistema de vendas online, visando garantir a todo instante e em qualquer lugar a melhor oferta 

para um cliente fiel e reconhecido. 

Nesse sentido, com o nosso programa de fidelidade “Clube+” buscamos estimular ao máximo a 

recorrência e fidelização dos nossos clientes, por meio de descontos e ofertas exclusivas de 

acordo com o perfil de compra dos clientes cadastrados e de ferramentas que tornam a experiência 

de compra mais simples e fácil como, por exemplo, lista de compras e localizador de lojas. O 

cadastro do cliente no “Clube+” é feito de forma simples e sem custo, via aplicativo ou em uma das 

lojas.  

Atualmente temos 1,6 milhão de clientes cadastrados no “Clube+”, sendo que de 31 de julho de 

2018 até 30 de junho de 2020 foram realizados mais de 154 mil cadastros.  

Buscando expandir e aprimorar o nosso programa de fidelização, estamos desenvolvendo uma 

nova versão do aplicativo “Cliente+” com melhorias na infraestrutura para processamento de dados 

moldado exclusivamente para nossas operações e com o intuito de oferecer soluções exclusivas 

aos nossos clientes. Dentre tais soluções, destacamos melhorias nas ferramentas de comunicação 

personalizada com o cliente para fins de identificação do perfil comportamental, com possibilidade 

de identificação das lojas mais frequentadas e dos produtos e preços de preferência, trazendo mais 
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assertividade nas ofertas exclusivas direcionadas aos nossos clientes cadastrados no “Cliente+”. 

Além disso, os nossos clientes poderão realizar compras por meio de mensagem de voz e efetuar 

o pagamento direto via aplicativo. A previsão é que a nova versão do aplicativo esteja disponível 

para download a partir de novembro de 2020. 

Foco na criação de produtos de marcas próprias 

Os produtos de marcas próprias oferecidos nas redes de supermercados e de autosserviço tem 

tomado relevância global passando na região da Europa de um share de 24,6% em 2005 para 

31,4% em 2016 (fonte Nielsen). Neste cenário de contínuo crescimento e maior aceitação dos 

consumidores pelas marcas próprias, onde atributos como preços atrativos e promoções, custo 

benefício e o costume de experimentar novos produtos, demonstram um grande atrativo para 

novos investimentos e desenvolvimento no segmento de marcas próprias.  

Outra importante alavanca é que os varejistas têm desenvolvido principalmente com fornecedores 

e produtores locais a produção de produtos de marcas próprias, e desta forma contribui e 

demonstra o comprometimento com a economia e comunidade local, bem como de colaborar com 

o crescimento de processos inovadores no conceito do produto, embalagem e preços competitivos. 

Conforme as premissas e estudos que desenvolvemos no segmento e sobre o mercado de 

produtos de marcas próprias, entendemos que produtos deste segmento em categorias como 

mercearia alimentar, bazar, higiene e limpeza, beleza e pet, possuem alto potencial de crescimento 

dentro destas categorias, além de proporcionar fidelidade dos nossos clientes, crescimento de 

margens e rentabilidade. 

Visando nosso crescimento e alavancar nossa receita, iniciamos as etapas de desenvolvimento do 

nosso segmento de produtos de marca própria nas categorias de mercearia alimentar, bazar, 

higiene e limpeza, beleza e pet. A previsão é que no início de 2021 estes produtos estejam 

disponíveis aos nossos clientes. A criação deste segmento visa ganhos de margem, por 

proporcionar maior controle de disponibilidade, e, principalmente, a fidelização de nossos clientes 

no Clube+, por meio de ofertas de produtos exclusivos. 

Manutenção da eficiência operacional e da disciplina na alocação de capital 

Temos como foco aumentar nossa rentabilidade e eficiência operacional, majorando a geração de 

caixa e retorno sobre o capital principalmente por meio da diluição de custos fixos considerando o 

crescimento do número de lojas, do aprimoramento na gestão de estoque, bem como da agilidade 

e eficiência na logística. Continuaremos a adotar procedimentos de gestão operacional visando a 

mitigar riscos, reduzir custos, maximizar ativos e oportunidades existentes, com a manutenção de 

uma política rígida de planejamento e controle que é aplicada em todos os nossos níveis 

corporativos. Procuraremos manter disciplina na gestão financeira dos nossos negócios e buscar 

sempre alternativas que otimizem o retorno dos nossos ativos, ao mesmo tempo em que reduzam 

eventuais riscos de liquidez, fazendo uso adequado de instrumentos de alavancagem, mantendo 

robusta posição de caixa e controle do índice de cobertura de dívida. 

PONTOS FRACOS, OBSTÁCULOS E AMEAÇAS 

Os pontos fracos, obstáculos e ameaças a nós, nossos negócios e condição financeira estão 

relacionados a concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores 

de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide, neste Sumário, a seção “Principais Fatores de 

Risco Relacionados à Companhia”, e no Formulário de Referência, os itens 4.1 e 4.2. 
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA 

O organograma abaixo apresenta nossa estrutura societária, nesta data: 

 

EVENTOS RECENTES 

Impactos da COVID-19 em nossas atividades 

Devido a situação sem precedentes com a disseminação da pandemia de COVID-19, atribuímos 

como prioridade máxima e imediata a segurança e a saúde de nossos funcionários e clientes. Ao 

mesmo tempo temos a responsabilidade e o papel fundamental de garantir o fornecimento de 

alimentos e, portanto, adotamos diversas ações, dentre as quais destacamos as seguintes: 

• Implementação imediata de um comitê de crise que reuniu um conjunto de medidas de 

segurança abrangentes, tais como instalações de pias de higienização, álcool em gel e 

termômetros de aferição de temperatura nas entradas das lojas, barreiras de sanitização, 

máscaras e luvas, placas de acrílicos em locais de maior contato físico, distribuição de 

todos equipamentos de EPIs essenciais para proteção, sendo isso tudo em adição aos 

exigidos pelos órgãos de saúde pública, em todas as lojas, centro de distribuição, depósito 

e nos escritórios; 

• Cumprimento e rígidos protocolos em nossas lojas de esterilização e higienização de todos 

os equipamentos e locais com maior frequência, apoio e implantação de sinalização de 

distanciamento, organização de filas para entrada nas lojas com objetivo de evitar 

aglomerações para manter distância segura entre os clientes, aumento do número de 

caixas preferenciais aos idosos, e divulgação de informações em nossas lojas e redes 

sociais; 

• Controle de todos os estoques e principalmente de produtos mais sensíveis e prioritários, 

tais como alimentos de mercearia, produtos de higiene e limpeza, carnes e frutas e 

verduras, essenciais para o abastecimento das famílias de nossos clientes; 

• Desse o início da pandemia no Brasil que se instalou no dia 10 de março de 2020, 

iniciamos o processo de identificação e afastamento dos funcionários no grupo de risco. 

Com isso, fortalecemos e incrementamos mais de 700 pessoas no quadro de funcionários 
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de lojas, centro de distribuição, depósito e escritórios, para dar suporte e complementar os 

funcionários afastados e remunerados que se encontram no grupo de risco; 

• Desenvolvimento acelerado de nossas capacidades no e-commerce, o qual houve 

expressivo crescimento da procura e do volume de vendas;  

• Negociações com fornecedores, com o objetivo de repactuação do valor ou alteração do 

prazo de pagamento, para equilibrar e conter os aumentos de despesas causados pela 

implantação de protocolos de segurança da pandemia de COVID-19; 

• Ações solidárias por meio de nosso Instituto para ajudar pessoas em situação de 

vulnerabilidade, com doações em produtos de cesta básica e camas para hospitais 

públicos nas cidades em que a Companhia possui estabelecimentos. 

A crise causada pela pandemia de COVID-19 iniciou-se nas duas últimas semanas do trimestre 

findo em 31 de março de 2020, com isso o cenário atual revelou padrões atípicos de compras no 

segmento de varejo que observou um aumento do valor do ticket médio e uma redução no número 

de quantidade de tickets, reflexo da estocagem de alimentos e compras mais concentradas. Já 

nosso segmento de atacado de autosserviço percebeu uma queda nas vendas para os 

transformadores e pequenos comércios, que foi gradualmente compensada pelo aumento nas 

vendas para consumidores finais e revendedores de produtos alimentares. Com isso no período de 

seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, nossa receita líquida de vendas foi de 

R$ 1.296.856 mil, enquanto no mesmo período de 2019 foi de R$1.139.788 mil, ou seja, tivemos 

um aumento de 13,8% da receita líquida de vendas. Além disso, observamos um expressivo 

aumento em nossas vendas por meio do e-commerce. A participação do e-commerce em nossas 

vendas passou de 0,39% em 30 de junho de 2019 para 2,7% em 30 de junho de 2020, ou seja, um 

aumento de 2,3 p.p. Além disso, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 

tivemos um lucro líquido de R$20.291 mil e no mesmo período de 2019 o lucro líquido foi de 

R$15.319 mil, ou seja, um aumento de em 32,5%.  

Apesar de todos os desafios constatados e comentados, a nossa agilidade no estabelecimento de 

diversos protocolos de segurança garantiu a continuidade de nossas operações nas nossas lojas, 

as quais permaneceram abertas. Nosso negócio demonstrou bastante resiliência nesse período de 

pandemia com crescimento expressivo. Cuidamos da manutenção dos nossos acordos comerciais 

e as compras com os fornecedores, os contratos de arrendamento e alugueis com os proprietários 

dos imóveis onde estão instaladas nossas lojas foram mantidos, além de termos inaugurado duas 

novas lojas (Loja Três Lagos inaugurada em 25 de junho de 2020 e Loja Penápolis inaugurada em 

9 de julho de 2020) neste período tão desafiador. 

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA 

A nossa distribuição de produtos depende de nosso centro de distribuição e dependemos 
do sistema de transportes e infraestrutura brasileiros para entregar nossos produtos, sendo 
que qualquer disrupção em nosso centro de distribuição ou atraso relacionado a transporte 
e infraestrutura pode afetar negativamente as nossas necessidades de abastecimento e a 
nossa distribuição de produtos a lojas e clientes.  

Dependemos de prestadores de serviços de logística contratados para garantir o transporte e a 
entrega dos produtos em nossas lojas. No segmento de supermercado, aproximadamente 72,5% 
dos nossos produtos são distribuídos por meio de nosso centro de distribuição localizado nos 
Municípios de Paiçandu/PR e de nosso depósito localizado em Lins/SP. No segmento de atacado 
de autosserviço, aproximadamente 49% dos nossos produtos são distribuídos por meio do nosso 
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centro de distribuição ou/e nosso depósito. O sistema de transporte e a infraestrutura no Brasil são 
pouco desenvolvidos e necessitam de investimentos relevantes para funcionarem de forma 
eficiente e para atender às nossas necessidades comerciais. Quaisquer interrupções ou reduções 
significativas no uso da infraestrutura de transportes ou em suas operações nas cidades onde o 
centro de distribuição e o depósito da Companhia estão localizados, resultantes de desastres 
naturais, incêndio, inundações, acidentes, falhas em sistemas, greves (tais como a paralisação de 
caminhoneiros de maio de 2018) ou caso a capacidade de distribuição seja reduzida ou 
interrompida em função de questões regulatórias, ausência de licença ambiental válida, problemas 
sanitários, greves ou questões trabalhistas, bem como outras causas inesperadas podem retardar 
ou afetar a nossa capacidade de distribuir produtos para nossas lojas e reduzir nossas vendas, o 
que pode nos afetar adversamente. A nossa estratégia de crescimento inclui a abertura de novas 
lojas e dependemos da expansão do nosso depósito em Lins para fornecer e atender a demanda 
das lojas adicionais. As nossas operações podem ser afetadas negativamente caso não possamos 
abrir novos centros de distribuição ou não consigamos expandir o centro de distribuição atual, para 
atender as necessidades de fornecimento dessas novas lojas.  

Além disso, quaisquer alterações, problemas ou interrupções significativas na infraestrutura de 
logística que nós ou os nossos fornecedores usem para entregar produtos em nossas lojas, 
depósito ou centro de distribuição podem impedir a entrega oportuna ou bem-sucedida dos 
produtos que vendemos em nossas lojas e afetar negativamente nossas operações. Por exemplo, 
a nossa rede de distribuição é sensível à flutuação dos preços do petróleo, e qualquer aumento no 
preço, interrupção do fornecimento ou falta de combustível poderá resultar no aumento dos custos 
de frete e afetar negativamente nossos negócios e resultados operacionais. Além disso, caso 
normas rigorosas para combater o trânsito de rua forem promulgadas e impuserem mais restrições 
na entrega de produtos para as nossas lojas, em determinadas horas do dia, em determinados 
municípios em que atuamos, a nossa capacidade de distribuir produtos em tempo hábil para as 
nossas lojas poderá ser afetada. Um aumento geral no trânsito de rua também pode afetar a nossa 
capacidade de distribuir produtos em nossas lojas em tempo hábil.  

Ademais, o nosso negócio de e-commerce está sujeito a riscos semelhantes que podem afetar a 
nossa capacidade de entregar produtos aos nossos consumidores finais em tempo hábil. Podemos 
enfrentar riscos adicionais devido a venda de produtos alimentícios, por meio da nossa plataforma 
de e-commerce, que poderão afetar negativamente a implementação dessa estratégia, incluindo os 
riscos intrínsecos à entrega de produtos congelados e perecíveis, além de outros riscos 
inesperados. Qualquer impossibilidade de entregar os produtos que vendemos por meio da nossa 
plataforma de e-commerce pode resultar na perda de negócios e afetar negativamente a nossa 
reputação, o que pode causar um impacto adverso nas nossas vendas. 

Alterações na disponibilidade e nos custos de energia e de outros serviços públicos podem 
nos afetar substancialmente.  

As nossas operações consomem quantidades consideráveis de energia e outros serviços públicos. 
Os preços de energia elétrica e serviços públicos têm variado significativamente no passado 
recente do Brasil, inclusive como resultado de condições climáticas, o que poderá ocorrer 
novamente no futuro. Como exemplo, os preços elevados de energia elétrica durante um período 
prolongado de seca, bem como mudanças regulatórias e tributárias no setor elétrico em 
determinadas áreas geográficas, podem resultar em um efeito negativo na receita operacional e 
potencialmente afetar negativamente a nossa rentabilidade. Não há nenhuma garantia de que 
conseguiremos repassar o aumento dos custos de energia elétrica e serviços públicos para os 
nossos consumidores. 

Podemos enfrentar dificuldades na abertura e desenvolvimento das nossas atuais e futuras 
lojas, o que pode afetar adversamente nossas vendas e resultados operacionais.  

Parte do nosso crescimento está ligado à nossa capacidade de ampliar a quantidade de lojas 
físicas, desenvolver as lojas existentes, bem como identificar e aproveitar novas oportunidades de 
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adquirir lojas com sucesso. Nossa capacidade de inaugurar e operar novas lojas e desenvolver as 
lojas existentes com êxito depende de vários fatores, que incluem, entre outros, a disponibilidade 
de recursos financeiros (próprios ou oriundos de financiamentos em termos aceitáveis), nossa 
capacidade de identificar locais apropriados para novas lojas, bem como a aquisição de imóveis ou 
a negociação de contratos de locação em termos aceitáveis. A abertura de novas lojas também 
requer a manutenção de um nível crescente de estoques a um custo aceitável para atender à sua 
demanda, bem como a contratação, o treinamento e a retenção de pessoal qualificado para as 
lojas, especialmente em nível gerencial. A legislação local referente a imóveis, uso do solo, 
zoneamento, dentre outras, pode vir a restringir a construção ou revitalização dos imóveis em que 
operamos os nossos diversos formatos. Ademais, determinadas leis locais que restrinjam as 
nossas operações, bem como alterações urbanísticas ou de infraestrutura nos arredores de nossas 
lojas existentes ou em processo de planejamento ou construção, podem afetar negativamente a 
nossa capacidade de abrir novas lojas, renovar, relocalizar ou expandir unidades existentes em 
certas cidades ou estados, incluindo áreas de mercado em que ainda não possuímos operações. 
Consequentemente, isso pode afetar adversamente os nossos resultados operacionais. Ademais, 
se os consumidores nos mercados em que tivermos a possibilidade de expandir ou construir lojas 
de novos formatos não forem receptivos aos nossos conceitos de varejo ou à nossa presença em 
tais mercados, poderemos sofrer efeitos adversos relevantes. Caso a Companhia não consiga 
administrar fatores e incertezas relacionados ao sucesso de vendas em suas lojas, os negócios e o 
resultado das operações da Companhia poderão ser negativamente afetados. A pandemia da 
COVID-19 poderá trazer dificuldades adicionais para a Companhia abrir e operar novas lojas. 

Adicionalmente, analisamos regularmente oportunidades de aquisições para as nossas atividades, 
relacionadas a nosso mercado de atuação ou a novos mercados relacionados a nossos produtos. 
Realizar aquisições com sucesso envolve uma série de riscos e desafios que podem causar efeitos 
adversos sobre nossos objetivos de crescimento, como riscos relacionados à integração das 
estratégias de negócios, aproveitamento de sinergias, às operações, aos sistemas de informação, 
ao pessoal, aos produtos; à base de clientes; às autorizações governamentais; à geração dos 
retornos esperados; e à exposição de obrigações e contingências referentes às empresas 
adquiridas, incluindo eventuais contingências não mapeadas durante o processo de diligência da 
aquisição ou não cobertas por obrigações contratuais de indenizações que venham a ser 
negociadas. A concretização de qualquer um desses riscos poderá afetar de maneira adversa a 
aquisição em questão, bem como os nossos negócios e o resultado de nossas operações. 

Precisamos também concluir as obras sem atrasos, interrupções ou aumento de custos. Além 
disso, estamos suscetíveis a riscos de performance, qualidade de produto e condição financeira 
das empresas de construção contratadas. Não temos como garantir que não iremos nos deparar 
com interrupções em seus serviços no futuro ou que conseguiremos substituir, em tempo hábil, tais 
empresas que não conseguirem atender às nossas necessidades, o que poderá afetar 
negativamente a execução oportuna e bem sucedida dos nossos projetos e, consequentemente, 
nossos resultados operacionais e condição financeira. Também poderemos sofrer atrasos 
decorrentes de mudanças na legislação, burocracia governamental, imprevistos ou eventos de 
força maior, o que poderia resultar em custos maiores e inesperados, que não estão incluídos em 
nossos orçamentos.  

Podemos enfrentar desafios no desenvolvimento da nossa estratégia de crescimento do 
formato de atacado de autosserviço. 

O desenvolvimento da operação e a integração das nossas lojas no formato de atacado de 
autosserviço é parte da nossa estratégia de crescimento. Consequentemente, quaisquer esforços 
para crescimento das novas lojas no formato de atacado de autosserviço podem não lograr êxito, o 
que pode limitar a nossa capacidade de aumentar nossa receita, lucro líquido e rentabilidade, 
afetando adversamente nossos resultados operacionais. A pandemia da COVID-19 poderá trazer 
dificuldades adicionais para a Companhia implementar sua estratégia de crescimento do formato 
de atacado de autosserviço. 
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Ademais, se não conseguirmos alinhar e integrar as estratégias dos nossos canais de venda e 
formato de lojas, inclusive caso tenham competição entre si, poderemos não conseguir nos 
beneficiar plenamente das vantagens que uma estratégia multiformato e multicanais pode oferecer, 
o que poderá nos causar um efeito adverso relevante.  

Podemos não conseguir ajustar o alinhamento de nossos canais de venda dentro de nossas 
expectativas ou expandir o nosso canal de e-commerce de forma satisfatória.  

Nossas operações são realizadas, principalmente, por meio de lojas físicas e estamos expandindo 
nosso canal de e-commerce, o qual atuamos no formato delivery (entrega à domicílio) e “Clique e 
Retire” (compra pela internet e retirada na loja), recentemente iniciamos um projeto para entregas 
solicitadas via aplicativo. Caso não consigamos ajustar o constante alinhamento das operações 
das lojas físicas, incluindo os diferentes formatos, e do canal de e-commerce sob os aspectos 
comerciais, logísticos, de comunicação e marketing e de atendimento às expectativas dos nossos 
clientes, o aproveitamento das vantagens que a estrutura integrada dos multicanais pode oferecer 
será prejudicado, podendo impactar adversamente nossos resultados operacionais. 

O sucesso das vendas depende da habilidade em antecipar e responder rapidamente às 
mudanças e tendências de consumo, bem como às potenciais mudanças nas preferências de 
canais de compras de nossos clientes. Não podemos garantir que a expansão do e-commerce será 
bem-sucedida em atender às demandas dos consumidores ou se desenvolverá a tempo e de forma 
satisfatória, mantendo a nossa participação de mercado à luz dos negócios de varejo online de 
nossos concorrentes, inclusive em razão dos impactos da pandemia da COVID-19. Se não 
expandirmos de forma satisfatória nosso canal de e-commerce e as vendas pela internet no Brasil 
continuarem a crescer, a dependência dos consumidores em canais de distribuição tradicionais 
como supermercados e lojas de varejo pode ser materialmente diminuída, o que poderia ter um 
efeito material adverso sobre a posição financeira e os nossos resultados operacionais. 

Com a expansão em operações de e-commerce, enfrentaremos riscos associados à expansão 
para um formato de negócios no qual temos uma experiência limitada na nossa região de atuação 
e no qual somos menos conhecidos pelos consumidores. Podemos não conseguir atrair um 
número suficiente de consumidores e outros participantes, não conseguir prever as condições de 
mercado ou enfrentar dificuldades de condução de uma operação eficiente desse novo formato de 
negócio, além de estarmos sujeitos a utilizações ilegais e fraudulentas de nossa plataforma de e-
commerce. Consequentemente, quaisquer esforços para expandir as nossas operações de e-
commerce podem não lograr êxito, o que pode limitar a nossa capacidade de aumentar nossa 
receita, lucro líquido e rentabilidade, afetando adversamente nossos resultados operacionais. 
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SUMÁRIO DA OFERTA 

O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar 
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este 
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – 
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Ações” nas páginas [•] e [•], respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” 
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e nas demonstrações financeiras e 
respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades 
da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações. 

Acionistas Vendedores Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 
Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia e 
Fundo de Investimento em Participações MMC Multiestratégia, 
considerados em conjunto. 

Ações [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 
de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta, sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 

Ações Adicionais Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a 
data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar), poderá, a critério [da Companhia e dos Acionistas 
Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, 
ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado 

(sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até [•] 

ações ordinárias, sendo (i) até [•] novas ações ordinárias de 

emissão da Companhia; e (ii) até [•] ações ordinárias de emissão 
da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na 
proporção indicada na página [•] deste Prospecto, nas mesmas 
condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas. 

Ações do Lote 
Suplementar 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de 
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) 
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado 
(sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações 

ordinárias, sendo (i) até [•] novas ações ordinárias de emissão da 

Companhia; e (ii) até [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na 
proporção indicada na página [•] deste Prospecto, nas mesmas 
condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, 
conforme Opção de Ações do Lote Suplementar. 

Ações em Circulação 
(Free Float) após a Oferta 

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em 
circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), 
um montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, 
representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital social, 
estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação das 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, um montante de 
até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas 
de, aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em 
circulação no mercado. Para mais informações, ver seção 
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social da 
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Companhia” na página [•] deste Prospecto. 

Agente Estabilizador ou 
J.P. Morgan 

Banco J.P. Morgan S.A. 

Agentes de Colocação 
Internacional 

Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e 
Bradesco Securities, Inc., considerados em conjunto. 

Anúncio de 
Encerramento 

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Companhia Sulamericana de Distribuição, a ser divulgado pela 
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na forma do 
artigo 29 da Instrução CVM 400, informando acerca do resultado 
final da Oferta, nos endereços indicados na seção “Informações 
Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na 
página [•] deste Prospecto. 

Anúncio de Início Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 
Sulamericana de Distribuição, a ser divulgado pela Companhia e 
pelas Instituições Participantes da Oferta na forma do artigo 52 da 
Instrução CVM 400, informando acerca do início do Prazo de 
Distribuição das Ações, nos endereços indicados na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da 
Oferta” na página [•] deste Prospecto. 

Anúncio de Retificação Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento, 
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela 
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede 
mundial de computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução 
CVM 400, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a 
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página [•] 
deste Prospecto. 

Aprovações Societárias A aprovação do protocolo do pedido de registro e a realização da 
Oferta Primária mediante aumento de capital da Companhia, com a 
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da 
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das 
Sociedades por Ações, e seus termos e condições, bem como a 
adesão ao Novo Mercado e a aprovação de novo estatuto social da 
Companhia, adequado às regras do Regulamento do Novo 
Mercado e cuja eficácia é condicionada à disponibilização do 
Anúncio de Início, foram aprovadas em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 03 de agosto de 2020, 

cuja ata foi arquivada na JUCEPAR em [•] de [•] de 2020, sob o nº 

[•] e publicada no DOEPR e no “Jornal do Povo” em [•] de [•] de 
2020. 

O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, 
dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão 
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja 
ata será devidamente registrada na JUCEPAR e publicada no 
DOEPR e no “Jornal do Povo” na data de disponibilização do 
Anúncio de Início. 
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A alienação das ações de titularidade do FIP Actis no âmbito da 
Oferta Secundária e os termos e condições da Oferta foram 
aprovados pelo Comitê de Investimentos do FIP Actis em 29 de 
julho de 2020, nos termos de seu regulamento. O Preço por Ação e 
a quantidade de ações a serem alienadas pelo FIP Actis no âmbito 
da Oferta serão aprovados pelo FIP Actis em Reunião do Comitê 
de Investimento, nos termos de seu regulamento, após a conclusão 
do Procedimento de Bookbuilding. 

A alienação das ações de titularidade do FIP DVA no âmbito da 
Oferta Secundária e os termos e condições da Oferta foram 
aprovados pelo Comitê de Investimentos do FIP DVA em 03 de 
agosto de 2020, nos termos de seu regulamento. O Preço por Ação 
e a quantidade de ações a serem alienadas pelo FIP DVA no 
âmbito da Oferta, serão aprovados pelo FIP DVA em Reunião do 
Comitê de Investimento, nos termos de seu regulamento, após a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

A alienação das ações de titularidade do FIP MMC no âmbito da 
Oferta Secundária e os termos e condições da Oferta foram 
aprovados pelo Comitê de Investimentos do FIP MMC em 03 de 
agosto de 2020, nos termos de seu regulamento. O Preço por Ação 
e a quantidade de ações a serem alienadas pelo FIP MMC no 
âmbito da Oferta, serão aprovados pelo FIP MMC em Reunião do 
Comitê de Investimento, nos termos de seu regulamento, após a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 
Sulamericana de Distribuição, divulgado nesta data e a ser 
novamente divulgado em [•] de [•] de 2020 pela Companhia e pelas 
Instituições Participantes da Oferta, na forma do artigo 53 da 
Instrução CVM 400, informando acerca de determinados termos e 
condições da Oferta, incluindo os relacionados ao recebimento de 
Pedidos de Reserva, nos endereços indicados na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da 
Oferta” na página [•] deste Prospecto. 

Bradesco BBI Banco Bradesco BBI S.A. 

Características das 
Ações 

Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das 
ações ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações 
Sobre a Oferta – Características das Ações”, na página [•] deste 
Prospecto. 

Contrato de Distribuição Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de 
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 
Sulamericana de Distribuição, a ser celebrado entre a Companhia, 
os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e, na 
qualidade de interveniente anuente, a B3. 

Contrato de Distribuição 
Internacional 

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a 
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação 
Internacional. 

Contrato de Empréstimo Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da 
Companhia Sulamericana de Distribuição, a ser celebrado entre os 
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Acionistas Vendedores, na qualidade de doadores, o Agente 
Estabilizador, na qualidade de tomador, e a Corretora. 

Contrato de Estabilização Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de 
Ações Ordinárias de Emissão da Companhia Sulamericana de 
Distribuição, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas 
Vendedores, o Agente Estabilizador, a Corretora e, na qualidade de 
intervenientes anuentes, os demais Coordenadores da Oferta, que 
rege os procedimentos para a realização de operações de 
estabilização de preços das ações de emissão da Companhia no 
mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o qual foi 
previamente submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, 
nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do 
item II da Deliberação CVM 476. 

Coordenador Líder ou 
Itaú BBA 

Banco Itaú BBA S.A. 

Coordenadores da Oferta Coordenador Líder, J.P. Morgan e Bradesco BBI, considerados em 
conjunto. 

Corretora J.P. Morgan Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. 

Cronograma Tentativo da 
Oferta 

Para informações acerca dos principais eventos a partir da 
divulgação do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre 
a Oferta – Cronograma Tentativo da Oferta”, na página [•] deste 
Prospecto. 

Data de Liquidação Data da liquidação física e financeira das Ações (considerando as 
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar), que deverá ser realizada dentro do prazo de até 
2 dias úteis contados da data de divulgação do Anúncio de Início. 

Data de Liquidação 
das Ações do 
Lote Suplementar 

Data da liquidação física e financeira das Ações do Lote 
Suplementar, caso haja o exercício da Opção de Ações do Lote 
Suplementar, que ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis, 
contados do exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar. 

Deliberação CVM 476 Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005. 

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária 
([considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar]), após a dedução das comissões e das despesas 
estimadas pela Companhia no âmbito da Oferta, serão destinados 

para [•]. 

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão 
integralmente repassados, nas respectivas proporções, aos 
Acionistas Vendedores, inclusive os resultantes da distribuição das 
Ações Adicionais e de eventual exercício da Opção de Ações do 
Lote Suplementar. 

Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos 
Recursos” na página [•] deste Prospecto. 

Disponibilização 
de anúncios e avisos 

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de 
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo 
e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão 
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da Oferta disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na 
rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições 
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações 
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação 
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página [•] deste Prospecto. 

Estabilização do Preço 
das Ações 

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu 
exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de preço das 
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a partir da data 
de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um 
período de até 30 dias contados da data de início da negociação 
das Ações na B3, inclusive, por meio de operações bursáteis de 
compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia na 
B3, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no 
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à 
análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, 
parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação 
CVM 476. 

Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da 
Corretora, de realizar operações de estabilização e, uma vez 
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer 
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. 
Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher 
livremente as datas em que realizarão as operações de compra e 
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito 
das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-
las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, 
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu 
exclusivo critério. 
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Evento de Fixação de 
Preço em Valor Inferior à 
Faixa Indicativa 

Fixação do Preço por Ação em valor inferior ao resultado da 
subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o 
valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa 
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA 
e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM, hipótese em que o 
Investidor Não Institucional poderá desistir do Pedido de Reserva. 

Faixa Indicativa Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste 
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do 
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação 
estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado 
acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, a qual é meramente 
indicativa. 

Fatores de Risco Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia – 
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de 
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas [•] 
e [•], respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de 
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, para 
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de decidir 
investir nas Ações. 

FIP Actis Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. 

FIP DVA Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia. 

FIP MMC Fundo de Investimento em Participações MMC Multiestratégia. 

Garantia Firme de 
Liquidação 

Consiste na obrigação individual e não solidária de 
subscrição/aquisição e integralização/liquidação, pelos 
Coordenadores da Oferta, na Data de Liquidação, da totalidade das 
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar) que não forem 
integralizadas/liquidadas pelos investidores que as 
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites 
individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da 
Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição. 

Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente 
subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente 
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos 
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de 
Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a 
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e 
até os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da 
totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o 
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada 
por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato 
de Distribuição, multiplicado pelo Preço por Ação e (ii) o número de 
Ações efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no 
mercado, multiplicado pelo Preço por Ação a ser definido conforme 
o Procedimento de Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação 
é vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for 
concluído o Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de 
Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, concedido o 
registro da Companhia como companhia aberta sob a categoria “A” 
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pela CVM, deferido os registros da Oferta pela CVM, divulgado o 
Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo, sendo 
eficaz a partir do momento em que forem cumpridas as condições 
suspensivas previstas no Contrato de Distribuição e no Contrato de 
Distribuição Internacional. 

Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 
400, em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e 
posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores 
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo 
de Distribuição, o preço de revenda dessas Ações será o preço de 
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado 
ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de 
Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse parágrafo não se 
aplica às operações realizadas em decorrência das atividades 
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” 
na página [•] deste Prospecto. 

Inadequação da Oferta Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou 
categoria de investidor. Como todo e qualquer investimento em 
valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações 
apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem 
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de 
investimentos. Portanto, uma decisão de investimento nas Ações 
requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao 
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, 
mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da 
Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do 
valor investido. O investimento em Ações não é, portanto, 
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à 
volatilidade do mercado de capitais. Recomenda-se que os 
interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, 
contadores, consultores financeiros e demais profissionais que 
julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação 
da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos 
negócios da Companhia e ao investimento nas Ações. Os 
investidores devem ler atentamente as seções deste Prospecto e 
do Formulário de Referência que tratam sobre “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações”. 

Informações Adicionais Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às 
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones 
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações 
Adicionais” na página [•] deste Prospecto. 

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o 
registro da Oferta foi requerido junto à CVM em [•] de [•] de 2020. 

Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao 
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta 
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da 
Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou 
da B3 indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Informações Adicionais” na página [•] deste Prospecto. 

Instituições Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no 
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Consorciadas mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas 
a participar da Oferta para efetuar esforços de colocação das 
Ações exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais. 

Instituições Participantes 
da Oferta 

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, 
considerados em conjunto. 

Investidores Estrangeiros Os Investidores Estrangeiros contemplam: (i) nos Estados Unidos 
investidores institucionais qualificados (qualified institutional 
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme 
definidos na Rule 144A do Securities Act, editada pela SEC, em 
operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos 
regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos 
termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos 
Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais 
países, exceto os Estados Unidos e o Brasil, os investidores que 
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados 
Unidos ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados 
Unidos da América (non-U.S. persons), nos termos do 
Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e 
observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada 
investidor, em ambos os casos, desde que tais Investidores 
Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os 
mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução CMN 
4.373, e pela Instrução CVM 560, ou pela Lei 4.131. 

Investidor Institucional Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros, 
considerados em conjunto. 

Investidores 
Institucionais Locais 

Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de investimento 
registrados na B3 e investidores que sejam considerados 
profissionais ou qualificados, nos termos da regulamentação 
vigente, em qualquer caso, que não sejam consideradas 
Investidores Não Institucionais, além de fundos de investimentos, 
fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de 
terceiros registradas na CVM, carteiras administradas 
discricionárias, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos 
e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, 
entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de 
capitalização, investidores que sejam considerados profissionais ou 
qualificados nos termos da regulamentação da CVM, em qualquer 
caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, inexistindo 
para estes, valores mínimos e máximos. 

Investidor Não 
Institucional 

Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de investimento 
registrados na B3, nos termos da regulamentação vigente, em 
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, que 
não sejam considerados Investidores Institucionais, que formalizem 
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou durante o 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, junto a uma única 
Instituição Consorciada, observados os Valores Mínimo e Máximo do 
Pedido de Reserva, nos termos da Instrução CVM 539. 

Negociação na B3 As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser 
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à 
divulgação do Anúncio de Início, sob o código “[•]”. A adesão ao 
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Novo Mercado está sujeita à conclusão da Oferta. 

Oferta A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em 
conjunto. 

Oferta de Varejo Distribuição de, no mínimo, [10]% e, no máximo, [20]% da 
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as 
Ações do Lote Suplementar), a critério dos Coordenadores da 
Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, destinada 
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não 
Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, nos termos do 
artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado. 

Oferta Institucional A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos 
Coordenadores da Oferta e pelos Agentes de Colocação 
Internacional junto a Investidores Institucionais. 

Após o atendimento aos Pedidos de Reserva, as Ações 
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, 
serão destinadas à colocação pública junto a Investidores 
Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos 
Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais 
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo 
estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez 
que cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de 
verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da 
Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de 
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding. 

Oferta Primária A distribuição primária de, incialmente, [•] novas ações ordinárias, 
nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da 
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no 
exterior. 

Oferta Secundária A distribuição secundária de, incialmente, [•] ações ordinárias, 
nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, todas 
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser 
realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. 

Opção de Ações do 
Lote Suplementar 

Opção de distribuição das Ações do Lote Suplementar, nos termos 
do artigo 24 da Instrução CVM 400, a ser outorgada pela 
Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Agente 
Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, as quais 
serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de 
estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta, em 
conformidade com os normativos aplicáveis, em especial a 
Instrução CVM 400. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, 
a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, 
e por um período de até 30 dias contados da data de início da 
negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de 
Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais 
vezes, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias 
de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o 
Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando 
da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de 
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Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de 
Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da 
Oferta. 

Pedido de Reserva Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e 
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, para a 
subscrição/aquisição de Ações no âmbito da Oferta de Varejo, 
firmado por Investidores Não Institucionais e por Investidores Não 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas com uma única 
Instituição Consorciada durante o Período de Reserva e durante o 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso. 

Período de Reserva Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•] 
de 2020, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva 
pelos Investidores Não Institucionais. 

Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas 

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•] 
de 2020, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7 dias 
úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado à 
formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não 
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas. 

Pessoas Vinculadas Para fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, 
serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores 
que sejam (i) controladores pessoa física ou jurídica e/ou 
administradores da Companhia, dos Acionistas Vendedores e/ou 
outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou 
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 
2º grau; (ii) controladores pessoa física ou jurídica e/ou 
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos 
Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores 
e demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou 
dos Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na 
estruturação e distribuição da Oferta; (iv) agentes autônomos que 
prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos 
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente 
envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com 
as Instituições Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de 
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços 
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de 
suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições 
Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação 
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) 
sociedades controladas, direta ou indiretamente por pessoas físicas 
ou jurídicas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou 
aos Agentes de Colocação Internacional desde que diretamente 
envolvidas na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro, ascendentes, 
filhos menores ou colaterais até o 2º grau das pessoas 
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de 
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, 
salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. 

Prazo de Distribuição O prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme 
previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de 
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divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Preço por Ação No contexto da Oferta, estima-se que o preço por ação ordinária de 
emissão da Companhia estará situado entre R$[•] e R$[•], 
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão 
da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo da Faixa 
Indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou 
abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão 
normalmente considerados e processados, observadas as 
condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no 
caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da 
subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o 
valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa 
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código 
ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020, hipótese em que 
o Investidor Não Institucional poderá desistir do seus Pedido 
de Reserva, conforme descrito neste Prospecto. 

Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações – Como resultado do 
Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado 
abaixo da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores 
Não Institucionais poderão exercer a opção de desistir de seus 
pedidos de reserva”, na página [•] deste Prospecto. 

O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações 
de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por 
volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores 
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do 
critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida 
em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas 
será aferido de acordo com a realização do Procedimento de 
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores 
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no 
contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição injustificada dos 
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 
1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não 
Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding 
e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento 
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais 
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 
poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e 
o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez 
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado 
secundário”, na página [•] deste Prospecto. 

Procedimento de Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser 
realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos 
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Bookbuilding Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato 
de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no 
exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição 
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, 
parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.  

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas processo de fixação do Preço por Ação, 
mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding 
em até [20]% da quantidade de ações inicialmente ofertada. Nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado 
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as 
Ações do Lote Suplementar), não será permitida a colocação de 
Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, 
sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente 
canceladas.  

Público Alvo da Oferta Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais, 
considerados em conjunto. 

Restrições à Negociação 
das Ações (Lock-up)2  

[A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores] 
obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de 
Colocação Internacional, pelo período de 180 dias contados da data 
de divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar, direta ou 
indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a 
quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sujeito a 
determinadas exceções: sujeito a determinadas exceções: (i) ofertar, 
vender, emitir, contratar a venda, empenhar ou de outro modo dispor 
dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, 
emitir, contratar a venda, contratar a compra ou outorgar quaisquer 
opções, direitos ou garantias para adquirir os Valores Mobiliários 
Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge 
ou qualquer acordo que transfira a outros, no todo ou em parte, 
quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade dos 
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou (iv) divulgar publicamente 
a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a 
(iii).]  

As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses: [(i) 
doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo 
donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (ii) 
transferências a um trust em benefício direto ou indireto do próprio 
signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares imediatos do 
mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se 
por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; 
(iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes 
ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do 
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de 
lock-up, desde que, antes de tal transferência, o respectivo 
destinatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e (iv) 
transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo 

                                                      
2  [Nota: Item a ser ajustado após negociação do PFA.] 
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signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador da Oferta 
ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de 
um determinado número de ações para fins de realização das 
atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do 
Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização.] 

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume 
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das 
ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Valor Total da Oferta R$[•], considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da faixa 
de preço indicada na capa deste Prospecto e sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 

Valores Mínimo e Máximo 
do Pedido de Reserva 

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 e o 
valor máximo de pedido de investimento é de R$1.000.000,00 por 
Investidor Não Institucional. 

Valores Mobiliários 
Sujeitos ao Lock-up 

Ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores 
mobiliários conversíveis, exercíveis em ou permutáveis por ações 
ordinárias de emissão da Companhia sujeitas ao Lock-up. 

Veracidade das 
Informações 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder, 
prestaram declarações de veracidade a respeito das informações 
constantes deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução 
CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir 
da página [•]. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do Capital Social da Companhia 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$355.147.890,65, totalmente 

subscrito em 30 de abril de 2020 e integralizado em [•] de agosto de 2020, representado por 
338.659.316 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

[O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o limite de 
200.000.000 de ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o 
preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de 
subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do 
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia. 

O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e 
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os 
efeitos da eventual subscrição acima. 

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 

Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

  (em R$)  (em R$) 

Ordinárias ....................................  338.659.316 355.147.890,65 [•] [•] 

Total ............................................  338.659.316 355.147.890,65 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa 
Indicativa. 

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
 

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 

Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

  (em R$)  (em R$) 

Ordinárias ....................................  338.659.316 355.147.890,65 [•] [•] 

Total ............................................  338.659.316 355.147.890,65 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa 
Indicativa. 

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
 

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem 
considerar as Ações Adicionais: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 

Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

  (em R$)  (em R$) 

Ordinárias ....................................  338.659.316 355.147.890,65 [•] [•] 

Total ............................................  338.659.316 355.147.890,65 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa 
Indicativa. 

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
 

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 
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 Composição Atual Composição Após a Oferta 

Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

  (em R$)  (em R$) 

Ordinárias ....................................  338.659.316 355.147.890,65 [•] [•] 

Total ............................................  338.659.316 355.147.890,65 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa 
Indicativa. 

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
 

Acionistas da Companhia 

Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas 
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos 
membros da administração da Companhia, na data deste Prospecto e a previsão para após a 
conclusão da Oferta. 

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

Acionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 

FIP Actis.............................  101.668.040 30,02 [•] [•] 
FIP DVA .............................  118.495.638 34,99 [•] [•] 
FIP MMC ............................  118.495.638 34,99 [•] [•] 

Outros - - [•] [•] 

Ações em circulação ..........  - - [•] [•] 

Total ..................................  338.659.316 100,0 [•] 100,00 
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

Acionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 

FIP Actis.............................  101.668.040 30,02 [•] [•] 
FIP DVA .............................  118.495.638 34,99 [•] [•] 

FIP MMC ............................  118.495.638 34,99 [•] [•] 

Outros - - [•] [•] 

Ações em circulação ..........  - - [•] [•] 

Total ..................................  338.659.316 100,0 [•] 100,00 

 
Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem 
considerar as Ações Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

Acionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 

FIP Actis.............................  101.668.040 30,02 [•] [•] 
FIP DVA .............................  118.495.638 34,99 [•] [•] 

FIP MMC ............................  118.495.638 34,99 [•] [•] 

Outros - - [•] [•] 

Ações em circulação ..........  - - [•] [•] 

Total ..................................  338.659.316 100,0 [•] 100,00 

 
Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

Acionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 

FIP Actis.............................  101.668.040 30,02 [•] [•] 
FIP DVA .............................  118.495.638 34,99 [•] [•] 

FIP MMC ............................  118.495.638 34,99 [•] [•] 

Outros - - [•] [•] 

Ações em circulação ..........  - - [•] [•] 

Total ..................................  338.659.316 100,0 [•] 100,00 

Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos  

Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores: 

ACTIS FR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de 
investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.334.552/0001-15, com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2055, 19º andar, 
CEP 01452-000, neste ato devidamente representado nos termos do seu regulamento. 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DVA MULTIESTRATÉGIA, fundo de 
investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.172.825/0001-68, com sede no 
município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, 
Salão 601 – parte, CEP 22250-040, neste ato devidamente representado nos termos do seu 
regulamento. 
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MMC MULTIESTRATÉGIA, fundo de 
investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.009.725/0001-15, com sede no 
município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, 
Salão 601 – parte, CEP 22250-040, neste ato devidamente representado nos termos do seu 
regulamento. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
por cada Acionista Vendedor, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 

  (R$)  

Companhia....................................... [•] [•] [•] 
FIP Actis........................................... [•] [•] [•] 
FIP DVA ........................................... [•] [•] [•] 
FIP MMC .......................................... [•] [•] [•] 

Total ................................................ [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa 
Indicativa.  

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
por cada Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais, sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 

  (R$)  

Companhia......................................  [•] [•] [•] 
FIP Actis..........................................  [•] [•] [•] 
FIP DVA ..........................................  [•] [•] [•] 
FIP MMC .........................................  [•] [•] [•] 

Total ...............................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa 
Indicativa.  

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
por cada Acionista Vendedor, considerando as Ações do Lote Suplementar, sem considerar as 
Ações Adicionais: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 

  (R$)  

Companhia......................................  [•] [•] [•] 
FIP Actis..........................................  [•] [•] [•] 
FIP DVA ..........................................  [•] [•] [•] 
FIP MMC .........................................  [•] [•] [•] 

Total ...............................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa 
Indicativa. 

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
por cada Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 

  (R$)  



 

42 

Companhia......................................  [•] [•] [•] 
FIP Actis..........................................  [•] [•] [•] 
FIP DVA ..........................................  [•] [•] [•] 
FIP MMC .........................................  [•] [•] [•] 

Total ...............................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço 
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa 
Indicativa.  

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Acordos de Acionistas 

Em 26 de fevereiro de 2010, os Acionistas Controladores celebraram, com a interveniência e 
anuência da Companhia, um acordo de acionistas, nos termos do artigo 118 da Lei das 
Sociedades por Ações, o qual estabelece determinadas previsões em relação aos negócios da 
Companhia, dentre as quais foram fixadas as regras referentes ao exercício do direito de voto dos 
Acionistas Controladores na assembleias gerais da Companhia, incluindo a indicação dos 
membros do Conselho de Administração e diretrizes para realização de aumento de capital social, 
bem como restrições à transferência de ações (“Acordo de Acionistas”). Este Acordo de 
Acionistas prevê regras específicas que vinculam o direito de voto dos membros do Conselho de 
Administração indicados pelos Acionistas Controladores. Até a conclusão da Oferta e a liquidação 
das Ações, o Acordo de Acionistas será rescindido pelas partes.  

Desta forma, os Acionistas Controladores estão negociando um novo acordo de acionistas, em 
termos e condições similares ao acordo vigente, inclusive em relação às matérias relativas ao 
exercício do direito de voto, indicação de membros ao Conselho de Administração e transferência 
de ações entre acionistas, o qual será celebrado pelos acionistas antes da conclusão da Oferta, e 
cuja vigência estará condicionada à conclusão da Oferta. Para mais informações a respeito do 
Acordo de Acionistas, veja os itens “4.1 – Fatores de Risco – (b) aos controladores, diretos e 
indiretos, da Companhia” e “15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o 
controlador seja parte” do Formulário de Referência. 

Adicionalmente, o FIP Actis e os Acionistas Controladores celebraram, em 2 de setembro de 2010, 
um Acordo de Acionistas da Companhia, por meio do qual foram fixadas as regras do 
relacionamento do FIP Actis, na qualidade de investidor e acionista minoritário da Companhia, com 
os Acionistas Controladores, incluindo direitos e obrigações relativos à transferência de ações. 
Este Acordo de Acionistas estabelece o direito do FIP Actis indicar membros para o Conselho de 
Administração, bem como matérias sujeitas ao voto afirmativo do investidor. No entanto, este 
Acordo de Acionistas não estabelece ou vincula o exercício do direito de voto dos membros do 
conselho de administração. Este acordo será terminado com a conclusão da Oferta. 

Descrição da Oferta 

A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA e 
demais normativos aplicáveis, bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do 
Regulamento do Novo Mercado e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos 
Coordenadores da Oferta, e com, com a participação de determinadas Instituições Consorciadas. 

Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no 
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços 
de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão 
realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional. Exceto pelos registros da Oferta a 
serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os 
procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizarão nenhum registro 
da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do 
mercado de capitais de qualquer outro país. 
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Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio 
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar, conforme definido abaixo), poderá, a critério [da Companhia e dos Acionistas 
Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do 
total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em 
até [•] ações ordinárias, sendo (i) até [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) 
até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na 
proporção indicada na página [•] deste Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das 
Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações 
Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias, sendo (i) até [•] novas ações ordinárias de 
emissão da Companhia; e (ii) até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade 
dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na página [•] deste Prospecto, nas mesmas 
condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), 
conforme opção a ser outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Agente 
Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente, 
para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito Oferta, em 
conformidade com os normativos aplicáveis, em especial a Instrução CVM 400 (“Opção de Ações 
do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de 
assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data 
de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote 
Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, desde que a decisão de sobrealocação 
das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente 
Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. 
Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de 
Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. 

No âmbito da Oferta Primária, a emissão das Ações pela Companhia será realizada com exclusão 
do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das 
Sociedades por Ações, sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado 
previsto no estatuto social da Companhia. 

As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) 
serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de Garantia Firme de 
Liquidação, de forma individual e não solidária, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, na 
proporção e de acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de 
Distribuição, em conformidade com o disposto da Instrução CVM 400 e observado o esforço de 
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado e as disposições descritas abaixo. 
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação 
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e 
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente 
nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4°, da Lei do Mercado de Capitais. 

As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas 
U.S. persons, conforme definido no Regulamento S sem que haja registro ou isenção de registro 
nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas 
Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem 
realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência 
ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. 

Listagem e Negociação no Novo Mercado da B3 

A Companhia, voluntariamente, solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado, 
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras 
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diferenciadas de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais 
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações (“Novo Mercado” e 
“Adesão ao Novo Mercado”, respectivamente), condicionada à realização da Oferta. 

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a 

partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “[•]”. A Adesão ao Novo 
Mercado está sujeita à conclusão da Oferta. 

A Companhia celebrará, até a data de divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Participação 
no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a Companhia fará a adesão às Práticas 
Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado, observado que o referido contrato 
entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início. As principais regras relativas ao 
Regulamento do Novo Mercado estão descritas de forma resumida no item “12.12 – Outras 
informações relevantes” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a 
operar na B3. 

Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto, para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, 
suas atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser 
considerados antes da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores 
de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, e a seção “Fatores de Risco 

Relacionados à Oferta e às Ações”, na página [•] deste Prospecto. 

Aprovações Societárias 

A aprovação do protocolo do pedido de registro e a realização da Oferta Primária mediante 
aumento de capital da Companhia, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas 
da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e seus termos 
e condições, bem como a adesão ao Novo Mercado e a aprovação de novo estatuto social da 
Companhia, adequado às regras do Regulamento do Novo Mercado e cuja eficácia é condicionada 
à disponibilização do Anúncio de Início, foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia realizada em 03 de agosto de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCEPAR em [•] de [•] 

de 2020, sob o nº [•] e publicada no DOEPR e no “Jornal do Povo” em [•] de [•] de 2020. 

O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos 
registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCEPAR e publicada no 
DOEPR e no “Jornal do Povo” na data de disponibilização do Anúncio de Início. 

A alienação das ações de titularidade do FIP Actis no âmbito da Oferta Secundária e os termos e 
condições da Oferta foram aprovados pelo Comitê de Investimentos do FIP Actis em 29 de julho de 
2020, nos termos de seu regulamento. O Preço por Ação e a quantidade de ações a serem 
alienadas pelo FIP Actis no âmbito da Oferta serão aprovados pelo FIP Actis em Reunião do 
Comitê de Investimento, nos termos de seu regulamento, após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 

A alienação das ações de titularidade do FIP DVA no âmbito da Oferta Secundária e os termos e 
condições da Oferta foram aprovados pelo Comitê de Investimentos do FIP DVA em 03 de agosto 
de 2020, nos termos de seu regulamento. O Preço por Ação e a quantidade de ações a serem 
alienadas pelo FIP DVA no âmbito da Oferta, serão aprovados pelo FIP DVA em Reunião do 
Comitê de Investimento, nos termos de seu regulamento, após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 
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A alienação das ações de titularidade do FIP MMC no âmbito da Oferta Secundária e os termos e 
condições da Oferta foram aprovados pelo Comitê de Investimentos do FIP MMC em 03 de agosto 
de 2020, nos termos de seu regulamento. O Preço por Ação e a quantidade de ações a serem 
alienadas pelo FIP MMC no âmbito da Oferta, serão aprovados pelo FIP MMC em Reunião do 
Comitê de Investimento, nos termos de seu regulamento, após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 

Instituições Participantes da Oferta 

Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores convidarão as 
Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações exclusivamente junto a 
Investidores Não Institucionais. 

Preço por Ação 

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por 
ação ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), 
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia poderá ser 
fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese do Preço por Ação 
ser fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão 
normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas 
neste Prospecto, exceto no caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração 
entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor correspondente a 20% do valor 
máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA 
e do Ofício Circular SRE nº 01/2020, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá 
desistir do seu Pedido de Reserva. 

Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Como resultado do Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo 
da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a 
opção de desistir de seus pedidos de reserva”, na página [•] deste Prospecto. 

O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de 
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos 
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos 
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição 
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da 
Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). 

O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da 
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores 
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do 
Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem 
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o 
qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de 
investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos 
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das 
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento 
de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding em até [20]% da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de 
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. 

As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de 
Colocação Internacional, poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou ordens de 
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações 
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), 
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadre dentre as outras 
exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do 
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas 
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Para mais informações, veja a seção 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização 
de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das 
ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página [•] deste Prospecto. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do 
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão 
da Companhia no mercado secundário”, na página [•] deste Prospecto. 

Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta 

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em negociação no mercado. Após a 
realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um 
montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, 
aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a 
colocação das Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, um montante de até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital 
social, estarão em circulação no mercado. Para maiores informações, ver seção “Informações 
sobre a Oferta – Composição do Capital Social da Companhia” na página [•] deste Prospecto. 

De acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual mínimo de ações em 
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo Mercado é de 25% do 
total do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da Oferta, a Companhia 
deverá manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital social em circulação (free 
float). 



 

47 

Custos de Distribuição 

As despesas com auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas 
abaixo serão pagas [exclusivamente pela Companhia / exclusivamente pelos Acionistas 
Vendedores / pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) ofertadas pela Companhia e 
pelos Acionistas Vendedores]. As comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta serão 
suportadas [pela Companhia / pelos Acionistas Vendedores / pela Companhia e pelos Acionistas 
Vendedores, na proporção das Ações (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar) ofertadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores]. Para mais informações, 
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará 
com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente com os Acionistas 
Vendedores com as comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem 
recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da Companhia 
no período subsequente à realização da mesma”, na página [•] deste Prospecto. 
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta: 

Comissões e Despesas Valor total(1)(8) 
% em relação ao Valor 

Total da Oferta(8) 
Custo unitário 

por Ação(8) 

 (R$)  (R$) 
Comissões da Oferta(2)    
Comissão de Coordenação...........................  [•] [•]% [•] 
Comissão de Colocação ...............................  [•] [•]% [•] 
Comissão de Garantia Firme(3) .....................  [•] [•]% [•] 
Comissão de Incentivo(4) ...............................  [•] [•]% [•] 
Total de Comissões ......................................  [•] [•]% [•] 
Despesas da Oferta(5)    
Impostos, Taxa e Outras Retenções .............  [•] [•]% [•] 
Taxa de Registro na CVM .............................  [•] [•]% [•] 
Taxa de Registro na B3 ................................  [•] [•]% [•] 
Taxa de Registro na ANBIMA .......................  [•] [•]% [•] 
Total de Despesas com Taxas ...................  [•] [•]% [•] 
Despesas com Advogados(6) ........................  [•] [•]% [•] 
Despesas com Auditores Independentes .....  [•] [•]% [•] 
Outras Despesas(7) .......................................  [•] [•]% [•] 
Total de Outras Despesas ..........................  [•] [•]% [•] 
Total de Despesas ......................................  [•] [•]% [•] 
Total de Comissões e Despesas ...............  [•] [•]% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o 
Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo 
desta Faixa Indicativa. 

(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) ofertada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores. 

(3) Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta. 
(4) A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a 

ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos 
Acionistas Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do 
resultado da Oferta. 

(5) Despesas estimadas da Oferta assumidas [exclusivamente pela Companhia]. 
(6) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito 

brasileiro e para o direito dos Estados Unidos. 
(7) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(8) Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra 
remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes 
da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima e 
pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo 
de remuneração que dependa do Preço por Ação. 

Estabilização do Preço das Ações 

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir 
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a 
partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias 
contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, por meio de operações 
bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, observadas as 
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente 
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da 
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476. 

Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de 
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer 
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador 
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e 
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, 
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, 
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério. 
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A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para 
consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços físicos 
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página [•] deste 
Prospecto. 

Características das Ações 

As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos 
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto 
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes 
nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes: 

(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de 
emissão da Companhia corresponde a um voto; 

(b) observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações, direito ao recebimento 
de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido 
de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e 
dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por 
deliberação de assembleia geral ou pelo Conselho de Administração, conforme aplicável, que 
a Companhia vier a declarar a partir da data de divulgação do Anúncio de Início; 

(c) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições 
asseguradas aos acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação, direta ou 
indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, 
como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na 
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento 
igualitário àquele dado aos acionistas controladores (tag along); 

(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição 
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em 
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das 
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa 
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de 
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, de acordo com os critérios 
estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos 
critérios aceitos pela CVM; 

(e) no caso de liquidação da Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo da 
Companhia, na proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109, 
inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; 

(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e 
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e 
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações; 

(g) direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações 
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da 
divulgação do Anúncio de Início; e 

(h) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos 
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na Lei 
das Sociedades por Ações. 
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Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão 
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto. 

Público Alvo da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores Não 
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo, 
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; e (ii) Investidores Institucionais, 
no âmbito da Oferta Institucional. 

Procedimento da Oferta 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das 
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, incluindo o incluindo o Formulário 
de Referência a ele anexo, bem como de seus eventuais aditamentos e/ou suplementos, o 
encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como 
emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de 
Distribuição e do Contrato de Distribuição Internacional e o cumprimento das condições 
suspensivas neles previstas, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do 
Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da 
Oferta realizarão a distribuição pública das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação, e 
observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado, por meio 
de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) uma Oferta de Varejo, destinada aos Investidores Não 
Institucionais; e (ii) uma Oferta Institucional, destinada aos Investidores Institucionais. 

Os Coordenadores da Oferta, a Companhia e os Acionistas Vendedores, elaborarão um plano de 
distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do 
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual 
levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as relações da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com seus clientes e 
outras considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores da 
Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, em 
conformidade com a Instrução CVM 539, (ii) o tratamento justo e equitativo aos investidores, em 
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições 
Participantes da Oferta, de exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o 
esclarecimento de eventuais dúvidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder. Nos termos 
do Ofício Circular SRE nº 01/2020, relações com clientes e outras considerações de natureza 
comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas 
Vendedores não poderão, em nenhuma hipótese, ser consideradas no plano de distribuição para 
fins da alocação dos Investidores Não Institucionais. 

Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida 
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de 
registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever/adquirir a 
totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as 
Ações do Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 
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Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição/aquisição 
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de 
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e ordens de 
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente 
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem 
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente 
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, 
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser 
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha ser majorada), no prazo máximo de 3 dias 
úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será 
admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser 
cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a 
totalidade das Ações no âmbito da Oferta.”, na página [•] deste Prospecto. 

Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta 
recomendaram à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para 
desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 
17 de março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das 
ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário. No entanto, [não houve 
e não haverá contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta]. 

Oferta de Varejo 

A Oferta de Varejo será realizada junto a Investidores Não Institucionais que realizarem 
solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, durante o 
Período de Reserva, ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, em ambos os 
casos, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva. 

Os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas, realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, não serão 
cancelados caso seja verificado o excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações 
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). 

No contexto da Oferta de Varejo e considerando que a Companhia deve envidar melhores esforços 
para atingir a dispersão acionária prevista no Regulamento do Novo Mercado, o montante de, no 
mínimo, 10% e, no máximo, [20]% da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as 
Ações do Lote Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos 
Acionistas Vendedores, será destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores 
Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do 
Novo Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado. 

Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio, 
conforme disposto na alínea (g) abaixo. 
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Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira 
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (d) abaixo e nas seções “Alteração 
das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e 
“Violações de Normas de Conduta” nas páginas [•], [•] e [•], respectivamente, deste Prospecto, 
observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com as seguintes 
condições: 

(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme 
aplicável, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta 
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a 
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os 
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, sendo que tais Investidores Não 
Institucionais poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu 
Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, 
da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Não 
Institucional estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por 
Ação, o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição 
Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 
dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou 
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos 
ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre 
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e 
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual 
venha a ser majorada). Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados 
na realização de Pedido de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições 
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos 
relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes neste Prospecto e no 
Formulário de Referência, anexo aos Prospectos, em especial as seções “Sumário da 
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas [•] e [•], respectivamente, deste 
Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo 
a este Prospecto; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes 
de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a 
abertura ou atualização de conta e/ou cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em 
conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) 
verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu 
Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da 
Instituição Consorciada; e (iv) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua 
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela 
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a 
realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos 
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; 
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(b) os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo 
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu 
Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja 
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a 
colocação de Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, 
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção daqueles realizados durante 
o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, e os valores depositados devolvidos sem 
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e 
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem 
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos 
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como 
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados 
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; 

(c) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações 
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais, 
resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações subscritas/adquiridas 
pelos Investidores Não Institucionais, serão informados a cada Investidor Não Institucional até 
as 12:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início 
pela Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de 
mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua 
ausência, por telefone, fac-símile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de 
acordo com a alínea (d) abaixo limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a 
possibilidade de rateio prevista na alínea (g) abaixo; 

(d) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (c) 
acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de 
Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até as 
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição 
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por 
parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado 
por tal Instituição Consorciada; 

(e) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada 
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não 
Institucional o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento 
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o 
pagamento previsto acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento 
previstas nas alíneas (a), (b) e (d) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, 
Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações 
de Normas de Conduta” nas páginas [•], [•] e [•], respectivamente, deste Prospecto e a 
possibilidade de rateio prevista na alínea (g) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de 
Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de 
Ações, desprezando-se a referida fração; 

(f) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais seja igual ou inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não 
haverá rateio, sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas 
as suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais serão 
destinadas a Investidores Institucionais, nos termos da Oferta Institucional; e 
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(g) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, será 
realizado rateio das Ações, da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações 
destinadas a Investidores Não Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais, 
observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva, até o limite de R$3.000,00 por 
Investidor Não Institucional, desconsiderando-se as frações de Ações; e (ii) uma vez atendido 
o critério de rateio descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio proporcional das Ações 
destinadas a Investidores Não Institucionais remanescentes entre todos os Investidores Não 
Institucionais, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-
se as frações de Ações. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, da 
Companhia e dos Acionistas Vendedores, a quantidade de Ações destinadas a Investidores 
Não Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores 
Não Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de 
atendimento parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item. Em qualquer 
hipótese, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, 
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores 
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da 
Data de Liquidação. 

Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide 
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão 
ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas [•]¸ [•] e [•], 
respectivamente, deste Prospecto. 

Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, 
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 

Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante 
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de 
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos 
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou 
mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional. 

Oferta Institucional 

A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos 
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais. 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta de Varejo, as Ações 
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação junto 
a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação 
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não 
sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada Investidor 
Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para 
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o 
Procedimento de Bookbuilding. 

Caso o número de Ações objeto de ordens de investimento recebidas de Investidores Institucionais 
durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o 
total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e 
condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os 
Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos 
Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos 
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo da Oferta de 
criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes 
critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura 
macroeconômica brasileira e internacional. 
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Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores 
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile, 
sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço por Ação. A 
entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a 
integralização/liquidação à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente 
disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas 
ao respectivo Investidor Institucional, em conformidade com os procedimentos previstos no 
Contrato de Distribuição.  

A subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante assinatura de boletim de 
subscrição/contrato de compra e venda, cujo modelo foi previamente apresentado à CVM e informa 
o Investidor Institucional sobre o procedimento para a entrega das Ações. As Ações que forem 
objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a 
Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas 
no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional por meio dos 
mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131. 

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a 
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores, 
relevantes e inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido 
de registro da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos 
assumidos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores e inerentes à própria Oferta.  

Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do 
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos 
investidores, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da 
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução 
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou 
(iv) o Preço por Ação seja inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa 
Indicativa, e o valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos 
termos do artigo 4°, do Anexo II, do Código ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 (“Evento 
de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não Institucionais 
poderão desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, [devendo, para tanto, 
informar sua decisão à Instituição Consorciada ou ao Coordenador da Oferta que tenha recebido 
seus respectivos Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou 
correspondência enviada ao endereço da Instituição Consorciada) (a) até as 12:00 horas do 5° dia 
útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; (b) 
até as 14:00 horas do 5º dia útil subsequente à data em que o investidor for comunicado 
diretamente pela Instituição Consorciada ou pelo Coordenador da Oferta, conforme aplicável, sobre 
a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima; e (c) até as 14:00 
horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Retificação ou à data de 
recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela Instituição Consorciada 
acerca do Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, no caso do item (iv) 
acima.] 

Adicionalmente, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão 
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os 
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. 

Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o 
encerramento do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for 
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados 
ineficazes. 



 

56 

A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por 
meio de Anúncio de Retificação. 

Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento tornam ineficazes a Oferta e os atos de 
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores 
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 dias úteis contados da data 
de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem 
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente 
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, 
sobre os valores pago em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham ser 
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha ser majorada). 

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço 
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as 
Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das 
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada 
e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não 
Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar 
diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de 
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido 
de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada. 

Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Como 
resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo da Faixa 
Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a opção de desistir 
de seus Pedidos de Reserva”, na página [•] deste Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções 
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva 
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores 
que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação 
quando, passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente 
suas intenções no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, os 
Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os investidores 
pretendem manter a declaração de aceitação. 

Suspensão ou Cancelamento da Oferta 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a 
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes 
da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à 
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá 
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. 

O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a 
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os 
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e 
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no 
cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400. 
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado 
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação 
até às 16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os 
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores 
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão 
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no 
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem juros ou 
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou 
taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação 
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos 
que venham ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha ser majorada), no prazo 
máximo de 3 dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de 
quaisquer dos eventos acima citados. 

A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta, nos 
termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400. 

Prazo de Distribuição 

A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data 
estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O 
prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do 
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de 
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”). 

O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de 
Encerramento, com data limite para ocorrer em [•] de [•] de 2020, em conformidade com o artigo 29 
da Instrução CVM 400. 

Liquidação 

A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis contados 
da data de divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no 
Contrato de Distribuição. A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja 
o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis, 
contado do exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações 
do Lote Suplementar”). 

As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão 
entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de 
Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de 
esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores 
Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil 
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos 
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131. 

Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 

A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação 
individual e não solidária de integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de 
Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as 
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de 
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia 
Firme de Liquidação”). 
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente 
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, 
observado o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a 
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos 
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o 
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos 
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de Ações 
efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por 
Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é 
vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de 
Bookbuilding, assinado o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, 
concedido o registro da Companhia como companhia aberta sob a categoria “A” pela CVM, 
deferido os registros da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o 
Prospecto Definitivo, sendo eficaz a partir do momento em que forem cumpridas as condições 
suspensivas previstas no Contrato de Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional. 

Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da 
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores 
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de 
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, 
limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que 
o disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades 
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Estabilização do Preço das Ações” na página [•] deste Prospecto. 
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Segue abaixo relação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos 
Coordenadores da Oferta: 

Coordenadores da Oferta Quantidade de Ações Percentual 

  (%) 

Coordenador Líder ..............................................................  [•] [•] 
J.P. Morgan .........................................................................  [•] [•] 
Bradesco BBI ......................................................................  [•] [•] 

Total ...................................................................................  [•] 100,00 
 

 

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da 
Oferta. 

Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional 

O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação 
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação 
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas 
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais e cartas negativas de conforto (negative 
comfort letter) pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Acionistas Vendedores, dos 
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de 
compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela 
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Administradores. De acordo com o Contrato de 
Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, a Companhia obriga-se a indenizar os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e 
contra determinadas contingências. 

Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são obrigados, nos termos do Contrato 
de Distribuição Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de 
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes relativas às 
informações de sua respectiva responsabilidade Offering Memoranda. O Contrato de Distribuição 
Internacional determina ainda que a inobservância às leis de valores mobiliários dos Estados 
Unidos, pode resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais. A condenação em um 
procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos 
Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia e em 
seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato de Distribuição 
Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização 
desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no exterior, poderá deixar a 
Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil, com esforços 
de venda no exterior”, na página [•] deste Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta 
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços físicos 
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página [•] deste 
Prospecto. 
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Violações de Normas de Conduta 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das 
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão 
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da 
Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no 
âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código 
ANBIMA, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação 
com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de 
marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição 
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas 
por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis 
pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva e 
boletins de subscrição/contratos de compra e venda que tenha recebido e a Instituição 
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido 
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos 
investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de 3 
dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem 
qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos incorridos 
e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação 
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do 
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja 
alíquota atual venha a ser majorada), (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos 
relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, 
indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores 
por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive 
custos decorrentes de demandas de potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e 
isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, 
sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por 
toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de 6 
meses contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição 
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de 
quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A Instituição Consorciada a que se refere esta seção 
deverá informar imediatamente o referido cancelamento aos investidores de quem tenha recebido 
Pedidos de Reserva e/ou boletins de subscrição/contratos de compra e venda. Os Coordenadores 
da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos 
investidores que tiverem suas intenções de investimento, Pedidos de Reserva e/ou boletins de 
subscrição/contratos de compra e venda cancelados por força do descredenciamento da Instituição 
Consorciada. 

Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)3  

[A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores] obrigar-se-ão perante os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, pelo período de 180 dias 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar, direta ou indiretamente, 
quaisquer das seguintes operações com relação a quaisquer ações ordinárias de emissão da 
Companhia ou quaisquer valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações 
ordinárias de emissão da Companhia (“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”), sujeito a 
determinadas exceções: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, empenhar ou de outro modo 
dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, 
contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para adquirir os Valores 
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer acordo 
que transfira a outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da 
titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de 
efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii). 

                                                      
3  [Nota: Item a ser ajustado após negociação do PFA.] 
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As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses: [(i) doações de boa-fé, desde que, 
antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (ii) transferências a um trust em 
benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares 
imediatos do mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a 
respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas 
(sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do 
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up, desde que, antes de 
tal transferência, o respectivo destinatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e (iv) transferências realizadas 
para fins de empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador 
da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado 
número de ações para fins de realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos 
termos do Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização]. 

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá 
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais 
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão, 
a venda, ou a percepção de uma potencial emissão ou venda, de quantidades significativas 
das ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelos Acionistas Controladores, 
após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá afetar adversamente o 
preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário 
ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página [•] deste Prospecto. 

Instituição Financeira Escrituradora das Ações 

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações 
ordinárias de emissão da Companhia é o Banco Bradesco S.A. 
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Cronograma Tentativo da Oferta 

Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus 
principais eventos a partir da data de protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM:  

# Eventos Data(1) 

1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM [•] de [•] de 2020 

2 

Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) 
Disponibilização deste Prospecto 
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)  
Início do Procedimento de Bookbuilding 

[•] de [•] de 2020 

3 

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições 
Consorciadas) 

Início do Período de Reserva 
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 

[•] de [•] de 2020 

4 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [•] de [•] de 2020 

5 Encerramento do Período de Reserva [•] de [•] de 2020 

6 

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow) 
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding  
Fixação do Preço por Ação 
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia 
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional 

e dos demais contratos relacionados à Oferta 
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 

[•] de [•] de 2020 

7 
Concessão dos registros da Oferta pela CVM 
Divulgação do Anúncio de Início 
Disponibilização do Prospecto Definitivo 

[•] de [•] de 2020 

8 Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3 [•] de [•] de 2020 

9 Data de Liquidação [•] de [•] de 2020 

10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar [•] de [•] de 2020 

11 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar [•] de [•] de 2020 

12 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento [•] de [•] de 2020 
 

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a 
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição 
deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução 
CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. 

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o 
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente 
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição. 

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma 
será alterado, nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a 
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da 
Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de 
computadores, constantes da seção “Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e 
Anúncios da Oferta” na página [•] deste Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do 
Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início. 

Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos 
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou 
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e 
preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores 
da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no 
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia 
Firme de Liquidação” na página [•] deste Prospecto. 
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A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações 
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que 
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação, inclusive. 

Inadequação da Oferta 

Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo e 
qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações 
apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente 
considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de 
investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao 
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos 
inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor 
investido. O investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos 
relacionados à volatilidade do mercado de capitais e aos setores em que a Companhia atua. 
Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, 
contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-
los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos 
negócios da Companhia e ao investimento nas Ações. 

O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em 
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas 
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da 
economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, 
descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e que devem 
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. 

Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta 

O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições 
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de 
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão 
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de 
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3. 

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela 
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com logotipos das 
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios 
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os 
Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores 
para este fim. 

Companhia 

[www.ri.csdvarejo.com.br] (neste website, acessar [•]). 

Coordenadores da Oferta 

Banco Itaú BBA S.A. 

www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website, acessar [•]). 

Banco J.P. Morgan S.A. 

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/ (neste website, acessar [•]). 

Banco Bradesco BBI S.A. 

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/
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http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste website, acessar [•]). 

Instituições Consorciadas 

Comissão de Valores Mobiliários 

www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas 
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente 
a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link 
referente à “Companhia Sulamericana de Distribuição”, no qual serão disponibilizados os anúncios 
e avisos da Oferta). 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste 
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Companhia 
Sulamericana de Distribuição”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta). 

Informações Adicionais 

Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser 
obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no 
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas. 

É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em 
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à 
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas [•] e [•], 
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão de 
investimento. 

Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou 
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de 
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3. 

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela 
CVM de divulgar este Prospecto, uma vez que não possuem página própria registrada na rede 
mundial de computadores para este fim. 

Companhia 

Companhia Sulamericana de Distribuição 
Av. Carlos Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé 
87060-000, Maringá, PR 
At.: Sr(a). Vladimir Fortes Santos 
Tel.: +55 (44) 3220-5664 
[www.ri.csdvarejo.com.br] (neste website, acessar [●]). 

Coordenadores da Oferta 

Banco Itaú BBA S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar 
04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sra. Renata Dominguez 
Tel.: +55 (11) 3708-8000 
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar [●]). 

Banco J.P. Morgan S.A. 

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/
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Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 
15º andares 
04538-905, São Paulo, SP 
At.: Sr. Marcelo Porto 
Tel.: + 55 (11) 4950-3700 
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos (neste website, acessar 
[●]). 

Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 10º andar 
04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Glenn Mallett 
Tel.: +55 (11) 2169-4672 

http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste website, acessar [•]). 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM 

Rua de Sete de Setembro, nº 111, 5º andar 
CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ 
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares 
CEP 01333-010, São Paulo, SP 
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, posteriormente no campo 
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos 
Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página digitar “Sulamericana” e, em 
seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Companhia Sulamericana de Distribuição”. Ato 
contínuo, na opção “Período de Entrega” selecionar um período que se inicie, no máximo, na data 
do Anúncio de Início. Em sequência, na opção “Categoria”, escolher “Documentos de Oferta de 
Distribuição Pública” e, em seguida, “Prospecto Preliminar”, posteriormente, clicar em “Visualizar o 
Documento” ou “Download”). 

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO 

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-paraemissores/ofertas-publicas/ (neste 
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Companhia 
Sulamericana de Distribuição”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”). 

Instituições Consorciadas 

Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências 
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na 
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/). 

O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas 
e será novamente divulgado em [•] de [•] de 2020, dia de início do Período de Reserva e do 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que 
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas 
poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3. 

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/conx
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Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na 
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e 
na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de Sistemas”, posteriormente no campo 
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFP, DF, 
FRE, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página digitar 
“Sulamericana” e, em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Companhia 
Sulamericana de Distribuição”. Ato contínuo, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição 
Pública” e em seguida “Prospecto Preliminar”, posteriormente clicar em “Download” ou “Consulta”); 
e (ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-paraemissores/ofertas-publicas/ 
– neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em 
“Companhia Sulamericana de Distribuição”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”). 

Pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) 

A Companhia tem acompanhado os impactos e efeitos da pandemia da COVID-19, coronavírus, 
nos mercados mundiais e no mercado brasileiro. Em decorrência da pandemia declarada pela 
Organização Mundial de Saúde - OMS em 13 de março de 2020, a Companhia está atenta em 
todos os possíveis impactos de curto, médio e longo prazo na Companhia e no mundo e tomando 
as medidas cabíveis com relação as suas operações. 

As consequências adversas da atual pandemia ocorreram após a emissão das demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 
continuam ocorrendo após a publicação das informações trimestrais da Companhia referentes ao 
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e, em razão de serem eventos recentes, até 
a data deste Formulário de Referência, não há informações adicionais disponíveis para que a 
Companhia pudesse reavaliar os efeitos da pandemia da COVID-19 em seus negócios, além das 
ponderações apresentadas no item 10.9 do Formulário de Referência. 

Para informações sobre a avaliação atual sobre os impactos da COVID-19 nos negócios da 
Companhia ver “Impactos da Pandemia de COVID-19 para as Atividades da Companhia”, 
disponível no item 10.9 do Formulário de Referência. 

Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos, na SEC 
ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Ações não poderão ser 
ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, 
conforme definido no Regulamento S, sem que haja registro sob o Securities Act, ou de 
acordo com uma isenção de registro nos termos da Rule 144A do Securities Act. Exceto 
pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar 
nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou 
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. Qualquer informação aqui 
contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída ou disseminada nos 
Estados Unidos. 

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os 
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões 
de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto e do 
Formulário de Referência. 
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O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um 
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações 
estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à 
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente 
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo 
a este Prospecto, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de 
decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável, 
não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à 
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de 
investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir Ações ou, com relação à qual o 
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e 
dos Coordenadores da Oferta, inadequado. 

LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES 
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA 
E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS [•] E [•], RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM 
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
INCORPORDO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE 
CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE 
DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO 
INVESTIMENTO NAS AÇÕES. 
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES 

O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer 
decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente 
todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos 
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na 
página [•] deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a 
este Prospecto, e as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas a este 
Prospecto. 

As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de 
caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos 
fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da 
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os 
investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos 
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e 
afetar os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e 
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que 
atualmente a Companhia considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de 
maneira significativa. 

Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter 
ou causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso 
de expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em 
um efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, 
fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da 
Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse 
contexto. 

Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os 
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco da Companhia” na página [•] deste Prospecto e a seção “4. Fatores de Risco” do 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

O surto de doenças transmissíveis em escala global, como o atual coronavírus (“COVID-
19”), têm acarretado medidas diversas cujos efeitos podem levar a uma maior volatilidade 
no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a 
economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da 
Companhia.  

Surtos de doenças transmissíveis em escala global que afetem o comportamento das pessoas, 
como a COVID-19, o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome 
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem 
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na 
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão. Em 11 
de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do COVID-
19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e 
de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em medidas 
restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países em face 
da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do mundo. 
Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes 
públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, 
fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que pode 
resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente 
exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira. 
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado 
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em 
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da 
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e 
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da 
Companhia no futuro em termos aceitáveis. 

Um mercado ativo e líquido para as Ações poderá não se desenvolver. A volatilidade e a 
falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar 
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão 
da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem. 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, 
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições 
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de 
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos 
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e 
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em 
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do 
capital investido. 

O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais 
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais 
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Desta forma, fatores 
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda 
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. A este respeito, veja o risco “O surto 
de doenças transmissíveis em escala global, como o atual coronavírus (“COVID-19”), têm 
acarretado medidas diversas cujos efeitos podem levar a uma maior volatilidade no mercado de 
capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, 

impactando o mercado de negociação das ações de emissão da Companhia” na página [•] deste 
Prospecto. 

Em [30] de [junho] de 2020, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava, 
aproximadamente, R$[•] trilhões e a média de negociações diárias de, aproximadamente, R$[•] 
bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é significativamente 
concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por, 
aproximadamente, [•]% do volume total de ações negociadas na B3 durante o ano de 2019, 
enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado de 
aproximadamente US$[•] trilhões em 31 de dezembro de 2019 e um volume diário médio de 
negociação de US$[•] bilhões durante o ano de 2019. 

Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a 
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que 
sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso 
no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de 
negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações ordinárias de 
emissão da Companhia pode ser negativamente impactado. 

A Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. 
Além disso, caso tais surtos aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de 
tomar as providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus negócios de 
dimensão igual ou até superior ao impacto provocado pela pandemia do COVID-19. 
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A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades 
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta 
e/ou após o período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos 
investidores sobre a Companhia. 

[A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores] celebrarão acordos de restrição à 
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se 
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de Distribuição e no 
Contrato de Distribuição Internacional, durante o período de [[•] ([•])] dias contados da data de 
divulgação do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, 
de forma direta ou indireta, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua 
titularidade após a liquidação da Oferta. 

Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão 
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda 
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar 
adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para 
informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de 
Ações (Lock-up)” na página [•] deste Prospecto. 

Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações 
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições 
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos 
Pedidos de Reserva e boletins de subscrição/contratos de compra e venda feitos perante 
tais Instituições Consorciadas. 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao 
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, 
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, 
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas 
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios 
de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal 
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das 
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, poderá deixar imediatamente 
de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento 
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de 
Reserva e boletins de subscrição/contratos de compra e venda que tenha(m) recebido e informar 
imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais 
participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos sem qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de 
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos 
sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pago em função do IOF/Câmbio e 
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha 
ser majorada). Para maiores informações, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de 
Norma de Conduta” na página [•] deste Prospecto. 
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da 
emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, o que pode resultar na 
diluição da participação dos detentores das ações ordinárias de sua emissão e afetar o 
preço das Ações. 

A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de 
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários 
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente 
aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários conversíveis em 
ações, inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do 
direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da participação acionária de 
seus acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas 
ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores 
mobiliários emitidos. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário. 

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da 
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no 
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de [20]% das Ações inicialmente ofertadas 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), desde que não seja 
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas 
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da 
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. 

Adicionalmente, os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da 
Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com 
terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo 
operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou 
(ii) que se enquadre dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 
400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. 
Tais operações poderão influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste 
modo, o Preço por Ação poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão 
desta Oferta. 



 

72 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível 
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em 
subscrever/adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta. 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam integralmente 
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de 
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e boletins de 
subscrição/contratos de compra e venda e intenções de investimentos automaticamente 
cancelados sendo que os valores, eventualmente depositados, serão devolvidos sem reembolso de 
custos incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos ou taxas aplicáveis, 
existentes ou que venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual equivalente a 
zero venha a ser majorada. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a 
seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta” na página [•] deste 
Prospecto. 

Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em 
valor inferior à Faixa Indicativa podendo gerar uma menor dispersão acionária e uma 
captação menor do que o projetado pela Companhia. 

Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da 
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa Indicativa, os Investidores 
Não Institucionais poderão desistir de seu Pedido de Reserva, o que poderá resultar em uma 
menor dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada. 

Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar em 
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente 
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página [•] deste 
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o 
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia. 

Investidores que subscreverem/adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e 
substancial no valor contábil de seus investimentos. 

O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações 
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de 
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem/adquiram Ações por meio da Oferta 
poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao 
subscrever/adquirir as Ações na Oferta.  

Considerando a subscrição de [•] Ações no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação das 
Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, pelo Preço por Ação de R$[•], que é o ponto 
médio da Faixa Indicativa, isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido da 
Companhia por ação de R$[•] para os acionistas existentes e uma diluição imediata por Ação de 

[•]% para novos investidores que investirem em Ações da Companhia no âmbito da Oferta. Essa 
diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor 
patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta. 
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A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados 
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar 
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia 
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da 
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer 
forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia. 
Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de 
emissão da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por 
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da 
Companhia pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da 
Companhia e/ou alterar o valor das Ações da Companhia, o que resultará na diluição da 
participação dos investidores. 

Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na 
página [•] deste Prospecto. 

A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no 
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos não somente relativos a uma oferta de 
valores mobiliários com esforços de colocação exclusivamente no Brasil. Os riscos 
relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os 
riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.  

A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de 
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores 
Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas 
relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos 
Offering Memoranda. 

Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são partes do Contrato de Distribuição 
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de 
Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de 
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso 
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões 
relevantes nos Offering Memoranda. 

A Companhia e os Acionistas Vendedores também fazem diversas declarações e garantias 
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, 
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no 
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver 
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das 
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados 
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do 
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos. Uma eventual condenação da 
Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões 
relevantes nos Offering Memoranda, poderá envolver valores elevados e afetar negativamente a 
Companhia. 
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Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de 
economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos 
valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da 
Companhia. 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países 
da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos 
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado 
dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir 
o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras, 
inclusive com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.  

Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições 
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os 
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros 
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer 
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a 
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais 
brasileiro. 

A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às 
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às 
companhias brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse 
do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários 
emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem 
como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a 
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das 
ações ordinárias de emissão da Companhia. 

A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem 
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão realizar 
operações com derivativos para proteção (hedge) em operações contratadas com terceiros (desde 
que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas), tendo ações ordinárias de emissão da 
Companhia como referência (incluindo operações de total return swap) além de outras operações 
permitidas pelo artigo 48, inciso II da Instrução CVM 400. Tais operações não serão consideradas 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. 
A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá 
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações da Oferta. 

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre 
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão 
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o 
que poderá impactar negativamente a Oferta. 

A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento 
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a divulgação 
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações 
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os 
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou 
do Formulário de Referência. 
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Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por 
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta 
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter 
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.  

Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que 
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações 
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais 
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar 
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a 
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de 
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a 
consequente alteração de seu cronograma. 

O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional contêm condições 
suspensivas em relação à colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais e as 
Ações do Lote Suplementar. Caso tais condições não sejam implementadas até a Data de 
Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme aplicável, o 
Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser rescindidos 
e, consequentemente, o registro da Oferta pela CVM será cancelado. 

O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional condicionam a colocação das 
Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, à implementação de 
certas condições suspensivas até a Data de Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do 
Lote Suplementar, conforme aplicável. Caso as referidas condições suspensivas não sejam 
implementadas, o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser 
rescindidos. Nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, a rescisão do Contrato 
de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta pela CVM. [Para mais 
informações, veja as seções “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da 
Oferta” e “Informações Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição 

Internacional, nas páginas [•] e [•] deste Prospecto, respectivamente. Após a divulgação do 
Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e obtenção de cópias 
junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na seção “Informações 

Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página [•] deste Prospecto.] 

[A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente 
com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que impactará os valores 
líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados 
da Companhia no período subsequente à realização da mesma.] 

[Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará juntamente com os Acionistas 
Vendedores com as comissões da Oferta, de acordo com suas respectivas participações na Oferta, 
além de assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta, incluindo da 
Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a 
serem recebidos no âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio 
líquido e poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à 
realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela 
Companhia com a Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” 
na página [•] deste Prospecto.] 

Uma redução da participação societária do Grupo de Controle na Companhia em 
decorrência da Oferta Pública Inicial de Ações de Emissão da Companhia poderá ser 
interpretada como uma alteração no controle da Companhia e, consequentemente, 
configurar um evento de vencimento antecipado de determinados contratos, o que poderá 
afetar adversamente a Companhia. 
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A Companhia é parte em contratos financeiros, comerciais e de locação cujos termos preveem 
vencimento antecipado em caso de alteração no controle, direto ou indireto, da Companhia e/ou 
suas controladas, conforme aplicável.  

Caso haja a concretização da Oferta da Companhia, o Grupo de Controle formado pelo Fundo de 
Investimento em Participações DVA (“Fundo DVA”) e Fundo de Investimento em Participações 
MMC (“Fundo MMC” e, em conjunto com o Fundo MMC, “Grupo de Controle”), deixará de deter 
mais do que 50% do capital votante da Companhia. Assim, caso algum credor ou contraparte dos 
contratos financeiros, comerciais e de locação dos quais a Companhia é parte, entenda que 
referida redução da participação societária do Grupo de Controle na Companhia em decorrência da 
Oferta constitui uma alteração no controle da Companhia, caso o Grupo de Controle venha a 
efetuar no futuro vendas adicionais de sua participação, ou caso um novo acionista ou grupo de 
acionistas seja capaz de eleger a maioria dos administradores da Companhia em assembleia geral 
de acionistas levando a uma efetiva alteração no controle da Companhia e caso a Companhia não 
seja capaz de obter as aprovações necessárias, o evento poderá ocasionar a declaração do 
vencimento antecipado de tais contratos da Companhia. O vencimento antecipado destes contratos 
consumiria uma parcela relevante do caixa da Companhia ou poderá implicar no término da 
locação de determinado imóvel, o que pode prejudicar sua situação financeira.  

Os contratos financeiros da Companhia, além de cláusulas de vencimento antecipado em caso de 
alteração no controle societário, contêm cláusula de cross acceleration e de cross default, o que 
significa que o inadimplemento de obrigação da Companhia no âmbito de um contrato poderá 
resultar na decisão dos demais credores em declarar o vencimento antecipado ou no vencimento 
antecipado automático, conforme o caso, do saldo devedor das respectivas dívidas. O vencimento 
antecipado de parte relevante ou de todos os contratos financeiros da Companhia consumiria uma 
parcela do seu caixa, o que pode afetar adversamente a sua situação financeira da Companhia. 
Para mais informações sobre os contratos financeiros, vide item 10.1 do Formulário de Referência. 

Caso a Companhia e seu Grupo de Controle tenham êxito na realização da oferta pública 
inicial de ações, a Companhia poderá deixar de ter um acionista controlador definido, o que 
poderá tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas 
e outros eventos decorrentes da ausência de acionista controlador ou um grupo de 
controle. 

Em razão da realização da oferta pública inicial primária e secundária de distribuição de ações 
ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”), o atual Grupo de Controle da Companhia deixará 
de deter, em conjunto, mais do que 50% do capital votante da Companhia. Neste sentido, caso a 
Companhia tenha êxito na realização da Oferta, a Companhia poderá deixar de ter um grupo de 
acionistas detentores, em conjunto, da maioria absoluta do seu capital votante. 

Assim, a Companhia estará mais suscetível ao surgimento de um grupo de acionistas agindo 
conjuntamente que passe a deter o poder decisório das atividades da Companhia e, como 
consequência, exercer  controle. Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a 
tentativas hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes e certas deliberações que 
exigem quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no âmbito 
das atividades sociais da Companhia. 

Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de 
negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre 
acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios e 
resultados operacionais da Companhia. 
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA 

Coordenador Líder 

O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da 
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos 
Brasileiros S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: 
ativos na ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA 
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio 
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para 
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, 
hedge, crédito e câmbio. 

Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para 
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano, 
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de 
clientes na área internacional.  

Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No 
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos 
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em 
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre e Belo Horizonte. 

Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo 
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA 
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.  

No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova 
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes 
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do 
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.  

Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se 
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito 
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e 
produtos estruturados. 

Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a 
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.  

Atividade de Investment Banking do Itaú BBA 

A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores 
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e 
fusões e aquisições. 

O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em 
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador 
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de 
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que 
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o 
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg 
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe. 
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de 
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias 
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto 
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e 
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América 
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado 
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.  

Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes 
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, 
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e 
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na 
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações 
acumulando um total de US$25,7 bilhões. 

No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes 
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, 
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios 
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio 
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa 
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo 
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo 
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder 
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo 
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões. 

J.P. Morgan 

O J.P. Morgan faz parte do J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com 
atuação global e ativos de aproximadamente US$2,7 trilhões, em 31 de dezembro de 2019, 
segundo relatórios financeiros divulgados aos investidores. O J.P. Morgan Chase & Co. atua com 
empresas e investidores institucionais, além de hedge funds, governos e indivíduos afluentes em 
mais de 100 países, conforme informação disponibilizada na página do J.P. Morgan Chase & Co. 
na internet. 

O J.P. Morgan está presente no Brasil desde a década de 60 atuando em diversas áreas. A área 
de Investment Banking oferece assessoria em operações de fusões e aquisições, reestruturações 
societárias e financeiras, emissões de títulos de dívida e emissões de ações, no mercado local e 
internacional, entre outros; a área de Local Markets, Sales & Trading oferece produtos de 
tesouraria a clientes corporativos e institucionais e de Private Banking; a Corretora oferece serviços 
de intermediação em contratos futuros, opções, ações e empréstimo de valores mobiliários para 
clientes institucionais e de Private Banking; a área de Equities oferece produtos de equities em 
geral, tais como operações de derivativos; a área de Treasury Services oferece serviços de conta 
corrente, pagamento e recebimento, e investimentos em renda fixa; a área de Trade and Loan 
Products oferece produtos de trade, garantias bancárias e financiamentos; a área de Direct 
Custody and Clearing oferece serviços de custódia a investidores não residentes; e as áreas de 
Asset Management e Wealth Management oferecem serviços de gestão de recursos, sendo que 
esta última também concede crédito e assessora os clientes pessoas físicas de alta renda em seus 
investimentos. 
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Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. foi o primeiro banco na história a consolidar as posições de 
liderança mundial nos mercados de fusões e aquisições, emissão de dívida e ações, segundo 
dados da Dealogic e Thomson. No mercado de emissão de ações especificamente, o J.P. Morgan 
Chase & Co. é o líder mundial no histórico acumulado desde 2007, segundo a Dealogic (Global 
Equity e Equity Linked). Essa posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. está refletida nas 
premiações obtidas no mercado de ações, as quais totalizam um recorde de dezoito prêmios da 
revista IFR desde 2007. 

Por dois anos consecutivos, 2008 e 2009, o J.P. Morgan Chase & Co. foi escolhido pela publicação 
Latin Finance como o “Best Equity House in Latin America”. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. 
recebeu também o prêmio “Best M&A House in Latin America” e, em 2009, o prêmio “Best 
Investment Bank in Latin America”, ambos concedidos pela Latin Finance. Em 2011, o J.P. Morgan 
Chase & Co. recebeu os prêmios “Best Investment Bank in Latin America”, concedido pela Latin 
Finance, e “Best M&A House in Mexico”, “Best M&A House in Chile”, “Best Debt House in Brazil” e 
“Best Investment Bank in Chile”, concedidos pela Euromoney. Em 2012, o J.P. Morgan Chase & 
Co. foi premiado como “Best Investment Bank in Latin America”, assim como “Best M&A House”, 
ambos pela Latin Finance. Em 2015, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Equity 
House in Latin America” pela Euromoney e “Best Investment Bank in Latin America” pela Latin 
Finance. Em 2016, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Investment Bank in Latin 
America” e, em 2017, “Bond House of Year in Latin America” pela Latin Finance. A equipe de 
Equity Sales da América Latina do J.P. Morgan foi eleita pelo Institutional Investor número 1 em 
quatro dos últimos cinco anos, em 2015, 2016, 2018 e 2019. 

Essas premiações refletem a posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. na América Latina, 
bem como sua presença nas mais relevantes transações de oferta de ações, como as ofertas de 
Marfrig, Unidas, Intermédica, XP Inc., Aliansce Sonae, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Vivara, 
Banco Inter, Movida, Petrobras Distribuidora, IFS, Cencosud Shoppings, Neoenergia, Intermédica, 
Totvs, Stone, MercadoLibre, Localiza, Unidas, Intermédica, Stone, Falabella, Mall Plaza, 
Intermédica, Globant, Central Puerto, PagSeguro (“Latin America Equity Issue” em 2018, segundo 
a IFR), Burger King Brasil, Nexa Resoucers, Camil, Magazine Luiza, Supervielle, Atacadão (“IPO of 
the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), IRB-Brasil Resseguros, Biotoscana, Instituto Hermes 
Pardini, Azul, CCR, Lojas Americanas, Alupar, BR Malls, Jose Cuervo, Lenova (“Follow-on of the 
Year” em 2017, segundo a Latin Finance), Nemak, GICSA, Par Corretora, Telefônica Brasil, Via 
Varejo, Grupo Lala, BB Seguridade, Enersis, Banorte, Visanet, Cemex, Brasil Foods, Natura, Vale, 
Fleury, Arcos Dorados, Petrobras, Grupo Sura, America Movil, entre outras. Essa posição de 
liderança no Brasil e América Latina é respaldada por uma plataforma de produtos completa, 
incluindo dívida conversível, bem como uma força de vendas mundial que colocou, entre 1º de 
janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2019, US$2,849 bilhões em ações em 4.496 transações, 
segundo a Dealogic (crédito total para os coordenadores).  

No âmbito global, a equipe de equity research do J.P. Morgan Chase & Co. conquistou o prêmio 
“#1 Equity Research Team in Latin America” em 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017 concedido 
pela Institutional Investor. Além desses, nos últimos anos, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os 
prêmios “Bank of the Year” (2008,  2017 e 2018), “Equity House of the Year” (2008, 2009 e 2016), 
“Americas Equity House of the Year” (2016), “Bond House of the Year” (2008, 2019), “Derivatives 
House of the Year” (2008), “Loan House of the Year” (2012 e 2017), “Securitization House of the 
Year” (2008 e 2010), “Leveraged Loan House of the Year” (2008), “Leveraged Finance House of 
the Year” (2008), “High-Yield Bond House of the Year” (2012), “Financial Bond House of the Year” 
(2009), “Latin America Bond House of the Year” (2009) – concedidos pela International Financing 
Review – bem como o prêmio “Best Investment Bank” da revista Global Finance nos anos de 2010, 
2013, 2015, 2018 e 2019. Esta última publicação também nomeou o J.P. Morgan Chase & Co. 
como “Best Equity Bank” em 2018 e 2019. 
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Bradesco BBI 

Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e 
execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de 
fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de 
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização 
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior. 

Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney, 
“The Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o 
Bradescco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance e “The Most Innovative Bank in Latam” pela The Banker. 

Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 operações em todos os 
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 bilhões. 

Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial 
Public Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto 
no exterior. 

O Bradesco BBI apresentou em 2019 presença significativa no mercado de capitais brasileiro, 
tendo participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de 
R$2.516 milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint 
bookrunner no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint 
bookrunner no Follow-on de CPFL Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner no 
Follow-on da intermédica, no montante de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on da 
Light, no montante de R$2.500 milhões, joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no 
montante de R$7.390 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Movida, no montante de 
R$832 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco Inter, no montante de R$1.248 milhões, 
joint bookrunner no Follow-on da Trisul, no montante de R$405 milhões, coordenador líder do 
Follow-on da Helbor, no montante de R$560 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Log CP, no 
montante de R$638 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no montante de 
US$332 milhões, joint bookrunner do IPO da C&A, no montante de R$1.831 milhões, joint 
bookrunner do Re-IPO da CCP, no montante de R$870 milhões, joint bookrunner do Follow-on da 
Lopes, no montante de R$147 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Magazine Luiza, no 
montante de R$4.730 milhões, joint bookrunner do Follow-on da JHSF, no montante de 
R$513 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marisa, no montante de R$570 milhões, joint 
bookrunner do Follow-on da Aliansce Sonae, no montante de R$1.191 milhões, joint bookrunner do 
Follow-on da Intermédica, no montante de R$5.002 milhões, joint bookrunner do Follow-on da 
Unidas, no montante de R$1.829 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marfrig, no montante 
de R$2.997 milhões e joint bookrunner do Follow-on da Restoque, no montante de R$259 milhões. 

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque em 
renda fixa. Participou de 118 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais 
de R$101,540 bilhões originados. 

No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 transações de M&A envolvendo um volume total 
de aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na compra da 
participação detida pelo Éxito na Segisor por R$5,4 bilhões (ii) assessoria à Odebrecht TransPort 
na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por R$4,0 bilhões, 
(iii) assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões, 
(iv) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição da 
Somos Educação por R$1,7 bilhões, (v) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia 
Holding para a Actis por R$1,2 bilhões, e (vi) assessoria ao Grupo CB na venda de portfólio de 
galpões logísticos para a HSI por valor confidencial. 
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O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas 
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 80.222 pontos de atendimento, 
destacando-se 4.478 agências. 
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA 

Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o 
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta. 

Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, 
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores 
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que 
estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação. 

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico 
possuem relacionamento comercial relevante com o Coordenador Líder e demais sociedades do 
seu conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir: 

• 1 contrato de fiança, emitido em 20 de dezembro de 2010, no valor total de R$460 mil, com 

vencimento final em 23 de novembro de 2020, sendo a comissão correspondente a uma 

taxa estabelecida entre 2% e 3% ao ano sobre o valor total do contrato. Tal operação não 

conta com quaisquer garantias; e 

• Atuamos como coordenadores na oferta pública da 1ª emissão, pela Companhia, de 

debêntures (CSUL11), no valor total de R$70.000.00,00. As debêntures foram emitidas em 

28 de setembro de 2018 e tem vencimento final em 28 de setembro de 2022, sendo 

remuneradas à taxa de CDI + 2,57% ao ano, e são garantidas por alienação fiduciária de 

44.851.290 ações da Companhia de titularidade do acionista Fundo de Investimento em 

Participações MMC e 44.851.290 ações da Companhia de titularidade do acionista Fundo 

de Investimento em Participações DVA. O Coordenador Líder mantém em carteira própria 

debêntures no valor de R$20.000.00,00. 

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu 
conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da 
presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeironão 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da 
Companhia. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações 
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das atividades da Companhia. 

A Companhia pode ou poderá vir a deter participação em fundos de investimentos geridos ou 
administrados pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro. 

Adicionalmente, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro 
eventualmente possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos 
originados pela Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio 
de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em 
operações regulares de mercado a preços e condições de mercado, sendo que a participação 
adquirida do Coordenador Líder e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado financeiro não 
atinge, e não atingiu, nos últimos 12 meses, mais que 5% do capital social da Companhia. 
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O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar 
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, 
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar 
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar 
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores 
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato 
futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações 
assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de 
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou 
contratos de compra e venda a termo. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, 
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de 
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a 
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou 
flutuantes (operação com total return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu 
conglomerado financeiro poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma 
de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os 
preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. 
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A 
eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço 

das ações ordinárias de emissão da Companhia” na página [•] deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 

“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página [•] deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade 
do seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção 

“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página [•] deste Prospecto. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do 
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das 
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia 
e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro. 

Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan 

[Na data deste Prospecto], além das relações decorrentes da Oferta, o J.P. Morgan e as demais 
sociedades integrantes de seu grupo econômico não possuem atualmente qualquer 
relacionamento relevante com a Companhia e demais sociedades de seu grupo econômico. 

Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o J.P. Morgan e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico (i) não participaram de qualquer oferta 
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia; (ii) não participaram de 
operações de financiamento ou reestruturações societárias da Companhia e/ou sociedades de seu 
grupo econômico; e (iii) não realizaram aquisições e vendas de valores mobiliários de emissão da 
Companhia, diretamente ou em fundos de investimentos administrados e/ou geridos por tais 
sociedades. 

A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, 
o J.P. Morgan e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações 
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre 
outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de 
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, 
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas 
atividades.  
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A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos 
geridos ou administrados pelo J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico. 

O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis 
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da 
regulamentação aplicável, o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado 
econômico poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão da Companhia (inclusive ações), com o fim de prover liquidez; (ii) 
negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre 
valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e 
contrato futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar 
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do J.P. Morgan no 
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de 
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

O J.P. Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da 
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo 
ações de emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se 
comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas 
de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). No âmbito da Oferta, o J.P. 
Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de 
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou 
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais 
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual 
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda 

e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página [•] deste Prospecto.  

[Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 

“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página [•] deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao J.P. Morgan e/ou a sociedades de seu 
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.] Não obstante, nos 
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a 
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do J.P. 
Morgan como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das 
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia 
e o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI 

Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico 
possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo econômico, 
conforme detalhado a seguir: 

• Registro de Operações Financeiras (ROF) médio no valor de R$ 308.000,00. 

• Aplicação financeira em CDB (Certificado de Depósito Bancário) no valor de R$ 

52.000.000,00. 

• Captação via debêntures no valor de R$ 90.000.000,00. 

• Contratação de seguros saúde com a Bradesco Seguros para a diretoria da Companhia. 

• A Companhia utiliza serviços oferecidos pelo Bradesco para 100% de seu pagamento de 

tributos.  
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Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado 
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, 
o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações 
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das atividades da Companhia. 

A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos 
geridos ou administrados pelo Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico. 

Adicionalmente, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente 
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela 
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de 
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares 
de mercado a preços e condições de mercado. 

O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, 
nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores 
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e 
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro 
referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas 
antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores 
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e 
venda a termo. 

O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da 
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus 
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes 
(operação com total return swap). O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico 
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para 
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias 
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de 
operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da 

Companhia” na página [•] deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 

“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página [•] deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do 
seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre 

a Oferta – Custos de Distribuição” na página [•] deste Prospecto. Não obstante, nos termos do 
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais 
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco 
BBI como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações 
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco 
BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu 
grupo econômico. 
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS 
COORDENADORES DA OFERTA 

Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o 
relacionamento dos Acionistas Vendedores com os Coordenadores da Oferta. 

Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, 
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre os Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos 
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas 
Vendedores não possuem um relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou as 
sociedades do seu conglomerado financeiro. 

O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas 
públicas de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que 
antecederam o pedido de registro da presente Oferta. 

Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder 
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro para a realização de operações financeiras, em 
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria 
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, 
prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria 
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 

“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página [•] deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser pago pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder e/ou 
às sociedades de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação a 
atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta e, ainda, declaram que, 
não há qualquer relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 
ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan 

[Na data deste Prospecto], além das relações decorrentes da Oferta, o J.P. Morgan e as demais 
sociedades integrantes de seu grupo econômico não possuem atualmente qualquer 
relacionamento relevante com os Acionistas Vendedores e demais sociedades de seus grupos 
econômicos. 

Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o J.P. Morgan e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico (i) não participaram de ofertas públicas de 
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores; (ii) não participaram em operações de 
financiamento e em reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores; e (iii) não realizaram 
aquisições e vendas de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores. 

Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a 
contratar, no futuro, o J.P. Morgan e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a 
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as 
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, serviços de corretagem de valores mobiliários, crédito, consultoria financeira 
ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.  
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O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis 
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos 
termos da regulamentação aplicável, o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) 
negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar 
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de 
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir 
obrigações assumidas antes da contratação do J.P. Morgan no âmbito da Oferta decorrentes de 
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou 
contratos de compra e venda a termo. 

[Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 

“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página [•] deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao J.P. Morgan e/ou a 
sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.] 
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o J.P. Morgan poderá 
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à 
atuação do J.P. Morgan como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores 
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento 
relevante entre os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seus conglomerados econômicos e 
o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas 
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro 
relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado 
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, 
o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão os Acionistas Vendedores. 

Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Bradesco BBI e/ou 
qualquer sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de 
operações financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades. 

O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. 
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade 
do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar 
quaisquer valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; 
(ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar 
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de 
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir 
obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de 
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou 
contratos de compra e venda a termo. 
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 

“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página [•] deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI e/ou 
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por 
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá 
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à 
atuação do Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores 
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento 
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo 
econômico. 

Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há 
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou 
qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS 
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES 

Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a 
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos com a Companhia e os 
Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços: 

Companhia e Acionistas Vendedores 

Companhia Sulamericana de Distribuição 
At.: Sr. Vladimir Fortes Santos 

Av. Carlos Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé 
87060-000, Maringá, PR 
Tel.: +55 (44) 3220-5664 
[www.ri.csdvarejo.com.br] 

 

Coordenadores da Oferta 

Coordenador Líder 

Banco Itaú BBA S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar 
04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sra. Renata Dominguez 
Tel.: +55 (11) 3708-8000 
www.itau.com.br 
 

Banco J.P. Morgan S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º 
(parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 
14º e 15º andares 
04538-905, São Paulo, SP 
At.: Sr. Marcelo Porto 
Tel.: +55 (11) 4950-3700 
www.jpmorgan.com 
 

Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 
10º andar 
04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Glenn Mallett 
Tel.: +55 (11) 2169-4672 
www.bradescobbi.com.br 
 

 

Consultores Legais Locais 
da Companhia e dos Acionistas Vendedores 

Consultores Legais 
Locais dos Coordenadores da Oferta 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 
Quiroga Advogados 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447 
CEP 014030, São Paulo, SP 
At.: Sra. Vanessa Fiusa 
Tel.: +55 (11) 3035-4050 
www.mattosfilho.com.br 
 

Lefosse Advogados 
Rua Tabapuã, 1.277, 14º andar 
CEP 04533-014, São Paulo, SP 
At.: Sr. Luiz Octavio Lopes e Sr. Ricardo Prado 
Tel.: +55 (11) 3024-6100 
www.lefosse.com 
 

Consultores Legais Externos da Companhia 
e dos Acionistas Vendedores 

Consultores Legais Externos dos 
Coordenadores da Oferta 

Simpson Thacher & Bartlett LLP 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 
12º andar, sala 121 
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Grenfel Calheiros 
Tel.: +55 (11) 3546-1000 
www.stblaw.com 
 

Milbank LLP 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 5º andar 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Tobias Stirnberg 
Tel.: +55 (11) 3927-7700 
www.milbank.com 
 
 

Auditores Independentes 

http://www.lefosse.com/
https://www.stblaw.com/
http://www.milbank.com/
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PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes 
Avenida Pedro Taques, 294 - Ed.Átrium – Centro Empresarial - 10º Andar 

87030-000, Maringá, PR 
At.: Sr. Carlos Peres 

Tel.: +55 (44) 3472-2200 
www.pwc.com.br 

 

Declarações de Veracidade das Informações 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de 
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de 
veracidade estão anexas a este Prospecto, a partir da página [•]. 

http://www.pwc.com.br/
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Considerando-se um Preço por Ação de R$ [•], que é o ponto médio da faixa indicativa de preços 
apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, os recursos líquidos a serem captados na Oferta 
são estimados em aproximadamente R$ [•], considerando a dedução das comissões da Oferta e 
das despesas estimadas da Oferta, sendo R$ [•] correspondente à Oferta Primária [e R$ [•] 
correspondente à Oferta Secundária (sem considerar as Ações do Lote Suplementar)].  

Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas estimadas da Oferta, vide a 
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página [•] deste Prospecto 
Preliminar. 

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com 
seu plano de negócios para/na: (i) abertura de novas lojas e aquisições; (ii) infraestrutura de 
tecnologia e digitais; e (iii) expansão de novos negócios (serviços financeiros). 

A tabela abaixo resume os percentuais da destinação dos recursos líquidos provenientes da Oferta 
Primária: 

Destinação 
Percentual Estimado dos 

Recursos Líquidos 
Valor Estimado 

Líquido(1)(2)(3) 

  (em R$ mil) 

[Abertura de Novas Lojas e Aquisições] ...................  [90]% [•]% 

[Infraestrutura de Tecnologia e Digitais] ....................  [5]% [•]% 

[Expansão de Novos Negócios (Serviços 
Financeiros)] .......................................................................  

[5]% [•]% 

Total ........................................................................................  [100]% [•]% 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. 
(2) Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta. 
(3) Sem considerar as Ações do Lote Suplementar. 

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos 
fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as 
condições de mercado então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas 
atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a 
Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva 
utilização.  

Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores 
às suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada 
a ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos 
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a 
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser 
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia. 

Para informações sobre o impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta em nossa situação 
patrimonial, vide a seção “Capitalização”, na página [•] deste Prospecto Preliminar. 

Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$[•] por Ação, que é o ponto médio da faixa 
indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria um aumento 
(redução) de R$[•] mil nos recursos líquidos advindos da Oferta Primária, considerando a dedução 
das comissões da Oferta e das despesas estimadas da Oferta. O Preço por Ação será definido 
após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.  

Tendo em vista que a Oferta Secundária é uma distribuição pública secundária de Ações de 
titularidade dos Acionistas Vendedores, a Companhia não receberá quaisquer recursos em 
decorrência da realização da Oferta Secundária. Os Acionistas Vendedores receberão todos os 
recursos líquidos resultantes da venda das Ações no âmbito da Oferta Secundária. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta informações sobre os empréstimos e financiamentos da Companhia e 
sua estrutura de capital em 30 de junho de 2020 e indicam: (i) a posição naquela data; e (ii) os 
valores ajustados para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, 
no valor de R$ [•] mil, com base no Preço por Ação de R$ [•] após a dedução das comissões e 
despesas estimadas. 

As informações abaixo, referentes à coluna “Efetivo”, foram extraídas das Informações contábeis 
intermediárias consolidadas contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR da 
Companhia referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, revisadas pelos 
Auditores Independentes, e devem ser lidas em conjunto com as mesmas, bem como as seções 3 
e 10 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar.  

 Em 30 de junho de 2020 

 Efetivo 
Ajustado para a 

Oferta 

 (em R$ mil) 

Empréstimos e Financiamentos de curto prazo .....  91.077 [•] 

Empréstimos e Financiamentos de longo prazo ....  
147.155 [•] 

Patrimônio líquido ...............................................  423.542 [•] 

Capitalização Total(1) ...........................................  [661.774] [•] 
 

(1) Capitalização total corresponde à soma total de empréstimos e financiamentos e o patrimônio líquido nas datas indicadas.  

Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de junho de 2020. 

Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$ [•] por Ação, que é o ponto médio da faixa 
indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria um aumento 
(redução) de R$[•] mil no nosso patrimônio líquido, considerando a dedução das comissões da 
Oferta e das despesas estimadas da Oferta. O valor do nosso patrimônio líquido após a conclusão 
da Oferta, está sujeito a alterações do Preço por Ação, que somente será conhecido após a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 
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DILUIÇÃO 

Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, 
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação 
imediatamente após a Oferta. 

Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$ [•] mil 
e o valor patrimonial por ação ordinária de sua emissão, na mesma data, era de R$ [•]. O referido 
valor patrimonial por ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, 
dividido pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2020. 

Considerando a subscrição de [•] Ações no âmbito da Oferta Primária pelo Preço por Ação de 
R$ [•], e após a dedução das comissões e despesas devidas no âmbito da Oferta, o patrimônio 
líquido ajustado da Companhia na data deste Prospecto seria de R$ [•] mil, representando um valor 
de R$ [•] por ação de emissão da Companhia. Isso representaria um aumento imediato do valor 
patrimonial por Ação correspondente a R$ [•] por ação para os acionistas existentes, e uma 
diluição imediata do valor patrimonial por ação de emissão da Companhia de R$ [•] para os novos 
investidores, no contexto da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação 
pago pelos novos investidores e o valor patrimonial contábil por Ação imediatamente após a 
conclusão da Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da 
Oferta, veja a seção “Características Gerais da Oferta – Custos de Distribuição” na página [•] deste 
Prospecto Preliminar. 

O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de emissão da Companhia, com base em seu 
patrimônio líquido em 30 de junho de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta. 

 Em R$, exceto % 

Preço por Ação(1) ....................................................................................................................................  [•] 
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ..................................................................  [•] 
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir a Oferta ...........................................................  [•] 
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação para os atuais acionistas ...................................  [•] 
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores(2) ................................................  [•] 
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(3) ............................................................................  [•]% 
 

(1) Calculado com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. 
(2) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial 

líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta. 
(3) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo 

Preço por Ação. 
 

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o 
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como 
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando 
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para 
mais informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, vide página [•] deste Prospecto 
Preliminar.  

Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$ [•], que é o ponto médio da Faixa 
Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, após a conclusão da Oferta: (i) de R$ [•] mil no 
valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; e (ii) na diluição do valor patrimonial contábil 
por ação ordinária aos investidores desta Oferta em R$[•] por Ação; após a dedução das 
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio 
líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes 
decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta 
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações 
ordinárias de emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que 
as Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores já foram emitidas pela Companhia. 
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Planos de Remuneração Baseada em Ações  

Até a presente data, a Companhia não possuía um Plano de Pagamento baseado em Ações. Caso 
seja aprovado um Plano até o lançamento da Oferta, a tabela de diluição considerando qualquer 
eventual outorga será devidamente incluída nesta seção.  

Histórico do preço pago por Administradores e acionista controlador em subscrições de 
ações da Companhia nos últimos cinco anos 

O quadro abaixo apresenta informações sobre os aumentos de capital da Companhia nos últimos 
cinco anos, subscritos integralmente pelo acionista controlador e pelos administradores da 
Companhia: 

Data 
Natureza  

da operação Tipo de Ação 
Quantidade  
de Ações Valor Pago  

Valor Pago  
por Ação  

    (R$) (R$) 

17/03/2017 Aumento de capital Ordinárias 3.162.723 3.389.077,19 1,071569 

27/04/2018 Aumento de capital Ordinárias 6.350.189 6.918.440,15 1,089486 

24/05/2019 Aumento de capital Ordinárias 9.612.449 11.186.011,40 1,163688 

 

Além dos aumentos de capital acima, não houve outras aquisições de ações de emissão da 
Companhia por administradores, controladores ou detentores de opções nos últimos cinco anos. 



COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUltAO 
CNPJ NQ 11.517.841/0001-97 

NIRE 41300079145 
Companhia de Capital Aberto 

ESTATUTO SOCIAL DA 
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUltAO 

CAPITULO I 
DA DENOMINAtAO, SEDE, OBJETO E DURAtAO 

ARTIGO lQ-CQMPANHIASULAMERICANA DE DISTRIBUltAO e uma sociedade por a~oes, com 
sede e foro a Avenida Carlos Correia Borges, 1188, Jardim Guapore, CEP: 87.060-000, na 
Cidade de Maringa, Parana, Republica Federativa do Brasil ("Companhia"), que doravante se 
regera por este Estatuto Social, pela Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
altera~oes ("Lei das Sociedades por Ac;:oes"), pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A -
Brasil, Bolsa, Balcao ("Regulamento do Novo Mercado" e "B3", respectivamente) e demais 
dispositivos legais aplicaveis em vigor. 

Paragrafo Unico - A Companhia, por delibera~ao da Diretoria, pode abrir e encerrar filiais, 
agendas, dep6sitos, escrit6rios de representa~oes e quaisquer outros estabelecimentos, no 
pafs e no exterior. 

ARTIGO 2Q - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 ("Novo Mercado"), 
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, 
administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, as disposi~oes do 
Regulamento do Novo Mercado. 

Paragrafo Unico - As disposi~oes do Regulamento do Novo Mercado prevalecerao sobre as 
disposi~oes estatutarias, nas hip6teses de prejufzo aos direitos dos destinatarios das ofertas 
publicas previstas neste Estatuto Social. 

ARTIGO 3Q - O objeto social da Companhia e a comercializa~ao de produtos manufaturados, 
semimanufaturados ou "in natura", nacionais ou estrangeiros, de todo e qualquer genero e 
especie, natureza ou qualidade no varejo e no atacado, desde que nao vedada por lei. 

Paragrafo Unico - A Companhia podera tambem praticar as seguintes atividades: (a) a 
industrializa~ao, processamento, exporta~ao, importa~ao e representa~ao de produtos por 
conta pr6pria ou de terceiros; (b) o comercio internacional, inclusive de cafe; (c) a importa~ao, 
distribui~ao e comercializa~ao de produtos cosmeticos de higiene e toucador, perfumaria, 
saneantes e domissanitarios e suplementos alimentares; (d) o comercio em geral de drogas e 
medicamentos, especialidades farmaceuticas e homeopaticas; produtos qufmicos, acess6rios, 
artigos odontol6gicos, instrumentos ea pa rel hos cirurgicos; a fabrica~ao de produtos qufmicos 
e especialidades farmaceuticas, podendo ser especializadas como, Drogaria ou Farmacia 
Alopatica, Drogaria ou Farmacia Homeopatica ou Farmacia de Manipula~ao de cada 
especialidade; (e) comercio de produtos e derivados de petr61eo, abastecimento de 
combustfveis de quaisquer especies, pneumaticos em geral, podendo tambem prestar 
servi~os de assistencia tecnica, oficinas de servi~os, consertos, lavagem, lubrifica~ao, venda 
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de acess6rios e outros servi~os afins, de quaisquer velculos em geral; (f) comercializa~ao de 
produtos, drogas e medicamentos veterinaries em geral; consult6rio, clfnica e hospital 
veterinario e "pet shop" com servi~os de banho e tosa; (g) presta~ao de servi~os de estudios 
fotograficos, cinematograficos e similares; (h) a pratica e a administra~ao de opera~oes 
imobiliarias, comprando, promovendo loteamentos e incorpora~ao, locando e vendendo bens 
im6veis pr6prios e de terceiros; (i) agir come distribuidora, agente e representante de 
comerciantes e industriais estabelecidos dentro do pals ou fora dele e nesta qualidade, por 
conta dos comitentes ou por conta pr6pria, adquirir, reter, possuir e fazer quaisquer 
opera~oes e transa~oes do interesse pr6prio ou dos comitentes; (j) servi~os de processamento 
de dados; (k) a explora~ao de edifica~oes e constru~ao em todas as suas modalidades, por 
conta pr6pria ou de terceiros, a compra e venda de materiais para constru~ao e a instala~ao 
e manuten~ao de sistemas de ar-condicionado, de monta-cargas e elevadores de carga; (I) 
aplica~ao de produtos saneantes domissanitarios; (m) transporte rodoviario de cargas em 
geral para seus pr6prios produtos e inclusive de terceiros, podendo inclusive armazena-los; 
(n) publicidade em geral, podendo estender-se a outros ramos que lhe sejam compatfveis ou 
conexos, respeitadas as restri~oes legais; (o) a compra, venda e distribui~ao de livros, revistas, 
jornais, peri6dicos e assemelhados; (p) a realiza~ao de estudos, analises, planejamento e 
pesquisas de mercado; (q) a realiza~ao de testes para lan~amento de novos produtos, 
embalagens e marcas; (r) a elabora~ao de estrategias e analises do comportamento setorial 
de vendas, de promo~oes especiais e de publicidade; (s) a presta~ao de servi~os de 
administra~ao de cartoes vale-alimenta~ao, refei~ao, farmacia, combustfvel, transporte, e 
outros cartoes que decorram das atividades relacionadas ao seu objeto social; (t) a 
representa~ao e a administra~ao de outras sociedades nacionais ou estrangeiras e a 
participa~ao em outras sociedades qualquer que seja a forma ou objeto destas; e (u) a 
produ~ao, comercializa~ao de kits sazonais, cestas basicas e natalinas; (v) repara~ao e 
manuten~ao de computadores e de equipamentos; (w) comercializa~ao de seguros; (y) 
servi~o de intermedia~ao de correspondente bancario; e (x) intermedia~ao de servi~os e 
neg6cios em geral. 

ARTIGO 4g - 0 prazo de dura~ao da Companhia e por tempo indeterminado. 

CAPITULO 11 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS A(;OES 

ARTIGO SQ - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, e de 
R$ 355.147.890,65 (trezentos e cinquenta e cinco milhoes, cento e quarenta e sete mil, 
oitocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) dividido em 338.659.316 (trezentos e 
trinta e oito milhoes, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentas e dezesseis) a~oes 
ordinarias, nominativas e sem valor nominal. 

Paragrafo lQ - A Companhia nao podera emitir a~oes preferenciais ou partes beneficiarias. 

Paragrafo 2Q - Cada a~ao ordinaria dara direito a um veto nas Assembleias Gerais. 
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Paragrafo 3Q - Todas as a!;5es da Companhia sao escriturais, mantidas em contas de dep6sito em 
nome de seus titulares, sem emissao de certificados, junto a institui!;ao financeira autorizada pela 
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"). 

Paragrafo 4Q_ 0 custo do servi!;O relative a transferencia das a!;5es escriturais podera ser 
cobrado diretamente do acionista pela institui!;ao escrituradora, conforme venha a ser 
definido no contrato de escritura!;ao das a!;5es. 

Paragrafo SQ - A propriedade das a!;5es escriturais sera comprovada pelo registro das a!;5es 
na conta de dep6sito aberta em nome de cada acionista nos livros da institui!;ao financeira 
depositaria. 

ARTIGO 6Q - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, mediante 
delibera!;ao do Conselho de Administra!;ao e independente de reforma deste Estatuto Social, 
ate o limite de 200.000.000 (duzentas milhoes) de novas a!;5es ordinarias, excluldas as a!;5es 
ja emitidas, na forma do artigo 168 da Lei das Sociedades por A!;5es ("Capital Autorizado"). 

Paragrafo lQ - 0 aumento do capital social, nos Ii mites do capital autorizado, sera realizado por 
meio da emissao de a!;5es, debentures converslveis em a!;5es ou bonus de subscri!;ao 
mediante delibera!;ao do Conselho de Administra!;ao, a quern competira estabelecer as 
condi!;5es da emissao, inclusive pre!;O, prazo e forma de sua integraliza!;ao. Ocorrendo 
subscri!;ao com integraliza!;ao em bens, a competencia para o aumento de capital sera da 
Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado. 

Paragrafo 2Q - Dentro do limite do Capital Autorizado, competira ao Conselho de Administra!;ao 
fixar o pre!;O e o numero de a!;5es a serem subscritas, bem como o prazo e condi!;5es de subscri!;ao 
e integraliza!;ao, exce!;ao feita a integraliza!;ao em bens, que dependera da aprova!;ao da 
Assembleia Geral, na forma da legisla!;ao aplicavel. 

Paragrafo 3Q - Observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposi!;5es legais 
aplicaveis e mediante delibera!;ao do Conselho de Administra!;ao, a Companhia podera 
adquirir a!;5es de sua pr6pria emissao para permanencia em tesouraria e posterior aliena!;ao, 
inclusive no ambito de pianos de op!;ao de compra ou subscri!;ao de a!;5es aprovados em 
Assembleia Geral, ou para cancelamento, ate o montante das reservas de lucro ou capital, 
exceto as reservas legais, de lucres a realizar, especial de dividendo obrigat6rio nao 
distribuldo e incentives fiscais, conforme aplicavel, e sem diminui!;ao do seu Capital Social. 

CAPiTULO Ill 
DA ASSEMBLE IA GERAL 

ARTIGO 7Q -A Assembleia Geral ea reuniao dos acionistas, que a ela poderao comparecer por 
si ou por representantes constituldos na form a da Lei, a fim de deliberar sob re as materias de 
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Geral, nos termos da Lei das Sociedades por Ac;:oes e regulamentac;:ao da CVM. 

ARTIGO 10- 0 acionista podera ser representado na Assembleia Geral por procurador 
constituldo ha menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, 
advogado, instituic;:ao financeira ou administrador de fundo de investimento que represente 
os condominos. 

Paragrafo lQ - Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverao apresentar, preferencialmente 
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedencia, para melhor organizac;:ao da Companhia: (i) 
um documento de identidade, case o acionista seja pessoa fisica; (ii) os ates societarios 
pertinentes que comprovem a representac;:ao legal e documento de identidade do 
representante, case o acionista seja pessoa jurldica; (iii) comprovante da participac;:ao 
acionaria na Companhia emitido pela instituic;:ao depositaria com data maxima de 5 (cinco) 
dias anteriores a Assembleia Geral; e (iv) se for o case, procurac;:ao, nos termos do paragrafo 
primeiro do artigo 126 da Lei das S.A. 

Paragrafo 2Q - Sem prejulzo do disposto acima, o acionista que comparecer a Assembleia Geral 
munido dos documentos referidos no paragrafo acima, ate o memento da abertura dos 
trabalhos, podera participar e votar, ainda que tenha deixado de apresenta-los previamente. 

Paragrafo 3Q - As atas das Assembleias Gerais deverao (i) ser lavradas na form a de sumario dos 
fates ocorridos, inclusive dissidencias e protestos, contendo a transcric;:ao das deliberac;:oes 
tomadas, observado o disposto no artigo 130 da Lei das S.A.; e (ii) publicadas com omissao 
das assinaturas dos acionistas. 

ARTIGO 11- A Assembleia Geral eventualmente convocada para dispensar a realizac;:ao OPA 
para salda do Novo Mercado devera ser instalada em primeira convocac;:ao com a presenc;:a 
de acionistas que representem, no mlnimo, 2/3 (dois terc;:os) do total das Ac;:oes em Circulac;:ao. 
Caso referido quorum nao seja atingido, a Assembleia Geral podera ser instalada em segunda 
convocac;:ao com a presenc;:a de qualquer numero de acionistas titulares de Ac;:oes em 
Circulac;:ao. A deliberac;:ao sobre a dispensa de realizac;:ao da OPA deve ocorrer pela maioria 
dos votes dos acionistas titulares de Ac;:oes em Circulac;:ao presentes na Assembleia Geral, 
conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado. 

Paragrafo Unico - Para fins deste Artigo 14, "Acoes em Circulacao" significam todas as ac;:oes 
emitidas pela Companhia, excetuadas as ac;:oes detidas pelo(s) acionista(s) controlador(es), 
por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. 

CAPfTULO IV 
DA ADMINISTRA(:AO 

ARTIGO 12 - A administrac;:ao da Companhia competira ao Conselho de Administrac;:ao e a 
Diretoria. 
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Paragrafo lQ - Os membros do Conselho de Administra~ao, da Diretoria e do Conselho Fiscal, 

quando instalado, efetivos e suplentes, serao investidos em seus cargos mediante assinatura 

de termo de posse no livro pr6prio, o qual deve contemplar inclusive sua sujei~ao a clausula 

compromiss6ria referida no Artigo 44 deste Estatuto Social, e permanecerao em seus cargos 

ate a investidura dos novos membros eleitos. 

Paragrafo 2Q - A renuncia ao cargo de membro do Conselho de Administra~ao e da Diretoria 

devera ser feita mediante comunica~ao escrita ao 6rgao a que o renunciante integrar, 

tornando-se eficaz, a partir deste momento perante a Companhia e, perante terceiros, ap6s 

o arquivamento do documento de renuncia no 6rgao de registro do comercio e sua 

publica~ao, nos termos da legisla~ao aplicavel. 

Paragrafo 3Q - Os cargos de Presidente do Conselho de Administra~ao e de Diretor Presidente 

ou principal executivo da Companhia nao poderao ser acumulados pela mesma pessoa, 

exceto na hip6tese de vacancia, observados os termos Regulamento do Novo Mercado. 

Paragrafo 4Q - Os acionistas fixarao, em Assembleia Geral, a remunera~ao dos membros do 

Conselho de Administra~ao e da Diretoria da Companhia. A remunera~ao dos administradores 

podera ser estipulada (i) de forma global, a ser distribufda entre eles por defini~ao do 

Conselho de Administra~ao, ou (ii) de forma individualizada. 

Paragrafo SQ - A administra~ao da Companhia devera observar a legisla~ao aplicavel, o 

Estatuto Social da Companhia e Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da 

Companhia, bem como o Plano de Neg6cios e o Or~amento Anual da Companhia. 

Se~ao I 
Do Conselho de Administra~ao 

ARTIGO 13 - O Conselho de Administra~ao sera composto por, no mfnimo, 3 (tres) e, no 

maximo, 7 (sete) membros, eleitos e destitufveis pela Assembleia Geral, com mandato 

unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reelei~ao. Dentre os membros eleitos, um sera 

design ado para o cargo de Presidente do Conselho pelos acionistas, conforme descrito abaixo. 

Paragrafo lQ - Dos membros do Conselho de Administra~ao, no mfnimo 2 (dois) ou 20% (vinte 

por cento), o que for maior, deverao ser conselheiros independentes, conforme a defini~ao 

do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracteriza~ao dos indicados ao Conselho de 

Administra~ao como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os 

eleger, sendo tambem considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante 

faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 4Q e SQ, da Lei das Sociedades por A~oes, na hip6tese 

de haver acionista controlador ("Conselheiros lndependentes"). 

Paragrafo 2Q - Quando, em decorrencia do calculo do percentual referido no Paragrafo lQ acima, o 
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resultado gerar um numero fracionario, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o 
numero inteiro imediatamente superior. 

Paragrafo 3Q - Nos termos do artigo 147, §3° da Lei das Sociedades por A~oes, o Conselheiro 
deve ter reputa~ao ilibada, nao podendo ser eleito, salvo dispensa na Assembleia Geral, 
aquele que (i} ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no 
mercado e (ii} tenha interesse conflitante com a Companhia. 

ARTIGO 14 - O Conselho de Administra~ao tera um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. 

Paragrafo lQ - No caso de ausencia ou impedimenta temporario do Presidente do Conselho de 
Administra~ao, este devera ser substituldo por outro membro efetivo do Conselho de 
Administra~ao por ele indicado, o qual devera exercer as fun~oes do Presidente do Conselho 
interinamente. A indica~ao do membro substitute devera ser feita em instrumento escrito 
indicando o perlodo de ausencia ou impedimenta temporario do Presidente, a ser arquivado 
na sede da Companhia. Na ausencia de indica~ao de um substitute, os conselheiros, por 
maioria simples de votes, indicarao um substitute dentre os membros do Conselho de 
Administra~ao. 

Paragrafo 2Q - Nos cases de vacancia de membro do Conselho de Administra~ao, e salvo 
disposi~ao em contrario deste Estatuto Social, o substitute sera nomeado pelos conselheiros 
remanescentes e seu mandate vigera ate a pr6xima Assembleia Geral instalada, na qual 
devera ser eleito novo membro para por fim a vacancia, em conformidade com os termos do 
artigo 150 da Lei das Sociedades por A~oes. 

Paragrafo 3Q - No caso previsto no Paragrafo acima, o membro do Conselho de Administra~ao 
que substituir o conselheiro vacante votara em seu nome e em nome do conselheiro que 
estiver substituindo. 

ARTIGO 15 - Embora o mandate dos membros do Conselho de Administra~ao seja de 1 (um} 
ano, eles poderao ser destituldos do cargo, a qualquer tempo, por decisao dosacionistas. 

ARTIGO 16 - O Conselho de Administra~ao reunir-se-a, ordinariamente, pelo menos uma vez 
por mes, totalizando o mlnimo de doze vezes ao ano, para revisar os resultados financeiros e 
demais resultados da Companhia e das sociedades por ela controladas, e para rever e 
acompanhar o or~amento e o piano anual de investimentos, e, extraordinariamente, a 
qualquer tempo, sempre que necessario. 

Paragrafo lQ - O Presidente, ou seu substitute, convocara as reunioes do Conselho de 
Administra~ao, por iniciativa pr6pria ou mediante solicita~ao escrita de qualquer conselheiro, 
entregue com antecedencia minima de 5 (cinco} dias, e com apresenta~ao da pauta dos 
assuntos a serem tratados, ressalvados os cases de urgencia, nos quais as reunioes do 
Conselho de Administra~ao poderao ser convocadas por seu Presidente ou seu substitute sem 
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a observancia do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais 
conselheiros. As convoca~oes poderao ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou 
por qualquer outro meio, eletronico ou nao, que permita a comprova~ao de recebimento. As 
reunioes do Conselho de Administra~ao poderao ser convocadas por qualquer conselheiro, 
quando o Presidente do Conselho nao atender, no prazo de 07 (sete) dias corridos, solicita~ao 
de convoca~ao apresentada por conselheiro. 

Paragrafo 2Q - Qualquer proposta e toda documenta~ao necessaria e correlata a ordem do 
dia devera ser disponibilizada aos Conselheiros na sede da Companhia. A convoca~ao podera 
ser dispensada sempre que estiver presente a reuniao a totalidade dos Conselheiros em 
exerdcio, ou pela concordancia previa, por escrito, dos conselheiros ausentes. 

Paragrafo 3Q - 0 quorum mfnimo requerido para a instala~ao, em primeira convoca~ao, das 
reunioes do Conselho de Administra~ao e o da presen~a de, pelo menos, a maioria dos 
conselheiros em exerdcio e, em segunda convoca~ao, por qualquer numero. 

Paragrafo 4Q - Os conselheiros poderao participar das reunioes do Conselho de Administra~ao 
por intermedio de conferencia telefonica, videoconferencia, ou por qualquer outro meio de 
comunica~ao eletronico, sendo considerados presentes a reuniao e devendo confirmar seu 
voto atraves de declara~ao por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho por carta, fac
sf mile ou correio eletronico, logo ap6s o termino da reuniao. 

Paragrafo SQ - Em cada reuniao do Conselho de Administra~ao, o Presidente podera convidar 
os Diretores ou outros membros como ouvintes, os quais poderao expressar suas opinioes e 
participar das discussoes, sem direito a voto. 

Paragrafo 6Q - Ao termino de toda reuniao, devera ser lavrada ata, a qual devera ser assinada 
por todos os conselheiros participantes da reuniao, e, posteriormente, transcrita no livro de 
registro de atas do Conselho de Administra~ao. Os votos proferidos por Conselheiros que 
participarem remotamente da reuniao do Conselho de Administra~ao ou que tenham se 
manifestado na forma do Paragrafo 4Q acima, deverao igualmente constar no Livro de 
Registro de Atas do Conselho de Administra~ao, devendo a c6pia da carta, fac-sfmile ou 
mensagem eletronica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro 
logo ap6s a transcri~ao da ata. 

ARTIGO 17 - Competira ao Presidente do Conselho de Administra~ao: (a) convocar, instalar e 
presidir as reunioes do Conselho de Administra~ao; e (b) coordenar as atividades do Conselho 
de Administra~ao. 

Paragrafo Unico - Na ausencia do Presidente, as reunioes serao presididas por qualquer 
membro por ele indicado. 

ARTIGO 18 - Cada Conselheiro tera direito a 1 (um) voto nas delibera~oes do 6rgao, sendo 
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(i) sobre a conveniencia e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e 
do conjunto dos acionistas, inclusive em rela!;ao ao pre!;O e aos potenciais impactos 
para a liquidez das a!;6es; (ii) quanto aos pianos estrategicos divulgados pelo ofertante 
em rela!;ao a Companhia; e (iii) a respeito de alternativas a aceita!;ao da OPA 
disponfveis no mercado. 

ARTIGO 20 - A Companhia podera, por delibera!;ao do Conselho de Administra!;ao, criar 
Comites Especiais, de apoio as atividades por ele desenvolvidas. 

Paragrafo Unico - As atribui!;6es de cada um dos Comites Especiais serao estabelecidas pelo 
Conselho de Administra!;ao, que decidira pela cria!;ao, funcionamento e regras operacionais, 
dentre outras regras. 

Se~ao 11 
Da Diretoria 

ARTIGO 21 - A Diretoria, cujos membros serao eleitos e destitufveis a qualquer tempo pelo 
Conselho de Administra!;ao, sera composta de, no mfnimo, 3 (tres) e, no maximo, 8 (oito) 
membros, podendo cumular cargos, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor 
Financeiro, 1 (um) Diretor de Rela!;6es com lnvestidores e os demais sem designa!;ao 
espedfica, cuja designa!;ao sera atribufda no ato de sua elei!;ao. Os cargos de Diretor 
Presidente, de Diretor Financeiro e de Diretor de Rela!;6es com lnvestidores sao de 
preenchimento obrigat6rio. 

Paragrafo 12 - Os Direitores serao eleitos pelo prazo de mandate de 2 (dois) anos, sendo 
admitida a reelei!;ao. 

Paragrafo 22 - Findo os mandates dos Diretores, os novos membros da Diretoria serao eleitos 
pelo Conselho de Administra!;ao. 

Paragrafo 32 - No caso de ausencia ou impedimenta temporario de qualquer membro da 
Direitoria, as fun!;6es do respective Diretor serao exercidas por outro membro da Diretoria, 
escolhido pelo Diretor ausente ou impedido. Em caso de vacancia no cargo de Diretor, o 
substitute interino sera nomeado por qualquer um dos Diretores e assumira a fun!;aO ate a 
primeira reuniao subsequente do Conselho de Administra!;ao que designara o substitute pelo 
restante do mandate. 

ARTIGO 22 - Aos Diretores compete o exerdcio das fun!;6es gerais discriminadas neste 
Estatuto e daquelas que lhes forem atribufdas pelo Conselho de Administra!;ao, mantendo 
entre si redproca colabora!;ao e auxiliando-se mutuamente no exerdcio de seus cargos e 
fun!;6es. 

ARTIGO 23 - A Diretoria reunir-se-a, ordinariamente, 1 (uma) vez por mes e, 
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Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3, o Banco 
Central do Brasil e os demais 6rgaos de controle e demais institui~oes relacionados as 
atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior; (ii) prestar 
informa~oes ao publico investidor, a CVM e B3, as demais Bolsas de Valores em que a 
Companhia tenha seus valores mobiliarios negociados, a agendas de rating quando aplicavel 
e aos demais 6rgaos relacionados as atividades desenvolvidas no mercado de capitais, 
conforme legisla~ao aplicavel, no Brasil e no exterior; (iii) manter atualizado os registros da 
Companhia perante a CVM e a B3; e (iv) outras atribui~oes que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Conselho deAdministra~ao. 

Paragrafo Unico. Compete aos demais Diretores, se eleitos, sem prejulzo a suas obriga~oes 
espedficas, auxiliar o Diretor Presidente na coordena~ao, administra~ao, dire~ao e supervisao 
dos neg6cios da Companhia, de acordo com as atribui~oes que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Conselho deAdministra~ao. 

ARTIGO 29 - A Companhia sera sempre representada, em todos os atos, (i) pela assinatura 
conjunta de 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente ou, na sua ausencia, o 
Diretor Financeiro ou o Diretor de Rela~oes com lnvestidores, ou (ii) pela assinatura de um 
Diretor em conjunto com um procurador, desde que investido de especiais e expresses 
poderes; ou ainda (iii) pela assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto, desde que 
investidos de especiais e expresses poderes. 

Paragrafo 12. Todas as procura~oes serao outorgadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, 
sendo um deles o Diretor Presidente, mediante mandate com poderes espedficos e prazo 
determinado, exceto nos cases de procura~oes ad judicia, caso em que o mandate pode ser 
por prazo indeterminado, por meio de instrumento publico ou particular. 

ARTIGO 30 - Sao expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em rela~ao a Sociedade, 
os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou 
digam respeito a opera~oes ou neg6cios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, 
tais como fian~as, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando (i) 
em favor de subsidiarias ou sociedades controladas pela Companhia; ou (ii) expressamente 
aprovados pelo Conselho de Administra~ao em reuniao, nestes atos, representada por no 
mlnimo 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, ou por um diretor e um 
procurador com poderes espedficos para a pratica doato. 

CAPITULOV 
DO CONSELHO FISCAL 

ARTIGO 31 - 0 Conselho Fiscal tera funcionamento nao permanente e sera instalado por 
delibera~ao da Assembleia Geral ou nas hip6teses previstas em lei. 

Paragrafo 12 - A Assembeia Geral elegera os membros do Conselho Fiscal. 
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CAPiTULO IX 

DA ALIENA(:AO DE CONTROLE 

ARTIGO 40 -A aliena~ao direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma 
(mica opera~ao, come por meio de opera~oes sucessivas, devera ser contratada sob a 
condi~ao de que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as a~oes 
de emissao da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as condi~oes e 
os prazos previstos na legisla~ao e na regulamenta~ao em vigor e no Regulamento do Novo 
Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitario aquele dado ao alienante. 

Paragrafo lQ - Em case de aliena~ao indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor 
atribuldo a Companhia para os efeitos do pre~o da OPA, bem come divulgar a demonstra~ao 
justificada desse valor. 

Paragrafo 2Q - Para os fins deste Artigo 40, entende-se por "controle" e seus termos correlates 
o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos 6rgaos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fate ou de direito, 
independentemente da participa~ao acionaria detida. 

CAPiTULOX 

DA REESTRUTURA(:AO SOCIETARIA 

ARTIGO 41 - Na hip6tese de reorganiza~ao societaria que envolva a transferencia da base 
acionaria da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo 
Mercado em ate 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida 
re organ iza~ao. 

Paragrafo Unico - Caso a reorganiza~ao envolva sociedades resultantes que nao pretendam 
pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das A~oes em Circula~ao da 
Companhia presentes na assembleia geral deverao dar anuencia a essa estrutura. 

CAPiTULO XI 

DA SAiDA VOLUNTARIA DO NOVO MERCADO 

ARTIGO 42 - Sem prejulzo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a salda voluntaria 
do Novo Mercado devera ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na 
regulamenta~ao editada pela CVM sobre OPA para cancelamento de registro de companhia 
aberta e os seguintes requisites: (i) o pre~o ofertado deve ser justo, sendo posslvel, o pedido 
de nova avalia~ao da Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por A~oes; (ii) 
acionistas titulares de mais de 1/3 (um ter~o) das a~oes em circula~ao deverao aceitar a OPA 
ou concordar expressamente com a said a do referido segmento sem a efetiva~ao de aliena~ao 
das a~oes. 
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Paragrafo Unico - A salda voluntaria do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da 
realiza~ao de oferta publica mencionada neste Artigo, na hip6tese de dispensa aprovada em 
Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. 

CAPiTULO XII 

DA OFERTA PUBLICA POR AQUISl(:AO DE PARTICIPAtAO 

ARTIGO 43 - Qualquer pessoa, incluindo, sem limita~ao, qualquer pessoa natural ou jurldica, 
fundo de investimento, condomlnio, carteira de tltulos, universalidade de direitos, ou outra 
forma de organiza~ao, residente, com domidlio ou com sede no Brasil ou no exterior, ou 
Grupo de Acionistas que venha a adquirir ou se tome titular, direta ou indiretamente, por 
qualquer motive, de a~oes de emissao da Companhia; ou de outros direitos, inclusive usufruto 
ou fideicomisso, sobre a~oes de emissao da Companhia em quantidade igual ou superior a 
15% (quinze por cento) do seu capital social ("Pessoa Relevante") devera efetivar uma oferta 
publica de aquisi~ao de a~oes espedfica para a hip6tese prevista neste artigo para aquisi~ao 
da totalidade das a~oes de emissao da Companhia, observando-se o disposto na 
regulamenta~ao aplicavel da CVM, os regulamentos da 83 e os termos deste artigo. A Pessoa 
Relevante devera realizar a referida oferta publica de aquisi~ao de a~oes ("OPA") no prazo 
maximo de 30 (trinta) dias a contar da data de aquisi~ao ou do evento que resultou na 
titularidade de a~oes ou direitos em quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) 
do capital social da Companhia. 

Paragrafo 12 - A OPA devera observar obrigatoriamente os seguintes procedimentos: 
(a) ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; 
(b) ser efetivada em leilao a ser realizado na 83; 
(c) ser lan~ada pelo pre~o determinado de acordo com o previsto no Paragrafo 22 deste 
Artigo, conforme aplicavel; 
(d) o pagamento a vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisi~ao na oferta publica 
de aquisi~ao de a~oes de emissao da Companhia; 
(e) ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatarios, 
permitir-lhes a adequada informa~ao quanto a Companhia e ao Acionista Adquirente, e dota
los dos elementos necessaries a tomada de uma decisao refletida e independente quanto a 
aceita~ao da OPA; e 
(f) ser imutavel e irrevogavel ap6s a publica~ao no edital de OPA, nos termos da lnstru~ao 
CVM n2 361/02. 

Paragrafo 22 - O pre~o de aquisi~ao na OPA de cada a~ao de emissao da Companhia nao 
podera ser inferior ao maier valor entre (i) 150% (cento e cinquenta por cento) do valor 
economico apurado em laudo de avalia~ao; (ii) 150% (cento e cinquenta por cento) do pre~o 
de emissao das a~oes em qualquer aumento de capital realizado mediante distribui~ao 
publica ocorrido no perlodo de 12 (doze) meses que anteceder a data em que se tornar 
obrigat6ria a realiza~ao da OPA nos termos deste Artigo, devidamente atualizado pelo IPCA-
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fndice Nacional de Pre~os ao Consumidor Ample, divulgado pelo IBGE, ate o memento do 
pagamento; (iii) 150% (cento e cinquenta por cento) da cota~ao unitaria media das a~oes de 
emissao da Companhia, durante o perfodo de 90 (noventa) dias anterior a realiza~ao da OPA, 
ponderada pelo volume de negocia~ao, na bolsa de valores em que houver o maier volume 
de negocia~oes das a~oes de emissao da Companhia; e (iv) 150% (cento e cinquenta por 
cento) do maier valor page pela Pessoa Relevante por a~oes da Companhia em qualquer tipo 
de negocia~ao, no perfodo de 12 (doze) meses que anteceder a data em que se tornar 
obrigat6ria a realiza~ao da OPA nos termos deste Artigo. Caso a regulamenta~ao da CVM 
aplicavel a OPA prevista neste case determine a ado~ao de um criterio de calculo para a 
fixa~ao do pre~o de aquisi~ao de cada a~ao da Companhia na OPA que resulte em pre~o de 
aquisi~ao superior, devera prevalecer na efetiva~ao da OPA prevista aquele pre~o de 
aquisi~ao calculado nos termos da regulamenta~ao da CVM. 

Paragrafo 32 - Para fins do calculo do percentual de 15% (quinze por cento) do capital total 
descrito no caput deste artigo, nao serao computados os acrescimos involuntarios de 
participa~ao acionaria resultantes de cancelamento de a~oes em tesouraria, resgate de a~oes 
ou de redu~ao do capital social da Companhia com o cancelamento de a~oes. 

Paragrafo 42 - O laudo de avalia~ao de que trata o paragrafo 22 acima devera ser elaborado 
por institui~ao ou empresa especializada, com experiencia comprovada e independente 
quanto ao poder de decisao da Companhia, seus administradores e controladores, devendo 
o laudo tambem satisfazer os requisites do paragrafo 12 do Artigo 82 da Lei das Sociedades 
por A~oes e center a responsabilidade prevista no paragrafo 62 do mesmo artigo da lei. A 
escolha da institui~ao ou empresa especializada responsavel pela determina~ao do valor 
economico da Companhia sera de competencia privativa do Conselho de Administra~ao. Os 
custos de elabora~ao do laudo de avalia~ao deverao ser assumidos integralmente pela Pessoa 
Relevante. 

Paragrafo 52 - A exigencia de OPA prevista neste artigo nao excluira a possibilidade de outro 
acionista da Companhia formular outra oferta publica concorrente ou isolada, ou, de a pr6pria 
Companhia formular oferta publica para fins de cancelamento de seu registro, nos termos da 
regulamenta~ao aplicavel. 

Paragrafo 62 - A exigencia da oferta publica prevista neste artigo nao se aplica na hip6tese de 
uma pessoa se tornar titular de a~oes de emissao da Companhia em quantidade superior a 
15% do total das a~oes de sua emissao, em decorrencia: 

(a) de sucessao legal, sob a condi~ao de que o acionista aliene o excesso de a~oes em ate 
30 (trinta) dias contados do evento relevante; 
(b) da incorpora~ao de outra sociedade pela Companhia; 
(c) da incorpora~ao de a~oes de outra sociedade pela Companhia; 
(d) do cancelamento de a~oes em tesouraria; 
(e) do resgate de a~oes; ou 
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(f) da subscric;ao de ac;oes da Companhia, realizada em uma (mica emissao primaria, que 
tenha sido aprovada em Assembleia Geral, convocada pelo Conselho de Administrac;ao, e cuja 
proposta de aumento de capital tenha determinado a fixac;ao do prec;o de emissao das ac;oes 
com base em valor economico obtido a partir de um laudo de avaliac;ao da Companhia 
realizada por instituic;ao especializada que atenda aos requisites do Estatuto Social. 

Paragrafo 7Q - Na hip6tese da Pessoa Relevante nao cumprir com as obrigac;oes impostas por 
este artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos maximos (i) para a 
realizac;ao ou solicitac;ao do registro da OPA, ou (ii) para atendimento das eventuais 
solicitac;oes ou exigencias da CVM e da B3, o Conselho de Administrac;ao da Companhia 
convocara a Assembleia Geral Extraordinaria, na qual o Acionista Adquirente nao podera 
votar, para deliberar a suspensao do exerdcio dos direitos do Acionista Adquirente que nao 
cumpriu com qualquer obrigac;ao imposta por este artigo, conforme o disposto no artigo 120 
da Lei das S.A. 

Paragrafo 8Q - Os custos de elaborac;ao do laudo de avaliac;ao devem ser suportados 
integralmente pelos responsaveis pela efetivac;ao da OPA. 

CAPITULO XIII 

DA RESOLU<;AO DE CONFLITOS 

Se~ao 1 
Da Arbitragem 

ARTIGO 44 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, 
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a 
Camara de Arbitragem do Novo Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer 
disputa ou controversia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da 
aplicac;ao, validade, eficacia, interpretac;ao, violac;ao e seus efeitos, das disposic;oes contidas 
no Regulamento de Arbitragem da Camara de Arbitragem do Mercado institufda pela B3, 
neste Estatuto Social, nas disposic;oes da Lei das Sociedades por Ac;oes, nas disposic;oes da Lei 
nQ 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforma alterada, nas normas editadas pelo Conselho 
Monetario Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, no Regulamento do Novo 
Mercado e nos regulamentos da B3, no Contrato de Participac;ao no Novo Mercado e nas 
demais normas aplicaveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, perante a 
Camara de Arbitragem do Mercado, nos termos de seu Regulamento de Arbitragem. 

Paragrafo lQ - Sem prejufzo da validade desta clausula arbitral, qualquer das partes do 
procedimento arbitral tera o direito de recorrer ao Peder Judiciario com o objetivo de, se e 
quando necessario, requerer medidas cautelares de protec;ao de direitos, seja em 
procedimento arbitral ja institufdo ou ainda nao institufdo, sendo que, tao logo qualquer 
medida dessa natureza seja concedida, a competencia para decisao de merito sera 
imediatamente restitufda ao tribunal arbitral institufdo ou a ser institufdo. 

Pagina 23 de 24 



COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUltAO 
CNPJ N2 11.517.841/0001-97 

NIRE 41300079145 

Companhia de Capital Aberto 

Paragrafo 22 - A lei brasileira sera a (mica aplicavel ao merito de toda e qualquer controversia, 
bem como a execu!;ao, interpreta!;ao e validade da presente clausula compromiss6ria. 0 
Tribunal Arbitral sera formado por arbitro(s) escolhido(s) na forma estabelecida no 
procedimento de Arbitragem Ordinaria ou Sumaria previsto no Regulamento de Arbitragem 
da Camara de Arbitragem do Mercado. 0 procedimento arbitral tera lugar na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, local onde devera ser proferida a senten!;a arbitral. A arbitragem 
devera ser administrada pela pr6pria Camara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e 
julgada de acordo com as disposi!;6es pertinentes do Regulamento de Arbitragem da Camara 
de Arbitragem do Mercado. 

CAPfTULO XIV 
DISPOSl(:QES FINAIS 

ARTIGO 45 - A Companhia observara, quando aplicavel, os acordos de acionistas arquivados 
em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia 
Geral ou do Conselho de Administra!;ao acatar declara!;ao de voto de qualquer acionista, 
signatario de Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida 
em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo tambem 
expressamente vedado a Companhia aceitar e proceder a transferencia de a!;6es e/ou a 
onera!;ao e/ou a cessao de direito de preferencia a subscri!;ao de a!;6es e/ou de outros valores 
mobiliarios que nao respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. 

ARTIGO 46 - Os cases omissos, nao previstos neste Estatuto Social nem em Acordo de 
Acionistas registrado na sede social, serao resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de 
acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por A!;6es e o Regulamento do Novo 
Mercado. 

ARTIGO 47 - A Companhia devera observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, 
sendo vedado o registro de transferencia de a!;6es e o compute de voto proferido em 
Assembleia Geral ou em reuniao do Conselho de Administra!;ao contraries aos seus termos. 

ARTIGO 48 - Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por A!;6es, o valor do 
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes tera por base o valor patrimonial, constante 
do ultimo balan!;O aprovado pela Assembleia Geral. 

ARTIGO 49 -As disposi!;6es contidas no Artigo 22, Paragrafo 12 do Artigo 52, item (n) do Artigo 
82, Artigo 11, Paragrafo 12 e Paragrafo 32 do Artigo 12, Paragrafo 12 e Paragrafo 22 do Artigo 
13, item (jj) do Artigo 18, Artigo 40, Artigo 41, Artigo 42 e Artigo 44 somente terao eficacia a 
partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participa!;ao no Novo Mercado, a ser 
celebrado entre a Companhia ea B3. 

* * * * 
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade por ações, com sede na cidade de 

Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, CEP 87060-000, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o 

nº 11.517.841/0001-97, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Companhia”), vem, 

no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de sua emissão, 

todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a 

distribuição: (i) primária de novas ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e 

(ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Actis FR Fundo de 

Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Actis”), do Fundo de Investimento em 

Participações DVA Multiestratégia (“FIP DVA”) e do Fundo de Investimento em Participações MMC 

Multiestratégia (“FIP MMC” e, em conjunto com o FIP Actis e o FIP DVA, “Acionistas Vendedores”) 

(“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú 

BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou “Agente 

Estabilizador”) e do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador 

Líder e o J.P. Morgan, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior 

(“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de 

dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o 

artigo 56 da Instrução CVM 400. 

A Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) disponibilizou para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais todos os 

documentos e informações relevantes sobre a Companhia e relacionados à Oferta; 

(ii) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela 

prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(iii) as informações prestadas pela Companhia, no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 

Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão Companhia Sulamericana 

de Distribuição (“Prospecto Preliminar”) e no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de 

Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 

Sulamericana de Distribuição (“Prospecto Definitivo”), incluindo seus respectivos anexos e 

documentos a eles incorporados por referência, nas datas de suas respectivas publicações, 

são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada 

de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iv) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 

eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar 

e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, 

são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito 

da Oferta; 
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(v) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 

Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-

financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e 

(vi) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 

novas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA 

de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 

Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários 

atualmente em vigor. 

Maringá, [•] de [•] de 2020. 

 

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 

 



 

DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

ACTIS FR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de 

investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.334.552/0001-15, neste ato 

representado nos termos de seu regulamento (“FIP Actis”), vem, no âmbito da oferta pública de 

distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da COMPANHIA SULAMERICANA 

DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade por ações, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na 

Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, CEP 87060-000, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 11.517.841/0001-97 (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 

gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição: (i) primária de novas ações ordinárias de emissão 

da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e 

de titularidade do FIP Actis, do Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia (“FIP 

DVA”) e do Fundo de Investimento em Participações MMC Multiestratégia (“FIP MMC” e, em conjunto 

com o FIP Actis e o FIP DVA, “Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, 

a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco 

J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou “Agente Estabilizador”) e do Banco Bradesco BBI S.A. 

(“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Agente Estabilizador, “Coordenadores 

da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 

(“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

O FIP Actis, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ele 

prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, no Prospecto 

Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de 

Emissão da Companhia Sulamericana de Distribuição (“Prospecto Preliminar”) e no 

Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 

Ordinárias de Emissão da Companhia Sulamericana de Distribuição (“Prospecto Definitivo”), 

incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas 

de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, 

permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 

eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar 

e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, 

são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada 

de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 

Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-

financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e 

(v) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 

novas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA 

de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
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Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, 

expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e 

atualmente em vigor. 

[Local], [•] de [•] de 2020. 

 

ACTIS FR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 

 



 

DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DVA MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento 

em participações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.172.825/0001-68, neste ato representado nos 

termos de seu regulamento (“FIP DVA”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e 

secundária de ações ordinárias de emissão da COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO, 

sociedade por ações, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Carlos Correia 

Borges, nº 1.188, CEP 87060-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.517.841/0001-97 (“Companhia”), 

todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a 

distribuição: (i) primária de novas ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e 

(ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do FIP DVA, do Actis 

FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Actis”) e do Fundo de Investimento 

em Participações MMC Multiestratégia (“FIP MMC” e, em conjunto com o FIP Actis e o FIP DVA, 

“Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, sob 

coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. 

Morgan” ou “Agente Estabilizador”) e do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto 

com o Coordenador Líder e o Agente Estabilizador, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de 

colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), 

apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

O FIP DVA, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ele 

prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, no Prospecto 

Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de 

Emissão da Companhia Sulamericana de Distribuição (“Prospecto Preliminar”) e no 

Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 

Ordinárias de Emissão da Companhia Sulamericana de Distribuição (“Prospecto Definitivo”), 

incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas 

de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, 

permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 

eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar 

e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, 

são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada 

de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 

Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-

financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e 

(v) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 

novas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA 

de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
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Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, 

expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e 

atualmente em vigor. 

[Local], [•] de [•] de 2020. 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DVA MULTIESTRATÉGIA 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 

 



 

DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MMC MULTIESTRATÉGIA, fundo de 

investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.009.725/0001-15, neste ato 

representado nos termos de seu regulamento (“FIP MMC”), vem, no âmbito da oferta pública de 

distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da COMPANHIA SULAMERICANA 

DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade por ações, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na 

Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, CEP 87060-000, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 11.517.841/0001-97 (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 

gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição: (i) primária de novas ações ordinárias de emissão 

da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e 

de titularidade do FIP MMC, do Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP 

Actis”) e do Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia (“FIP DVA” e, em conjunto 

com o FIP Actis e o FIP MMC, “Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, 

a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco 

J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou “Agente Estabilizador”) e do Banco Bradesco BBI S.A. 

(“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Agente Estabilizador, “Coordenadores 

da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 

(“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

O FIP MMC, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ele 

prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, no Prospecto 

Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de 

Emissão da Companhia Sulamericana de Distribuição (“Prospecto Preliminar”) e no 

Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 

Ordinárias de Emissão da Companhia Sulamericana de Distribuição (“Prospecto Definitivo”), 

incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas 

de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, 

permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 

eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar 

e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, 

são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada 

de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 

Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-

financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e 

(v) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 

novas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA 

de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
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Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, 

expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e 

atualmente em vigor. 

[Local], [•] de [•] de 2020. 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MMC MULTIESTRATÉGIA 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 

 



 

DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, CEP 04538-132, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 

17.298.092/0001-30, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Coordenador Líder”), 

vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e 

secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da 

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade por ações, com sede na cidade de 

Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, CEP 87060-000, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 11.517.841/0001-97, neste ato representada na forma de seu estatuto social 

(“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), 

compreendendo a distribuição: (i) primária de novas ações ordinárias de emissão da Companhia 

(“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade 

do Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Actis”), do Fundo de 

Investimento em Participações DVA Multiestratégia (“FIP DVA”) e do Fundo de Investimento em 

Participações MMC Multiestratégia (“FIP MMC” e, em conjunto com o FIP Actis e o FIP DVA, 

“Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, sob 

coordenação do Coordenador Líder, do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou “Agente 

Estabilizador”) e do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador 

Líder e o J.P. Morgan, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior 

(“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de 

dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o 

artigo 56 da Instrução CVM 400. 

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de 

diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela Companhia e 

pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 

Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia Sulamericana de 

Distribuição (“Prospecto Preliminar”) e no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de 

Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 

Sulamericana de Distribuição (“Prospecto Definitivo”), incluindo seus respectivos anexos e 

documentos a ele incorporados por referência, nas datas de suas respectivas publicações, são 

verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de 

decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado 

durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da 

atualização do registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que 

venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são 

suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da 

Oferta; 

(ii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 

normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400; e 
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(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 

publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 

Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, incluindo informações relacionadas às 

suas atividades e situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e 

quaisquer outras informações relevantes. 

São Paulo, [•] de [•] de 2020. 

 

BANCO ITAÚ BBA S.A. 

 

Nome: 

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 
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COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO 

CNPJ/ME nº 11.517.841/0001-97 

NIRE 41.300.079.145 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 2020 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 3 dias do mês de agosto de 2020, às 10:00 horas,

realizada única e exclusivamente de forma digital, por meio do aplicativo Zoom (<Zoom.Us>), de

acordo com instruções enviadas aos acionistas da Companhia Sulamericana de Distribuição

(“Companhia”) no Edital de Convocação, em conformidade com o previsto na Instrução Normativa

DREI nº 79 (“IN DREI 79”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação tendo em

vista a presença de acionistas da Companhia representando 100% do capital social com direito a 

voto da Companhia, conforme registro de presença em sistema eletrônico de participação e 

votação à distância disponibilizado pela Companhia, nos termos no Art. 5º, inciso III da IN DREI 

79, do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 

S.A.”) e do parágrafo 2º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Carlos Alberto Tavares Cardoso, e secretariada pela Sra. Bárbara

Merotti. 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a submissão de pedido de registro de emissora de

valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos 

da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 

480”); (ii) a submissão do (a) pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de 

governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado 

(“Novo Mercado”), e (b) pedido de admissão à negociação das ações da Companhia na B3; (iii) a 

reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia, inclusive para adaptá-lo às 

exigências legais e regulamentares de companhia aberta e ao regulamento do Novo Mercado; 

(iv) a eleição dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; (v) a

reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; (vi) a realização de

oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia

(“Ações” e “Oferta”, respectivamente); (vii) autorização para que o Conselho de Administração

da Companhia aprove todos os termos e condições da Oferta, incluindo, mas não se limitando,

poderes para (a) deliberar sobre o aumento de capital social, dentro do capital autorizado, a ser

realizado no contexto da Oferta; (b) fixar o preço de emissão das Ações; (c) aprovar o Prospecto

Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações da Companhia

(“Prospecto”) e o Offering Memorandum para os esforços de colocação no exterior; e (d) celebrar

todos os contratos e atos relacionados à Oferta; e (viii) ratificar o montante global anual da
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remuneração dos administradores no valor de R$ 9.614.283,79, pago no exercício social de 31 de 

dezembro de 2019, conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 24 de maio 

de 2019; (ix) autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, 

pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima. 

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES: Colocadas as 

matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma 

unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 

(i) a submissão pela Companhia do pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” 

perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480. 

(ii) a submissão à B3 (a) do pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado; e (b) do 

pedido de admissão à negociação das ações da Companhia na B3, bem como a celebração 

com a B3 do Contrato de Participação do Novo Mercado, ficando a Diretoria da Companhia 

autorizada a tomar todas as medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da 

adesão ao Novo Mercado.  

(iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das 

deliberações constantes da presente ata e para adaptá-lo às cláusulas mínimas exigidas 

pelo Regulamento do Novo Mercado, que passa a vigorar com a redação constante do 

Anexo I da presente ata. Caso não haja liquidação da Oferta, os Acionistas se 

comprometem a reformar o Estatuto Social, de forma que este documento volte a ter a 

redação vigente antes das alterações aprovadas. 

(iv) a eleição dos seguintes membros independentes do Conselho de Administração da 

Companhia: 

(a) JOSÉ PASCHOAL ROSSETTI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula 

de Identidade RG nº 2.844.865-0, inscrito no CPF/ME sob nº 016.391.880-53, com 

endereço comercial na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Carlos 

Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, na forma do termo de 

posse do Anexo II à presente Ata; e 

(b) NELSON BECHARA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula 

de Identidade RG nº 8601081, inscrito no CPF/ME sob nº 127.583.858-80, com 

endereço comercial na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Carlos 

Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, na forma do termo de 

posse do Anexo III à presente Ata. 

(v) a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: 
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(a) JEFFERSON NOGAROLI, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 3.536.431-5, inscrito no CPF/ME sob nº 511.980.619-87, com 

endereço comercial na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Carlos 

Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, na forma do termo de 

posse do Anexo IV à presente Ata; 

(b) FRANCISCO JOSÉ NOGAROLI NETO, brasileiro, casado, empresário, portador 

da Cédula de Identidade RG nº 6.593.802-2, inscrito no CPF/ME sob nº 

004.723.119-05, com endereço comercial na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, 

na Avenida Carlos Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, na 

forma do termo de posse do Anexo V à presente Ata; 

(c) CARLOS ALBERTO TAVARES CARDOSO, brasileiro, casado, empresário, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 3.321.473-1, inscrito no CPF/ME sob nº 

633.886.349-04, com endereço comercial na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, 

na Avenida Carlos Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, na 

forma do termo de posse do Anexo VI à presente Ata; 

(d) PAULO SERGIO CARDOSO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 

de Identidade RG nº 3.545.224-9, inscrito no CPF/ME sob nº 581.346.119-15, com 

endereço comercial na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Carlos 

Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, na forma do termo de 

posse do Anexo VII à presente Ata; e 

(e) PATRICK JACQUES ALBERT LEDOUX, belga, casado, administrador, portador 

da Cédula de Identidade RNE nº V-031971-3E/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/ME sob 

nº 126.370.228-76, com endereço comercial na Cidade de Maringá, Estado do 

Paraná, na Avenida Carlos Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, 

na forma do termo de posse do Anexo VIII à presente Ata. 

Em razão das deliberações tomadas nos itens “(iv)” e “(v)” acima, o Conselho de 

Administração da Companhia fica composto pelos seguintes membros: (a) Jefferson 

Nogaroli; (b) Francisco José Nogaroli Neto; (c) Carlos Alberto Tavares Cardoso; 

(d) Paulo Sergio Cardoso; (e) Patrick Jacques Albert Ledoux, e, como membros 

independentes do Conselho de Administração: (f) Nelson Bechara Filho; e (g) José 

Paschoal Rossetti, sendo o conselheiro Jefferson Nogaroli, acima qualificado, o 

Presidente do Conselho de Administração. Assim, todos os membros do Conselho de 

Administração da Companhia possuirão mandato unificado de 1 ano, estendendo-se até a 

assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos 

administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
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A caracterização dos membros do Conselho de Administração ora eleitos como 

conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3, foi 

atestada por cada um deles mediante declarações previamente encaminhadas. 

(vi) a aprovação da realização da Oferta, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, 

sob a coordenação sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., do Banco J.P. Morgan S.A. 

e do Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenadores da Oferta”), com a participação de 

determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, sendo observado o disposto na Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro 

de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e as demais disposições legais 

aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, conforme definidos na Regra 

144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da 

América (SEC), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933 

e outros regulamentos aplicáveis, e nos demais países, que não os Estados Unidos da 

América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou 

domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis 

desse país (non-US persons), de acordo com o Regulamento S.  

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação 

do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 

Ordinárias de Emissão da Companhia”, a quantidade inicial de ações poderá, a critério dos 

Acionistas Vendedores e da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da 

Oferta, ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações 

originais. 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade inicial de ações poderá ser 

acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, nas mesmas 

condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), 

conforme opção que poderá ser outorgada pela Companhia e/ou pelos Acionistas 

Vendedores, as quais serão destinadas à estabilização de preço das Ações.  

Com exceção das Ações Suplementares, as Ações serão objeto de garantia firme de 

liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. Nos termos do artigo 172, inciso I, da 

Lei das Sociedades por Ações, não será observado o direito de preferência dos acionistas 

da Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta. 

(vii) desde que observadas as diretrizes do item (v) acima, a autorização para que o Conselho 

de Administração da Companhia aprove todos os termos e condições da Oferta, incluindo, 

sem limitação: (a) deliberar sobre o aumento de capital social, dentro do capital 

autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta; (b) fixar o preço de emissão das Ações; 
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(c) aprovar o Prospecto e o Offering Memorandum para os esforços de colocação no 

exterior; e (d) celebrar todos os contratos e atos relacionados à Oferta. 

(viii) ratificar o montante global anual da remuneração dos administradores no valor de 

R$ 9.614.283,79, pago no exercício social de 31 de dezembro de 2019, conforme aprovado 

em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 24 de maio de 2019. 

(ix) a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, 

pratiquem todos os atos necessários para a implementação e formalização das 

deliberações constantes desta ata. 

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo 

a ser tratado, a reunião foi encerrada, tendo a presente ata sido lavrada, lida, aprovada e, 

observado o cumprimento dos requisitos legais previstos na IN DREI 79, foram encerrados os 

trabalhos.  Os seguintes acionistas registraram presença em sistema eletrônico de participação a 

distância e, nos termos do Art. 5º, inciso III, da IN DREI nº 79, são considerados presentes na 

Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data: Fundo de Investimento em Participações 

MMC (pp. Carlos Alberto Tavares Cardoso); Fundo de Investimento em Participações DVA (pp. 

Francisco Jose Nogaroli Neto); e Actis FR Fundo de Investimento em Participações (pp. Patrick 

Jacques Albert Ledoux). 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 

Maringá, 3 de agosto de 2020. 

[Restante da página intencionalmente deixado em branco] 

  



Mesa: 

Carlos Alberto Tavar s Cardoso Barbara Merotti 

Presidente Secretaria 
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ANEXO I 

Estatuto Social 
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ESTATUTO SOCIAL DA  
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 
 
ARTIGO 1º - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO é uma sociedade por ações, com 
sede e foro à Avenida Carlos Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé, CEP: 87.060-000, na 
Cidade de Maringá, Paraná, República Federativa do Brasil (“Companhia”), que doravante se 
regerá por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterações (“Lei das Sociedades por Ações”), pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A – 
Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente) e demais 
dispositivos legais aplicáveis em vigor. 
 
Parágrafo Único – A Companhia, por deliberação da Diretoria, pode abrir e encerrar filiais, 
agências, depósitos, escritórios de representações e quaisquer outros estabelecimentos, no 
país e no exterior. 
 
ARTIGO 2º – Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 (“Novo Mercado”), 
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, 
administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do 
Regulamento do Novo Mercado.  
 
Parágrafo Único – As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as 
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas 
públicas previstas neste Estatuto Social.  
 
ARTIGO 3º - O objeto social da Companhia é a comercialização de produtos manufaturados, 
semimanufaturados ou “in natura”, nacionais ou estrangeiros, de todo e qualquer gênero e 
espécie, natureza ou qualidade no varejo e no atacado, desde que não vedada por lei.  
 
Parágrafo Único - A Companhia poderá também praticar as seguintes atividades: (a) a 
industrialização, processamento, exportação, importação e representação de produtos 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) comércio de produtos e derivados de petróleo, abastecimento de 
combustíveis de quaisquer espécies, pneumáticos em geral, podendo também prestar 
serviços de assistência técnica, oficinas de serviços, consertos, lavagem, lubrificação, venda 
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de acessórios e outros serviços afins, de quaisquer veículos em geral; (f) comercialização de 
produtos, drogas e medicamentos veterinários em geral; consultório, clínica e hospital 
veterinário e “pet shop” com serviços de banho e tosa; (g) prestação de serviços de estúdios 
fotográficos, cinematográficos e similares; (h) a prática e a administração de operações 
imobiliárias, comprando, promovendo loteamentos e incorporação, locando e vendendo bens 
imóveis próprios e de terceiros; (i) 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; (j) serviços de processamento 
de dados; (k) 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; (l) 
aplicação de produtos saneantes domissanitários; (m) transporte rodoviário de cargas em 
geral para seus próprios produtos e inclusive de terceiros, podendo inclusive armazená-los; 
(n) publicidade em geral, podendo estender-se a outros ramos que lhe sejam compatíveis ou 
conexos, respeitadas as restrições legais; (o) a compra, venda e distribuição de livros, revistas, 
jornais, periódicos e assemelhados; (p) a realização de estudos, análises, planejamento e 
pesquisas de mercado; (q) a realização de testes para lançamento de novos produtos, 
embalagens e marcas; (r) a elaboração de estratégias e análises do comportamento setorial 
de vendas, de promoções especiais e de publicidade; (s) 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; (t) a 
representação e a administração de outras sociedades nacionais ou estrangeiras e a 
participação em outras sociedades qualquer que seja a forma ou objeto destas; e (u) a 
produção, comercialização de kits sazonais, cestas básicas e natalinas; (v) reparação e 
manutenção de computadores e de equipamentos; (w) comercialização de seguros; (y) 
serviço de intermediação de correspondente bancário; e (x) intermediação de serviços e 
negócios em geral. 
 
ARTIGO 4º - O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. 
 

CAPÍTULO II 
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES 

 
ARTIGO 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 355.147.890,65 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, cento e quarenta e sete mil, 
oitocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) dividido em 338.659.316 (trezentos e 
trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentas e dezesseis) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
 
Parágrafo 1º - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. 
 
Parágrafo 2º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias Gerais. 
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Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em 
nome de seus titulares, sem emissão de certificados, junto à instituição financeira autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
 
Parágrafo 4º- O custo do serviço relativo à transferência das ações escriturais poderá ser 
cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser 
definido no contrato de escrituração das ações. 
 
Parágrafo 5º - A propriedade das ações escriturais será comprovada pelo registro das ações 
na conta de depósito aberta em nome de cada acionista nos livros da instituição financeira 
depositária. 
 
ARTIGO 6º - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, mediante 
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma deste Estatuto Social, 
até o limite de 200.000.000 (duzentas milhões) de novas ações ordinárias, excluídas as ações 
já emitidas, na forma do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações (“Capital Autorizado”). 
 
Parágrafo 1º - O aumento do capital social, nos limites do capital autorizado, será realizado por 
meio da emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição 
mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as 
condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo 
subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da 
Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado. 
 
Parágrafo 2º - Dentro do limite do Capital Autorizado, competirá ao Conselho de Administração 
fixar o preço e o número de ações a serem subscritas, bem como o prazo e condições de subscrição 
e integralização, exceção feita à integralização em bens, que dependerá da aprovação da 
Assembleia Geral, na forma da legislação aplicável. 
 
Parágrafo 3º - Observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais 
aplicáveis e mediante deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá 
adquirir ações de sua própria emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação, 
inclusive no âmbito de planos de opção de compra ou subscrição de ações aprovados em 
Assembleia Geral, ou para cancelamento, até o montante das reservas de lucro ou capital, 
exceto as reservas legais, de lucros a realizar, especial de dividendo obrigatório não 
distribuído e incentivos fiscais, conforme aplicável, e sem diminuição do seu Capital Social.  
 

CAPÍTULO III 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

 
ARTIGO 7º - 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 deliberar sobre as matérias de 
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interesse da Companhia. 
 
ARTIGO 8º - A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária (“Assembleia Geral”). 
A Assembleia Geral reunir-se-á: (i) ordinariamente, nos 4 (quatro) meses subsequentes ao 
término do exercício fiscal de cada ano, para discutir, votar e aprovar as matérias dispostas 
no artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações (“AGO”); e (ii) extraordinariamente, quando os 
interesses sociais e/ou as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável 
assim o exigirem. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho 
de Administração ou, na sua ausência, por qualquer outro membro de tal órgão. O presidente 
da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariar os trabalhos. A Assembleia 
Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou por qualquer acionista, e terá as 
seguintes atribuições (dentre outras): 
 
(a) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 

quando instalado, bem como definir o número de cargos a serem preenchidos no 
Conselho de Administração da Companhia; 
 

(b) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; 

 
(c) fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do 

Conselho Fiscal, se instalado; 
 
(d) reformar o Estatuto Social; 
 
(e) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação 

(inclusive incorporação de ações) da Companhia, ou de qualquer sociedade na 
Companhia, sobre a eleição e destituição de liquidantes, bem como o Conselho Fiscal 
que deverá funcionar no período de liquidação, e o julgamento de suas contas e 
partilha do acervo social em caso de liquidação; 

 
(f) apresentar pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou de autofalência; 
 
(g) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e 

desdobramentos de ações; 
 
(h) aprovar planos de opção de compra de ações destinados a administradores, 

empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim como aos 
administradores e empregados de sociedades controladas pela Companhia; 

 
(i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a 

destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros 
sobre o capital próprio, com base nas demonstrações financeiras anuais; 
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(j) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a 

distribuição de dividendos, ainda que intercalares ou intermediários, que excedam o 
dividendo obrigatório estabelecido no item “(e)” do Artigo 37 deste Estatuto Social de 
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, ou pagamento de juros sobre o capital 
próprio com base em balanços semestrais, trimestrais ou mensais; 
 

(k) deliberar sobre aumento ou redução do capital social, bem como qualquer decisão 
que envolva a recompra, resgate ou amortização de ações, em conformidade com as 
disposições deste Estatuto Social, excetuada a disposição prevista no Parágrafo 1º do 
Artigo 6º deste Estatuto Social; 
 

(l) observadas as competências do Conselho de Administração dispostas no item (p) do 
(i)(p)Artigo 19 deste Estatuto Social, deliberar sobre qualquer emissão de ações ou 
títulos conversíveis em ações; 

 
(m) deliberar acerca do cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;  

 
(n) dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) para saída do 

Novo Mercado;e 
 
(o) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de 

Administração. 
 
ARTIGO 9º - A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante anúncio publicado por três 
vezes, no mínimo, no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação do local da sede da 
Companhia, contendo, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia e, no 
caso de reforma do Estatuto, a indicação da matéria. Ressalvadas as exceções previstas na Lei 
das Sociedades por Ações, a primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com 
15 (quinze) dias de antecedência, no mínimo, contado do prazo da publicação do primeiro 
anúncio. Não se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio, de segunda 
convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. 
 
Parágrafo 1º - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem no mínimo 25% (vinte 
e cinco por cento) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número. 
 
Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada 
regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. 
 
Parágrafo 3º - As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes, observadas 
as restrições estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social e na 
regulamentação aplicável. Todo acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia 



COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO 
CNPJ Nº 11.517.841/0001-97 

NIRE 41300079145 
Companhia de Capital Aberto 

 

Página 6 de 24 

 

SP - 28418075v1  

Geral, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e regulamentação da CVM. 
 
ARTIGO 10- O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador 
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, 
advogado, instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente 
os condôminos.  
 
Parágrafo 1º - Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar, preferencialmente 
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, para melhor organização da Companhia: (i) 
um documento de identidade, caso o acionista seja pessoa física; (ii) os atos societários 
pertinentes que comprovem a representação legal e documento de identidade do 
representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; (iii) comprovante da participação 
acionária na Companhia emitido pela instituição depositária com data máxima de 5 (cinco) 
dias anteriores à Assembleia Geral; e (iv) se for o caso, procuração, nos termos do parágrafo 
primeiro do artigo 126 da Lei das S.A. 
 
Parágrafo 2º - Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à Assembleia Geral 
munido dos documentos referidos no parágrafo acima, até o momento da abertura dos 
trabalhos, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente. 
 
Parágrafo 3º - As atas das Assembleias Gerais deverão (i) ser lavradas na forma de sumário dos 
fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações 
tomadas, observado o disposto no artigo 130 da Lei das S.A.; e (ii) publicadas com omissão 
das assinaturas dos acionistas.  
 
ARTIGO 11 - A Assembleia Geral eventualmente convocada para dispensar a realização OPA 
para saída do Novo Mercado deverá ser instalada em primeira convocação com a presença 
de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Ações em Circulação. 
Caso referido quórum não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda 
convocação com a presença de qualquer número de acionistas titulares de Ações em 
Circulação. A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela maioria 
dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral, 
conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado. 
 
Parágrafo Único – Para fins deste Artigo 14, “Ações em Circulação” significam todas as ações 
emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo(s) acionista(s) controlador(es), 
por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. 
 

CAPÍTULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 
ARTIGO 12 - A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à 
Diretoria. 
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Parágrafo 1º – Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, 
quando instalado, efetivos e suplentes, serão investidos em seus cargos mediante assinatura 
de termo de posse no livro próprio, o qual deve contemplar inclusive sua sujeição à cláusula 
compromissória referida no Artigo 44 deste Estatuto Social, e permanecerão em seus cargos 
até a investidura dos novos membros eleitos.  
 
Parágrafo 2º - A renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração e da Diretoria 
deverá ser feita mediante comunicação escrita ao órgão a que o renunciante integrar, 
tornando-se eficaz, a partir deste momento perante a Companhia e, perante terceiros, após 
o arquivamento do documento de renúncia no órgão de registro do comércio e sua 
publicação, nos termos da legislação aplicável. 
 
Parágrafo 3º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente 
ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, 
exceto na hipótese de vacância, observados os termos Regulamento do Novo Mercado. 
 
Parágrafo 4º - Os acionistas fixarão, em Assembleia Geral, a remuneração dos membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. A remuneração dos administradores 
poderá ser estipulada (i) de forma global, a ser distribuída entre eles por definição do 
Conselho de Administração, ou (ii) de forma individualizada. 
 
Parágrafo 5º - A administração da Companhia deverá observar a legislação aplicável, o 
Estatuto Social da Companhia e Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da 
Companhia, bem como o Plano de Negócios e o Orçamento Anual da Companhia.  
 

Seção I 
Do Conselho de Administração 

 
ARTIGO 13 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no 
máximo, 7 (sete) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato 
unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. Dentre os membros eleitos, um será 
designado para o cargo de Presidente do Conselho pelos acionistas, conforme descrito abaixo.  
 
Parágrafo 1º – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte 
por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição 
do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de 
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os 
eleger, sendo também considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante 
faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese 
de haver acionista controlador (“Conselheiros Independentes”).  
 
Parágrafo 2º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo 1º acima, o 
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resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o 
número inteiro imediatamente superior.  
 
Parágrafo 3º - Nos termos do artigo 147, §3° da Lei das Sociedades por Ações, o Conselheiro 
deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa na Assembleia Geral, 
aquele que (i) ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no 
mercado e (ii) tenha interesse conflitante com a Companhia. 
 
ARTIGO 14 - O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. 
 
Parágrafo 1º - No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de 
Administração, este deverá ser substituído por outro membro efetivo do Conselho de 
Administração por ele indicado, o qual deverá exercer as funções do Presidente do Conselho 
interinamente. A indicação do membro substituto deverá ser feita em instrumento escrito 
indicando o período de ausência ou impedimento temporário do Presidente, a ser arquivado 
na sede da Companhia. Na ausência de indicação de um substituto, os conselheiros, por 
maioria simples de votos, indicarão um substituto dentre os membros do Conselho de 
Administração. 
 
Parágrafo 2º - Nos casos de vacância de membro do Conselho de Administração, e salvo 
disposição em contrário deste Estatuto Social, o substituto será nomeado pelos conselheiros 
remanescentes e seu mandato vigerá até a próxima Assembleia Geral instalada, na qual 
deverá ser eleito novo membro para pôr fim à vacância, em conformidade com os termos do 
artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
Parágrafo 3º - No caso previsto no Parágrafo acima, o membro do Conselho de Administração 
que substituir o conselheiro vacante votará em seu nome e em nome do conselheiro que 
estiver substituindo. 
 
ARTIGO 15 - Embora o mandato dos membros do Conselho de Administração seja de 1 (um) 
ano, eles poderão ser destituídos do cargo, a qualquer tempo, por decisão dos acionistas. 
 
ARTIGO 16 – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez 
por mês, totalizando o mínimo de doze vezes ao ano, para revisar os resultados financeiros e 
demais resultados da Companhia e das sociedades por ela controladas, e para rever e 
acompanhar o orçamento e o plano anual de investimentos, e, extraordinariamente, a 
qualquer tempo, sempre que necessário. 
 
Parágrafo 1º - O Presidente, ou seu substituto, convocará as reuniões do Conselho de 
Administração, por iniciativa própria ou mediante solicitação escrita de qualquer conselheiro, 
entregue com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, e com apresentação da pauta dos 
assuntos a serem tratados, ressalvados os casos de urgência, nos quais as reuniões do 
Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente ou seu substituto sem 
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a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais 
conselheiros. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou 
por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento. As 
reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por qualquer conselheiro, 
quando o Presidente do Conselho não atender, no prazo de 07 (sete) dias corridos, solicitação 
de convocação apresentada por conselheiro. 
 
Parágrafo 2º - Qualquer proposta e toda documentação necessária e correlata à ordem do 
dia deverá ser disponibilizada aos Conselheiros na sede da Companhia. 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 quórum mínimo requerido para a instalação, em primeira convocação, das 
reuniões do Conselho de Administração é o da presença de, pelo menos, a maioria dos 
conselheiros em exercício e, em segunda convocação, por qualquer número. 
 
Parágrafo 4º - Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração 
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 por carta, fac- 
símile ou correio eletrônico, logo após o término da reunião. 
 
Parágrafo 5º - Em cada reunião do Conselho de Administração, o Presidente poderá convidar 
os Diretores ou outros membros como ouvintes, os quais poderão expressar suas opiniões e 
participar das discussões, sem direito a voto. 
 
Parágrafo 6º - Ao término de toda reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada 
por todos os conselheiros participantes da reunião, e, posteriormente, transcrita no livro de 
registro de atas do Conselho de Administração. Os votos proferidos por Conselheiros que 
participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que tenham se 
manifestado na forma do Parágrafo 4º acima, deverão igualmente constar no Livro de 
Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou 
mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro 
logo após a transcrição da ata. 
 
ARTIGO 17 - Competirá ao Presidente do Conselho de Administração: (a) convocar, instalar e 
presidir as reuniões do Conselho de Administração; e (b) coordenar as atividades do Conselho 
de Administração. 
 
Parágrafo Único - Na ausência do Presidente, as reuniões serão presididas por qualquer 
membro por ele indicado. 
 
ARTIGO 18 – Cada Conselheiro terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do órgão, sendo 
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que as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por votos representando, 
no mínimo, maioria de seus membros, observadas as disposições de Acordos Acionistas 
arquivados na sede da Companhia. 
 
Parágrafo Único - Em caso de empate nas deliberações, prevalecerá o voto do Presidente. 
 
ARTIGO 19 - O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos 
negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-
lhe, especialmente além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo 
Estatuto Social: 
 
(a) Definir as políticas e fixar as estratégias orçamentárias para a condução dos negócios, 

bem como liderar a implementação da estratégia de crescimento e orientação geral 
dos negócios da Companhia; 

 
(b) Eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições e 

designações; 
 

(c) Definir o número de cargos a serem preenchidos na Diretoria da Companhia, eleger 
seus Diretores, bem como atribuir aos Diretores suas respectivas funções, atribuições 
e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social; 

 
(d) Aprovar orçamento da área de auditoria interna, e dos demais comitês de 

assessoramento, se e quando instaurados; 
 
(e) Avaliar o desempenho do Diretor Presidente e apreciar as avaliações de desempenho 

dos demais membros da Diretoria, bem como estruturar um plano de sucessão com 
relação ao Diretor Presidente e avaliar e supervisionar os planos de sucessão de 
membros da Diretoria; 
 

(f) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de 
celebração e quaisquer outros atos; 
 

(g) Criar e alterar as competências, regras de funcionamento, convocação e composição 
dos órgãos de administração da Companhia, incluindo seus comitês de 
assessoramento; 
 

(h) Distribuir a remuneração global fixada pela Assembleia Geral entre os Diretores, 
Conselheiros; 

 
(i) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no 

caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; 
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(j) Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia; 
 
(k) Escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o 

disposto na legislação aplicável, bem como convocá-los para prestar os 
esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria. A empresa de 
auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de Administração; 

 
(l) Manifestar-se sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e sobre as 

demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à 
Assembleia Geral; 
 

(m) Aprovar a proposta da administração de distribuição de dividendos, ainda que 
intercalares ou intermediários, ou pagamento de juros sobre o capital próprio com 
base em balanços semestrais, trimestrais ou mensais; 

 
(n) Aprovar anualmente e rever o Orçamento Anual e o Plano de Negócios da Companhia 

e acompanhar a sua implementação, bem como quaisquer planos de estratégia, de 
investimento, anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansão da Companhia e o 
organograma de cargos e salários para a Diretoria e para os cargos gerenciais; 

 
(o) Manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia 

Geral; aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às 
controladas ou coligadas da Companhia; 
 

(p) Autorizar a emissão de ações e bônus de subscrição da Companhia, nos limites 
autorizados no Artigo 5º deste Estatuto Social, fixando as condições de emissão, 
inclusive preço e prazo de integralização, e deliberar, dentro dos limites do capital 
autorizado, sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o 
limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor do 
capital social ou em número de ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência 
nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, cuja 
colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em 
permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, ou ainda para fazer 
frente a planos de outorga de opção de compra de ações a administradores e 
empregados da Companhia, nos termos estabelecidos em lei; 
 

(q) Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou sobre 
o lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em ações de emissão da 
Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou 
alienação; 

 
(r) Aprovar a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente e bens imóveis, bem 
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como autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo permanente cujo valor 
individual (ou agregado, no caso de operações realizadas dentro de um período de 12 
meses) seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), salvo se a transação 
estiver contemplada no orçamento anual da Companhia; 

 
(s) Aprovar plano de participação de empregados e administradores nos resultados da 

Companhia e de concessão de benefícios adicionais a empregados e administradores 
vinculados ao resultado da Companhia, incluindo a outorga de opção de compra de 
ações, sem direito de preferência para os acionistas, nos termos de planos aprovados 
em Assembleia Geral; 

 
(t) Constituir Comitês Especiais e estabelecer os respectivos regimentos e competências; 
 
(u) Promover a divisão interna dos honorários mensais dos membros do Conselho de 

Administração e da Diretoria, quando forem fixados de forma global pelos acionistas; 
 
(v) Analisar periodicamente os índices de alavancagem financeira da empresa conforme 

definidos no plano de negócios da Companhia e deliberar sobre eventuais alterações 
dos limites de alavancagem previstos pelos acionistas; 

 
(w) Aprovar a constituição de qualquer subsidiária, coligada e/ou controlada; 
 
(x) Submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do 

exercício, bem como deliberar sobre a oportunidade de levantamento de balanços 
semestrais, ou em períodos menores, e o pagamento de dividendos ou juros sobre o 
capital próprio decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento 
de dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de 
reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral; 

 
(y) Decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, 

nos termos da legislação aplicável; 
 
(z) Autorizar a Diretoria a proferir votos, em nome da Companhia, nas Assembleias Gerais 

das sociedades por ela controladas, sobre as matérias elencadas neste artigo, quando 
aplicável. 

 
(aa) Aprovar a prestação de fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de 

terceiros, salvo quando em favor de subsidiárias ou sociedades controladas pela 
Companhia; 

 
(bb) Deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, bem como sobre 

a emissão de commercial papers, notas promissórias, bonds, notes e de quaisquer 
outros títulos de uso comum no mercado, para distribuição pública ou privada pela 
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Companhia, suas condições de vencimento, amortização ou resgate, a época e as 
condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de 
reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou colocação;  

 
(cc) Autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias, bem 

como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros; 
 
(dd) Estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a 

prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, de suas controladas e 
coligadas, bem como autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de avais, 
fianças e garantias a obrigações próprias de valor superior ao valor de alçada da 
Diretoria; 

 
(ee) Aprovar a celebração, alteração ou rescisão de quaisquer transações com partes 

relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam do assunto e de 
acordo com o previsto na Política de Transação com Partes Relacionadas da 
Companhia; 

 
(ff) Aprovar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de 

títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura 
de capital da Companhia, em uma única operação ou em uma série de operações 
relacionadas em cada período de 1 (um) ano, em valor superior a R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais); e 

 
(gg) Conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados 

documentos possam ser assinados por apenas um Diretor, do que se lavrará ata no livro 
próprio. 
 

(hh) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações 
escriturais; 
 

(ii) aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Companhia e sua estrutura 
administrativa, incluindo, mas não se limitando ao: (a) Código de Conduta; (b) Política 
de Remuneração; (c) Política de Indicação e Preenchimento de Cargos de Conselho de 
Administração, comitês de assessoramento e diretoria estatutária; (c) Política de 
Gerenciamento de Riscos; (d) Política de Transações com Partes Relacionadas; 
(e) Política de Negociação de Valores Mobiliários; e (f) Política de Divulgação de Ato 
ou Fato Relevante, a exclusivo critério, desde que obrigatórios pela legislação 
aplicável; e 
 

(jj) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de 
qualquer OPA que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, divulgado em 
até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo: 
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(i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e 
do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos 
para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante 
em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA 
disponíveis no mercado. 

 
ARTIGO 20 – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, criar 
Comitês Especiais, de apoio às atividades por ele desenvolvidas. 
 
Parágrafo Único - As atribuições de cada um dos Comitês Especiais serão estabelecidas pelo 
Conselho de Administração, que decidirá pela criação, funcionamento e regras operacionais, 
dentre outras regras. 
 

Seção II 
Da Diretoria 

 
ARTIGO 21 - A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo 
Conselho de Administração, será composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 8 (oito) 
membros, podendo cumular cargos, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor 
Financeiro, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores e os demais sem designação 
específica, cuja designação será atribuída no ato de sua eleição. Os cargos de Diretor 
Presidente, de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores são de 
preenchimento obrigatório.  
 
Parágrafo 1º - Os Direitores serão eleitos pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, sendo 
admitida a reeleição. 
 
Parágrafo 2º - Findo os mandatos dos Diretores, os novos membros da Diretoria serão eleitos 
pelo Conselho de Administração. 
 
Parágrafo 3º - No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro da 
Direitoria, as funções do respectivo Diretor serão exercidas por outro membro da Diretoria, 
escolhido pelo Diretor ausente ou impedido. Em caso de vacância no cargo de Diretor, o 
substituto interino será nomeado por qualquer um dos Diretores e assumirá a função até a 
primeira reunião subsequente do Conselho de Administração que designará o substituto pelo 
restante do mandato. 
 
ARTIGO 22 - 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. 
 
ARTIGO 23 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por mês e, 
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extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Diretor Presidente ou, 
ainda, por convocação de metade dos Diretores em exercício, lavrando-se ata no livro próprio. 
 
Parágrafo 1º - As convocações serão realizadas por escrito e com comprovante de recebimento, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data marcada para a reunião, a todos os membros 
da Diretoria, e deverão conter a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião, caso este não 
seja a sede da Companhia. Considerar-se-á dispensada a convocação formal quando todos os 
membros da Diretoria estiverem presentes. 
 
Parágrafo 2º - O quórum mínimo para a instalação das reuniões da Diretoria é de pelo menos 
2/3 (dois terços) 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, caberá ao Diretor Presidente ou o Diretor a quem indicar, no caso 
de não estar presente, o voto de qualidade. 
 
Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades previstas no caput acima, será 
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Diretores. 
 
Parágrafo 4º - Os Diretores poderão participar das reuniões da Diretoria 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 Diretor Presidente por carta, fac- símile ou correio 
eletrônico, logo após o término da reunião. 
 
ARTIGO 24 – No caso de vacância de cargo de Diretoria em decorrência de morte, renúncia, 
restituição ou outras hipóteses previstas em lei, o Conselho de Administração deverá reunir-
se em até 15 (quinze) dias contados do evento e promover a eleição do substituto para 
completar o mandato do substituído. 
 
ARTIGO 25 - A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao 
funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais especiais que 
sejam, incluindo para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais 
ou estatutárias pertinentes. Observados os valores de alçada da Diretoria fixado pelo 
Conselho de Administração nos casos previstos neste Estatuto Social, compete-lhe 
administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: 
 
(a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social, as deliberações do Conselho de 

Administração e da Assembleia Geral e a legislação aplicável; 
 
(b) elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as 

demonstrações financeiras da Companhia acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício 
anterior, para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; 
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(c) propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de capital e o 

plano de negócios, revistos e aprovados anualmente; 
 
(d) deliberar sobre a instalação e o fechamento de filiais, depósitos, centros de 

distribuição, escritórios, seções, agências, representações por conta própria ou de 
terceiros, em qualquer ponto do País ou do exterior;  
 

(e) apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômico-
financeiro e patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas; 
 

(f) autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou 
subsidiárias integrais, cujo valor seja correspondente a até 5% do patrimônio líquido, 
ressalvados os contratos de leasing e de financiamento que tenham por objeto bens 
operacionais, para os quais não será necessária a autorização, sendo expressamente 
vedada a outorga de garantias a obrigações de terceiros e prestação de aval ou fiança 
em benefício de terceiros; e  

 
(g) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia 

Geral ou do Conselho de Administração. 
 
ARTIGO 26 - Compete ao Diretor Presidente: (i) executar e fazer executar as deliberações das 
Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a 
Companhia; (iii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual e do plano de negócios da 
Companhia; (iv) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações 
da Companhia, no Brasil e no exterior; (v) coordenar as atividades dos demais Diretores da 
Companhia e de suas subsidiárias, no Brasil ou no exterior, observadas as atribuições 
específicas previstas neste Estatuto Social; (vi) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas 
da Companhia e orientar a publicidade institucional; (vii) convocar e presidir as reuniões da 
Diretoria; (viii) representar pessoalmente, ou por mandatário que nomear, a Companhia nas 
assembleias ou outros atos societários de sociedades das quais participar; e (ix) outras 
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de 
Administração. 
 
ARTIGO 27 - Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar 
as áreas de finanças e contábil da Companhia; (ii) colaborar na elaboração do orçamento anual; 
(iii) dirigir e orientar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e 
administração de recursos, observando as políticas de hedge pré-definidas pelo Conselho de 
Administração; (iv) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas 
pelo Conselho de Administração.  
 
ARTIGO 28 - Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) coordenar, administrar, 
dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como representar a 
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Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3, o Banco 
Central do Brasil e os demais órgãos de controle e demais instituições relacionados às 
atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior; (ii) prestar 
informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais Bolsas de Valores em que a 
Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, a agências de rating quando aplicável 
e aos demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, 
conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (iii) manter atualizado os registros da 
Companhia perante à CVM e à B3; e (iv) outras atribuições que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Conselho de Administração.  
 
Parágrafo Único. Compete aos demais Diretores, se eleitos, sem prejuízo a suas obrigações 
específicas, auxiliar o Diretor Presidente na coordenação, administração, direção e supervisão 
dos negócios da Companhia, de acordo com as atribuições que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Conselho de Administração. 
 
ARTIGO 29 - A Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) pela assinatura 
conjunta de 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente ou, na sua ausência, o 
Diretor Financeiro ou o Diretor de Relações com Investidores, ou (ii) pela assinatura de um 
Diretor em conjunto com um procurador, desde que investido de especiais e expressos 
poderes; ou ainda (iii) pela assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto, desde que 
investidos de especiais e expressos poderes. 
 
Parágrafo 1º. Todas as procurações serão outorgadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, 
sendo um deles o Diretor Presidente, mediante mandato com poderes específicos e prazo 
determinado, exceto nos casos de procurações ad judicia, caso em que o mandato pode ser 
por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou particular. 
 
ARTIGO 30 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Sociedade, 
os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou 
digam respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, 
tais como fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando (i) 
em favor de subsidiárias ou sociedades controladas pela Companhia; ou (ii) expressamente 
aprovados pelo Conselho de Administração em reunião, nestes atos, representada por no 
mínimo 2 (dois) Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, ou por um diretor e um 
procurador com poderes específicos para a prática do ato. 
 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO FISCAL 

 
ARTIGO 31 - O Conselho Fiscal terá funcionamento não permanente e será instalado por 
deliberação da Assembleia Geral ou nas hipóteses previstas em lei. 
 
Parágrafo 1º - A Assembeia Geral elegerá os membros do Conselho Fiscal. 
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Parágrafo 2º - 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. 
 
ARTIGO 32- O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e de igual 
número de suplentes, residentes no país, acionistas ou não, todos qualificados sob a exigência 
legal. 
 
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pelos demais Conselheiros 
Fiscais na primeira reunião após sua instalação. 
 
ARTIGO 33 - O Conselho Fiscal assim eleito terá as atribuições e poderes que lhe são conferidos 
por lei. 
 
ARTIGO 34 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger, respeitado o limite legal. 
 

CAPÍTULO VI 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
ARTIGO 35 - 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. 
 
Parágrafo Único - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas por 
auditores independentes registrados na CVM.  
 
ARTIGO 36 - A Companhia poderá, a critério da Diretoria, levantar balanços trimestrais ou 
semestrais, ou, ainda, balanços intermediários, em períodos menores. 
 

CAPÍTULO VII 
DA DESTINAÇÃO DO LUCRO 

 
ARTIGO 37 - Levantado o balanço patrimonial, serão observadas, quanto à distribuição do 
resultado apurado as seguintes regras: 

 
(a) do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os 

prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda e a contribuição 
social; 
 

(b) após deduzidas as parcelas descritas no item “(a)” acima, será deduzida importância a 
ser distribuída a título de participação dos empregados nos resultados da Companhia, 
conforme determinação do Conselho de Administração em observância ao Plano de 
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Participação nos Resultados; 
 

(c) observadas as condições e os limites dos parágrafos do artigo 152 da Lei das 
Sociedades por Ações, será deduzida a importância a título de participação dos 
administradores nos lucros da Companhia, conforme determinado pelo Conselho de 
Administração em observação ao Plano de Participação nos Resultados; 
 

(d) após deduzidas as condições descritas nos itens (a), (b) e (c) acima e observadas as 
disposições do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, será deduzido 5% (cinco 
por cento) para o fundo de reserva legal até que atinja a 20% (vinte por cento) do 
Capital Social; 
 

(e) os lucros remanescentes terão as seguintes destinações: (i) 25% (vinte e cinco por 
cento) para o pagamento do dividendo obrigatório; e (ii) até 75% (setenta e cinco por 
cento) para reserva de Investimentos, inclusive em Expansão, que terá por fim 
assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante, não 
podendo esta reserva ultrapassar o capital social. 

 
Parágrafo 1º - O saldo do lucro que não for utilizado para constituir a reserva de que trata o 
item i da alínea “d” deste artigo, nem retido nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades 
por Ações, poderá ser utilizado: (a) na distribuição de dividendos, a qualquer momento e; (b) 
na incorporação ao capital social. 
 
Parágrafo 2º - A Companhia poderá distribuir, autorizada pelo Conselho de Administração, 
dividendos intermediários, "ad referendum" da Assembleia Geral. 
 
Parágrafo 3º - A Companhia poderá, autorizada pelo Conselho de Administração, 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 38 - 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. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA LIQUIDAÇÃO 

 
ARTIGO 39 - A Companhia dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos legais, competindo 
à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante ou liquidantes e o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação, caso seu funcionamento seja 
solicitado por acionistas que perfaçam o quórum estabelecido em lei ou na regulamentação 
expedida pela CVM, determinando-lhes os poderes e a remuneração. 
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CAPÍTULO IX 

DA ALIENAÇÃO DE CONTROLE 
 
ARTIGO 40 - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma 
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a 
condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações 
de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as condições e 
os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo 
Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. 
 
Parágrafo 1º - Em caso de alienação indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor 
atribuído à Companhia para os efeitos do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração 
justificada desse valor. 
 
Parágrafo 2º - Para os fins deste Artigo 40, entende-se por “controle” e seus termos correlatos 
o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, 
independentemente da participação acionária detida. 
 

CAPÍTULO X 
DA REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA 

 
ARTIGO 41 - Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base 
acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo 
Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida 
reorganização.  
 
Parágrafo Único - Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam 
pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em Circulação da 
Companhia presentes na assembleia geral deverão dar anuência a essa estrutura. 
 

CAPÍTULO XI 
DA SAÍDA VOLUNTÁRIA DO NOVO MERCADO 

 
ARTIGO 42 - Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária 
do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na 
regulamentação editada pela CVM sobre OPA para cancelamento de registro de companhia 
aberta e os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, o pedido 
de nova avaliação da Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações; (ii) 
acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a OPA 
ou concordar expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação 
das ações.  
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Parágrafo Único - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da 
realização de oferta pública mencionada neste Artigo, na hipótese de dispensa aprovada em 
Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. 
 

CAPÍTULO XII 
DA OFERTA PÚBLICA POR AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 
ARTIGO 43 - Qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, 
fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou outra 
forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior, ou 
Grupo de Acionistas que venha a adquirir ou se torne titular, direta ou indiretamente, por 
qualquer motivo, de ações de emissão da Companhia; ou de outros direitos, inclusive usufruto 
ou fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 
15% (quinze por cento) do seu capital social (“Pessoa Relevante”) deverá efetivar uma oferta 
pública de aquisição de ações específica para a hipótese prevista neste artigo para aquisição 
da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na 
regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e os termos deste artigo. A Pessoa 
Relevante deverá realizar a referida oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na 
titularidade de ações ou direitos em quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) 
do capital social da Companhia.  
 
Parágrafo 1º - A OPA deverá observar obrigatoriamente os seguintes procedimentos: 
(a) ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia;  
(b) ser efetivada em leilão a ser realizado na B3;  
(c) ser lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no Parágrafo 2º deste 
Artigo, conforme aplicável; 
(d) o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na oferta pública 
de aquisição de ações de emissão da Companhia; 
(e) ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários, 
permitir-lhes a adequada informação quanto à Companhia e ao Acionista Adquirente, e dotá-
los dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto à 
aceitação da OPA; e 
(f) ser imutável e irrevogável após a publicação no edital de OPA, nos termos da Instrução 
CVM nº 361/02. 
 
Parágrafo 2º - O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não 
poderá ser inferior ao maior valor entre (i) 150% (cento e cinquenta por cento) do valor 
econômico apurado em laudo de avaliação; (ii) 150% (cento e cinquenta por cento) do preço 
de emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição 
pública ocorrido no período de 12 (doze) meses que anteceder a data em que se tornar 
obrigatória a realização da OPA nos termos deste Artigo, devidamente atualizado pelo IPCA – 
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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, até o momento do 
pagamento; (iii) 150% (cento e cinquenta por cento) da cotação unitária média das ações de 
emissão da Companhia, durante o período de 90 (noventa) dias anterior à realização da OPA, 
ponderada pelo volume de negociação, na bolsa de valores em que houver o maior volume 
de negociações das ações de emissão da Companhia; e (iv) 150% (cento e cinquenta por 
cento) do maior valor pago pela Pessoa Relevante por ações da Companhia em qualquer tipo 
de negociação, no período de 12 (doze) meses que anteceder a data em que se tornar 
obrigatória a realização da OPA nos termos deste Artigo. Caso a regulamentação da CVM 
aplicável à OPA prevista neste caso determine a adoção de um critério de cálculo para a 
fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia na OPA que resulte em preço de 
aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da OPA prevista aquele preço de 
aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM. 
 
Parágrafo 3º - Para fins do cálculo do percentual de 15% (quinze por cento) do capital total 
descrito no caput deste artigo, não serão computados os acréscimos involuntários de 
participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, resgate de ações 
ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.  

 

Parágrafo 4º - O laudo de avaliação de que trata o parágrafo 2º acima deverá ser elaborado 
por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independente 
quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e controladores, devendo 
o laudo também satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei das Sociedades 
por Ações e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo da lei. A 
escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor 
econômico da Companhia será de competência privativa do Conselho de Administração. Os 
custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente pela Pessoa 
Relevante. 

 

Parágrafo 5º - A exigência de OPA prevista neste artigo não excluirá a possibilidade de outro 
acionista da Companhia formular outra oferta pública concorrente ou isolada, ou, de a própria 
Companhia formular oferta pública para fins de cancelamento de seu registro, nos termos da 
regulamentação aplicável. 
 
Parágrafo 6º - A exigência da oferta pública prevista neste artigo não se aplica na hipótese de 
uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 
15% do total das ações de sua emissão, em decorrência:   
 
(a) de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 
30 (trinta) dias contados do evento relevante; 
(b) da incorporação de outra sociedade pela Companhia;   
(c) da incorporação de ações de outra sociedade pela Companhia; 
(d) do cancelamento de ações em tesouraria; 
(e) do resgate de ações; ou 
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(f) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que 
tenha sido aprovada em Assembleia Geral, convocada pelo Conselho de Administração, e cuja 
proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações 
com base em valor econômico obtido a partir de um laudo de avaliação da Companhia 
realizada por instituição especializada que atenda aos requisitos do Estatuto Social. 
 
Parágrafo 7º - Na hipótese da Pessoa Relevante não cumprir com as obrigações impostas por 
este artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a 
realização ou solicitação do registro da OPA, ou (ii) para atendimento das eventuais 
solicitações ou exigências da CVM e da B3, o Conselho de Administração da Companhia 
convocará a Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Adquirente não poderá 
votar, para deliberar a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Adquirente que não 
cumpriu com qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme o disposto no artigo 120 
da Lei das S.A. 
 
Parágrafo 8º - Os custos de elaboração do laudo de avaliação devem ser suportados 
integralmente pelos responsáveis pela efetivação da OPA. 

 

CAPÍTULO XIII 
DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
Seção I 

Da Arbitragem 
 
ARTIGO 44 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, 
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a 
Câmara de Arbitragem do Novo Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer 
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da 
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas 
no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela B3, 
neste Estatuto Social, nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, nas disposições da Lei 
nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforma alterada, nas normas editadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, no Regulamento do Novo 
Mercado e nos regulamentos da B3, no Contrato de Participação no Novo Mercado e nas 
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, perante a 
Câmara de Arbitragem do Mercado, nos termos de seu Regulamento de Arbitragem. 
 
Parágrafo 1º - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do 
procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e 
quando necessário, requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em 
procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer 
medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito será 
imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído. 
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Parágrafo 2º - A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, 
bem como à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O 
Tribunal Arbitral será formado por árbitro(s) escolhido(s) na forma estabelecida no 
procedimento de Arbitragem Ordinária ou Sumária previsto no Regulamento de Arbitragem 
da Câmara de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem 
deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e 
julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem da Câmara 
de Arbitragem do Mercado. 
 

CAPÍTULO XIV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
ARTIGO 45 - A Companhia observará, quando aplicável, os acordos de acionistas arquivados 
em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia 
Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, 
signatário de Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida 
em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também 
expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à 
oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores 
mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. 
 
ARTIGO 46 - Os casos omissos, não previstos neste Estatuto Social nem em Acordo de 
Acionistas registrado na sede social, serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de 
acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Regulamento do Novo 
Mercado . 
 
ARTIGO 47 - A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, 
sendo vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em 
Assembleia Geral ou em reunião do Conselho de Administração contrários aos seus termos. 
 
ARTIGO 48 - Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do 
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante 
do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. 
 
ARTIGO 49 - As disposições contidas no Artigo 2º, Parágrafo 1º do Artigo 5º, item (n) do Artigo 
8º, Artigo 11, Parágrafo 1º e Parágrafo 3º do Artigo 12, Parágrafo 1º e Parágrafo 2º do Artigo 
13, item (jj) do Artigo 18, Artigo 40, Artigo 41, Artigo 42 e Artigo 44 somente terão eficácia a 
partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser 
celebrado entre a Companhia e a B3.  
 

* * * * 
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ANEXO II 

Termo de Posse 

  



TERMO DE POSSE 

Eu, JOSE PASCHOAL ROSSElTI, brasileiro, casado, economista, portador da G~dula de identidade 

RG n° 2.844.865-0 e inscrito no cadastro Nacional da Pessoa Fisica do Ministerio da Econom1a 

(CPF/ME) sob o n° 016.391.880-53, com enderec;o comercial na Odade de Maringa, Estado do 

Parana, na Avenida carlos Correia Borges, n° 1.188, Jardim Guapore, CEP 87060-000, tendo sido 

eleito para o cargo de membro independente do Conselho de Administra<;.30 da COMPANHIA 

SULAMERICANA DE DISTRIBUI(:AO, sociedade por a<;oes com registm de companhia aberta sob 

analise da Comissao de Valores Mobiliarios ("QLM"), com sede na Cidade de Maringa, Estado do 

Parana, na Avenida Carlos Correia Borges, no 1.188, Jardim Gua~re, CEP 87060-000, inscrita no 

cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da Econom1a (CNPJ/ME) sob o 

no 11.517.841/0001-97 ("Comoanhia"), com mandato ate 03 de agosto de 2021, declare aceitar 

minha elei<;ao e assumir o compromis.so de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu 

cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declare atender as disp::isi<;oes do 

Artiga 1'17 da Lei n° 6.40'1de15 de dezembro de 1976, pelo que firmo este Termo de Posse. 

Declaro, outrossim, nao estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impe<;am de 

exercer a atividade empresaria, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei n° 6.404 de 15 de 

dezembro de 1976. 

Para os fins do Artiga 149, Paragrafo 2°, da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, declare que 

receberei eventuais cita<;oes e intima<;oes em processes adm1rnstrativos e 1udic1a1s relatives a atos de 

minha gestao no enderei;o acima indicado, sendo que eventual alterai;ao sera comunicada p::ir escrito 

a Companhia. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declare estar sujeito a clausula 

compromiss6ria prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da 

Companhia. 



 

9 
 
SP - 28403738v1  

ANEXO III 

Termo de Posse 

  



 

 
 

TERMO DE POSSE  

 

Eu, NELSON BECHARA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 8601081 e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia (CPF/ME) 
sob o nº 127.583.858-80, com endereço comercial na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na 
Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, Jardim Guaporé, CEP 87060-000, tendo sido eleito para o 
cargo de membro independente do Conselho de Administração da COMPANHIA SULAMERICANA 
DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade por ações com registro de companhia aberta sob análise da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na 
Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, Jardim Guaporé, CEP 87060-000, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 11.517.841/0001-97 
(“Companhia”), com mandato até 03 de agosto de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o 
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e 
o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 
15 de dezembro de 1976, pelo que firmo este Termo de Posse. 

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de 
exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976. 

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, declaro que 
receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de 
minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito 
à Companhia. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito à cláusula 
compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da 
Companhia. 

 

São Paulo, 03 de agosto de 2020. 

 

____________________________________________ 

NELSON BECHARA FILHO 
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ANEXO IV 

Termo de Posse 

  



Dedarot outrossim1, nao estar 'nrur:so em nenhum dOs mes ~stns em 
exercer a atlvfdade empresari,a, estando d 'ente do di :pas.to no ,,.-··--

dezembro de 1976,. 

Para os fiPS do Artigo 149, Paragraro 2°, da lei no 6.40'\ de 15 de dei.em ro e 1976, aro q 

recebereJ eventuais dta~ e tntima&Oes em proassos aam\n stratlvos e judlda\s rela ws a ams de 

minha gestao no en~ adma indicado, sendo que eventua\ a\tera\°;iosera comun\rada PQf esr.t.\TJ 

a Companhla. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, dedaro esmr Sl.lleltD ii di!.IJSU\il 

camprom1ssOlia prevlsta no Regulamento do Novo Mercado e transaita no Es\:at.U\O sooa\ dil 

eo,mpanhja. 

-
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ANEXO V 

Termo de Posse 

  



TERMO DE POSSE 

Eu, FRANCISCO JOSE NOGAROLI NETO, brasileiro, casado, empresario, portador da cedula de 

identidade RG no 6.593.802-2 e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Ffsica do Ministerio da 

Economia (CPF/ME) sob o no 004.723.119-05, com enderec;o comercial na Cidade de Maringa, Estado 

do Parana, na Avenida Carlos Correia Borges, n° 1.188, Jardim Guapore, CEP 87060-000, tendo sido 

eleito para o cargo de membro do Conselho de Administrac;ao da COMPANHIA SULAMERICANA 

DE DISTRIBUI~AO, sociedade par ac;oes com registro de companhia aberta sob analise da 

Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), com sede na Cidade de Maringa, Estado do Parana, na 

Avenida Carlos Correia Borges, no 1.188, Jardim Guapore, CEP 87060-000, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da Economia (CNPJ/ME) sob o no 11.517.841/0001-97 

f'Comoanhia"), com mandato ate 03 de agosto de 2021, declaro aceitar minha eleic;ao e assumir o 

compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e 

o Estatuto Social da Companhia e declaro atender as disposic;oes do Artigo 147 da Lei no 6.404 de 

15 de dezembro de 1976, pelo que firmo este Termo de Posse. 

Declaro, outrossim, nao estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impec;am de 

exercer a atividade ernpresaria, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei no 6.404 de 15 de 

dezembro de 1976. 

Para os fins do Artigo 149, Paragrafo 2°, da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, declaro que 

receberei eventuais citac;5es e intimac;oes em processos administrativos e judidais relativos a atos de 

minha gestao no endere<;o acirna indicado, sendo que eventual altera<;ao sera comunicada par escrito 

a Companhia. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito a clausula 

compromiss6ria prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da 

Companhia. 

FRANCISCO JOSE NOGAROLI N 
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ANEXO VI 

Termo de Posse 

  



TERMO DE POSSE 

Eu, CARLOS ALBERTO TAVARES CARDOSO, brasileiro, casado, empresario, portador da cedula 

de identidade RG no 3.321.473-1 e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Fisica do Ministerio da 

Economia (CPF/ME) sob o n° 633.886.349-04, com endere<;o comercial na Cidade de Maringa, Estado 

do Parana, na Avenida Carlos Correia Borges, no 1.188, Jardim Guapore, CEP 87060-000, tendo sido 

eleito para o cargo de membro do Conselho de Administra<;ao da COMPANHIA SULAMERICANA 

DE DISTRIBUI~AO, sociedade por a<;aes com registro de companhia aberta sob analise da 

Comissao de Valores Mobiliarios C'CVM''), com sede na Cidade de Maringa, Estado do Parana, na 

Avenida Carlos Correia Borges, no 1.188, Jardim Guapore, CEP 87060-000, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Economia (CNPJ/ME) sob o n° 11.517.841/0001-97 

('Companhia''), com mandato ate 03 de agosto de 2021, declaro aceitar minha elei<;ao e assumir o 

compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e 

o Estatuto Social da Companhia e declaro atender as disposi<;oes do Artigo 147 da Lei no 6.404 de 

15 de dezembro de 1976, pelo que firmo este Termo de Posse. 

Declaro, outrossim, nao estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impe<;am de 

exercer a atividade empresaria, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei no 6.404 de 15 de 

dezembro de 1976. 

Para os fins do Artigo 149, Paragrafo 20, da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976, declaro que 

receberei eventuais cita<;aes e intima<;oes em processos administrativos e judiciais relativos a atos de 

minha gestao no endere<;o acima indicado, sendo que eventual altera<;ao sera comunicada por escrito 

a Companhia. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito a clausula 

compromiss6ria prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da 

Companhia. 

CARLOS ALBERTO AVARES CARDOSO 
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ANEXO VII 

Termo de Posse 

  



TERMO DE POSSE 

Eu, PAULO SERGIO CARDOSO, brasileiro, casado, empresario, portador da cedula de identidade 

RG n° 3.545.224-9 e inscrito no cadastro Nacional da Pessoa Ffsica do Ministerio da Economia 

(CPF/ME) sob o no 581.346.119-15, com enderec;o comercial na Cidade de Maringa, Estado do 

Parana, na Avenida Carlos Correia Borges, n° 1.188, Jardim Guapore, CEP 87060-000, tendo sido 

eleito para o cargo de membro do Conselho de Administrac;ao da COMPANHIA SULAMERICANA 

DE DISTRIBUI<;AO, sociedade por ac;oes com registro de companhia aberta sob analise da 

Comissao de Valores Mobiliarios ("QLM"), com sede na Cidade de Maringa, Estado do Parana, na 

Avenida carlos Correia Borges, n° 1.188, Jardim Guapore, CEP 87060-000, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da Economia (CNPJ/ME) sob o n° 11.517.841/0001-97 

('Companhia"), com mandato ate 03 de agosto de 2021, declaro aceitar minha eleic;ao e assumir o 

compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e 

o Estatuto Social da Companhia e declaro atender as disposic;6es do Artiga 147 da Lei n° 6.404 de 

15 de dezembro de 1976, pelo que firmo este Termo de Posse. 

Declaro, outrossim, nao estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impec;am de 

exercer a atividade empresaria, estando ciente do disposto no Artiga 147 da Lei no 6.404 de 15 de 

dezembro de 1976. 

Para os fins do Artiga 149, Paragrafo 20, da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, declaro que 

receberei eventuais citac;oes e intimac;6es em processos administrativos e judiciais relativos a atos de 

minha gestao no enderec;o acima indicado, sendo que eventual alterac;ao sera comunicada por escrito 

a Companhia. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito a clausula 

COf'Tlpromiss6ria prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da 

Companhia. 



 

14 
 
SP - 28403738v1  

ANEXO VIII 

Termo de Posse 

 



 

 
 

TERMO DE POSSE  

 

Eu, PATRICK JACQUES ALBERT LEDOUX, belga, casado, administrador, portador da cédula de 
identidade RNE nº V-031971-3E/DPMAF/DPF e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do 
Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 126.370.228-76, com endereço comercial na Cidade de 
Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, Jardim Guaporé, CEP 87060-
000, tendo sido eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da COMPANHIA 
SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade por ações com registro de companhia aberta sob 
análise da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Maringá, Estado do 
Paraná, na Avenida Carlos Correia Borges, nº 1.188, Jardim Guaporé, CEP 87060-000, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o 
nº 11.517.841/0001-97 (“Companhia”), com mandato até 03 de agosto de 2021, declaro aceitar 
minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu 
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do 
Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, pelo que firmo este Termo de Posse. 

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de 
exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976. 

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, declaro que 
receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de 
minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito 
à Companhia. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito à cláusula 
compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da 
Companhia. 

 

São Paulo, 03 de agosto de 2020. 

 

____________________________________________ 

PATRICK JACQUES ALBERT LEDOUX 
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COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO 

CNPJ/ME nº 11.517.841/0001-97 

NIRE 41.300.079.145 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2020 

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos [•] ([•]) dias do mês de [•] de 2020, às 18:00 horas, 

realizada única e exclusivamente de forma digital, por meio do aplicativo Zoom (<Zoom.Us>), 

nos termos do [parágrafo 4º do artigo 16] do Estatuto Social da Companhia Sulamericana de 

Distribuição (“Companhia”). 

PRESENÇA: [Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Sr. 

Jefferson Nogaroli; Sr. Francisco José Nogaroli Neto; Sr. Carlos Alberto Tavares Cardoso, Sr. 

Paulo Sergio Cardoso; Sr. Patrick Jacques Albert Ledoux; Sr. Nelson Bechara Filho; e Sr. José 

Paschoal Rossetti, restando dispensada a convocação.] 

MESA: Presidida pelo Sr. [Jefferson Nogaroli], e secretariada pela Sra. [Bárbara Merotti]. 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a fixação e justificativa do preço de emissão por unidade 

de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta pública de 

distribuição primária e secundária de Ações de emissão da Companhia (“Oferta”), a ser 

realizada no Brasil, com esforços de colocação de Ações no exterior; (ii) a aprovação do 

aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante 

a emissão de ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos 

atuais acionistas da Companhia, na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto 

no artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 

Sociedades por Ações”), e no artigo 4º, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia; 

(iii) a aprovação sobre os direitos relacionados às novas Ações; (iv) a aprovação do prospecto 

definitivo e do final offering memorandum a serem utilizados na Oferta; (v) a homologação 

do aumento de capital social da Companhia; (vi) a aprovação, ad referendum da próxima 

Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 4º do Estatuto Social da 

Companhia; (vii) a autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos os documentos 

relacionados à Oferta; e (viii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as 

providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e implementação das 

deliberações aqui consubstanciadas. 

 

DELIBERAÇÕES: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram 

aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 

 

(i) aprovar, no âmbito da Oferta, a fixação do preço de emissão de R$[●] por Ação objeto 

da Oferta (“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do 

procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de 

Bookbuilding”) conduzido por instituições integrantes do sistema de distribuição de 

valores mobiliários junto a investidores institucionais, em conformidade com o disposto 
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no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de 

dezembro de 2003, conforme alterada, justificando-se a escolha do critério de 

determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º do artigo 170 da Lei 

da Sociedade por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição 

injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações 

a serem subscritas e/ou adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de 

Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais 

apresentaram suas ordens de subscrição de Ações no contexto da Oferta; 

 

(ii) aprovar, em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima, o aumento do 

capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante 

de R$[●], o qual passará de R$[●] para R$[●], mediante a emissão de [●] novas ações 

ordinárias, cada uma no valor de R$[●], que serão objeto da Oferta, passando o capital 

social da Companhia de [●] ações ordinárias para [●] ações ordinárias, com a exclusão 

do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em 

conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, 

e nos termos do artigo 4º, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia; 

 

(iii) aprovar, ainda, que as novas ações emitidas, nos termos da deliberação tomada no 

item (ii) acima, terão os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia, 

nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao 

recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que 

vierem a ser declarados pela Companhia a partir da divulgação do anúncio de início da 

Oferta;  

 

(iv) aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na 

Oferta; 

 

(v) homologar, em razão da deliberação tomada no item (ii) acima, o aumento do capital 

da Companhia no montante de R$ [●], mediante a emissão de [●] novas ações 

ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal; 

 

(vi) face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens (ii) e (v) 

acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma 

do caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de 

capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 

integralizado, é de R$ [•] ([•]) dividido em [•] ([•]) ações ordinárias, 

nominativas, escriturais e sem valor nominal” 

 

(vii) autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos relacionados à 

Oferta, incluindo, mas não se limitando a: [(i) o “Instrumento Particular de Contrato 

de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de 
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Emissão da Companhia Sulamericana de Distribuição”; (ii) o “Instrumento Particular 

de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias 

de Emissão da Companhia Sulamericana de Distribuição”; (iii) o Placement Facilitation 

Agreement; e (iv) o Contrato de Prestação de Serviços da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão], que serão devidamente arquivados na sede social da Companhia, bem como 

a assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos documentos; e 

 

(viii)  autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias à realização da 

Oferta e ao cumprimento das deliberações tomadas nesta reunião do conselho de 

administração. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se 

lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. [Mesa: Presidente 

– Sr. Jefferson Nogaroli; Secretária – Sra. Bárbara Merotti. Membros do Conselho de 

Administração: Sr. Francisco José Nogaroli Neto; Sr. Carlos Alberto Tavares Cardoso, Sr. Paulo 

Sergio Cardoso, Sr. Nelson Bechara Filho e Sr. Patrick Jacques Albert Ledoux.] 

 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 

Maringá, [•] de [•] de 2020. 

 

Mesa: 

__________________________________ 

[Jefferson Nogaroli] 

Presidente 

____________________________________ 

[Bárbara Merotti] 

Secretária 
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1.  Responsáveis pelo formulário 

1.1 - Declaração e identificação dos responsáveis 

 

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário 

Carlos Alberto Tavares Cardoso  

Cargo do responsável Diretor Presidente 

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário 

Vladimir Fortes dos Santos 

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores 
 

Os diretores acima qualificados declaram que: 

 

a. reviram o formulário de referência; 

b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 

480/09, em especial aos arts. 14 a 19; e 

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

mobiliários por ele emitidos. 
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 

 

CARLOS ALBERTO TAVARES CARDOSO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME 

sob o nº 633.886.349-04, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na 

Rua Aristides Lobo, nº 36, apto. 1407, Zona 7, CEP 87.030-240, na qualidade de Diretor 

Presidente da Companhia Sulamericana de Distribuição, sociedade por ações, com sede na 

Avenida Carlos Correia Borges, nº 1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, na cidade de Maringá, 

estado do Paraná, República Federativa do Brasil (“Companhia”), para fins do item 1 do formulário 

de referência da Companhia, declara, na data deste formulário de referência, que: (i) reviu o 

formulário de referência; (ii) todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto 

na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19; e (iii) o conjunto de informações nele 

contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira da 

Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos. 

 

 

___________________________________________ 

CARLOS ALBERTO TAVARES CARDOSO 

Diretor Presidente 
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ITEM 1 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 

 

VLADIMIR FORTES DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 

106.122.358-23, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida 

Londrina, nº 1.534, casa 13, Zona 8, CEP 87.050-730, na qualidade de Diretor de Relações com 

Investidores da Companhia Sulamericana de Distribuição, sociedade por ações, com sede 

na Avenida Carlos Correia Borges, nº 1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, na cidade de 

Maringá, estado do Paraná, República Federativa do Brasil (“Companhia”), para fins do item 1 do 

formulário de referência da Companhia, declara, na data deste formulário de referência, que: (i) 

reviu o formulário de referência; (ii) todas as informações contidas no formulário atendem ao 

disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19; e (iii) o conjunto de informações 

nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira da 

Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos. 

 

 

___________________________________________ 

VLADIMIR FORTES DOS SANTOS 

Diretor de Relações com Investidores 
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2.  Auditores independentes 

2.1 / 2.2 - Identificação e remuneração dos auditores 

Possui auditor? SIM 

Código CVM 287-9 

Tipo Auditor Nacional 

Nome/Razão social PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes 

CPF/CNPJ 61.562.112/0002-01 

Data de contratação dos 
serviços 

01/01/2010 

Descrição do serviço 
contratado 

A PWC foi contratada para a prestação dos serviços de: 
(i) auditoria das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 31 de 

dezembro de 2019, 2018 e 2017, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as 
normas internacionais de contabilidade – International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB); 

(ii) revisão das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, contidas no Formulário de Informações 
Trimestrais - ITR referentes aos períodos findos em 31 de março e 30 de junho de 2020 elaboradas de acordo com o 

Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 
- Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB); 

(iii) relativos à procedimentos pré-acordados em conexão com a oferta pública de valores mobiliários da Companhia. 
 

A PwC não presta outros serviços além dos descritos acima. 

Montante total da 

remuneração dos 
auditores 

independentes 

segregado por serviço 

A remuneração dos auditores independentes paga no último exercício social foi de R$653.087,89, sendo que tal remuneração 

foi referentes apenas aos serviços de auditores não havendo quaisquer outros serviços prestados.  

Justificativa da 

substituição 

Não Aplicável. 

Razão apresentada pelo 
auditor em caso da 

Não Aplicável. 



 

9 
 

SP - 28425566v1  

discordância da 

justificativa do emissor 

Nome responsável 

técnico 

Período de prestação 

de serviço 

CPF Endereço 

Maurício Colombari 01/01/2015 a 31/12/2019 151.078.228-19 Av. Pedro Taques 294, 10º, Zona 3, Ed. Átrium - Centro Empresarial, 
Maringá, PR, Brasil, 87.030-000, Telefone: (44) 3472-2200 E-mail: 

mauricio.colombari@pwc.com 

Carlos Alexandre Peres 01/01/2020 a Atual 116.814.068-45 Av. Pedro Taques 294, 10º, Zona 3, Ed. Átrium - Centro Empresarial, 

Maringá, PR, Brasil, 87.030-000, Telefone: (44) 3472-2200 E-mail: 
carlos.peres@pwc.com 

mailto:mauricio.colombari@pwc.com
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2.3 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação a esta seção 2. 
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3.  Informações financeiras selecionadas 

3.1 - Informações financeiras 

(Reais) 
Últ. Inf. Contábil 

(30/06/2020) 
Exercício social 
(31/12/2019) 

Exercício social 
(31/12/2018) 

Exercício social 
(31/12/2017) 

Patrimônio Líquido 423.542.000,00 413.623.000,00 372.807.000,00 342.119.000,00 

Ativo Total 1.429.663.000,00 1.330.842.000,00 1.104.789.000,00 1.000.329.000,00 

Rec. Liq./Rec, Intermed. Fin./Prem. Seg. Ganhos 1.296.856.000,00 2.408.721.000,00 2.160.321.000,00 2.008.572.000,00 

Resultado Bruto 348.519.000,00 663.248.000,00 588.879.000,00 548.773.000,00 

Resultado Líquido 20.291.000,00 53.130.000,00 46.607.000,00 16.457.000,00 

Número de Ações, Ex-Tesouraria (Unidades) 338.659.316 329.978.905 320.366.356 314.016.167 

Valor Patrimonial de Ações (Reais Unidade) 1,250644 1,253482 1,163691 1,089495 

Resultado Básico por Ação 0,059915 0,161010 0,145480 0,052408 

Resultado Diluído por Ação 0,059915 0,161010 0,145480 0,052408 
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3.2 - Medições não contábeis 

(a) Informar o valor das medições não contábeis 

A Companhia divulgou nos últimos três exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 

2018 e 2017 e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 e de 2019 as 

seguintes medições não contábeis: 

 Período de seis meses 
encerrado em 30 de junho de 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 

(Em milhares 
de reais) 

2020 2019 2019 2018 2017 

EBITDA 78.030 72.609 172.547 121.035 87.754 

Margem 
EBITDA 

6,0% 6,4% 7,2% 5,6% 4,4% 

EBITDA 
Ajustado  

74.291 64.401 155.633 99.830 74.714 

Margem 
EBITDA 
Ajustado 

5,7% 5,7% 6,5% 4,6% 3,7% 

EBITDA 
Ajustado - 
excluindo os 
efeitos da 
adoção do 
IFRS 16 

54.881 45.384 120.224 99.830 74.714 

Margem 
EBITDA 
Ajustado - 
excluindo os 
efeitos da 
adoção do 
IFRS 16 

4,2% 3,9% 5,0% 4,6% 3,7% 

Lucro líquido 
Ajustado - 
excluindo os 
efeitos da 
adoção do 
IFRS 16 

25.169 18.902 60.641 46.607 16.457 

Dívida Líquida 95.851 153.130 93.550 100.670 121.208 

 

EBITDA 

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros 
Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil divulgada 

pela Companhia em consonância com a Instrução CVM nº 527/12.  

O EBITDA representa a geração operacional de caixa da Companhia, ou seja, indica a capacidade 
da empresa em gerar caixa a partir de seus ativos operacionais, consistindo no lucro líquido 

adicionado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo 

resultado financeiro líquido e pelas despesas com depreciação e amortização.  

Margem EBITDA 
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A margem EBITDA é calculada pela divisão do EBITDA pela receita operacional líquida. 

EBITDA Ajustado  

O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil de rentabilidade calculada excluindo do 

EBITDA/LAJIDA (i) efeitos não recorrentes totalizaram um efeito líquido de (a) outras receitas 
operacionais referem-se ao ajuste a valor presente dos custos das mercadorias vendidas 

calculados utilizando a taxa Selic sobre o giro dos nossos estoques, sendo que em 30 de junho 

de 2020 e 2019 totalizaram o montante de R$7.781 mil e R$8.922 mil respectivamente e nos 
exercícios exercício em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, totalizaram os montantes de 

R$18.009 mil, R$16.946 mil, R$20.271 mil respectivamente; e (b) R$4.042 mil no período de seis 
meses findo em 30 de junho de 2020, sendo que R$6.228 mil está relacionado com as despesas 

nas frentes de segurança e combate à COVID-19, tais como, equipamentos de proteção (EPIs) e 
custos de afastamentos de funcionários do grupo de risco, crédito de R$ 5.109 relacionado à 

créditos fiscais da recuperação de ICMS-ST de exercícios anteriores, despesas de R$ 1.280 

relacionadas à provisões/despesas com processos trabalhistas de anos anteriores, e despesas no 
valor de R$ 1.643 relacioado a outros projetos pontuais não recorrentes relacionados a operação 

de abertura de capital, (b) R$714 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, 
totalmente relacionados à despesas com projetos de melhoria de rentabilidade de margens, 

(c)  R$1.095 mil em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, que referiu-se 

a despesas pontuais de projetos não recorrentes relacionados a rentabilidade de margens e 
aquisições de duas novas lojas, (d)  R$4.259 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 

2018 que são decorrentes de créditos tributários de produtos sujeitos ao simples nacional, 
apurados de anos anteriores no montante de R$4.125 mil, e ainda despesas com projetos 

pontuais no montante de R$832 mil relacionados a clusterização de lojas e sortimento e gastos 
de M&A e receita na venda de terreno no montante de R$966 mil, (e) R$7.231 mil no exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2017, de perdas pontuais com adiantamento a 

fornecedores efetuados em anos anteriores no montante de R$5.000 mil, reversão de provisões 
trabalhistas e fiscais de anos anteriores no montante e R$1.571 mil e custos com projetos 

pontuais de melhoria na produtividade no montante de R$ 660 mil 

A Administração utiliza a medida em suas análises por entender que, dessa maneira, despesas e 

receitas excepcionais e outros lançamentos extraordinários que podem comprometer a 

comparabilidade e análise dos resultados são eliminados.  

Margem EBITDA Ajustado 

A margem EBITDA Ajustado é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional 

líquida.  

O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas 

contábeis reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ("BR GAAP") nem pelas 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards 

("IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"), não representam o 
fluxo de caixa para os exercícios apresentados e não devem ser considerados como substitutos 

para o lucro líquido (prejuízo) do exercício, como indicadores do desempenho operacional, como 
substitutos do fluxo de caixa, como indicador de liquidez ou como base para a distribuição de 

dividendos. Não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com 

títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. 

EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 

O EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 é uma medição não contábil de 
rentabilidade calculada que exclui do EBITDA/LAJIDA Ajustado as despesas de aluguel das lojas 

em operação, pagos de acordo com os termos definidos em nossos contratos de locação. A partir 

de 1º de janeiro de 2019, a Companhia passou a adotar o IFRS-16 (arrendamentos) e todos os 
contratos de locação de propriedades de terceiros, passaram a ser considerados como ativo 
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imobilizado em contrapartida de um passivo de curto e longo prazo conforme o prazo do contrato 

locatício. 

A Administração utiliza a medida em suas análises por entender que, dessa maneira os efeitos 

do IFRS-16 (arrendamentos) e outros lançamentos extraordinários que podem comprometer a 

comparabilidade e análise dos resultados são eliminados.  

Margem EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 

A margem EBITDA Ajustado é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional 

líquida. 

O EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas 
contábeis reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ("BR GAAP") nem pelas 

Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards 
("IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"), não representam o 

fluxo de caixa para os exercícios apresentados e não devem ser considerados como substitutos 

para o lucro líquido (prejuízo) do exercício, como indicadores do desempenho operacional, como 
substitutos do fluxo de caixa, como indicador de liquidez ou como base para a distribuição de 

dividendos. Não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com 

títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.  

Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 

O Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 é a resultante do somatório 
do lucro líquido do exercício mais a depreciação e as despesas financeiras do arrendamento 

subtraídas despesas de aluguéis (efeitos IFRS-16).  

O Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 é utilizado pela Companhia 

por entender que, dessa maneira, os efeitos da adoção do IFRS-16 (arrendamentos), adotado 
desde 1º de janeiro de 2019, são eliminados. Em razão da adoção do IFRS-16, todos os contratos 

de locação de propriedades de terceiros, passaram a ser considerados como ativo imobilizado em 

contrapartida de um passivo de curto e longo prazo conforme o prazo do contrato locatício.  

DÍVIDA LÍQUIDA 

A Dívida Líquida é a resultante do somatório dos Empréstimos, Financiamento e Debêntures de 
curto e longo prazos presentes no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante da Companhia 

subtraídos de Caixa e Equivalentes de Caixa presentes no Ativo Circulante e no Ativo Não 

Circulante da Companhia. 

A Dívida Líquida é uma medição não contábil utilizada pela Companhia como medida de 

performance para efeito gerencial e para comparação com sociedades similares. Embora a forma 
de calcular a Dívida Líquida siga um método padronizado, a Companhia não pode garantir que 

outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão o mesmo método. Nesse sentido, a 

Dívida Líquida divulgada pela Companhia pode não ser comparável à Dívida Líquida divulgada 

por outras sociedades. 

(b) Conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações 

financeiras auditadas 

O EBITDA e a margem EBITDA não são medidas de lucro em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e não representam os fluxos de caixa dos períodos apresentados e, 

portanto, não é uma medida alternativa aos resultados ou fluxos de caixa. A Companhia utiliza o 

EBITDA e a margem EBITDA como medidas de performance para efeito gerencial e para 
comparação com empresas similares. Embora o EBITDA possua um significado padrão, nos 

termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 527/12, a Companhia não pode garantir que 
outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado padrão. Nesse 
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sentido, caso o significado padrão instituído pela Instrução CVM nº 527/12 não seja adotado por 

outras sociedades, o EBITDA divulgado pela Companhia pode não ser comparável ao EBITDA 
divulgado por outras sociedades. Além disso, divulgações feitas anteriormente à entrada em vigor 

da Instrução CVM nº 527/12 por empresas que não foram obrigadas a retificá-las podem não 

adotar o significado padronizado instituído pela Instrução CVM nº 527/12. 

A tabela abaixo apresenta a conciliação do EBITDA, do EBITDA Ajustado, EBITDA Ajustado - 

excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16, da Margem EBITDA, da Margem EBITDA Ajustado e 
da Margem EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 com os valores das 

demonstrações financeiras auditadas e/ou das informações financeiras revisadas:  

 Período de seis meses 
encerrado em 30 de junho 

de 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

(Em milhões 
de reais) 

2020 2019 2019 2018 2017 

Lucro líquido do 

exercício 
20.291 15.318 53.130 46.607 16.457 

(+) IRPJ/CSSL 
corrente e 
diferido 

6.250 3.794 18.909 16.255 9.789 

(+) Resultado 
financeiro, 
líquido 

14.452 18.640 32.567 35.524 41.166 

(+) Resultado 
financeiro, 
arrendamentos 

12.725 10.767 18.113 - - 

(+) Depreciação 
e amortização 

12.750 12.256 25.021 22.649 20.342 

(+) Depreciação 
arrendamentos 

11.562 11.834 24.807 - - 

EBITDA 78.030 72.609 172.547 121.035 87.754 

Receita 
operacional 
líquida 

1.296.856 1.139.788 2.408.721 2.160.321 2.008.572 

Margem 
EBITDA 

6,0% 6,4% 7,2% 5,6% 4,4% 

Outras receitas 
operacionais1  

(7.781) (8.922) (18.009) (16.946) (20.271) 

Efeitos não 
recorrentes2 

4.042 714 1.095 (4.259) 7.231 

EBITDA 
Ajustado 

74.291 64.401 155.633 99.830 74.714 

Margem 
EBITDA 
Ajustado 

5,7% 5,7% 6,5% 4,6% 3,7% 

Efeito IFRS-163 (19.409) (19.017) (35.409) - - 

EBITDA 
Ajustado - 
excluindo os 
efeitos da 
adoção do 
IFRS 16 

54.881 45.384 120.224 99.830 74.714 
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Margem 
EBITDA 

Ajustado - 
excluindo os 
efeitos da 
adoção do 
IFRS 16 
 

4,2% 3,9% 5,0% 4,6% 3,7% 

1 Outras receitas operacionais referem-se ao ajuste a valor presente dos custos das mercadorias vendidas calculados 
utilizando a taxa Selic sobre o giro dos nossos estoques. Em 30 de junho de 2020 e 2019 totalizaram o montante de 
R$7.781 mil e R$8.922 mil respectivamente. Já nos exercícios exercício em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, 

totalizaram os montantes de R$18.009 mil, R$16.946 mil, R$20.271 mil respectivamente. 

2 Efeitos não recorrentes totalizaram um efeito líquido de (a) R$4.042 mil no período de seis meses findo em 30 de junho 
de 2020, sendo que R$6.228 mil está relacionado com as despesas nas frentes de segurança e combate à COVID-19, tais 
como, equipamentos de proteção (EPIs) e custos de afastamentos de funcionários do grupo de risco, crédito de R$ 5.109 
relacionado à créditos fiscais da recuperação de ICMS-ST de exercícios anteriores, despesas de R$ 1.280 relacionadas à 
provisões/despesas com processos trabalhistas de anos anteriores, e despesas no valor de R$ 1.643 relacioado a outros 
projetos pontuais não recorrentes relacionados a operação de abertura de capital, (b) R$714 mil no período de seis meses 
findo em 30 de junho de 2019, totalmente relacionados à despesas com projetos de melhoria de rentabilidade de margens, 
(c)  R$1.095 mil em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, que referiu-se a despesas pontuais de 
projetos não recorrentes relacionados a rentabilidade de margens e aquisições de duas novas lojas, (d)  R$4.259 mil no 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 que são decorrentes de créditos tributários de produtos sujeitos ao 
simples nacional, apurados de anos anteriores no montante de R$4.125 mil, e ainda despesas com projetos pontuais no 
montante de R$832 mil relacionados a clusterização de lojas e sortimento e gastos de M&A e receita na venda de terreno 
no montante de R$966 mil, (e) R$7.231 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, de perdas pontuais 
com adiantamento a fornecedores efetuados em anos anteriores no montante de R$5.000 mil, reversão de provisões 
trabalhistas e fiscais de anos anteriores no montante de R$1.571 mil e custos com projetos pontuais de melhoria na 
produtividade no montante de R$ 660 mil. 

3 O ajuste refere-se a despesa de aluguel das lojas em operação, e são pagos de acordo com os termos definidos em 
nossos contratos de locação. A partir de 1º de janeiro de 2019, todos os nossos contratos de locação de propriedades de 
terceiros, passaram a ser considerados como ativo imobilizado em contrapartida de um passivo de curto e longo prazo 

conforme o prazo do contrato locatício. 

A tabela abaixo apresenta a conciliação do Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção 

do IFRS 16 com os valores das demonstrações financeiras auditadas e/ou informações financeiras 

revisadas: 

 Período de seis meses 
encerrado em 30 de junho 

de 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

(Em milhões 
de reais) 

2020 2019 2019 2018 2017 

Lucro líquido do 
exercício 

20.291 15.318 53.130 46.607 16.457 

(+) Depreciação 
arrendamentos 

11.562 11.834 24.807 - - 

(+) Resultado 
financeiro, 
arrendamentos 

12.725 10.767 18.113 - - 

(-) Despesas de 

aluguéis (Efeito 
IFRS-16) 

(19.409) (19.017) (35.409) - - 

Lucro líquido 
Ajustado - 
excluindo os 
efeitos da 
adoção do 
IFRS 16 

25.169 18.902 60.641 46.607 16.457 

1 O ajuste refere-se a despesa de aluguel das lojas em operação, e são pagos de acordo com os termos definidos em 
nossos contratos de locação. A partir de 1º de janeiro de 2019, todos os nossos contratos de locação de propriedades de 
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terceiros, passaram a ser considerados como ativo imobilizado em contrapartida de um passivo de curto e longo prazo 

conforme o prazo do contrato locatício. 

A tabela abaixo apresenta a conciliação da Dívida Líquida com os valores das demonstrações 

financeiras auditadas e/ou informações financeiras revisadas: 

(em R$ milhões) 
30/06/202

0 
30/06/2019 

31/12/201
9 

31/12/201
8 

31/12/201
7 

Dívida Bruta 238.232 166.447 141.271 18.719 175.845 

Empréstimos e financiamentos 
(passivo circulante) 

91.077 53.646 52.958 43.646 67.096 

Empréstimos e financiamentos 
(passivo não circulante) 

147.155 112.801 88.313 139.073 108.749 

(-) Caixa e equivalentes de caixa 142.381 13.317 47.721 82.049 54.637 

DÍVIDA LÍQUIDA  95.851 153.130 93.550 100.670 121.208 

 

(c) Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a 

correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações 

A Companhia entende que o EBITDA, o EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA, a Margem EBITDA 

Ajustado, o EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16, a Margem EBITDA 
Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16, o Lucro Líquido Ajustado - excluindo os 

efeitos da adoção do IFRS 16 e a Dívida Líquida são mais apropriados para a correta compreensão 
da sua condição financeira e do resultado de suas operações porque demonstra uma medida 

prática para aferir o seu desempenho operacional das atividades genuinamente ligadas ao seu 

objeto social, sendo usados internamente como medidas para avaliar produtividade e eficiência 
e demonstrando-se útil para avaliar o desempenho econômico-financeiro da Companhia. Além 

disso, a Companhia acredita que tais medições oferecem aos investidores uma melhor 
compreensão da sua capacidade de cumprir com suas obrigações e sua capacidade de obter 

novos financiamentos para seus investimentos e capital de giro. 
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3.3 - Eventos Subsequentes às últimas demonstrações financeiras 

Ocorreram os seguintes eventos após as últimas demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia, cuja emissão foi autorizada em 31 de julho de 2020:  

Impactos do COVID-19 nas nossas operações: 

Devido a situação sem precedentes com a disseminação do COVID-19, a Companhia atribuiu 
como prioridade máxima e imediata, a segurança e a saúde de seus funcionários e clientes. Ao 

mesmo tempo, possui a responsabilidade e o papel fundamental de garantir o fornecimento de 
alimentos para a comunidade. Os impactos financeiros destas medidas abrangem períodos de 

competência posteriores aos destas informações financeiras intermediárias e a Administração 

estima que estes impactos não são significativos, somados aos demais eventos descritos a seguir: 

• Implementação imediata de um comitê de crise que reuniu um conjunto de medidas de 

segurança abrangentes, tais como instalações de pias de higienização, álcool em gel e 
termômetros de aferição de temperatura nas entradas das lojas, barreiras de sanitização, 

máscaras e luvas, placas de acrílicos em locais de maior contato físico, distribuição de 

todos equipamentos de EPIs para proteção de funcionários. Estas ações estão em 
conformidade com as políticas e procedimentos exigidos pelos órgãos de saúde pública, 

em todas as lojas, centros de distribuição e nos escritórios; 

• Cumprimento aos rígidos protocolos nas lojas com a esterilização e higienização de todos 

os equipamentos e locais com maior frequência, apoio e implantação de sinalização de 
distanciamento, organização de filas para entrada nas lojas com objetivo de evitar 

aglomerações para manter distância segura entre os clientes, aumento do número de 

caixas preferenciais aos idosos e divulgação de informações em nossas lojas e redes 

sociais; 

• Controle de todos os estoques e principalmente de produtos mais sensíveis e prioritários, 
tais como alimentos de mercearia, produtos de higiene e limpeza, carnes e frutas e 

verduras, os quais são essenciais para o abastecimento das famílias de nossos clientes; 

• Fortalecimento e incremento de mais de 700 pessoas no quadro de funcionários das lojas, 
centros de distribuição e matriz, para dar suporte e complementar os funcionários 

afastados e remunerados que se encontram no grupo de risco;  

• Desenvolvimento acelerado de nossas capacidades no e-commerce, o qual apresentou 

expressivo crescimento da procura e do volume de vendas; 

• Negociações com fornecedores para equilibrar e conter os aumentos de despesas 

causados pela implantação de protocolos de segurança do COVID-19; 

• Ações solidárias através de nosso Instituto para ajudar pessoas em situação de 

vulnerabilidade, com doações em produtos de cesta básica e camas para hospitais 

públicos nas cidades em que a Companhia possui estabelecimentos. 

A crise causada pelo COVID-19 iniciou-se nas duas últimas semanas do trimestre findo em 31 de 
março de 2020, com isso o cenário atual revelou padrões atípicos de compras no segmento de 

varejo que observou um aumento do valor do ticket médio e uma redução no número de 

quantidade de tickets, reflexo da estocagem de alimentos e compras mais concentradas. Já nosso 
segmento de atacarejo percebeu uma queda nas vendas para os transformadores e pequenos 

comércios, que foi gradualmente compensada pelo aumento nas vendas para consumidores finais 

e revendedores produtos alimentares. 

Apesar de todos os desafios constatados e comentados, a Administração entende que não há, 

neste momento, a necessidade de reavaliação de estimativas contábeis, com a evidencia de que 
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foram mantidos os acordos comerciais e compras com fornecedores, os contratos de 

arrendamento e alugueis com os proprietários dos imóveis onde estão instaladas nossas lojas e 

as políticas de provisão e estimativas contábeis. 

Outros eventos 

Em julho de 2020, a Companhia inaugurou uma nova loja na cidade de Penápolis, Estado de São 

Paulo no segmento de varejo, totalizando, desta maneira, 57 lojas.  
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3.4 - Política de destinação dos resultados 

 2019 2018 2017 

a. Regras sobre 

retenção de 

lucros 

Levantado o balança patrimonial, a distribuição de resultados observará o seguinte: 

(i) do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os 

prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, (ii) depois será 

deduzida a importância a ser distribuída a título de participação dos empregados nos 

resultados da Companhia, conforme determinado pelo Conselho de Administra, de 

acordo com o Plano de Participação nos Resultados, (iii) observadas as condições e os 

limites dos parágrafos do Artigo 152 das Lei das S.A., será deduzida a importância a 

título de participação dos administradores nos lucros da Companhia, conforme 

determinado pelo Conselho de Administra, de acordo com o Plano de Participação nos 

Resultados, (iv) os lucros remanescentes terão a seguintes destinação (a) 5% para o 

fundo de reserva legal até que atinja 20% do capital social, (b) 25% para pagamento 

do dividendo obrigatório, e (c) até 70% para reserva de investimentos, inclusive em 

expansão, que tem por fim assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de 

capital fixo e circulante, não podendo esta reserva ultrapassar o capital social. 

a.i. Valores das 

retenções de 

lucros 

Reserva legal: 

R$ 2.656.470,32  

Reserva de Investimentos: 

R$26.973.791,65 

Reserva legal: 

R$ 2.330.347,14  

Reserva de Investimentos: 

R$ 21.438.848,43 

Reserva legal: 

R$ 822.680,49 

Reserva de Investimentos: 

R$ 4.804.756,90 

a.ii. Percentuais 

em relação aos 

lucros totais 

declarados 

A reserva legal representa 

5% do lucro declarado. 

A reserva de investimentos 

representa 51% do lucro 

declarado. 

A reserva legal representa 

5% do lucro declarado. 

A reserva de investimentos 

representa 46% do lucro 

declarado. 

A reserva legal representa 

5% do lucro declarado. 

A reserva de investimentos 

representa 29% do lucro 

declarado. 

b. Regras sobre 

distribuição de 

dividendos 

O estatuto social da Companhia prevê que pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, 

ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, seja anualmente distribuído aos 

acionistas a título de dividendo obrigatório. 

c. Periodicidade 

das distribuições 

de dividendos 

A política de distribuição de dividendos segue a regra da Lei das Sociedades por Ações, 

ou seja, de distribuição anual, podendo também a Companhia, por deliberação do 

Conselho de Administração, levantar balanço semestral e declarar dividendos à conta de 

lucro apurado nesses balanços. Ainda, o Conselho de Administração poderá declarar 

dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 

existentes no último balanço anual ou semestral. 

d. Restrições à Salvo pelo disposto na Lei das Sociedades por Ações, não há restrições quanto à 
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 2019 2018 2017 

distribuição de 

dividendos 

distribuição de dividendos pela Companhia. 

e. Regras, 

políticas, 

procedimentos 

ou práticas 

voltadas para a 

prevenção, 

detecção e 

remediação de 

fraudes e ilícitos 

praticados 

contra a 

administração 

pública 

A Companhia não possuía uma política de destinação de resultados formalizada, sendo 

a destinação dos resultados regida pelo Estatuto Social da Companhia. 
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido 

 (Reais) 
Últ. Inf. Contábil 

(30/06/2020) 
Exercício Social 

31/12/2019 
Exercício Social 31/12/2018 Exercício Social 31/12/2017 

Lucro líquido ajustado 0 50.474.000,00 44.276.000,00 15.635.000,00 

Dividendo distribuído em relação 
ao lucro líquido ajustado (%) 

0 46,55664 
51,58099 69,24209 

Taxa de retorno em relação ao 

patrimônio líquido do emissor (%) 
0 12,20290 

11,87639 4,57005 

Dividendo distribuído total 0 23.499.000,00 22.838.000,00 10.826.000,00 

Lucro líquido retido 0 26.975.000,00 21.438.000,00 4.809.000,00 

Data da aprovação da retenção - 30/04/2020 24/05/2019 27/03/2017 

 

Lucro líquido retido Montante 
Pagamento 
dividendo 

Montante Pagamento 
dividendo 

Montante 
Pagamento 
dividendo 

Montante 
Pagamento 
dividendo 

Juros Sobre Capital Próprio -        

Ordinária - - 23.499.000,00 Até 1/12/2020 11.769.000,00 28/05/2019 10.826.000,00 28/05/2018 

Dividendos -        

Ordinária - - - - 11.069.000,00 10/06/2019 - - 
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas 

Nos últimos 3 exercícios sociais, a Companhia não declarou dividendos à conta de lucros retidos 

ou reservas constituídas em exercícios anteriores. 
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3.7 - Nível de endividamento 

 

Exercício Social 
Soma do Passivo Circulante 

e Não Circulante 
Tipo de índice Índice de endividamento 

Descrição e motivo da 
utilização de outro índice 

30/06/2020 1.006.121.000,00 Índice de Endividamento 0,70374697  

31/12/2019 917.219.000,00 Índice de Endividamento 0,68920202  
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3.8 – Obrigações 

 

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020) 

Tipo de 
Obrigação 

Tipo de 
Garantia 

Inferior a um 
ano 

Um a três anos 
Três a cinco 

anos 
Superior a cinco 

anos 
Total 

Empréstimos e 

financiamentos 
Real 

60.649.202,39 37.366.040,33 0,00 0,00 98.015.242,72 

Empréstimos e 

financiamentos 
Quirografárias 

737.300,94 1.268.419,14 504.000,00 0,00 2.509.720,08 

Títulos de 

dívida 
Real 

29.690.144,72 55.022.623,53 28.272.416,22 24.721.424,23 137.706.608,70 

Total  91.076.648,05 93.657.083,00 28.776.416,22 24.721.424,23 238.231.571,50 

Observação 

Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas empréstimos e financiamentos (circulante / não circulante) apresentados nas informações 
financeiras trimestrais consolidadas da Companhia referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. 

 

 

Exercício social (31/12/2019) 

Tipo de 

Obrigação 

Tipo de 

Garantia 
Inferior a um 

ano 
Um a três anos 

Três a cinco 

anos 

Superior a cinco 

anos 
Total 

Empréstimos e 

financiamentos 
Real 30.448.417,70 41.942.915,79 6.575.724,68 0,00 78.967.058,17 

Empréstimos e 

financiamentos 
Quirografárias 954.237,54 1.295.466,42 806.400,00 0,00 3.056.103,96 

Títulos de 

dívida 
Real 21.555.358,09 37.692.340,00 0,00 0,00 59.247.698,09 
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Total  52.958.013,33 80.930.722,21 7.382.124,68 0,00 141.270.860,22 

Observação 

Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas empréstimos e financiamentos (circulante / não circulante) apresentados nas demonstrações 

financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
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3.9 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 3. 
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4.  Fatores de risco 

4.1 - Descrições dos fatores de risco 

O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a 
determinados O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a 
exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer 
valor mobiliário de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar 
cuidadosamente todas as informações contidas neste formulário de referência, bem como nos 
demais documentos divulgados pela Companhia, os riscos mencionados abaixo, bem como as 
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia. Os negócios da 
Companhia, situação financeira, resultado operacional, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios 
futuros da Companhia poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco 
descritos a seguir. O valor de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá 
diminuir em razão da ocorrência de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses 
em que os potenciais investidores poderão perder todo ou parte substancial de seu investimento 
nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos descritos abaixo são aqueles que a 
Companhia conhece e acredita que, na data deste formulário de referência, podem afetar 
adversamente a Companhia. Além disso, riscos adicionais não conhecidos atualmente ou 
considerados irrelevantes também poderão afetar adversamente a Companhia. 

Para os fins deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”, exceto se 
expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato 
de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” 
ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza 
ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira, 
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia, bem como 
no valor dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas neste 
item “4.1. Fatores de Risco” e no item “4.2. Riscos de Mercado” devem ser compreendidas nesse 
contexto. 

Não obstante a subdivisão deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”, 
determinados fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar a outros 
subitens dos itens acima mencionados. 

 (a) Riscos relacionados à Companhia  

A nossa distribuição de produtos depende de nosso centro de distribuição e 
dependemos do sistema de transportes e infraestrutura brasileiros para entregar 
nossos produtos, sendo que qualquer disrupção em nosso centro de distribuição ou 
atraso relacionado a transporte e infraestrutura pode afetar negativamente as nossas 
necessidades de abastecimento e a nossa distribuição de produtos a lojas e clientes.  

Dependemos de prestadores de serviços de logística contratados para garantir o transporte e a 

entrega dos produtos em nossas lojas. No segmento de supermercado, aproximadamente 72,5% 
dos nossos produtos são distribuídos por meio de nosso centro de distribuição localizado nos 

Municípios de Paiçandu/PR e de nosso depósito localizado em Lins/SP. No segmento de atacado 

de autosserviço, aproximadamente 49% dos nossos produtos são distribuídos por meio do nosso 

centro de distribuição ou/e nosso depósito. O sistema de transporte e a infraestrutura no Brasil 

são pouco desenvolvidos e necessitam de investimentos relevantes para funcionarem de forma 
eficiente e para atender às nossas necessidades comerciais. Quaisquer interrupções ou reduções 

significativas no uso da infraestrutura de transportes ou em suas operações nas cidades onde o 
centro de distribuição e o depósito da Companhia estão localizados, resultantes de desastres 

naturais, incêndio, inundações, acidentes, falhas em sistemas, greves (tais como a paralisação 

de caminhoneiros de maio de 2018) ou caso a capacidade de distribuição seja reduzida ou 
interrompida em função de questões regulatórias, ausência de licença ambiental válida, 

problemas sanitários, greves ou questões trabalhistas, bem como outras causas inesperadas 
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podem retardar ou afetar a nossa capacidade de distribuir produtos para nossas lojas e reduzir 

nossas vendas, o que pode nos afetar adversamente. A nossa estratégia de crescimento inclui a 
abertura de novas lojas e dependemos da expansão do nosso depósito em Lins para fornecer e 

atender a demanda das lojas adicionais. As nossas operações podem ser afetadas negativamente 
caso não possamos abrir novos centros de distribuição ou não consigamos expandir o centro de 

distribuição atual, para atender as necessidades de fornecimento dessas novas lojas.  

Além disso, quaisquer alterações, problemas ou interrupções significativas na infraestrutura de 
logística que nós ou os nossos fornecedores usem para entregar produtos em nossas lojas, 

depósito ou centro de distribuição podem impedir a entrega oportuna ou bem-sucedida dos 
produtos que vendemos em nossas lojas e afetar negativamente nossas operações. Por exemplo, 

a nossa rede de distribuição é sensível à flutuação dos preços do petróleo, e qualquer aumento 
no preço, interrupção do fornecimento ou falta de combustível poderá resultar no aumento dos 

custos de frete e afetar negativamente nossos negócios e resultados operacionais. Além disso, 

caso normas rigorosas para combater o trânsito de rua forem promulgadas e impuserem mais 
restrições na entrega de produtos para as nossas lojas, em determinadas horas do dia, em 

determinados municípios em que atuamos, a nossa capacidade de distribuir produtos em tempo 
hábil para as nossas lojas poderá ser afetada. Um aumento geral no trânsito de rua também pode 

afetar a nossa capacidade de distribuir produtos em nossas lojas em tempo hábil.  

Ademais, o nosso negócio de e-commerce está sujeito a riscos semelhantes que podem afetar a 
nossa capacidade de entregar produtos aos nossos consumidores finais em tempo hábil. Podemos 

enfrentar riscos adicionais devido a venda de produtos alimentícios, por meio da nossa plataforma 
de e-commerce, que poderão afetar negativamente a implementação dessa estratégia, incluindo 

os riscos intrínsecos à entrega de produtos congelados e perecíveis, além de outros riscos 
inesperados. Qualquer impossibilidade de entregar os produtos que vendemos por meio da nossa 

plataforma de e-commerce pode resultar na perda de negócios e afetar negativamente a nossa 

reputação, o que pode causar um impacto adverso nas nossas vendas. 

Alterações na disponibilidade e nos custos de energia e de outros serviços públicos 
podem nos afetar substancialmente.  

As nossas operações consomem quantidades consideráveis de energia e outros serviços públicos. 

Os preços de energia elétrica e serviços públicos têm variado significativamente no passado 

recente do Brasil, inclusive como resultado de condições climáticas, o que poderá ocorrer 
novamente no futuro. Como exemplo, os preços elevados de energia elétrica durante um período 

prolongado de seca, bem como mudanças regulatórias e tributárias no setor elétrico em 
determinadas áreas geográficas, podem resultar em um efeito negativo na receita operacional e 

potencialmente afetar negativamente a nossa rentabilidade. Não há nenhuma garantia de que 

conseguiremos repassar o aumento dos custos de energia elétrica e serviços públicos para os 

nossos consumidores. 

Podemos enfrentar dificuldades na abertura e desenvolvimento das nossas atuais e 
futuras lojas, o que pode afetar adversamente nossas vendas e resultados 
operacionais.  

Parte do nosso crescimento está ligado à nossa capacidade de ampliar a quantidade de lojas 

físicas, desenvolver as lojas existentes, bem como identificar e aproveitar novas oportunidades 

de adquirir lojas com sucesso. Nossa capacidade de inaugurar e operar novas lojas e desenvolver 
as lojas existentes com êxito depende de vários fatores, que incluem, entre outros, a 

disponibilidade de recursos financeiros (próprios ou oriundos de financiamentos em termos 
aceitáveis), nossa capacidade de identificar locais apropriados para novas lojas, bem como a 

aquisição de imóveis ou a negociação de contratos de locação em termos aceitáveis. A abertura 

de novas lojas também requer a manutenção de um nível crescente de estoques a um custo 
aceitável para atender à sua demanda, bem como a contratação, o treinamento e a retenção de 

pessoal qualificado para as lojas, especialmente em nível gerencial. A legislação local referente a 
imóveis, uso do solo, zoneamento, dentre outras, pode vir a restringir a construção ou 

revitalização dos imóveis em que operamos os nossos diversos formatos. Ademais, determinadas 
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leis locais que restrinjam as nossas operações, bem como alterações urbanísticas ou de 

infraestrutura nos arredores de nossas lojas existentes ou em processo de planejamento ou 
construção, podem afetar negativamente a nossa capacidade de abrir novas lojas, renovar, 

relocalizar ou expandir unidades existentes em certas cidades ou estados, incluindo áreas de 
mercado em que ainda não possuímos operações. Consequentemente, isso pode afetar 

adversamente os nossos resultados operacionais. Ademais, se os consumidores nos mercados 

em que tivermos a possibilidade de expandir ou construir lojas de novos formatos não forem 
receptivos aos nossos conceitos de varejo ou à nossa presença em tais mercados, poderemos 

sofrer efeitos adversos relevantes. Caso a Companhia não consiga administrar fatores e incertezas 
relacionados ao sucesso de vendas em suas lojas, os negócios e o resultado das operações da 

Companhia poderão ser negativamente afetados. A pandemia da COVID-19 poderá trazer 

dificuldades adicionais para a Companhia abrir e operar novas lojas. 

Adicionalmente, analisamos regularmente oportunidades de aquisições para as nossas atividades, 

relacionadas a nosso mercado de atuação ou a novos mercados relacionados a nossos produtos. 
Realizar aquisições com sucesso envolve uma série de riscos e desafios que podem causar efeitos 

adversos sobre nossos objetivos de crescimento, como riscos relacionados à integração das 
estratégias de negócios, aproveitamento de sinergias, às operações, aos sistemas de informação, 

ao pessoal, aos produtos; à base de clientes; às autorizações governamentais; à geração dos 

retornos esperados; e à exposição de obrigações e contingências referentes às empresas 
adquiridas, incluindo eventuais contingências não mapeadas durante o processo de diligência da 

aquisição ou não cobertas por obrigações contratuais de indenizações que venham a ser 
negociadas. A concretização de qualquer um desses riscos poderá afetar de maneira adversa a 

aquisição em questão, bem como os nossos negócios e o resultado de nossas operações. 

Precisamos também concluir as obras sem atrasos, interrupções ou aumento de custos. Além 

disso, estamos suscetíveis a riscos de performance, qualidade de produto e condição financeira 

das empresas de construção contratadas. Não temos como garantir que não iremos nos deparar 
com interrupções em seus serviços no futuro ou que conseguiremos substituir, em tempo hábil, 

tais empresas que não conseguirem atender às nossas necessidades, o que poderá afetar 
negativamente a execução oportuna e bem sucedida dos nossos projetos e, consequentemente, 

nossos resultados operacionais e condição financeira. Também poderemos sofrer atrasos 

decorrentes de mudanças na legislação, burocracia governamental, imprevistos ou eventos de 
força maior, o que poderia resultar em custos maiores e inesperados, que não estão incluídos em 

nossos orçamentos.  

Podemos enfrentar desafios no desenvolvimento da nossa estratégia de crescimento 
do formato de atacado de autosserviço. 

O desenvolvimento da operação e a integração das nossas lojas no formato de atacado de 
autosserviço é parte da nossa estratégia de crescimento. Consequentemente, quaisquer esforços 

para crescimento das novas lojas no formato de atacado de autosserviço podem não lograr êxito, 
o que pode limitar a nossa capacidade de aumentar nossa receita, lucro líquido e rentabilidade, 

afetando adversamente nossos resultados operacionais. A pandemia da COVID-19 poderá trazer 
dificuldades adicionais para a Companhia implementar sua estratégia de crescimento do formato 

de atacado de autosserviço. 

Ademais, se não conseguirmos alinhar e integrar as estratégias dos nossos canais de venda e 
formato de lojas, inclusive caso tenham competição entre si, poderemos não conseguir nos 

beneficiar plenamente das vantagens que uma estratégia multiformato e multicanais pode 

oferecer, o que poderá nos causar um efeito adverso relevante.  

Podemos não conseguir ajustar o alinhamento de nossos canais de venda dentro de 
nossas expectativas ou expandir o nosso canal de e-commerce de forma satisfatória.  

Nossas operações são realizadas, principalmente, por meio de lojas físicas e estamos expandindo 

nosso canal de e-commerce, o qual atuamos no formato delivery (entrega à domicílio) e “Clique 
e Retire” (compra pela internet e retirada na loja), recentemente iniciamos um projeto para 
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entregas solicitadas via aplicativo. Caso não consigamos ajustar o constante alinhamento das 

operações das lojas físicas, incluindo os diferentes formatos, e do canal de e-commerce sob os 
aspectos comerciais, logísticos, de comunicação e marketing e de atendimento às expectativas 

dos nossos clientes, o aproveitamento das vantagens que a estrutura integrada dos multicanais 

pode oferecer será prejudicado, podendo impactar adversamente nossos resultados operacionais. 

O sucesso das vendas depende da habilidade em antecipar e responder rapidamente às mudanças 

e tendências de consumo, bem como às potenciais mudanças nas preferências de canais de 
compras de nossos clientes. Não podemos garantir que a expansão do e-commerce será bem-

sucedida em atender às demandas dos consumidores ou se desenvolverá a tempo e de forma 
satisfatória, mantendo a nossa participação de mercado à luz dos negócios de varejo online de 

nossos concorrentes, inclusive em razão dos impactos da pandemia da COVID-19. Se não 
expandirmos de forma satisfatória nosso canal de e-commerce e as vendas pela internet no Brasil 

continuarem a crescer, a dependência dos consumidores em canais de distribuição tradicionais 

como supermercados e lojas de varejo pode ser materialmente diminuída, o que poderia ter um 

efeito material adverso sobre a posição financeira e os nossos resultados operacionais. 

Com a expansão em operações de e-commerce, enfrentaremos riscos associados à expansão 
para um formato de negócios no qual temos uma experiência limitada na nossa região de atuação 

e no qual somos menos conhecidos pelos consumidores. Podemos não conseguir atrair um 

número suficiente de consumidores e outros participantes, não conseguir prever as condições de 
mercado ou enfrentar dificuldades de condução de uma operação eficiente desse novo formato 

de negócio, além de estarmos sujeitos a utilizações ilegais e fraudulentas de nossa plataforma de 
e-commerce. Consequentemente, quaisquer esforços para expandir as nossas operações de e-

commerce podem não lograr êxito, o que pode limitar a nossa capacidade de aumentar nossa 

receita, lucro líquido e rentabilidade, afetando adversamente nossos resultados operacionais.  

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à 
propagação da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia 
afetará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são incertos e 
imprevisíveis e podem afetar material e adversamente nossos negócios, condição 
financeira, resultados de operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade 
de continuar a operar nossos negócios. 

A pandemia da COVID-19 demandou medidas restritivas por parte de autoridades 
governamentais mundiais, com o objetivo de proteger a população, resultando em restrição no 

fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, 
fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, 

fechamento do comércio e redução generalizada de consumo. No Brasil, estados e municípios, 

incluindo das localidades em que nós operamos, adotaram as diretrizes estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde, adotando medidas para controlar a propagação da doença, como restrição 

à circulação e o isolamento social, que resultaram no fechamento de restaurantes, hotéis, 

shopping centers, áreas de grande circulação, parques e demais espaços públicos.  

As atividades da Companhia foram consideradas essenciais pelas autoridades governamentais e, 
portanto, todas as lojas permaneceram em funcionamento. Adicionalmente, as medidas 

implementadas para mitigar a expansão da COVID-19 impactaram de forma adversa a circulação 

de consumidores pelas nossas lojas físicas que permaneceram abertas durante a COVID-19 e as 

suas receitas. 

Em tal contexto, foi verificado um menor fluxo de pessoas nas ruas, e consequentemente nas 

lojas, além de mudanças no padrão de consumo dos clientes. Além disso, a Companhia não é 

capaz de estimar os impactos sobre a demanda, desemprego, atividade econômica e duração 

dessa situação no país. Não podemos garantir que o fluxo de pessoas em nossas lojas irá retornar 
e/ou quando irá retornar aos níveis pré-COVID-19, o que pode impactar adversamente nossas 

receitas.  
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Outro aspecto em decorrência da pandemia que pode afetar adversamente o fluxo de caixa da 

Companhia diz respeito ao aumento das despesas previdenciárias, especialmente em decorrência 

de adiantamento de férias, demissões e/ou afastamento de funcionários por motivo de saúde.  

A pandemia pode, também, causar perturbações materiais em nossos negócios e operações no 
futuro como resultado de, por exemplo, quarentenas, ciberataques, absenteísmo do trabalhador 

como resultado de doença ou outros fatores como medidas de distanciamento social, afastamento 

de funcionário do grupo de risco, viagens ou outras restrições. Se uma porcentagem significativa 
de nossa força de trabalho não puder trabalhar, inclusive por motivo de doença ou viagens ou 

restrições governamentais relacionadas com a pandemia, nossas operações podem ser 
adversamente afetadas. Um período prolongado de trabalho remoto também pode aumentar 

nossos riscos operacionais, incluindo, mas não limitado a, riscos de cibersegurança, o que pode 

prejudicar nossa capacidade de gerenciar e operar nossos negócios. 

O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre nossos negócios e resultados 

operacionais depende dos desdobramentos futuros, inclusive a duração e a disseminação da 
pandemia, que são incertos e imprevisíveis, especialmente no Brasil, de seu impacto sobre os 

mercados de capital e financeiro e qualquer nova informação que possa surgir sobre a gravidade 

do vírus, de sua disseminação para outras regiões, das ações tomadas para contê-la, entre outras. 

Não temos conhecimento de eventos comparáveis que possam fornecer uma orientação quanto 

ao efeito da disseminação da COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto 

final do surto da COVID-19 é incerto.  

Por fim, mesmo após a diminuição do surto da COVID-19, uma recessão e/ou desaceleração 
econômica global, notadamente no Brasil, incluindo aumento do desemprego, pode resultar em 

(i) menor atividade comercial e de consumo; (ii) receio dos consumidores e (iii) aumento do 

inadimplemento dos clientes e fornecedores. 

Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas 

públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso 
nos nossos negócios, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças também podem 

impossibilitar que nossos funcionários se dirijam às nossas instalações (incluindo por prevenção 
ou por contaminação em larga escala de nossos colaboradores), o que prejudicaria o regular 

desenvolvimento dos nossos negócios. 

Não podemos garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso 
aconteçam, não podemos garantir que seremos capazes de impedir um impacto negativo em 

nossos negócios de dimensão igual ou superior ao impacto provocado pela pandemia de COVID-

19. 

O impacto da pandemia da COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos 

discutidos neste Formulário de Referência. 

Possíveis limitações em manter o ritmo de crescimento de vendas podem impactar 
nossos resultados.  

Os principais fatores que podem impactar o crescimento das vendas “mesmas lojas”1são: (i) 

nossa capacidade de prever e responder às novas tendências de consumo em tempo hábil; (ii) 
nossa capacidade de atrair novos clientes e manter os atuais; (iii) a confiança do consumidor; 

(iv) situação econômica nas áreas onde nossas lojas estão localizadas; (v) o impacto que a 

abertura de novas lojas pode gerar sobre as lojas pré-existentes nestes mesmos mercados, (vi) 
mudanças em nossas políticas de crédito, propaganda e marketing; e (vii) concorrência. Em 

decorrência dos eventos descritos acima, nossa performance de vendas “mesmas lojas” pode não 
apresentar um crescimento contínuo ou pode diminuir em exercícios futuros, o que pode impactar 

                                                 
1 Para informações sobre crescimento das vendas “mesmas lojas” vide seção 7.1. 



 

33 
 
SP - 28425566v1  

negativamente nossos negócios e resultados operacionais. Além disso, nosso crescimento futuro 

de vendas está baseado na ampliação e desenvolvimento dos canais digitais de vendas, como e-
commerce, que está suscetível a uma maior concorrência e dependência de constantes evoluções 

tecnológicas, bem como mudanças no comportamento de consumo de nossos clientes, podendo 

impactar nosso ritmo de crescimento de vendas. 

Adicionalmente, as vendas da Companhia também poderão diminuir em decorrência de 

pandemias (como, por exemplo, a COVID-19). 

A Companhia não possui controle sobre esses fatores e o gerenciamento desses fatores pela 

Companhia pode não ser suficiente para evitar que as vendas na categoria “mesmas lojas” não 

apresentem crescimento, o que pode impactar negativamente a Companhia. 

Podemos não conseguir renovar ou manter os contratos de locação das nossas lojas 
e centros de distribuição alugados de terceiros e, talvez, tenhamos que pagar multas 
contratuais em caso de rescisão de contratos de locação relativos às lojas que 
decidirmos fechar.  

Grande parte da nossa receita líquida operacional deriva de atividades desempenhadas em 

imóveis que alugamos de terceiros. A localização estratégica e tamanho adequado dessas lojas e 
centros de distribuição é fundamental para o desenvolvimento da nossa estratégia de negócios 

e, como resultado, podemos ser afetados adversamente no caso de um número significativo dos 

nossos contratos de locação ser encerrado e não conseguirmos renovar esses contratos em 
termos aceitáveis, ou sequer renová-los. Além disso, de acordo com a legislação aplicável, os 

proprietários podem aumentar o aluguel periodicamente, geralmente a cada três anos. Um 
aumento significativo no valor dos imóveis alugados pode indiretamente afetar o valor do aluguel 

no momento de sua renegociação, o que afetará adversamente a nossa posição financeira e o 

resultado operacional da Companhia.  

Adicionalmente, parte dos contratos de locação estão vigentes por prazo indeterminado, o que 

possibilita rescisão dos mesmos a qualquer tempo por qualquer das partes, mediante notificação 
enviada com 30 dias de antecedência, livre de penalidades, além de não garantirem à Companhia 

o direito de renovar compulsoriamente a locação por meio de propositura de ação renovatória. 
Caso tais contratos sejam rescindidos, teremos que buscar novos imóveis, o que acarretará custos 

de transição e poderá acarretar a interrupção das atividades e custos de transição. 

Adicionalmente, caso o valor de aluguel destes novos imóveis seja superior ao valor anteriormente 
pago, a rentabilidade das lojas poderá ser reduzida e afetar adversamente os resultados 

operacionais. 

Também podemos não chegar a acordos com os locadores em relação à renovação dos prazos 

locatícios. Nesses cenários, nos termos da legislação brasileira, podemos exigir judicialmente a 

renovação de um contrato de locação com prazo determinado e superior ou igual a 5 anos, por 
igual período, desde que ingressemos com a ação renovatória no prazo de, no mínimo, 6 meses, 

e, no máximo, 1 ano de antecedência em relação à data de término do prazo do contrato. Assim, 
podemos não ser capazes de renovar os contratos de locação de nossas unidades e centros de 

distribuição se não entrarmos em acordo com os locadores ou, alternativamente, se não 
apresentarmos a ação renovatória no prazo legal ou se não forem cumpridos os requisitos legais. 

A perda de qualquer um dos nossos pontos de venda ou distribuição estratégicos pode afetar 

negativamente nossos resultados operacionais e condição financeira. 

A grande maioria dos contratos das nossas unidades e centros de distribuição contém cláusula 

de vigência, assim caso a Companhia decida não registrá-los/averbá-los junto aos cartórios de 
registro de imóveis competentes e os respectivos proprietários decidam vender os imóveis 

durante a vigência dos contratos de locação, os novos proprietários poderão solicitar a sua 

desocupação no prazo de 90 dias contados da aquisição, ainda que o prazo locatício esteja em 
vigor por prazo determinado, livre de qualquer penalidade. Adicionalmente, em caso de alienação 

dos imóveis locados, nosso direito de preferência só será oponível a terceiros se os respectivos 
contratos de locação estiverem averbados nas respectivas matrículas, o que nos permite adjudicar 
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judicialmente os imóveis na hipótese de o nosso direito de preferência não ser observado. Se os 

contratos de locação não estiverem averbados nas respectivas matrículas, teremos somente o 

direito de pleitear indenização por perdas e danos. 

Riscos relacionados a ônus sobre os imóveis em que nossas lojas e nosso centro de 
distribuição operam 

Os nossos imóveis poderão ser onerados em favor de nossos credores. O imóvel em que está 

localizado o nosso centro de distribuição, por exemplo, está onerado por alienação fiduciária com 
garantia da emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários. Para maiores informações sobre 

o Certificados de Recebíveis Imobiliários da Companhia, veja item 18.12 deste Formulário de 

Referência. 

Na hipótese de inadimplemento de tais obrigações, a credora poderá proceder com a excussão 
da garantia. Caso o proprietário não possua outros bens para garantir o pagamento de tais 

dívidas, referido ativo poderá ser arrematado por terceiros em leilão extrajudicial ou sua 

propriedade poderá ser consolidada em nome da própria credora. 

Caso não logremos êxito em negociar com o novo proprietário termos de um contrato de locação 

que regule a ocupação dos respectivos imóveis para o exercício regular de nossas atividades, 

poderá ser solicitada a desocupação do imóvel em 30 dias. 

Neste contexto, se não conseguirmos abrir e operar nosso centro de distribuição, ou alguma de 

nossas lojas, ou se tivermos que suspender ou fechá-lo, nossa estratégia de negócios poderá ser 

afetada de forma adversa. 

A Companhia possui cláusulas restritivas à capacidade de endividamento 
(“Covenants”) em seus contratos de dívidas. O não cumprimento desses Covenants 
podem causar o vencimento antecipado dessas dívidas.  

A Companhia está sujeita a Covenants existentes em seus contratos de dívidas, com base em 

aspectos não financeiros (obrigações). A Companhia pode não ser capaz de atender referidos os 

Covenants em virtude de condições adversas de nosso ambiente de negócios, como a retração 
do mercado em que atua, o que pode ocasionar o vencimento antecipado de suas dívidas, além 

de desencadear o vencimento antecipado cruzado ou inadimplemento cruzado (cross-default e 
cross-acceleration) de outras obrigações da Companhia, conforme cláusulas presentes em 

contratos de empréstimos e financiamentos existentes. O vencimento antecipado de qualquer de 

seus contratos financeiros pode afetar a capacidade da Companhia em honrar seus compromissos 

e acarretar um impacto adverso relevante em seus negócios e na sua situação financeira.  

Interrupções ou falhas dos nossos sistemas de tecnologia da informação podem 
afetar adversamente as nossas operações.  

Nosso desempenho de vendas pode ser impactado em caso de interrupções ou falhas de sistema 

que venham a tornar os sistemas de lojas indisponíveis ou que o impeçam o atendimento dos 
pedidos e a expedição das vendas de forma eficiente. Dependemos em grande parte da 

funcionalidade, disponibilidade, integridade e estabilidade operacional de vários data centers e 
sistemas, incluindo sistemas de ponto de venda nas lojas, sistemas de comunicação e de logística 

de crédito, diversos softwares usados para controlar o estoque e gerar relatórios de desempenho 
financeiro e comercial. Contamos com os nossos sistemas de tecnologia da informação para 

processar, transmitir e armazenar dados eletrônicos, bem como para nos comunicar com 

consumidores e fornecedores. Os nossos sistemas de informação podem sofrer interrupções 
devido a fatores que estão além do nosso controle, tais como desastres naturais, ataques de 

hackers, problemas de telecomunicações, vírus, softwares maliciosos, entre outros fatores. Na 
eventualidade de falhas ou interrupção dos nossos sistemas de tecnologia da informação, 

podemos perder dados, ficar sujeitos à violação de dados ou não conseguirmos realizar 

transações comerciais e, dessa forma, deixamos de ganhar receitas de vendas, o que pode nos 
ocasionar um efeito adverso relevante. Quaisquer falhas de tais sistemas ou softwares também 
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podem afetar a disponibilidade e precisão do nosso processamento de transações e relatórios de 

contabilidade financeira, bem como afetar a nossa capacidade de administrar o nosso negócio e 
consequentemente nossos resultados operacionais de maneira adversa relevante, afetando 

negativamente nossos resultados operacionais. Além disso, os nossos sistemas de tecnologia 
estão sujeitos a constantes atualizações. Na eventualidade de não conseguirmos atualizá-los 

corretamente, as respectivas funcionalidades desse sistema poderão ser prejudicadas, o que pode 

nos ocasionar um efeito adverso relevante. 

Estamos sujeitos a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção de 
Dados e podemos ser adversamente afetados pela aplicação de multas e outros tipos 
de sanções. 

Em 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”), que 
regula as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais de forma geral e não mais 

esparsa e setorial, como até então o direito à privacidade e proteção de dados era regulado no 

Brasil. 

Criando um microssistema de regras que impacta todos os setores da economia, a LGPD 

estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais 
e prevê, dentre outras providências, direitos dos titulares de dados pessoais, hipóteses em que o 

tratamento de dados pessoais é permitido (bases legais), obrigações e requisitos relativos a 

incidentes de segurança da informação envolvendo dados pessoais e a transferência e 
compartilhamento de dados pessoas, bem como prevê sanções para o descumprimento de suas 

disposições, que variam de uma simples advertência e determinação de exclusão dos dados 
pessoais tratados de forma irregular à imposição de multa. A lei, ainda, autoriza a criação da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. (“ANPD”), autoridade garantidora da observância das 

normas sobre proteção de dados. 

Atualmente, em razão a promulgação da Medida Provisória nº 959/2020, a entrada em vigor da 

LGPD está prevista para o dia 03 de maio de 2021, e a aplicabilidade de suas penalidades para o 
dia 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020. Cabe ressaltar, no entanto, que 

como a Medida Provisória nº 959/2020 é uma norma de disposições transitórias que necessita de 
aprovação do Congresso Nacional para ser convertida em lei de forma definitiva, de modo que, 

caso esta perca sua validade, de 120 (cento e vinte) dias, contados de sua publicação, ou venha 

a ser rejeitada pelo Congresso Nacional, a LGPD entrará em vigor em agosto deste ano, mas a 
aplicabilidade de suas penalidades permanecerá com a vigência prevista para agosto do ano de 

2021. 

Todavia, o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD tem como riscos: (i) a 

propositura de ações judiciais, individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos 

decorrentes de violações, baseadas não somente na LGPD, mas na legislação esparsa e setorial 
sobre proteção de dados ainda vigente; e (ii) a aplicação das penalidades previstas no Código de 

Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet por alguns órgãos de defesa do consumidor, 
uma vez que estes já têm atuado neste sentido, antes mesmo da vigência da LGPD e da efetiva 

estruturação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de segurança que resultem em 

acessos indevidos a dados pessoais. 

Ademais, com a entrada em vigor da LGPD e de suas sanções, caso não estejamos em 

conformidade com a LGPD, podemos estar sujeitos às sanções, de forma isolada ou cumulativa, 
de advertência, obrigação de divulgação de incidente, bloqueio temporário e/ou eliminação de 

dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da empresa, grupo ou 
conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até o montante global de 

R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração. Além disso, podemos ser 

responsabilizados por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados e ser 
considerada solidariamente responsável por danos materiais, morais, individuais ou coletivos 

causados por nós e por nossas subsidiárias, devido ao não cumprimento das obrigações 

estabelecidas pela LGPD. 
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Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados por nós, bem como a inadequação 

à legislação aplicável, podem acarretar multas elevadas, divulgação do incidente para o mercado, 
eliminação dos dados pessoais da base de dados, e até a suspensão das nossas atividades, o que 

poderá afetar negativamente a nossa reputação, os nossos resultados e, consequentemente, o 

valor das nossas ações. 

Interrupções e falhas nos sistemas de informações, programas de segurança 
cibernética ou na prevenção ou identificação de ataques cibernéticos aos sistemas de 
informação e nossa base de dados podem resultar em acesso indevido a informações 
confidenciais ou sensíveis, podendo nos afetar adversamente pela aplicação de 
multas e outros tipos de sanções. 

Ataques cibernéticos têm se tornado cada vez mais sofisticados e difusos. Nós mantemos em 
nossa base de dados informações sensíveis de nossos clientes, que podem ser objeto de ataques 

cibernéticos por parte de indivíduos que tentam ter acesso não autorizado a estas informações 

para sua utilização de forma indevida. Falhas em nossos sistemas de segurança cibernética ou 
falhas na prevenção ou identificação destes ataques podem ter um impacto adverso relevante 

para nós. Ademais, o crescimento dos nossos negócios pode levar à necessidade do 
aprimoramento dos sistemas operacionais e financeiros, os quais podem não ser realizados em 

tempo hábil e nós estamos sujeitos a sanções e multas caso não consigamos provar que nossos 

sistemas de segurança da informação estão aptos a detectar possíveis ataques cibernéticos. 

Incidentes de segurança cibernética podem resultar em apropriação indevida das nossas 

informações e/ou das informações de nossos clientes, bem como, consequentemente, no 
vazamento de dados de suas operações e/ou de seus clientes, o que pode afetar material e 

adversamente a nossa reputação. 

Adicionalmente, nossos sistemas de informação estão expostos a vírus, maliciosos (malware) e 

outros problemas, como por exemplo crimes e ataques cibernéticos, que podem interferir 

inesperadamente nas operações. Qualquer ocorrência dessa natureza poderá resultar em um 

efeito material adverso sobre nossos negócios, resultados de operações e perdas financeiras. 

Perdas não cobertas pelos seguros contratados podem resultar em prejuízos, o que 
poderá gerar efeitos adversos sobre nossos negócios 

Certos tipos de riscos não são garantidos pelas seguradoras que atuam no mercado, tais como 

guerra, caso fortuito e de força maior ou interrupção de certas atividades. Na eventualidade da 
ocorrência de qualquer um desses eventos não cobertos, ou de insuficiência de cobertura das 

apólices contratadas cuja cobertura não seja suficiente para cobrir tais aspectos, podemos sofrer 
um revés financeiro para recompor e/ou reformar aos ativos atingidos por tais eventos, o que 

poderá comprometer o investimento por nós realizado. Ainda, no caso dos eventos segurados, a 

cobertura de apólices de seguro está condicionada ao pagamento do respectivo prêmio. Nossa 
falha em pagar esses prêmios cumulada com a ocorrência de um sinistro poderá nos colocar em 

uma situação de risco, dados que danos, mesmo que segurados, não estariam sujeitos à 
cobertura pela seguradora. Além disso, não podemos garantir que conseguiremos manter 

apólices de seguro a taxas comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as 
mesmas companhias seguradoras ou com companhias seguradoras similares. Adicionalmente, 

poderemos ser responsabilizados judicialmente pelo pagamento de indenização a terceiros em 

decorrência de um eventual acidente ou ocorrência, já que a Companhia não contrata apólice de 

responsabilidade civil geral para a cobertura de prejuízos decorrentes de tal responsabilização. 

Nossas vendas dependem em grande parte da eficácia de nossos programas de 
propaganda e marketing 

É parte inerente do nosso negócio o empenho de recursos substanciais à propaganda e marketing 

voltado ao público das pequenas e médias cidades nas quais atuamos. Nosso negócio depende 
do movimento intenso de clientes em nossas lojas e de um marketing eficaz para gerar esse 

movimento. Nossas vendas e nossa lucratividade dependem em grande parte de nossa 



 

37 
 
SP - 28425566v1  

capacidade de, entre outras coisas, identificar nosso público alvo, decidir sobre a mensagem 

publicitária e os meios de comunicação adequados para atingir o nosso público alvo e promover 
o conhecimento e o relacionamento dos nossos funcionários com nosso público alvo. Se nossas 

atividades de propaganda e marketing não forem bem concebidas, planejadas e executadas, 
podemos não atingir nosso público alvo, prejudicando o aumento das vendas totais ou das vendas 

de lojas comparáveis ou não gerando os níveis desejáveis de conhecimento de nossas 

mercadorias. Consequentemente, nossa situação financeira e resultado operacional podem ser 

afetados negativamente. 

Nosso sucesso depende significativamente do valor de nossas marcas, imagem e 
reputação pública, da eficiência de nossa estratégia de marketing e da nossa 
reputação em oferecer aos clientes uma experiência de consumo com qualidade 
diferenciada.  

Quaisquer incidentes que reduzam a confiança do consumidor e dos nossos clientes ou a afinidade 

deles com nossas marcas Cidade Canção, São Francisco, Amigão, Stock, entre outras, poderiam 
reduzir de forma significativa o valor de nossas marcas. Se os consumidores e os nossos clientes 

perceberem ou experimentarem uma redução na qualidade dos produtos, do serviço, do ambiente 
e/ou de qualquer forma acreditarem que não proporcionamos uma experiência consistentemente 

positiva, o valor de nossas marcas poderia ser impactado, o que poderia afetar adversamente 

nossos negócios e resultados financeiros.  

Ainda, a Companhia pode ser alvo de publicidade negativa. Publicações ou comentários negativos 

sobre a Companhia, seus negócios, suas operações, seus Diretores ou membros do Conselho de 
Administração em qualquer rede social podem prejudicar gravemente a sua reputação. Eventual 

publicidade negativa poderá ter um efeito negativo sobre o valor de todas as nossas marcas, o 

que poderá impactar adversamente nossas vendas. 

Ademais, a boa reputação e a atratividade de nossas marcas e lojas são fatores chaves no sucesso 

do nosso negócio e quaisquer incidentes que reduzam a confiança do consumidor e dos nossos 
clientes ou a afinidade deles com nossas marcas, bem como o uso indevido por terceiros de 

nossas marcas caso não consigamos protegê-las, poderiam reduzir de forma significativa o seu 

valor.  

Desta maneira, na hipótese de perda de alguma de nossas marcas, acreditamos que nossas 

atividades seriam afetadas de maneira adversa, uma vez que elas são reconhecidas na nossa 
região de atuação e, em nossa opinião, desempenham importante papel no processo decisório 

de compra dos consumidores. 

Além disso, o reconhecimento pelo mercado é essencial para o crescimento contínuo de nossas 

diversas marcas e nosso sucesso financeiro. Se nossa estratégia de marketing não for eficiente 

ou se nossos concorrentes fizerem investimentos mais significativos em propaganda do que nós, 
podemos não conseguir atrair novos clientes ou os clientes existentes podem não retornar às 

nossas lojas, afetando nossos resultados operacionais de forma negativa.  

Podemos não ser bem-sucedidos nas aquisições de novos negócios, tais como 
empresas e ativos, fato que poderá causar um efeito adverso nos negócios, na nossa 
situação financeira e nos nossos resultados operacionais  

Analisamos regularmente oportunidades de crescimento estratégico por meio de aquisições, 

fusões e joint ventures e outros investimentos. Futuras aquisições poderão envolver uma série 
de riscos e desafios que poderão causar efeitos prejudiciais relevantes sobre nossos negócios, 

especialmente, os seguintes:  

• as aquisições podem não contribuir com a estratégia comercial ou com a imagem da 

Companhia; 
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• a Companhia pode enfrentar um passivo contingente relativo a, entre outras, questões 

cíveis, tributárias, trabalhistas, previdenciárias e questões de propriedade intelectual, bem como 

outras questões regulatórias; 

• o processo de tais aquisições pode ser demorado e a atenção da administração da 

Companhia pode ser desviada de suas operações usuais; 

• dificuldade em integrar operações, contabilidade, pessoal e sistemas de informação 

gerenciais; 

• a Companhia poderá incorrer em custos adicionais não programados relacionados à 

operação de integração; 

• os investimentos em aquisições podem não gerar os retornos esperados, inclusive em 

virtude da não realização de sinergias esperadas; e 

• a estrutura de custos das sociedades e/ou marcas adquiridas poderá ser diferente, e a 

Companhia pode não ser capaz de adequar tais estruturas à sua. 

Ademais, podemos precisar de recursos adicionais para dar continuidade à nossa estratégia de 
expansão. Caso não seja possível obter financiamento adequado para concluir qualquer potencial 

aquisição e implementar nossos planos de expansão, podemos não ter condições de implementar 
integralmente nossa estratégia de crescimento o que pode ter um impacto adverso nos nossos 

planos de crescimento, nos custos operacionais e, consequentemente, nos nossos resultados 

operacionais. 

Uma redução da participação societária do Grupo de Controle na Companhia em 
decorrência da Oferta Pública Inicial de Ações de Emissão da Companhia poderá ser 
interpretada como uma alteração no controle da Companhia e, consequentemente, 
configurar um evento de vencimento antecipado de determinados contratos, o que 
poderá afetar adversamente a Companhia. 

A Companhia é parte em contratos financeiros, comerciais e de locação, cujos termos preveem 

vencimento antecipado em caso de alteração no controle, direto ou indireto, da Companhia e/ou 

suas controladas, conforme aplicável.  

Caso haja a concretização da Oferta da Companhia, o Grupo de Controle formado por pelo Fundo 
de Investimento em Participações DVA (“Fundo DVA”) e o Fundo de Investimento em 

Participações MMC (“Fundo MMC” e, em conjunto com o Fundo MMC, “Grupo de Controle”), 

deixará de deter mais do que 50% do capital votante da Companhia. Assim, caso algum credor 
ou contraparte dos contratos financeiros, comerciais e de locação dos quais a Companhia é parte, 

entenda que referida redução da participação societária do Grupo de Controle na Companhia em 
decorrência da Oferta constitui uma alteração no controle da Companhia, caso o Grupo de 

Controle venha a efetuar no futuro vendas adicionais de sua participação, ou caso um novo 

acionista ou grupo de acionistas seja capaz de eleger a maioria dos administradores da 
Companhia em assembleia geral de acionistas levando a uma efetiva alteração no controle da 

Companhia e caso a Companhia não seja capaz de obter as aprovações necessárias, o evento 
poderá ocasionar a declaração do vencimento antecipado de tais contratos da Companhia. O 

vencimento antecipado destes contratos consumiria uma parcela relevante do caixa da 
Companhia ou poderá implicar no término da locação de determinado imóvel, o que pode 

prejudicar sua situação financeira.  

Os contratos financeiros da Companhia, além de cláusulas de vencimento antecipado em caso de 
alteração no controle societário, contêm cláusula de cross acceleration e de cross default, o que 

significa que o inadimplemento de obrigação da Companhia no âmbito de um contrato poderá 
resultar na decisão dos demais credores em declarar o vencimento antecipado ou no vencimento 

antecipado automático, conforme o caso, do saldo devedor das respectivas dívidas. O vencimento 

antecipado de parte relevante ou de todos os contratos financeiros da Companhia consumiria 
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uma parcela do seu caixa, o que pode afetar adversamente a sua situação financeira da 

Companhia. Para mais informações sobre os contratos financeiros, vide item 10.1 do Formulário 
de Referência. 

 
Podemos não conseguir renovar nossas linhas de crédito atuais ou ter acesso a novos 
financiamentos a termos atrativos, o que pode causar um efeito relevante e adverso  

A captação de recursos por meio de financiamentos e o refinanciamento de empréstimos 
existentes, são fundamentais para nossas operações correntes, para implementação de nossa 

estratégia e para nosso crescimento. Podemos não conseguir renovar nossas linhas de crédito 
atuais ou ter acesso a novos financiamentos, a termos atrativos para conseguir viabilizar nossas 

necessidades de capital ou cumprir com nossas obrigações financeiras, inclusive em decorrência 

dos efeitos da pandemia da COVID-19.  

À medida que navegamos os impactos da COVID-19, a pandemia continua a impactar 

negativamente nossa liquidez. Caso não sejamos capazes de obter financiamento, de refinanciar 
nossas dívidas quando necessário ou se não pudermos obter ou renovar fianças bancárias ou 

seguros garantias, ou se a disponibilidade se der somente em termos desfavoráveis, podemos 
não conseguir satisfazer nossas necessidades de capital, cumprir com nossas obrigações 

financeiras ou aproveitar oportunidades de negócio, o que pode ter um efeito adverso relevante 

nos nossos negócios e resultados operacionais.  

Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos podem criar 
obrigações relevantes 

Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos podem criar obrigações 

relevantes. Somos, juntamente com nossas controladas, rés em diversos processos judiciais e 
administrativos nas esferas cível, tributária, ambiental e trabalhista. Ademais, poderemos ser, no 

futuro, rés em novos processos judiciais e/ou administrativos (perante autoridades administrativa 

e/ou judiciais, tais como, a título de exemplo, tributárias, regulatórias, ambientais, concorrenciais, 
policiais, dentre outras). Não podemos garantir que os resultados desses processos serão 

favoráveis a nós, ou, ainda, que será mantido provisionamento, parcial ou total, suficiente para 
todos os passivos eventualmente decorrentes destes processos. Alguns dos processos judiciais e 

administrativos dos quais somos parte envolvem matérias relevantes (para mais informações vide 

item 4.3 deste Formulário de Referência) que, caso decididas de maneira contrária aos nossos 
interesses poderão afetar negativa e materialmente os nossos negócios e situação financeira. 

Ainda, decisões contrárias aos nossos interesses que impeçam a realização de nossos negócios, 
como inicialmente planejados, ou que eventualmente alcancem valores substanciais e não 

tenham provisionamento adequado podem causar um efeito adverso nos nossos negócios e 

situação financeira, além de afetar nossa condição reputacional de forma negativa. 

Da mesma forma, um ou mais administradores da nossa Companhia podem vir a ser partes em 

processos judiciais e administrativos, cuja instauração e/ ou resultados podem afetá-los 
negativamente, especialmente se forem processos de natureza criminal, eventualmente, 

impossibilitando ao exercício de suas funções na Companhia e/ou afetando a reputação da 
Companhia direta ou indiretamente. Para mais informações sobre os processos judiciais e 

administrativos dos quais a Companhia e/ou seus administradores são parte, vide itens 4.3 e 

seguintes deste Formulário de Referência. 

A nossa dependência das empresas de cartão de crédito para as vendas e 
financiamento de consumidores é uma tendência crescente.  

Vendas por meio de cartões de crédito são componentes importantes no resultado das empresas 

do setor. Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, 55,3% das nossas vendas 

líquidas derivaram de compras realizadas com cartões de crédito (em comparação a 52,1% das 
nossas vendas líquidas para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2019). Para 

viabilizar as vendas com cartão de crédito, devemos aderir às políticas dos adquirentes de cartão 
de crédito (merchant acquirers), incluindo as taxas que tais empresas nos cobram. Qualquer 
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alteração nas políticas dos adquirentes de cartão de crédito, incluindo, por exemplo, a taxa de 

administração cobrada dos comerciantes, pode afetar adversamente nossos negócios e resultados 
operacionais. Uma parte das nossas vendas de produtos alimentícios e não alimentícios é 

realizada através de pagamentos parcelados, utilizando os planos oferecidos pelas emissoras de 
cartão de crédito. Dependemos das emissoras de cartão de crédito para continuar oferecendo 

aos nossos consumidores a possibilidade de pagarem suas compras em prestações. Uma 

mudança nas políticas das empresas de cartão de crédito, com relação ao parcelamento ou taxas 
mais altas de juros, pode ter um efeito adverso relevante sobre os nossos negócios e resultados 

operacionais. 

No passado, o Governo brasileiro implementou medidas para restringir a demanda doméstica, 

impondo restrições de crédito a bancos, administradoras de cartão de crédito e setor de varejo, 
e aumentando a taxa de juros. Nossos resultados podem ser adversamente afetados se a 

demanda por crédito ao consumidor diminuir, seja devido a mudanças no comportamento dos 

consumidores ou devido à menor demanda pelos produtos que são vendidos através de 
operações de crédito, ou se a política do governo brasileiro restringir a extensão de crédito ao 

consumidor.  

Podemos ser afetados substancialmente por violações à Lei Anticorrupção Brasileira  

A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (“Lei Anticorrupção”), introduziu o conceito de 

responsabilidade objetiva para pessoas jurídicas relacionadas a atos lesivos à administração 
pública nacional ou estrangeira, no âmbito cível e administrativo, por atos de corrupção e fraude, 

praticados por seus administradores, colaboradores ou terceiros atuando em seu nome ou 
benefício. As sanções aplicadas com base em leis de combate à corrupção, como a Lei nº 

12.846/2013, incluem multas, perdimento de bens, direitos e valores ilicitamente obtidos, 
suspensão ou interdição parcial de atividades, proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, sanções essas que, se aplicadas, podem 

afetar adversamente nossos resultados e nossa reputação. 

A Companhia também pode vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de multa 

e reparação integral do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção por 
suas sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, que nesse caso poderiam 

afetar material e adversamente a reputação, negócios, condições financeiras e resultados 

operacionais da Companhia, ou a cotação de mercado de suas ações ordinárias de forma 

negativa. 

As companhias do Grupo CSD não possuem um programa formal de identificação e 
monitoramento do funcionamento adequado dos controles-chaves. Ainda, no tocante aos 

controles internos da Companhia, a mesma não realiza trabalhos relacionados a compliance ou 

auditoria interna de riscos e controles para os processos e atividades de TI.  

Sendo assim, os processos de governança, políticas, gestão de riscos e compliance da Companhia 

poderão não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à Lei Anticorrupção ou outras 
legislações de combate à corrupção e fraudes;  (ii) ocorrências de comportamentos fraudulentos 

e desonestos por parte de seus acionistas, administradores, funcionários ou terceiros contratados 
para representá-la; ou (iii) ocorrências de comportamentos não condizentes com princípios éticos, 

que possam afetar adversamente sua reputação, negócios, condições financeiras e resultados 

operacionais, bem como a cotação de suas ações ordinárias. Essas práticas irregulares por parte 
de seus administradores, empregados e fornecedores, o que pode gerar multas regulatórias e 

danos à reputação das companhias do grupo. 

O nosso negócio está sujeito a flutuação substancial devido aos padrões sazonais de 
compra dos nossos consumidores. 

Os resultados de nossas operações variaram e podem variar no futuro de trimestre para trimestre. 
Historicamente, geramos mais vendas líquidas nas semanas que antecedem e imediatamente 

após a Páscoa, em setembro na época do nosso aniversário e a temporada de vendas de Natal 
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(em que tradicionalmente são realizadas promoções especiais e intensificação do investimento 

em marketing). Caso a receita para este período venha a ser abaixo da esperada, poderemos 
experimentar um impacto desproporcional significativo em nossos resultados operacionais e 

financeiros no período em questão.  

Os nossos resultados operacionais trimestrais também poderão variar significativamente em 

consequência de vários outros fatores, incluindo, entre outros, as datas em que o feriado de 

Páscoa  geralmente cai (em março ou abril), o que pode prejudicar a comparação dos nossos 
resultados operacionais entre diferentes trimestres dentro de um único ano. Quaisquer flutuações 

sazonais ou trimestrais que relatamos no futuro podem não corresponder às expectativas dos 
investidores e analistas de mercado, e isso poderá afetar negativamente o preço das nossas 

ações. 

Caso percamos e/ou não sejamos capazes de atrair, capacitar e/ou reter profissionais 
qualificados, nossa capacidade de crescimento e a execução de nossa estratégia de 
negócios podem causar efeito adverso para nós.  

A concretização da nossa estratégia, nosso crescimento e desempenho dependem em grande 

parte de esforços e da capacidade da nossa alta administração formada por experientes 
executivos e funcionários-chave que detêm amplo conhecimento do nosso negócio. A perda dos 

membros da nossa alta administração poderá afetar de modo adverso e relevante nossos 

negócios e nossos resultados operacional e financeiro. Além disso, caso venhamos a perder algum 
desses profissionais-chave, podemos não conseguir atrair novos profissionais com a mesma 

qualificação para substituí-los. Nesse sentido, o nosso sucesso e crescimento futuro estão 
diretamente relacionados à continuidade dos serviços desses administradores e da nossa 

capacidade em identificar, atrair, capacitar e manter em nossos quadros profissionais 
qualificados. O mercado em que atuamos é competitivo e não podemos assegurar que teremos 

sucesso em atrair e reter tais profissionais. Se não formos capazes de atrair ou manter 

profissionais qualificados para administrar e ampliar nossas operações, poderemos não ter 
capacidade para conduzir nosso negócio com sucesso e, consequentemente, nossos resultados 

operacional e financeiro poderão ser adversamente afetados. 

Podemos não conseguir proteger os nossos direitos de propriedade intelectual.  

O nosso sucesso depende da nossa capacidade de proteger as nossas atuais e futuras marcas e 

defender os nossos direitos de propriedade intelectual, incluindo marcas, nomes de domínio, 

segredos comerciais e know-how.  

Há também o risco, ainda que por omissão, de não conseguirmos renovar o registro de uma 
marca em tempo hábil ou que os nossos concorrentes contestem ou invalidem quaisquer marcas 

existentes ou futuras enviadas para nós ou licenciadas por nós.  

Não podemos garantir que as medidas para proteger os nossos direitos de propriedade intelectual 
serão suficientes, ou que terceiros não infringirão ou se apropriarão indevidamente de direitos de 

propriedade intelectual. Se não conseguirmos proteger os nossos direitos de propriedade 
intelectual contra a violação ou apropriação indevida, poderemos sofrer um efeito adverso 

relevante, em particular em nossa capacidade de desenvolver o nosso negócio. 

Enfrentamos riscos relativos aos cadastros, autorizações, licenças e alvarás para 
instalação e operação das nossas lojas e dos nossos centros de distribuição. 

Dependemos de diversos cadastros perante órgãos da Administração Pública federal, estadual e 
municipal e também de licenças, tais como, exemplificativamente, Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros (“AVCB”), alvarás para funcionamento, licenças ambientais, outorgas de recursos 
hídricos, alvarás sanitários, licenças emitidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), dentre outros.  



 

42 
 
SP - 28425566v1  

Os alvarás de funcionamento e alvarás sanitários em diversas localidades possuem prazo de 

validade e devem ser renovados de tempos em tempos, com ou sem o pagamento de taxas de 
renovação. Podemos não conseguir obter todas as licenças, outorgas, alvarás e autorizações 

necessárias, ou ainda não obter as suas renovações de forma tempestiva. Além disso, o cenário 
de pandemia da COVID-19 pode ter efeitos nos prazos e procedimentos para renovação das 

licenças. 

Além disso, podemos estar sujeitos à regulação e controle de outras autoridades públicas, além 
daquelas que hoje entendemos como sendo as competentes pela regulação de nossas atividades, 

vez que não podemos garantir que tais autoridades públicas não tenham um entendimento 
contrário ao nosso, quanto à necessidade de obtenção de outras licenças, alvarás, autorizações 

e/ou demais cadastros adicionais aos que entendemos atualmente necessários ao 
desenvolvimento de nossas atividades. Ademais, a Companhia está em processo de obtenção ou 

renovação das licenças de funcionamento e dos AVCB das lojas, depósitos e centros de 

distribuição, bem como de alvarás sanitários de alguns de seus estabelecimentos, outorgas de 

recursos hídricos, certidões de dispensa de licenciamento, dentre outras licenças.  

A não obtenção ou a não renovação das tais Licenças poderá, caso a caso (i) resultar em autos 
de infração, (ii) nos sujeitar ao pagamento de multas, (iii) nos impedir de abrir e operar as 

unidades e os centros de distribuição, (iv) resultar na interdição ou fechamento das nossas 

unidades e nossos centros de distribuição, (v) expor-nos a riscos adicionais no caso de um 
acidente de segurança e proteção, ou evento similar, afetar adversamente tal instalação enquanto 

uma licença estiver pendente; (vi) resultar na aplicação de outras penalidades, tais como 
advertência e apreensão de produtos, de acordo com a legislação específica aplicável (federal, 

estadual e municipal); e (vii) expor-nos, bem como os representantes da Companhia, a sanções 
criminais, em caso de exercício de atividades sem as devidas licenças e autorizações ambientais. 

A nossa estratégia de negócios poderá ser substancialmente e adversamente afetada se não 

conseguirmos abrir e operar novas unidades e novos centros de distribuição, se tivermos que 
suspender ou fechar algumas das nossas unidades ou algum de nossos centros de distribuição 

em consequência da nossa incapacidade de obter ou renovar as Licenças, ou se um acidente 
afetar adversamente uma unidade ou um centro de distribuição enquanto estiver com uma licença 

pendente. 

Para informações sobre as autoridades governamentais competentes e regulamentações 

aplicáveis, ver seção 7.5 deste Formulário de Referência. 

Riscos relacionados à regularidade de área construída  

A existência de área construída edificada sem a autorização prévia da Prefeitura Municipal 

competente, ou em desacordo com o projeto aprovado, poderá acarretar riscos e passivos para 

os imóveis e para nós, caso referida área não seja passível de regularização e venha a sofrer 
fiscalização pelos órgãos responsáveis. Dentre tais riscos, destacam-se: (i) a aplicação de multas 

pela administração pública; (ii) a impossibilidade da averbação da construção; (iii) a negativa de 
expedição da licença de funcionamento; (iv) a recusa da contratação ou renovação de seguro 

patrimonial; e (v) a interdição dos imóveis, podendo ainda, culminar em nossa obrigação de 
demolir as áreas não regularizadas, o que poderá afetar adversamente as atividades e os 

resultados operacionais dos imóveis e, consequentemente, nosso patrimônio e rentabilidade.  

O fato das nossas lojas serem espaços públicos pode gerar consequências que fogem 
do controle da administração das respectivas lojas, o que pode causar danos materiais 
e à imagem das nossas lojas, além de causar eventual responsabilidade civil 

As nossas lojas, por serem espaços de uso público, estão sujeitas a uma série de acidentes em 

suas dependências, que podem fugir do controle da administração das respectivas lojas e, 

consequentemente, podem causar danos aos seus consumidores e frequentadores. No caso da 
ocorrência de tais acidentes, a loja envolvida no caso pode enfrentar sérios danos de imagem e 

materiais. Além disso, a ocorrência de acidentes pode nos sujeitar à imposição de 
responsabilidade civil e/ou à obrigação do ressarcimento às vítimas, inclusive por meio do 
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pagamento de indenizações, o que poderia causar um efeito material adverso para nossos 

negócios. 

Uma paralisação ou greve significativa da nossa força de trabalho pode afetar as 
nossas operações.  

Os nossos empregados são representados por sindicatos trabalhistas e estão protegidos por 

convenções coletivas, acordos coletivos ou contratos de trabalho semelhantes, que estão sujeitos 

à renegociação periódica dentro dos prazos estabelecidos por lei. Greves, bloqueios dos nossos 
centros de distribuição e outras paralisações ou interrupções de trabalho em qualquer uma das 

nossas instalações, incluindo nossos centros de distribuição, ou movimentos trabalhistas que 
perturbem qualquer um dos nossos fornecedores terceirizados, podem ter um efeito adverso 

relevante sobre nossas operações e nossos negócios. 

Desastres e eventos imprevisíveis podem atrapalhar as nossas operações.  

Eventos imprevisíveis, que vão além do nosso controle, incluindo guerras, atividades de 

terrorismo e desastres naturais como inundações, incêndios, mudanças climáticas, pragas, 
pandemias e condições de seca severa afetam os preços e a disponibilidade dos produtos que 

vendemos e, entre outros, podem prejudicar as nossas operações e dos nossos fornecedores e 
prestadores de serviços, além de ter um efeito negativo sobre o consumo ou resultar em 

instabilidade política ou econômica. Esses eventos podem causar o fechamento temporário ou 

definitivo de algumas de nossas lojas e/ou centros de distribuição, atrasar ou afetar a nossa 
capacidade de distribuir produtos para as nossas lojas e nossos consumidores finais, reduzir a 

demanda dos produtos que vendemos, afetar a disponibilidade de frutas, legumes e verduras, 
aumentar o seu preço e diminuir as nossas vendas, o que pode ter um efeito adverso relevante 

sobre nossos negócios e resultados operacionais. 

A Companhia pode não ser capaz de honrar com as obrigações assumidas no âmbito 
de sua 1ª emissão de debêntures, o que pode levar à excussão da alienação fiduciária 
sobre as ações de emissão da Companhia 

Na data deste Formulário de Referência, 44.851.290 ações da Companhia de titularidade do 

acionista Fundo de Investimento em Participações MMC e 44.851.290 ações da Companhia de 
titularidade do acionista Fundo de Investimento em Participações DVA estavam alienadas 

fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão de debêntures da Companhia. Caso a 

Companhia não sejam capaz de honrar com as obrigações assumidas na escritura de emissão ou 
caso as debêntures vençam antecipadamente, o agente fiduciário, na qualidade de representante 

dos debenturistas, poderá ceder, transferir, alienar e/ou de outra forma excutir as ações aliendas 
fiduciariamente e os direitos delas decorrentes, no todo ou em parte, por meio de venda, cessão, 

transferência ou por qualquer outro meio a terceiros, independentemente de quaisquer medidas 

judiciais ou extrajudiciais, e aplicar os respectivos recursos para pagamento parcial ou liquidação 
das obrigações garantidas da forma que julgar conveniente. Caso as ações dos atuais acionistas 

da Companhia sejam excutidas, o controle acionário da Companhia poderá ser alterado.  

Podemos vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores 
mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação de nossos 
acionistas.  

Podemos ter que captar recursos adicionais no futuro através de operações de emissão pública 

ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos 
por meio de distribuição pública de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações poderá 

ser realizada com a exclusão do direito de preferência dos nossos acionistas, incluindo os 
investidores nas nossas ações, o que pode resultar na diluição da participação dos referidos 

acionistas em suas ações, ocasionando a imediata diluição no valor patrimonial de seu 

investimento. 

A Companhia poderá não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos 
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acionistas titulares de ações. 

De acordo com o nosso estatuto social, devemos pagar aos nossos acionistas, no mínimo, 25% 
de lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) sob a forma de dividendos ou juros 
sobre capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízos ou 

retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não ser disponibilizado para 

o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a Lei das Sociedades 
por Ações permite que uma companhia aberta suspenda a distribuição obrigatória de dividendos 

em determinado exercício social, caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral 
Ordinária que a distribuição seria incompatível com a situação financeira da Companhia. Caso 

qualquer destes eventos ocorra poderemos não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio 

a nossos acionistas. 

Por fim, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação 

atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual 
poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser 

tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro, 
impactando o valor líquido a ser recebido pelos nossos acionistas a título de participação nos 

resultados da Companhia. 

Incapacidade de identificar falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de 
controles poderão expor a Companhia a riscos inesperados ou imprevistos, o que 
poderia afetar adversamente seus negócios. 

Os sistemas, políticas e procedimentos da Companhia de controles internos estão em fase de 

revisão e podem não ser suficientes e/ou totalmente eficazes para detectar práticas 
inapropriadas, erros ou fraudes. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 

a Companhia possuía duas deficiências significativas em seus controles internos, relacionadas a 

(i) formalização de programa de monitoramento dos controles internos e (ii) ausência de controles 
estabelecidos para garantir a adequada revisão e aprovação dos lançamentos contábeis manuais. 

Se a Companhia não for capaz de manter seus controles internos operando de maneira efetiva, 
poderá não ser capaz de reportar seus resultados de maneira precisa ou prevenir a ocorrência de 

práticas inapropriadas, erros ou fraudes.  

A falha ou a ineficácia nos controles internos poderá ter um efeito adverso significativo em seus 
negócios. Para mais informações a respeito do tema, vide Seção 5.3.(d) deste Formulário de 

Referência. 

(b) Riscos relativos ao controlador da Companhia, direto ou indireto, ou grupo de 

controle da Companhia 

Caso a Companhia e seu Grupo de Controle tenham êxito na realização da oferta 
pública inicial de ações, a Companhia poderá deixar de ter um acionista controlador 
definido, o que poderá tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, 
conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de acionista 
controlador ou um grupo de controle. 

Em razão da realização da oferta pública inicial primária e secundária de distribuição de ações 

ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”), o atual Grupo de Controle da Companhia deixará 

de deter, em conjunto, mais do que 50% do capital votante da Companhia. Neste sentido, caso 
a Companhia tenha êxito na realização da Oferta, a Companhia poderá deixar de ter um grupo 

de acionistas detentores, em conjunto, da maioria absoluta do seu capital votante. 

Assim, a Companhia estará mais suscetível ao surgimento de um grupo de acionistas agindo 

conjuntamente que passe a deter o poder decisório das atividades da Companhia e, como 

consequência, exercer  controle. Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a 
tentativas hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes e certas deliberações que 
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exigem quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no 

âmbito das atividades sociais da Companhia. 

Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de 

negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa 
entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os 

negócios e resultados operacionais da Companhia.  

(c) Riscos relativos aos acionistas da Companhia 

Não há riscos relevantes envolvendo a Companhia cuja fonte seja seus acionistas. 

(d) Riscos relativos às controladas e coligadas da Companhia 

Não há riscos relevantes envolvendo a Companhia cuja fonte seja suas controladas ou empresas 

coligadas e que não estejam descritos no demais itens. 

(e) Riscos relativos aos fornecedores da Companhia 

Adquirimos alguns produtos de poucos fornecedores ou de um único fornecedor e, 
caso ocorram alterações nessa cadeia de fornecimento, nossas atividades e negócios 
podem ser afetados adversamente. 

Alguns produtos comercializados por nós são adquiridos de poucos fornecedores, portanto, 
estamos expostos ao risco de aumento de nossos custos, por exemplo no caso dos fornecedores 

alterarem a sua atual política de comercialização, entre outras hipóteses. Nossos dez maiores 

fornecedores representaram aproximadamente 30% do valor de nossas compras no período de 
seis meses findo em 30 de junho de 2020. Caso algum fornecedor não seja capaz de fornecer os 

produtos na quantidade, preço e na frequência usualmente adquiridas e não tivermos estoques 
suficientes destes produtos, ou não sejamos capazes de substituir referido fornecedor em tempo 

hábil, poderemos não ser capazes de manter o nível de vendas na categoria afetada, o que pode 

causar um efeito adverso relevante sobre nossas atividades e resultado operacional. 

Além disso, a Companhia está exposta ao risco de aumento de custos com relação aos 

fornecedores, por exemplo no caso de os fornecedores alterarem a sua atual política de 
comercialização e de interrupções na cadeia de fornecimento, por exemplo em razão de medidas 

governamentais restritivas impostas em decorrência da pandemia da COVID-19, entre outras 

hipóteses. 

Podemos ser responsabilizados por obrigações trabalhistas e previdenciárias de 
fornecedores terceirizados.  

Em conformidade com as leis trabalhistas, se os prestadores de serviços terceirizados que 

prestam serviços para nós não cumprirem com as suas obrigações trabalhistas e leis relacionadas 
à previdência social, podemos ser considerados responsáveis subsidiários e/ou solidários, por 

qualquer descumprimento, resultando em multas, pagamentos destas verbas e outras sanções 

que podem nos afetar substancialmente e negativamente. Também podemos ser 
responsabilizados por lesões corporais ou morte de colaboradores de terceiros que estejam 

prestando serviços para nós dentro das nossas instalações, o que pode afetar adversamente 

nossa imagem e nossos negócios.  

Nosso negócio depende de uma cadeia de suprimentos e, consequentemente, 
enfrenta riscos relacionados à logística. 

Uma parcela dos produtos destinados às nossas lojas é entregue diretamente pelos nossos 

fornecedores, em nosso centro de distribuição ou, em alguns casos, diretamente em umas das 
nossas lojas. Quaisquer alterações, problemas ou interrupções significativas na infraestrutura de 

logística que nós ou os nossos fornecedores usem para entregar produtos em nossas lojas ou 
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centros de distribuição podem impedir a entrega oportuna ou bem-sucedida dos produtos que 

vendemos em nossas lojas e afetar negativamente nossas operações.  

O desabastecimento pode ainda decorrer de os fornecedores não terem condições de suprir a 

Companhia de mercadorias nos volumes e prazos demandados, inclusive em decorrência dos 
impactos da pandemia da COVID-19, o que poderá afetar adversamente o negócio e os resultados 

operacionais da Companhia. 

A Companhia pode figurar como responsável solidária pelos danos ambientais 
causados por seus fornecedores  

Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade objetiva e solidária. Isto significa 
que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos aqueles que, direta ou 

indiretamente, contribuíram para a ocorrência do dano ambiental, independentemente da 
comprovação de culpa dos agentes, o que poderá afetar adversamente os resultados e atividades 

da Companhia.  

Ainda, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nos empreendimentos e 
atividades da Companhia, tais como, gerenciamento de áreas contaminadas, supressão de 

vegetação, construções ou disposição final de resíduos sólidos, não exime a responsabilidade da 
Companhia por eventuais danos ambientais causados pela contratada. Caso a Companhia seja 

responsabilizada por eventuais danos, seus resultados poderão ser adversamente afetados. 

 (f) Riscos relativos aos clientes da Companhia 

As restrições de disponibilidade de crédito aos consumidores no Brasil podem afetar 
adversamente os nossos volumes de vendas. 

As vendas parceladas são um componente importante do resultado das operações das empresas 

de varejo de um modo geral no Brasil. O aumento na taxa de desemprego, acrescido a altas nas 
taxas de juros, pode resultar em restrições maiores na disponibilidade de crédito aos 

consumidores no Brasil. Em 2019, a taxa média de desemprego no Brasil foi de 11,8%, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou o IBGE. Os nossos volumes de vendas e, 
consequentemente, os nossos resultados operacionais podem ser afetados negativamente, se a 

disponibilidade de crédito aos consumidores diminuir ou se as políticas implementadas pelo 

Governo Federal restringirem ainda mais a concessão de crédito aos consumidores. 

Reduções na disponibilidade de crédito e políticas de crédito mais rigorosas adotadas por nós ou 

por outras empresas de cartão de crédito podem afetar as nossas vendas negativamente. 
Condições econômicas desfavoráveis no Brasil, ou condições econômicas desfavoráveis globais 

que impactem a economia brasileira, podem reduzir significativamente os gastos dos 
consumidores e a renda disponível, particularmente em classes mais baixas, que têm 

relativamente menos acesso ao crédito que classes mais altas, condições mais limitadas de 

refinanciamento de dívidas e estão mais suscetíveis a aumentos da taxa de desemprego. Essas 

condições podem ter um efeito adverso relevante sobre nossos negócios. 

Poderemos ser considerados responsáveis por incidentes com consumidores que 
envolvam reações adversas após o consumo dos nossos produtos. 

No Brasil, a legislação de defesa do consumidor é rigorosa e favorável aos consumidores. A 
legislação de defesa do consumidor imputa à Companhia o ônus da prova na demanda de um 

cliente, colocando-a em desvantagem em qualquer processo envolvendo relações de consumo. A 

proteção judicial ao consumidor pode ser exercida por meio de ações individuais ou coletivas e, 
no caso de ações coletivas, as ações podem ser propostas por autoridades estaduais ou federais, 

mediante órgãos da administração pública direta ou indireta, notadamente o Ministério Público 
ou o PROCON, com o propósito de proteger os direitos do consumidor, ou por organizações de 

proteção ao direito do consumidor. 
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Assim, os produtos vendidos em nossas lojas, podem causar reações adversas em nossos 

consumidores. Incidentes envolvendo esses produtos podem ter um efeito adverso relevante 
sobre nós. Processos judiciais ou administrativos relacionados a esses incidentes podem ser 

propostos contra nós, sob as alegações, entre outras, de que os nossos produtos estavam 
defeituosos, danificados, estavam adulterados, contaminados, não possuíam as propriedades 

anunciadas ou informações adequadas sobre os possíveis efeitos colaterais ou riscos de 

interações com outras substâncias químicas. Qualquer risco real ou possível para a saúde 
associado a esses produtos, incluindo a publicidade negativa relacionada a esses riscos, pode 

levar a uma perda da confiança dos nossos consumidores com relação à segurança, eficácia e 

qualidade dos produtos vendidos em nossas lojas.  

Qualquer alegação dessa natureza contra as nossas marcas ou produtos vendidos em nossas 

lojas pode ter um efeito adverso relevante sobre nossos negócios e resultados financeiros. 

Além disso, decisões desfavoráveis envolvendo valores substanciais poderão afetar adversamente 

o resultado da Companhia e sua condição financeira. Adicionalmente, decisões judiciais 
desfavoráveis poderão afetar adversamente a imagem da Companhia e a imagem de suas 

marcas, afetando, consequentemente, suas vendas e sua reputação, o que pode impactar de 

forma adversa os resultados da Companhia. 

(g) Riscos relativos aos setores da economia nos quais a Companhia atua 

O nosso mercado é altamente competitivo e ações estratégicas dos nossos 
concorrentes podem enfraquecer a nossa competitividade e afetar negativamente a 
nossa rentabilidade.  

Nós, juntamente a outros varejistas e atacadistas, competimos por consumidores, colaboradores, 

produtos, serviços e outros aspectos importantes do nosso negócio. Competimos com uma série 
de grandes redes de atacado de autosserviço, varejistas brasileiros e multinacionais, bem como 

com pequenas empresas nacionais. Alguns dos quais têm uma participação de mercado maior 

em determinadas cidades, formatos de loja e/ou categorias de produtos. Alterações de preços e 
outros termos negociados, condições contratuais ou práticas desses concorrentes podem nos 

afetar de forma substancial e adversa. Além disso, o aumento da concorrência pode resultar na 
redução de margens brutas, num declínio do capital de giro e perda de participação de mercado, 

o que pode nos afetar de forma substancial e adversa. Adicionalmente, os nossos concorrentes 

podem conseguir captar mais recursos do que nós para investir no desenvolvimento de seus 
negócios, inclusive, caso sejam adquiridos, receber investimentos ou firmar outros tipos de 

relacionamentos comerciais com empresas com capital próprio significativo. Ademais, a abertura 
de novas lojas próximas às nossas, pelos nossos concorrentes atuais ou por novos concorrentes, 

pode afetar a rentabilidade de cada uma de nossas lojas, o que pode reduzir o nosso fluxo de 

caixa e o nosso lucro operacional. Podemos ser afetados, também, substancialmente e 
negativamente na medida em que não conseguirmos competir com êxito com os nossos 

concorrentes. As decisões de compra dos consumidores são afetadas por fatores que incluem o 
reconhecimento da marca, qualidade e desempenho do produto, disponibilidade de crédito, preço 

e preferências subjetivas dos consumidores. Alguns dos nossos concorrentes podem ter 
investimentos em marketing substancialmente maiores que os nossos. Se as nossas estratégias 

de marketing, propaganda e promoções não forem bem-sucedidas e se não conseguirmos 

oferecer novos produtos para atender às demandas do mercado, poderemos ser afetados de 
forma adversa. Se não conseguirmos introduzir novos produtos em tempo hábil, ou se os nossos 

consumidores finais acreditarem que os produtos dos nossos concorrentes são melhores, as 
nossas vendas, rentabilidade e resultados operacionais poderão ser afetados de forma negativa. 

Além disso, os consumidores estão cada vez mais aderindo a compras on-line e através de 

aplicativos de smartphones. Como resultado, uma parcela maior dos gastos totais do consumidor 
com varejistas e atacadistas pode ocorrer on-line e por meio de aplicativos de smartphones. Se 

não conseguirmos crescer a nossa posição no mercado por meio da integração da nossa 
plataforma de e-commerce e presença física, as nossas vendas líquidas e o desempenho 

financeiro poderão ser afetados negativamente. Além disso, uma maior concentração de vendas 
de varejo e atacado no comércio on-line pode resultar na redução do movimento nas nossas lojas 
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físicas. As condições no mercado de vendas on-line também podem mudar rapidamente e 

significativamente como resultado de avanços tecnológicos. Novas startups e grandes 
concorrentes que estão fazendo investimentos significativos em e-commerce podem criar 

tecnologias e plataformas de e-commerce superiores à nossa, que serão problemáticas tanto para 

as nossas operações de e-commerce quanto para as nossas operações em nossas lojas físicas. 

Riscos para a saúde relacionados à indústria alimentícia podem afetar adversamente 
a nossa capacidade de vender produtos alimentícios.  

Estamos sujeitos a riscos que afetam a indústria alimentícia em geral, incluindo os riscos 

apresentados pela contaminação ou deterioração de alimentos, a evolução das preocupações 
nutricionais e de saúde, adulteração de produtos e a percepção pública da segurança dos 

produtos para a indústria alimentícia como um todo, incluindo, entre outros, como resultado de 
surtos de doenças ou o medo de tais surtos. Mesmo que os produtos que vendemos não sejam 

afetados pela contaminação, a indústria alimentícia poderá enfrentar publicidade negativa, se os 

produtos de produtores alimentícios ou de outros varejistas ficarem contaminados, o que pode 
resultar na percepção pública negativa sobre a segurança dos produtos alimentícios e em uma 

redução da demanda de produtos alimentícios na categoria afetada. A perda generalizada da 
confiança dos consumidores na segurança e qualidade dos produtos alimentícios, além de 

quaisquer riscos reais ou percebidos para a saúde relacionados a isso, pode ter um impacto 

adverso e material sobre nós. 

(h) Riscos relativos à regulação dos setores em que a Companhia atua 

Nossos custos para fazer negócios podem aumentar em decorrência de mudanças, 
ampliações da aplicação ou adoções de novas leis ou regulamentos federais, 
estaduais ou municipais 

Estamos sujeitos a diversas leis e regulamentos federais, estaduais e municipais que regem vários 

aspectos do nosso negócio. Nos últimos anos, foram adotadas novas leis e regulamentos e foram 

ampliadas as aplicações de certas leis e regulamentos existentes pelas agências federais, 
estaduais e municipais. Essas leis, regulamentos e interpretações relacionadas às atividades da 

Companhia podem mudar como resultado de uma variedade de fatores, incluindo eventos 
políticos, econômicos ou sociais. Mudanças, ampliações da aplicação ou adoções de novas leis e 

regulamentos federais, estaduais ou municipais que regulam: (i) o salário mínimo ou seus 

requisitos; (ii) outros direitos trabalhistas; (iii) planos de saúde; (iv) proteção de dados e 
segurança cibernética; (v) a venda de algum dos nossos produtos; (vi) transporte; (vii) logística; 

(viii) transparência da cadeia de suprimentos; ((ix) tributos; (x) custos de energia; ou (xi) 
questões ambientais, entre outros, podem aumentar nossos custos de negócios ou impactar 

nossas operações. 

Os resultados operacionais da Companhia poderão ser impactados por alterações na 
legislação tributária brasileira, por resultados desfavoráveis de contingências 
tributárias ou pela modificação, suspensão ou cancelamento de benefícios 
fiscais/regimes especiais. 
 
As autoridades fiscais brasileiras implementam regularmente mudanças no regime tributário que 

podem afetar a Companhia e a demanda do consumidor por nossos produtos. Essas medidas 

incluem mudanças nas alíquotas vigentes e, ocasionalmente, a criação de impostos temporários 
e permanentes. Algumas dessas mudanças podem aumentar, direta ou indiretamente, nossa 

carga tributária, o que pode aumentar os preços que cobramos por nossos produtos, restringir 
nossa capacidade de fazer negócios e, portanto, impactar de maneira material e adversa nossos 

negócios e resultados operacionais. 

Ademais, certas leis tributárias podem estar sujeitas a interpretações controversas pelas 
autoridades fiscais. No caso de as autoridades fiscais interpretarem as leis tributárias de maneira 

inconsistente com nossas interpretações, poderemos ser adversamente afetados, inclusive pelo 

pagamento integral dos tributos devidos, acrescidos de encargos e penalidades.  
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Além disso, a pandemia causada pela COVID-19 e a decretação do estado de calamidade podem 

resultar em impactos socioeconômicos de longo alcance, incluindo uma possível queda da 
arrecadação no país e uma elevação da demanda por gastos públicos em setores fundamentais. 

Nesse cenário, os Governos Federal, Estadual e Municipal poderão promover alterações 
legislativas para impor, ainda que temporariamente, tratamento tributário mais oneroso às 

atividades da Companhia. Tais medidas poderão afetar adversamente seus negócios e resultados 

operacionais.  

A título exemplificativo, existem discussões recentes sobre a possível instituição de novos tributos, 

tais como o empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas e uma contribuição sobre 
transações financeiras, bem como foram retomadas discussões sobre a revogação da isenção de 

imposto de renda sobre a distribuição de dividendos. 

Outrossim, atualmente existem no congresso brasileiro propostas para a implementação de uma 

reforma tributária. Entre as propostas em discussão, existe a possibilidade de uma mudança 

completa no sistema de tributação ao consumo, que extinguiria três tributos federais - IPI, PIS e 

COFINS, o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal, para a criação de um único novo Imposto 

sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) que incidiria sobre o consumo. Ademais, 

recentemente, o Governo Federal apresentou nova proposta de reforma tributária para criação 
da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), em substituição às 

contribuições do PIS e da COFINS. Caso haja uma reforma tributária ou quaisquer mudanças na 

legislação e regulamentação aplicáveis, que alterem os tributos aplicáveis ou incentivos 
fiscais/regimes especiais durante ou após seus prazos de vigência, poderá afetar diretamente ou 

indiretamente os negócios e resultados da Companhia. 

Além disso, a Companhia atualmente usufrui dos seguintes regimes especiais: 

• Regime Especial nº 110164392018 (renovou o Regime Especial nº 11/045738/2012) 

concedido pelo Estado do Mato Grosso Sul para a filial da Companhia localizada em 
Dourados/MS (CNPJ 11.517.841/0034-55), que permite o diferimento do recolhimento do 

ICMS-ST que seria devido quando da entrada da mercadoria no Estado, nos termos do art. 

4º, I, b, Anexo V, RICMS/MS. Vigente até 30/09/2021; 
 

• Regime Especial nº 6.467/2019 (renovou o Regime Especial nº 6.072/2018) concedido 

pelo Estado do Paraná, para impor a responsabilidade por substituição tributária ao centro 
de distribuição da Companhia localizado em Paiçandu/PR (CNPJ 11.517.841/0049-31), que 

ficará responsável pelo recolhimento do ICMS-ST relativo às operações internas e 

interestaduais subsequentes, de forma a desonerar o imposto que seria devido quando do 
recebimento das mercadorias, conforme abrangência definida no regime especial e nos 

termos do art. 14 do Anexo IX do RICMS/PR. Vigente até 31/10/2021; 
 

• Regime Especial nº 002652/2015 (renovado pelo Pedido nº 026911/2017) concedido pelo 

Estado de São Paulo à filial da Companhia localizada em Paiçandu/PR (CNPJ 
11.517.841/0049-31), que será o substituto tributário responsável pelo recolhimento do 

ICMS-ST e ICMS próprio devido ao Estado de São Paulo na operação ao destinatário 

paulista, nos termos dos arts. 489 e 426-A do RICMS/SP. Vigente até 31/12/2021. 

Não podemos assegurar que estes regimes especiais serão mantidos ou renovados. Para garantir 

a continuidade desses regimes durante seu prazo de vigência, a Companhia deverá cumprir uma 
série de requisitos que podem ser contestados, inclusive em juízo. Caso a Companhia não seja 

capaz de mantê-los, os regimes poderão ser suspensos ou cancelados. Se esses regimes especiais 

não forem renovados ou forem modificados, limitados, suspensos ou revogados, os negócios, as 
atividades e a condição financeira da Companhia poderão ser adversamente afetados como 

resultado do aumento da carga tributária ou efeitos no seu fluxo de caixa. 

Em que pese referidos regimes especiais visem apenas a alterar o momento e responsabilidade 

pelo pagamento do tributo devido, diante do cenário brasileiro quanto à concessão de benefícios 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
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fiscais, especialmente no que se refere à “Guerra Fiscal entre os Estados”, não podemos afastar 

o risco de questionamento quanto à constitucionalidade dos regimes fiscais relativos ao ICMS, no 
caso da legislação estadual que embasa sua concessão não tenha sido aprovada no âmbito do 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por meio do ajuizamento de ações diretas 
de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF), o que pode afetar 

adversamente os negócios da Companhia. 

Ainda no que se refere à “Guerra Fiscal entre os Estados”, foi publicada a Lei Complementar 
160/2017 (“LC 160/2017”) e o Convênio CONFAZ ICMS nº 190/2017, que objetivaram a 

convalidação dos benefícios fiscais concedidos pelos Estados, diminuição dos riscos de declaração 
de inconstitucionalidade dos benefícios fiscais já concedidos, extinção da possibilidade de criação 

de novos benefícios, bem como estabelecem prazo máximo de duração aos incentivos já 
concedidos, que varia a depender do setor de atuação. A Companhia não pode assegurar que os 

Estados darão cumprimento às regras para convalidação dos benefícios usufruídos. De toda 

forma, com base em informações públicas, foi possível constatar que os Estados do Mato Grosso 
do Sul e de São Paulo publicaram Decretos incluindo os dispositivos da legislação estadual que 

embasam a concessão dos referidos regimes especiais na listagem dos benefícios/incentivos para 

a convalidação, em atenção às diretrizes da LC 160/17 e Convênio ICMS nº 190/17.  

No mais, eventual inobservância das regras de convalidação, alteração na legislação tributária ou 

declaração de inconstitucionalidade da legislação concessiva de benefícios fiscais poderá afetar 

não somente as atividades da Companhia, mas o setor como um todo. 

Destacamos que eventual modificação, limitação, suspensão ou cancelamento dos aludidos 
regimes especiais, em decorrência de questões constitucionais ou descumprimento de requisitos 

para a sua fruição, podem afetar adversamente a Companhia e suas atividades.  

Outrossim, a Companhia está sujeita a fiscalizações pelas autoridades fiscais nas esferas federal, 

estadual e municipal. Como resultado de tais fiscalizações, as posições fiscais da Companhia 

podem ser questionadas pelas autoridades fiscais. A Companhia não pode garantir que os 
provisionamentos para tais processos serão corretos, que não haverá identificação de exposição 

fiscal adicional, e que não será necessária constituição de reservas fiscais adicionais para qualquer 
exposição fiscal. Qualquer aumento no montante da tributação como resultado das contestações 

às posições fiscais da Companhia pode afetar adversamente os seus negócios, os seus resultados 

operacionais e a sua condição financeira.  

As autoridades fiscais brasileiras intensificaram, recentemente, o número de fiscalizações. 

Existem diversas questões fiscais objeto de preocupação das autoridades brasileiras e com 
relação às quais as autoridades brasileiras regularmente fiscalizam as empresas, incluindo 

controle de estoque, despesas de amortização de ágio, reestruturação societária e planejamento 

tributário, entre outros. Quaisquer processos judiciais e administrativos relacionados a assuntos 
fiscais perante os tribunais, incluindo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") e 

tribunais administrativos estaduais e municipais, pode afetar negativamente a Companhia.  

Os resultados da Companhia poderão ser adversamente impactados por modificações nas práticas 

contábeis adotadas no Brasil, bem como nas normas internacionais de relatório financeiro.   

As práticas contábeis adotadas no Brasil são emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(“CPC”) e as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS") são emitidas pelo International 

Accounting Standards Board (“IASB”). O CPC e o IASB possuem calendários para aprovação de 
pronunciamentos contábeis e IFRS, o qual poderão sofrer alterações a qualquer momento e sobre 

os quais a Companhia não possui qualquer ingerência. Assim, a Companhia não consegue prever 
quais e quando serão aprovados novos pronunciamentos contábeis ou novas IFRS que possam 

de alguma forma impactar as futuras demonstrações financeiras elaboradas pela Companhia. 

Portanto, existe o risco de que as futuras demonstrações financeiras da Companhia sejam 
alteradas em razão de novos pronunciamentos contábeis previstos pelo CPC e normatizados pela 

CVM, bem como do IFRS emitidos pelo IASB, o que poderá afetar as futuras demonstrações 

financeiras elaboradas pela Companhia. 
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(i) Riscos relativos aos países estrangeiros onde a Companhia atua 

Não aplicável, visto que a Companhia não atua em países estrangeiros.  

(j) Riscos relativos a questões socioambientais 

O não cumprimento da legislação e regulamentação ambiental pode afetar 
adversamente o nosso negócio 

Estamos sujeitos a uma ampla legislação federal, estadual e municipal relacionada à conservação 

e proteção do meio ambiente. Entre outras obrigações, essa legislação estabelece exigências de 
licenças ambientais e observância de padrões para o descarte de efluentes, emissões 

atmosféricas, gestão de resíduos sólidos, parâmetros de emissões de ruídos, uso de água, áreas 
contaminadas, bem como exigências relacionadas a áreas especialmente protegidas. Quaisquer 

violações da legislação e regulamentação ambiental poderão nos expor a sanções administrativas 
e criminais, além da obrigação de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros.  

Além disso, não podemos garantir que essa legislação e regulamentação não se tornarão ainda 
mais rígidas, exigindo que aumentemos de forma significativa nossos investimentos a fim de 

cumprirmos com a legislação e regulamentação ambiental. Investimentos ambientais imprevistos 
poderão reduzir os recursos disponíveis para outros investimentos e afetar adversamente nossos 

resultados de forma significativa. Para maiores informações sobre os processos ambientais da 

Companhia, veja item 4.3 deste Formulário de Referência. 

O gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos gerados pode afetar adversamente 
o nosso negócio 

A Companhia está sujeita ao gerenciamento de seus resíduos sólidos, nos termos da Lei nº 12.305 

de 02 de agosto de 2010 (“Política Nacional de Resíduos Sólidos”), a qual tem por objetivo reunir 
o conjunto de princípios, instrumentos, diretrizes, metas e ações para viabilizar a gestão integrada 

e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Tendo em vista que os resíduos sólidos gerados poderão, em função de sua natureza, gerar 
impactos à atmosfera, solo, água subterrânea e ecossistema, durante todo seu ciclo de vida, seja 

nas dependências do local do empreendimento, seja, principalmente, no local de sua destinação 
final, fica a Companhia responsável pela segregação, armazenamento, transporte e destinação 

final de resíduos ou disposição final de rejeitos de forma ambientalmente adequada, podendo 

também ser obrigada a reparar qualquer sorte de danos ambientais decorrentes da gestão 

inadequada de tais resíduos. 

Ademais, a contratação de terceiros para serviços de coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta 

a Companhia da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 

inadequado dos resíduos ou rejeitos.  

Penalidades administrativas e/ou criminais podem ser aplicadas se a Companhia deixar de cumprir 

as condições exigidas pela legislação ambiental em relação ao gerenciamento adequado de 
resíduos sólidos, além da reparação de danos causados ao meio ambiente, o que pode afetar 

adversamente as suas operações, resultados financeiros, imagem e reputação. 

(k) Riscos Macroeconômicos  

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual coronavírus 
(COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e 
resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, 
impactando o mercado de negociação das nossas ações.  
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Surtos ou potenciais surtos de doenças (a exemplo da COVID-19) podem ter um efeito adverso 

no mercado de capitais global (incluindo o mercado de capitais em que nossas ações são 
negociadas), na economia global (incluindo a economia brasileira) e na cotação das ações de 

nossa emissão. Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como zika vírus, 
vírus ebola, vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, vírus H1N1 

(influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente 

médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados setores da 

economia dos países em que essas doenças se propagaram. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente da 
COVID-19, cabendo aos seus países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações 

preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou 
em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos 

países em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao 

redor do mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens 
e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho e espaços públicos, como 

shopping centers e restaurantes, interrupções na cadeia de suprimentos, o que ocasionou na 
redução de consumo de uma maneira geral pela população. Essa diminuição pode resultar na 

volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente podem 

ter um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira. 

Ainda, cabe destacar que qualquer surto de doença que afete o comportamento das pessoas, 

como a COVID-19, pode ter impacto adverso relevante nos mercados, principalmente no mercado 
acionário. Consequentemente, a adoção das medidas descritas acima aliadas às incertezas 

provocadas pelo surto da COVID-19, provocaram um impacto adverso na economia e no mercado 
de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando oito paralisações (circuit-breakers) das 

negociações na B3 durante o mês de março de 2020. Dessa forma, nossas ações podem 

apresentar uma maior volatilidade, impactando nossos investidores de maneira negativa. 

Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado 

desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em 
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de nossa emissão, o 

que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e também pode 

dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das nossas operações no futuro em 

termos aceitáveis. 

O governo federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a 
economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política 
brasileira, podem ter um efeito material adverso sobre a Companhia.  

A economia brasileira tem sofrido intervenções frequentes por parte do governo federal que, por 
vezes, realiza modificações significativas em suas políticas e normas monetárias, creditícias, 

tarifárias, fiscais e outras, de modo a influenciar a economia brasileira. As medidas tomadas pelo 
governo federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente 

implicam aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços, 
intervenções no mercado de câmbio, controle de capital e limitação às importações, entre outras 

medidas. A Companhia não tem controle e não pode prever quais medidas ou políticas o governo 

federal poderá adotar no futuro.  

A Companhia poderá vir a ser material e adversamente afetada por modificações nas políticas ou 

normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como: 

● expansão ou contração da economia brasileira, conforme medida pelas taxas de 

crescimento do PIB; 

● inflação; 

● taxas de câmbio; 
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● taxas de juros; 

● aumento do desemprego; 

● mudanças nas leis fiscais e tributárias; 

● liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; 

● restrições nas remessas de fundos ao exterior; e 

● outros fatores políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o 

afetem. 

A incerteza sobre a implementação de mudanças políticas ou regulatórias pelo governo brasileiro 

cria instabilidade na economia brasileira, aumentando a volatilidade do seu mercado de valores 
mobiliários. Essas incertezas, a recessão com um período de lenta recuperação no Brasil e outros 

desenvolvimentos futuros na economia brasileira podem afetar adversamente nossas atividades 
e, consequentemente, nossos resultados operacionais, e também podem afetar adversamente o 

preço de negociação de nossas ações.  

Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros 
países, especialmente nos Estados Unidos, Europa e outros países emergentes, 
podem afetar material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado 
dos valores mobiliários brasileiros, incluindo as nossas ações. 

O valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras pode ser influenciado, em 

diferentes medidas, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive dos 
Estados Unidos, China e União Europeia, de países da América Latina e de economia emergente. 

A reação dos investidores aos acontecimentos nesses e outros países pode, diante da perspectiva 
envolvendo os contornos do evento, causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos 

valores mobiliários de emissores brasileiros, em especial, aqueles negociados em bolsa de valores. 
Potenciais crises nos Estados Unidos, China e União Europeia, ou nos países de economia 

emergente podem, dependendo da dimensão de seus efeitos, reduzir, em certa medida, o 

interesse dos investidores nos valores mobiliários dos emissores brasileiros, inclusive os valores 
mobiliários de emissão da Companhia. Os preços das ações na B3, por exemplo, são 

historicamente afetados por determinadas flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados 
Unidos, bem como pelas variações dos principais índices de ações norte-americanos. Isso poderia 

prejudicar o preço das ações de emissão da Companhia, além de dificultar ou impedir totalmente 

seu acesso ao mercado de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos 

aceitáveis, ou sob quaisquer condições.  

Esses eventos podem afetar negativamente o preço de mercado das suas ações ordinárias, 
restringir o seu acesso aos mercados de capitais e comprometer a sua capacidade de financiar 

as suas operações no futuro com termos favoráveis ou independentemente dos termos.Além 

disso, as crises em outros países de mercados emergentes podem diminuir o interesse de 
investidores em valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo as ações ordinárias da 

Companhia. Esses eventos podem afetar negativamente o preço de mercado das suas ações 
ordinárias, restringir o seu acesso aos mercados de capitais e comprometer a sua capacidade de 

financiar as suas operações no futuro com termos favoráveis ou independentemente dos termos. 
Além disso, a crise financeira e a instabilidade política nos Estados Unidos, incluindo o recente 

conflito envolvendo Estados Unidos e Irã, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, 

as tensões globais decorrentes da pandemia do COVID-19, bem como crises na Europa e outros 
países, incluindo os conflitos envolvendo a ocorrência do Brexit, afetaram a economia global, 

produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram o mercado de capitais e a 
economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos emitidos por empresas listadas, 

reduções na oferta de crédito, deterioração da economia global, flutuação das taxas de câmbio e 

inflação, entre outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar adversamente a Companhia. 
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Instabilidade política pode afetar adversamente a economia brasileira, os negócios 
da Companhia e os resultados de suas operações, bem como o preço de negociação 
das nossas ações.  

O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente e continua influenciando o 
desempenho da economia do país e a confiança de investidores e do público em geral, resultando 

em desaceleração econômica e aumento da volatilidade nos valores mobiliários emitidos por 

companhias brasileiras. 

Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas 

decorrentes de investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo 
Ministério Público Federal Brasileiro, dentre as quais, a “Operação Lava Jato”. Tais investigações 

têm impactado a economia e o ambiente político do país. Alguns membros do Governo Federal 
brasileiro e do Poder Legislativo, bem como executivos de grandes companhias públicas e 

privadas, estão enfrentando acusações de corrupção por, supostamente, terem aceitado 

subornos por meio de propinas em contratos concedidos pelo governo a companhias de 
infraestrutura, petróleo e gás, e construção, dentre outras. Os valores destas propinas 

supostamente financiaram campanhas de partidos políticos e não foram contabilizadas ou 
divulgadas publicamente, servindo para promover o enriquecimento pessoal dos beneficiários do 

esquema de corrupção. Como resultado vários políticos, incluindo membros do Congresso 

Nacional e executivos de grandes companhias públicas e privadas brasileiras, renunciaram a seus 
cargos e/ou foram presos, sendo que outras pessoas ainda estão sendo investigadas por 

alegações de conduta antiética e ilegal, identificadas durante tais investigações. 

O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto 

negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção 
geral do mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos de condutas 

antiéticas tem afetado e pode continuar a afetar adversamente os negócios, a condição financeira 

e os resultados operacionais da Companhia, bem como o preço de negociação de suas ações. A 
Companhia não pode prever se as investigações em curso irão conduzir a uma maior instabilidade 

política e econômica, nem se novas alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou 

companhias privadas surgirão no futuro. 

Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado 

pelo Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de atos impróprios. Quaisquer consequências 
de tais investigações, incluindo uma potencial abertura de processo de impeachment, poderiam 

ter efeitos adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em 

negócios que operam no Brasil, inclusive em nossos negócios. 

Além disso, qualquer dificuldade do governo federal em conseguir maioria no congresso nacional 

poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas e / ou 
greves que poderiam afetar adversamente as operações da Companhia. Incertezas em relação à 

implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e 
previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade 

econômica. Essas incertezas e novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de 

títulos brasileiros. 

A Companhia também não pode prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre 

a economia brasileira ou o mercado acionário brasileiro. 

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e, consequentemente, 
a Companhia. 

A moeda brasileira tem sofrido forte oscilação com relação ao Dólar dos Estados Unidos da 

América e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo esse período, 

o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, 
incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas, sistemas de mercado de 

câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. Desde 1999, o Brasil adotou 
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um sistema de câmbio flutuante com intervenções do Banco Central na compra ou venda de 

moeda estrangeira. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio 
entre o Real e o Dólar dos Estados Unidos da América e outras moedas. Em 2016, o Real se 

valorizou frente ao Dólar em 16,3%, fechando o exercício em R$3,25. No 1º semestre de 2020 
observamos um aumento na taxa do dólar, sendo que em 30 de junho de 2020, a taxa de câmbio 

Real/Dólar estava R$ 5,47. Não se pode assegurar que a desvalorização ou a valorização do Real 

frente ao Dólar e outras moedas não terá um efeito adverso para as atividades da Companhia. 

A desvalorização do Real pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar 

aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um 
todo e os resultados da Companhia, por conta da retração no consumo e do aumento dos custos 

da Companhia, bem como uma parcela de nossas matérias-primas e/ou componentes para 
fabricação de hardware tem seus preços direta ou indiretamente atrelados ao Dólar dos Estados 

Unidos da América. Por outro lado, a valorização do Real pode levar à deterioração das contas 

correntes do país e da balança de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento 
do produto interno bruto gerado pela exportação. A Companhia não exerce quaisquer influências 

sobre a política cambial adotada no Brasil e nem dispõe da capacidade de prevê-la. O negócio, 
situação financeira, resultados operacionais e perspectivas da Companhia poderão ser afetados 

negativamente por mudanças em tais políticas cambiais. 

Qualquer rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderá afetar 
adversamente o preço de negociação das nossas ações.  

Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investimentos. Agências de classificação 
avaliam regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, tendo como base diversos fatores, 

incluindo tendências macroeconômicas, condições físicas e orçamentárias, métricas de 

endividamento e a perspectiva de mudanças em quaisquer desses fatores. 

As agências de rating começaram a revisar a classificação de rating de crédito soberano do Brasil 

em setembro de 2015. Subsequentemente, o Brasil perdeu sua condição de grau de investimento 
nas três principais agências de rating. Na data deste Formulário de Referência, o rating de crédito 

brasileiro era classificado como BB-estável, Ba2 estável e BB-negativo, pela Standard & Poor´s, 

Moody´s e Fitch, respectivamente. 

Diante dos rebaixamentos que ocorreram desde 2015, o Brasil perdeu seu status de grau de 

investimento nas três grandes agências de rating e, consequentemente, os preços de negociação 
de valores mobiliários dos mercados de dívida e de ações brasileiro foram afetados de maneira 

negativa. Um prolongamento na atual recessão brasileira poderia levar a novos rebaixamentos 

de ratings. 

Não podemos garantir que as agências de rating manterão essas classificações sobre o crédito 

brasileiro e qualquer rebaixamento de ratings de crédito soberano brasileiro poderá aumentar a 
percepção de risco dos investimentos e, como resultado, aumentar o custo de futuras emissões 

de dívida e afetar adversamente o preço de negociação das nossas ações. 

A relativa volatilidade do mercado de capitais brasileiro poderá restringir 
consideravelmente a capacidade dos investidores de vender as ações da Companhia 
pelo preço desejado e no momento desejado. 

O investimento em valores mobiliários brasileiros, como as ações da Companhia, envolve um grau 

de risco maior do que o investimento em valores mobiliários de emitentes de países cujos cenários 
políticos e econômicos são mais estáveis, e, em geral, tais investimentos são considerados 

especulativos por natureza. Esses investimentos estão sujeitos a riscos econômicos e políticos, 

tais como, dentre outros:  

● Alterações no cenário regulatório, tributário, econômico e político que possam afetar a 

capacidade dos investidores de receber pagamento, no todo ou em parte, relativo a seus 

investimentos; e 
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● Restrições ao investimento estrangeiro e à repatriação do capital investido. 

O mercado brasileiro de valores mobiliários é consideravelmente menor, menos líquido, mais 
volátil e mais concentrado do que os grandes mercados de valores mobiliários internacionais, 

como o dos Estados Unidos da América. Em 31 de dezembro de 2019, a capitalização do mercado 
da B3 era de aproximadamente R$4,8 trilhões e as dez maiores companhias listadas 

representavam aproximadamente 47,0% da capitalização de mercado total de todas as 

companhias listadas na B3. Por outro lado, na mesma data, a NYSE possuía uma capitalização de 
mercado total de USD 27,6 trilhões. Essas características de mercado poderiam restringir 

consideravelmente a capacidade dos titulares das ações da Companhia de vendê-las pelo preço 
e na data que desejarem, afetando de modo desfavorável os preços de comercialização das ações 

da Companhia. 
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado 

As atividades do Grupo a expõem a diversos riscos de mercado: risco de taxa de juros, risco de 

crédito e risco de liquidez. 

Risco financeiro 

As atividades do Grupo CSD estão expostas à diversos riscos financeiros, risco de taxa de juros, 

dos mercados financeiros, conforme expostos abaixo. 

(a) Risco de taxa de juros 

O Grupo não tem ativos significativos em que incidam juros. O resultado e seus fluxos de caixa 

operacionais são, substancialmente, independentes das mudanças nas taxas de juros do 

mercado. 

O risco de taxa de juros decorre de empréstimos de longo prazo. Os empréstimos emitidos a 
taxas variáveis expõem o Grupo ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os empréstimos 

emitidos a taxas fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros. A 

política da Companhia é a de manter o maior número possível de seus empréstimos com 

pagamento em taxa de juros fixa. 

Análise de sensibilidade dos riscos de taxas de juros 

Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas 

datas de vencimento de cada uma das operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da B3.  

Dessa maneira, no cenário provável (I) não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos 
financeiros. Para os cenários (II) e (III), para efeito exclusivo de análise de sensibilidade, 

considerou-se, conforme determinado nas normas editadas pela CVM, uma deterioração de 25% 
e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco, até um ano dos instrumentos financeiros. Para 

o cenário provável a taxa de juros ponderada foi de 3,98% ao ano (177% do CDI). 

O Grupo divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros correspondentes e certos 

instrumentos financeiros na tabela de análise de sensibilidade abaixo, para cada um dos cenários 

mencionados. 

30 de junho de 2020      Projeção de mercado 

 
 

Transações  

Risco 
Variação do 

CDI  

 
Saldo em 
30.06.20  

 
Cenário I  

 
Cenário 

II  

 
Cenário 

III  

CRI – Certificados de recebíveis imobiliários  275% do CDI  (22.915 ) (24.333 ) (24.688 ) (24.866 ) 
Debêntures  158% do CDI  (137.707 ) (142.602 ) (143.826 ) (144.438 ) 
Finame  262% do CDI  (8.267 ) (10.265 ) (10.408 ) (10.480 ) 
Empréstimos bancários (capital de giro)  170% do CDI  (69.343 ) (71.995 ) (72.658 ) (72.990 ) 

    (238.232 ) (249.195 ) (251.580 ) (252.774 ) 

            
Equivalentes de caixa  95% do CDI  142.381  150.429  152.441  153.447  

Exposição líquida    (95.851 ) (98.766 ) (99.139 ) (99.327 ) 

Efeito líquido - perda    -  (1.488 ) (1.861 ) (2.049 ) 

 (b) Risco de crédito 

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições 
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes do atacado e do varejo, incluindo 

contas a receber em aberto e com administradoras de cartões. Com relação aos cheques pré-
datados, são considerados os indicativos de perdas históricas no estabelecimento de uma 

provisão para perdas (impairment). 
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(c) Risco de liquidez 

A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro da Companhia. Essa 
previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida, cumprimento de cláusulas, 

cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências 

regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda. 

A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo, por faixas de 

vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data 

contratual do vencimento. 

      Consolidado  

          

  

Menos de 
 um ano  

Entre um e 
dois anos  

Entre dois e 
cinco anos 

 Acima de 
cinco anos  

          

Em 30 de junho de 2020         

 Fornecedores 241.068  -  -  -  

 Empréstimos e 
 financiamentos 91.077  82.045  33.379 

 
31.731  

 Passivo de arrendamento  37.633  31.529  59.144  53.457  
 Outras contas a pagar 40.899  375  -  -  

         

Em 31 de dezembro de 2019      

 

  
 Fornecedores 279.491  -  -  -  
 Empréstimos e 
 financiamentos 52.958  81.257  7.056 

 
-  

Passivo de arrendamento 37.787  32.165  63.038  57.245  
 Outras contas a pagar 35.692  863  -  -  

 

  



 

59 
 
SP - 28425566v1  

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

A Companhia e suas controladas são partes em processos judiciais e administrativos de natureza 

cível, tributária, penal e trabalhista, no curso normal de suas atividades. 

Para os fins deste item 4.3, foram considerados como individualmente relevantes processos em 
que a Companhia e suas controladas figuram como parte e que (i) possam vir a impactar de 

forma significativa o patrimônio ou os negócios da Companhia, ou (ii) tratem de assuntos 

sensíveis, especialmente aqueles que representem potenciais riscos à imagem da Companhia. 

Descrevemos a seguir os principais processos judiciais e administrativos individualmente 

relevantes a que a Companhia estava sujeita em 30 de junho de 2020, segregados conforme sua 
natureza, e que devido a probabilidade de perda ser classificada pela Administração e assessores 

legais como possível ou remota, não foram provisionados em nossas demonstrações financeiras. 

Contingências Cíveis 

Não há ações cíveis relevantes em que a Companhia e suas controladas figuram no polo passivo 

ou ativo que sejam individualmente relevantes para os seus negócios. 

Contingências Fiscais  

Os processos envolvem principalmente questões relativas a Imposto de Renda da Pessoas Jurídica 
- IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços – ICMS e Programas de Integração Social - PIS e Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS, conforme descritos abaixo. Entre os processos fiscais em 
andamento, também há processos movidos pela Companhia contra o fisco alegando a ilegalidade 

e/ou a inconstitucionalidade de certos tributos. 

Seguem abaixo, os processos tributários individualmente relevantes para os negócios da 

Companhia: 

Ação Anulatória nº 0046234-35.2015.4.01.3400 (vinculado aos processos n° 
10950.003228/2005-99, 10950.003231/2005-11 
 

a. Juízo 20ª Vara Federal da Justiça Federal em Brasília 

b. Instância 2ª instância Judicial 

c. Data de instauração 11/08/2015 

d. Partes no processo Réu: União - Fazenda Nacional 

Autor: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

R$ 67.059.680,60 (em 30 de junho de 2020) 

f. Principais fatos Trata-se de Ação Anulatória de Débitos de IRPJ e CSLL constituídos 

no processo administrativo fiscal n° 10950.003228/2005-99. Além 

dos referidos débitos, foram constituídos débitos de PIS no processo 
administrativo fiscal n° 10950.003231/2005-11 que também foram 

incluídos na Ação Anulatória em referência.  
11.08.2015 – Ajuizamento da ação. 

21.08.2015 – Concedida medida liminar que determinou a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário do PAF n° 10950.003228/2005-
99, enquanto vigente o seguro garantia. Foi determinado ainda que 

a União se abstivesse de incluir o nome da Companhia no CADIN. 
27.08.2015 – Apresentada constestação pela União Federal 

solicitando o declínio da competência para o processamento dos 
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autos para o Juízo da 1° Vara Federal de Maringá além de solicitar a 
improcedência dos pedidos formulados pela Companhia, com a 

consequente extinção do processo com a resolução do mérito. 

14.12.2015 – Apresentada réplica pela Companhia. 
08.05.2017 - Proferido despacho no qual o Juíxo aduziu que a 

Companhia não teria apresentado pedido delimitado de produção de 
provas. 

17.05.2017 – Opostos Embargos de Declaração pela Companhia. 
09.11.2017 – Proferida decisão interlocutória que acolheu os 

embargos de declaração opostos pela Companhia e deferiu a prova 

pericial. 
16.02.2018 – Quesitos foram endereçados à perícia. 

10.09.2018 – Apresentado Pedido de Reconsideração pela União 
Federal para que seja afastada a produção de prova quanto à 

existência dos livros contábeis. 

Na sequência, foi proferida decisão que reconsiderou a decisão 
anterior e acolheu o pedido formulado pela União federal. 

Em resposta, foram opostos Embargos de Declaração pela 
Companhia demonstrando o erro da decisão ao afastar a produção 

de prova pericial em que a Companhia já havia apresentado quesitos. 
28.03.2019 - Interposto Agravo de Instrumento n° 0051587-

71.2015.4.01.0000 pela União Federal. 

23.03.2020 – Atualização do valor do débito fiscal. 
 

Atualmente, aguarda-se julgamento dos Embargos de Declaração 
opostos. 

 

g. Chance de perda Ação Anulatória - Remota 

Agravo de Instrumento – Possível  

h. Impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda, a Companhia poderá ser impactada 
financeiramente. 

 

Mandado de Segurança nº 5000439-46.2016.8.16.0000 

a. Juízo 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná  

b. Instância Tribunais Superiores 

c. Data de instauração 16/03/2016 

d. Partes no processo Impetrante: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO 

Impetrado: Estado do Paraná 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

R$ 5.404.749,48 (em 30 de junho de 2020) 

f. Principais fatos Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado 

com o objetivo de obrigar o Estado do Paraná a expedir DIRPF em 

nome da Companhia a fim de aproveitar o IRRF com o pagamento 
de precatórios. 

Adicionalmente, requereu-se a condenação do Estado à restituição 
tendo em vista a suposta retenção indevida. 

 
16/03/2016 - Ajuizamento da ação. 

20/04/2016 – Pedido de liminar indeferido. 

22/10/2016 – Opostos Embargos de Declaração pela 
Companhia.07/02/2017 – Recurso Ordinário interposto ao STJ e 

Recurso Extraordinário n° 5000218-29.2017.8.16.0000 interposto ao 
STF pela Companhia para reforma do acórdão denegatório; 
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22/11/2019 – Proferida decisão do STJ que entendeu pela 
ilegitimidade da Companhia para discutir a matéria (prescrição do 

Imposto de Renda retido); 

04/12/2019 – Interposto Agravo Interno n° 58.598 pela Companhia 
visando que a Turma do STJ analise o caso; 

04/12/2019 – Estado do Paraná intimado para contrarrazoar o agravo 
retido interposto pela Companhia. 

17/12/2019 – Recurso de Agravo concluso para julgamento pelo 
STJ. 

g. Chance de perda 50% Possível 

h. Impacto em caso de 
perda do processo 

Em caso de perda, a Companhia será impactada financeiramente. 

 

Ação Declaratória nº 0031705-61.2011.8.16.0017  

a. Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná 

b. Instância Superior Tribunal de Justiça 

c. Data de instauração 07/12/2011 

d. Partes no processo Réu: Companhia Sulamericana de Distribuição e Florença 

Administradora de Bens e Participações Sociais S.A. 
Autor: Estado do Paraná 

 

e. Valores, bens ou 

direitos envolvidos 

R$ 200.815.164,13 (em 30 de junho de 2020) 

Saldo atual do parcelamento: R$ 2.313.198,00. 
O valor originário da ação era de R$ 94.314.776,34 que atualizado 

corresponderia a R$ 200.815.164,13 . Contudo, a Companhia 
aderiu a parcelamento incluindo parte desse valor além de oferecer 

R$ 55.267.029,92 de créditos de precatórios para quitação de 

outra parte dos débitos, de forma que suspendeu a exigibilidade. 
No que se refere ao saldo remanescente, a Companhia ofereceu 

como caução imóvel que garante o valor integral da parcela 
remanescente do débito. Assim, foram liberados todos os outros 

bens que haviam sido bloqueados.  
Atualmente, o saldo parcelado é no montante de R$ 2.313.198,00. 

f. Principais fatos Ação Declaratória que visa o reconhecimento da existência de grupo 
econômico entre a Companhia e a sociedade Florença Aministradora 

de Bens e Participações Sociais S.A., a fim de ocorrer a 
responsabilização tributária solidária de débitos de ICMS, 

supostamente, não recolhidos no período de 2003 a 12/2011. 

Por meio desta ação o Estado do Paraná requer que a Companhia 
seja responsabilizada pelos créditos fiscais, com base no art. 50 do 

Código Civil. 
Foi determinada a liberação dos dois bens imóveis indisponíveis 

que foram dados em garantia, quais sejam:  

a) Lote de terras sob nº 7, 7-A, 7-B, 7-C, 7-D, 7-F, 7-G, ref. 
Matrícula 10.881; e  

b) 50 % do Lote de terras sob nº 5, 6, 33-A, 34, 35 e 36, ref. 
Matrícula 24.863. 

Os imóveis acima listados foram registrados no 3 CRI da Comarca 
de Maringá. 

 

07/12/2011 – Ajuizamento da Ação. 
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24/04/2012 – Proferida decisão liminar no Agravo de Instrumento 

da Florença n° 935992-0. 
10/07/2012 – Apresentação de contestação pela Florença. 

11/07/2012 – Apresentação de contestação pela Companhia. 
29/08/2012 – Companhia indicou provas a serem produzidas. 

27/09/2012 – Proferido acórdão pela 1ª Câmara cível confirmando 
a decisão do relator, dando provimento ao Agravo n° 935992-0 

interposto pela Florença. 

04/07/2013 – Reformulada a decisão liminar a fim de determinar a 
indisponibilidade dos imóveis listados pelo Estado do Paraná. 

21/01/2015 – Proferido Agravo de Instrumento ° 1107966-4. 
16/10/2015 – Proferida sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação a fim de declarar que o patrimônio da Florença 

responda pelos créditos fiscais da Companhia, revogando assim a 
liminar anteriormente proferida que havia decidido pela 

indisponibilidade de bens. 
04/11/2015 – Interposta apelação n° 1639629-3 pela Companhia 

reivindicando a falta de interesse de agir do Estado e indicando a 
inexistência de abuso de personalidade jurídica entre as empresas 

Florença e Companhia. 

11/10/2016 – Estado do Paraná apresentou contrarrazões. 
13/11/2017 – Proferido acórdão que negou provimento ao recurso 

de apelação da Companhia. 
26/04/2018 – Interposto Recurso Especial. 

08/04/2019 – Negada admissibilidade do Agravo interposto. 

Posteriormente, interposto Agravo da referida decisão. 
17/03/2020 - Concluso ao relator Min. Luis Felipe Salomão. 

 

g. Chance de perda Remota 

h. Impacto em caso de 

perda do processo 

Em caso de perda, a Companhia será impactada financeiramente. 

 

Ação Declaratória nº 0031160-88.2011.8.16.0017  

a. Juízo 2ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná 

b. Instância Judicial 

c. Data de instauração 03/12/2011 

d. Partes no processo Rés: Companhia Sulamericana de Distribuição e Incomar 

Empreendimentos Imobiliários LTDA. 

Autor: Estado do Paraná 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Valor originário: R$ 200.815.164,13  
Saldo atual do parcelamento: R$ 2.313.198,00. 

O valor originário da ação era de R$ 94.314.776,34 que atualizado 

corresponderia a R$ 200.815.164,13 . Contudo, a Companhia 
aderiu a parcelamento incluindo parte desse valor além de oferecer 

R$ 55.267.029,92 de créditos de precatórios para quitação de 
outra parte dos débitos, de forma que suspendeu a exigibilidade. 

No que se refere ao saldo remanescente, a Companhia ofereceu 

como caução imóvel que garante o valor integral da parcela 
remanescente do débito. Assim, foram liberados todos os outros 

bens que haviam sido bloqueados.  
Atualmente, o saldo parcelado é no montante de R$ 2.313.198,00. 
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f. Principais fatos Ação Declaratória que visa o reconhecimento da existência de grupo 

econômico entre a Companhia e a sociedade Incomar 
Empreendimentos Imobiliários LTDA., a fim de ocorrer a 

responsabilização tributária solidária de débitos de ICMS, 
supostamente, não recolhidos no período de 2003 a 12.2011. 

Por meio desta ação o Estado do Paraná requer que a Companhia 
seja responsabilizada pelos créditos fiscais, com base no art. 50 do 

Código Civil. 

 
Os bens dados em garantia são: 

Matrículas nº: 29.690; 62.608; 63.235; 63.236; 70.962; 77.143; 
87.491 e 90.717 , do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Maringá; 

matrículas nº 4.811; 4.813; 4.814 e 47.860, do 2º Ofício de Registro 

de Imóveis de Maringá-PR e matrícula nº 24.863, do 3º Ofício de 
Registro de Imóveis de Maringá-PR. 

 
03.12.2011 - Ajuizamento da Ação. 

24.01.2012 – Proferida decisão que indeferiu o pedido de 
indisponibilidade de bens formulado pelo Estado do Paraná a fim de 

evitar que terceiros aleguem boa-fé no caso da ação ser julgada 

procedente mas determinou a averbação das das matrículas dos 
imóveis indicados. 

29.03.2012 - Apresentada contestação pela Companhia. 
04.05.2012 – Apresentada réplica pelo Estado do Paraná. 

30.11.2012 – Determinada a suspensão do feito tendo em vista 

adesão ao parcelamento instituído pela Lei Estadual do Paraná nº 
17.082/2012, com parcelamento de parte dos débitos no valor de 

R$55.267.029,92 em créditos de precatório para quitação da parcela 
postergada. O saldo final parcelado encontra-se com a exigibilidade 

suspensa.  
Ainda, a Companhia cedeu em caução imóvel com valor suficiente 

para garantir a integralidade do débito. Sendo assim, foram 

liberados todos os demais bens que haviam sido bloqueados. O 
saldo residual que encontra-se em parcelamento representa cerca 

de 15% do valor da dívida originária. 
10.01.2013 – Opostos Embargos de Declaração pelas Rés. 

05.04.2013 – Proferida decisão interlocutória que negou provimento 

aos Embargos de Declaração opostos. 
10.06.2013 – Impetrado Agravo de Instrumento com pedido de 

antecipação de tutela contra a decisão interlocutória a qual 
entendeu pela não extinção da presente demanda mesmo em face 

ao parcelamento das obrigações tributárias da Companhia bem 

como não autorizou o levantamento das averbações realizadas nos 
imóveis da Incomar. 

12.07.2013 – Proferido despacho que manteve a decisão agravada. 
28.11.2013 – Interposto Agravo Retido. 

25.02.2014 – Proferido despacho mantendo a decisão agravada e 
intimando o Estado do Paraná para apresentar impugnação. 

07.03.2016 – Proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido 

de liberação dos bens em acolhimento aos fundamentos explanados 
pela PGE. 

18.03.2016 – Protocolado novo pedido de liberação de bens 
considerando a redução do valor da dívida de R$ 94MM para R$ 

13MM.  

17.01.2017 – Juntadas matrículas com averbações de caução e 
pedido de baixa das demais penhoras realizadas nos autos. 
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24.07.2018 – Estado do Paraná se manifestou requerendo o 

levantamento do sigilo dos documentos juntados nos autos. 
09.11.2018 – Proferida decisão interlocutória que concedeu o pedido 

e reduziu o nível de sigilo para a parte contrária, mantendo-se o 
sigilo em relação a terceiros. 

26.08.2019 – Petição juntada demonstrando desinteresse pela 
produção de provas. 

13.12.2019 – Intimado o Estado do Paraná para se manifestar. 

30.04.2020 – Concluso para decisão. 
04.05.2020 – Determinação de diligências. 

06.07.2020 – Expedição de termo de penhora. 

g. Chance de perda Remota 

h. Impacto em caso de 

perda do processo 

Em caso de perda, a Companhia será impactada financeiramente. 

 

Medida Cautelar Fiscal nº 5000067-77.2014.404.7003 (Execução Fiscal n° 
95.30.12691-3)   

a. Juízo 5ª Vara Federal da Justiça Federal de Maringá do Estado do 
Paraná 

b. Instância 1ª instância judicial 

c. Data de instauração 07/01/2014 

d. Partes no processo Autor: União Federal 

Réus: Companhia Sulamericana de Distribuição, Maestro 
Distribuidora de Alimentos LTDA. e Outros (administradores) 

e. Valores, bens ou 

direitos envolvidos 

O valor original desse processo era de R$28.897.337,09, sendo 

que a Companhia aderiu a REFIS e quitou integralmente o débito 

originário. Contudo, ainda restam débitos previdenciários a pagar 
que em 30/06/2020 totalizavam R$2.519.020,18. 

f. Principais fatos Medida Cautelar fiscal ajuizada pela União Federal alegando que a 
empresa Maestro Distribuidora de Alimentos é devedora de valor 

superior a R$ 28.897.337,09 referente à tributos federais.  
Tal débito atinge a Companhia tendo em vista que a União Federal 

concluiu pela existência de grupo econômico entre Maestro e Évora, 
tendo sido esta última incorporada pela Companhia Sulamericana de 

Distribuição e esta mantido o exercício da mesma atividade.  

 
A Companhia aderiu ao REFIS (Lei n° 9.964/2000) em 2017 e incluiu 

todos os débitos da Maestro para parcelamento. 
O parcelamento andou, foi consolidado, reconhecido os crédito de 

prejuízo fiscal ofertados em compensação, dando cabo de extinguir 

pelo pagamento todos os débitos ofertados na adesão. Todos os 
débitos eram objeto da Cautelar fiscal. Noutras palavras, a cautelar 

deve ser extinta. 
Ocorre que, em novembro de 2019 a PGFN "tirou da gaveta" duas 

CDAs em valor aproximado de R$ 2.6 milhões. E por conta dessas 
duas CDAs a PGFN está criando impasse a plena extinção da 

Cautelar, pois nesse processo há garantias. 

Segue trecho final do parecer da PGFN sobre nosso pedido de 
extinção da cautela: Não se exclui, entretanto, a possibilidade de 

substituição da medida cautelar pela garantia integral dos créditos 
exigíveis, no âmbito da execução fiscal correspondente, a ser em 

breve ajuizada. A questão deverá ser avaliada e decidida no âmbito 
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dos respectivos processos judiciais, cautelar fiscal e execução fiscal, 

à vista das garantias existentes e seus valores atuais, nos termos da 
legislação de regência." 

Fizemos um pedido administrativo de reconhecimento de prescrição 
que foi negado pelo PGFN. Não obstante, a PGFN ajuizou a execução 

fiscal. Na exeução fiscal promovemos a indicação a penhora de um 
imóvel no valor de R$ 4 milhões, não excluindo a possibilidade de 

fazer o depósito em dinheiro. 

Quer-se dizer que atendemos ao despacho da PGFN, ofertando 
garantia na execução fiscal, que por consequência, faz perder o 

objeto da Cautelar Fiscal, pois todos os demais débitos foram 
quitados no PERT e o remanescente de R$ 2.6 encontra-

se garantido na própria execução fiscal. 

Assim, o encerramento da Cautelar Fiscal é questão de tempo. E o 
executivo fiscal, no valor de R$ 2.6 está garantido por imóvel e está 

abaixo da linha de corte de R$ 5 milhões. 
Medida Cautelar fiscal ajuizada pela União Federal alegando que a 

empresa Maestro Distribuidora de Alimentos é devedora de valor 
superior a R$ 28.897.337,09referente à tributos federais.  

Tal débito atinge a Companhia tendo em vista que a União Federal 

concluiu pela existência de grupo econômico entre Maestro e Évora, 
tendo sido esta última incorporada pela Companhia Sulamericana de 

Distribuição e esta mantido o exercício da mesma atividade.  
Esses débitos foram submetidos ao parcelamento nos termos da Lei 

Federal nº 13496/2017 – PERT e os débitos fazendários foram 

quitados. 
A empresa Maestro aderiu a REFIS (Lei n° 9.964/2000) parcelado 

em 145 meses e também utilizou-se de créditos de prejuízo fiscal. A 
União alegou que a prestação muito baixa (R$ 2.000,00) 

demonstraria indício de que as rés atuaram fraudulentamente com 
intuito de “eternizar” o REFIS. 

 

07.01.2014 – Ajuizamento da ação. 
13.02.2014 – Proferida decisão que deferiu parcialmente a liminar a 

fim de decretar a indisponibilidade de bens dos réus até o limite do 
valor da causa. 

16.02.2014 – Protocolizada petição pela Ré Maestro requerendo a 

revogação da liminar. 
Interposto Agravo de Instrumento n° 5003131-55.2014.4.04.0000. 

18.02.2014 – Deferido o pedido de reconsideração e determinado o 
desbloqueio de ativos financeiros da Companhia bloqueados via 

BACENJUD e junto ao SICOB. 

03.04.2014 – Apresentada contestações. 
24.04.2014 – Interposto Agravo Retido pela Ré Maestro em face da 

decisão que intimou a União Federal. Para apresentar as provas que 
pretende produzir. 

29.10.2014 – Proferido despacho informando a desistência da 
Companhia do Mandado de Segurança n° 5006020-

28.2014.4.04.7001 determinando assim o encaminhamento da 

Medida Cautelar para prolação de sentença. 
Opostos Embargos de Declaração que restaram rejeitados. 

02.03.2015 – Proferida sentença que julgou parcialmente 
procedente a ação mantendo a indisponibilidade de bens da 

Companhia, da Maestro e demais réus. 

13.03.2015 – Opostos Embargos de Declaração pela Companhia que 
foram rejeitados. 

06.05.2015 – Interposto recurso de apelação pela Companhia. 
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26.11.2015 – Proferido acórdão que deu parcial provimento à 

apelação da Companhia tão somente para reduzir os honorários 
advocatícios da parte contrária. Reconheceu que é legítima a 

extensão da medida Cautelar Fiscal tendo em vista que a 
transferência do fundo de comércio da Maestro para a Évora se deu 

com intuito de impedir a satisfação do débito o que configuraria 
fraude (art. 133, inc. II CTN). 

21.03.2016 – Opostos embargos de declaração pela Companhia. 

14.06.2016 – Inteprosto recurso Especial n° 1.643.606 pela 
Companhia e pela União Federal. 

Ministro relator acatou as preliminares alegadas pelas partes ante à 
violação do art. 1.022 CPC. 

Assim, os autos retornarão ao TRF4 para novo julgamento. 

Em 05.06.2020 foi proferido despacho (nos autos do processo 
Administrativo n° 10080.003020/0719-01) da Procuradoria da 

Fazenda Nacional referente ao pedido de extinção da referida 
Medida Cautelar Fiscal que manifestou o entendimento de não ser 

possível extingui-la pois ainda estão pendentes de quitação alguns 
débitos previdenciários que são garantidos por essa Medida Cautelar 

Fiscal. 

 

g. Chance de perda Remota 

h. Impacto em caso de 

perda do processo 

Em caso de perda, a Companhia será impactada financeiramente. 

 

 

Contingências Trabalhistas 

A Companhia é parte em vários processos trabalhistas no curso normal de seus negócios. Não há 

ações trabalhistas em que a Companhia e suas controladas figuram no polo passivo ou ativo que 
sejam individualmente relevantes para os seus negócios. Destacamos abaixo o processo 

trabalhista individualmente relevante para os negócios da Companhia:  

 

Ação Civil Coletiva n.° 0000608-10.2012.5.09.0872 

a. Juízo 5ª Vara do Trabalho de Maringá - PR 

b. Instância 1ª Instância 

c. Data de distribuição 04/05/2012 

d. Partes no processo Ativo: Sindicato dos Empregados no Comércio de Maringá 
Passivo: Companhia Sulamericana de Distribuição (“CSD”) - CNPJ: 

11.517.841/0001-97 

e. Valores, bens ou 

direitos envolvidos 

R$30.000,00 (em 30 de junho de 2020) 

f. Principais fatos Trata-se de ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato dos 

Empregados no Comércio de Maringá. Alega que os empregados dos 
Supermercados Cidade Canção Ltda. recebiam o importe de R$ 

50,00 sob a rubrica de auxílio alimentação, no entanto, referida 
versa possui natureza salarial, tratando-se de complemento de 

salários, eis que a parcela não era paga em pecúnia, mas através da 
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aquisição de mercadorias comercializadas pelo próprio 

Supermercado Cidade Canção. Requer o reconhecimento da 
natureza salarial do auxílio alimentação, bem como o pagamento de 

indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 
1.000.000,00. 

A sentença declarou a natureza salarial da parcela concedida a título 
de alimentação, sob o argumento de que não há prova de que a 

Companhia esteja inscrita no PAT, tampouco se constata a 

existência previsão em norma coletiva sob a parcela discutida. 
As Partes recorreram. Em sede recursal, o acórdão deu parcial 

provimento ao recurso ordinário interposto pela CSD para declarar 
a prescrição das pretensões dos substituídos que tiveram seus 

contratos de trabalho rescindidos anteriormente a 04/05/2010. 

Dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo 
sindicato para deferir o pagamento de honorários assistenciais de 

15% sobre o valor da condenação, e a observância do artigo 475-J, 
do CPC, na fase de execução. 

As partes interpuseram recurso de revista. O recurso de revista 
interposto pela CSD foi recebido, já o do Sindicato foi denegado 

seguimento. Em face dessa decisão o Sindicato apresentou agravo 

de instrumento em recurso de revista. 
Foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo 

Sindicato, e o recurso de revista da CSD foi conhecido apenas 
quanto ao tema referente à inaplicabilidade da multa do artigo 475-

J do CPC ao processo do trabalho. O recurso de revista da CSD não 

foi conhecido em relação ao tema referente à natureza salarial do 
auxílio alimentação. 

A CSD interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi denegado 
seguimento pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ato contínuo, foi 

interposto Agravo em Recurso Extraordinário por parte da CSD, o 
qual foi negado provimento. 

Em 17/09/2018, o processo transitou em julgado e foi dado início à 

fase de execução. Aguardando a apresentação de laudo pericial pelo 
Petio Contábil do Juízo até o dia 08/12/2020. 

g. Chance de perda Provável 

h. Impacto em caso de 
perda do processo 

A Companhia Sulamericana de Distribuição terá que proceder com 
o pagamento da condenação referente à integração dos valores 

pagos sob a rubrica de auxílio alimentação, de todos os empregados 

dos Supermercados Cidade Canção Ltda. 

 

Contingências Ambientais 

Não há ações ambientais relevantes em que a Companhia e suas controladas figuram no polo 

passivo ou ativo que sejam individualmente relevantes para os seus negócios.  

Contingências Penais 

 

Destacamos abaixo o processo penal individualmente relevante para os negócios da 
Companhia: 

 

Ação Penal nº 0009121-25.2017.8.26.0077  

a. Juízo 2ª Vara Criminal do Foro de Birigui/SP 

b. Instância 1ª instância 
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c. Data de instauração 19/02/2019 

d. Partes no processo Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP  

Réus: Amigãolins Supermercado S/A, Valdir Nogaroli Júnior 
(atualmente, ex-diretor da Companhia) e e Edson Rodrigues 

Amador. 

e. Valores, bens ou 

direitos envolvidos 

N/A 

f. Principais fatos A Ação Penal nº 0009121-25.2017.8.26.0077 que tramita 

atualmente a 2ª Vara Criminal do Foro de Birigui/SP tem como réus 
o estabelecimento Amigãolins Supermercado S/A, VALDIR 

NOGAROLI JÚNIOR e Edson Rodrigues Amador, respectivamente 
diretor e gerente do estabelecimento comercial por suposta 

infringência ao art. 54 da Lei 9.605/98 (Causar poluição de qualquer 

natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos 
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.). Apurou-se, em síntese, que os ruídos provocados 

pelo supermercado estavam afetando a saúde e perturbando o 
sossego dos moradores das residências próximas ao 

empreendimento entre 31 de julho de 2017 a 04 de outubro de 

2018, o que foi comprovado por perícia técnica realizada no local. 
A denúncia foi aditada em 19 de julho de 2019 para fazer constar 

no polo passivo os Srs. Valdir Nogaroli e Edson Rodrigues e recebida 
pelo Juízo em 07 de agosto de 2019. Já houve apresentação de 

resposta à acusação pelos réus, com a sequencial e competente 

audiência de instrução, que restou prejudicada uma vez que não 
houve intimação formal do réu Valdir Nogaroli para colheita de seu 

depoimento. Em 12 de março de 2020 houve o depoimento de Valdir 
Nogaroli via Carta Precatória, sendo os autos compulsados para fase 

de alegações finais. 

Apresentadas Alegações Finais por parte dos defensores do 
Amigãolins Supermercado, Valdir e Edson, determinou o juiz a 

abertura de prazo para apresentação de Alegações Finais ao 
Ministério Público. As informações do processo estão atualizadas até 

09 de julho de 2020, não existindo informações quanto ao 

prosseguimento do feito ou eventual sentenciamento. 

g. Chance de perda Provável 

h. Impacto em caso de 

perda do processo 

Em caso de condenação, a pena aplicável às pessoas físicas é de 

reclusão de um a quatro anos, e multa. À pessoa jurídica são 
aplicáveis multa, penas restritivas de direitos e prestação de serviços 

à comunidade, todas de forma isolada, cumulativa ou alternativa, de 
acordo com o entendimento do juiz responsável. 
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4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3 

Dos processos descritos no item 4.3. com chance de perda provável o total provisionado é de 

R$6.306,00. 

No que se refere a Ação Anulatória nº 0046234-35.2015.4.01.3400 (vinculado aos processos n° 
10950.003228/2005-99, 10950.003231/2005-11), a Companhia optou, quando da aquisição da 

Évora, por provisionar o valor de R$67.060.000,00, ainda que a chance de perda seja remota.  
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes 

contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-

controladores ou investidores 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos, em que a Companhia ou 
suas controladas sejam partes e cujas partes contrárias sejam seus administradores ou ex-

administradores, controladores ou ex-controladores, ou seus investidores ou de suas controladas.  
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4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4 

 

Não aplicável. Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos, em que a 

Companhia ou suas controladas sejam partes e cujas partes contrárias sejam seus 

administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores, ou seus investidores 

ou de suas controladas.  



 

72 
 
SP - 28425566v1  

4.5 - Processos sigilosos relevantes 

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possui um processo sigiloso relevante, 
discutido por meio de uma arbitragem de natureza declaratória e condenatória, cuja discussão 

envolve a interpretação de cláusulas de indenização em contrato de compra e venda de ações 
firmado pela Companhia para fins de responsabilização, cuja eventual perda para a Companhia 

poderá gerar impacto exclusivamente financeiro, sendo o valor envolvido de, aproximadamente, 

R$ 10.000.000,00 (valor fixado no Termo de Arbitragem, sujeito a atualização e liquidação). 

Atualmente, o procedimento arbitral encontra-se em fase de produção de prova pericial. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não 

sigilosos e relevantes em conjunto 

Apresentamos abaixo os 35 processos administrativos estaduais tributários, baseados em fatos e 

causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes em conjunto, dos quais a Companhia e 

suas controladas são partes, cujo valor totalizava R$ 21.498.764,83 em 30 de junho de 2020: 

Processos Tributários 

Valores Envolvidos R$ 22.930.584,29 (em 30 de junho de 2020). 

Prática que causou 

tal contingência 

Deixou de pagar ICMS - nos exercícios fiscais de 2016 a 2018 – O 
Fiscal entendeu que a Companhia não recolheu o imposto na saída 

dos produtos, desconsiderando produtos isentos, de substituição 
tributária, bem como desconsiderou que para alguns itens existe a 

redução da base de cálculo do ICMS. 

Valor provisionado R$ 6.926.066,07 em 30 de dezembro de 2019 
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4.6.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6 

O valor total provisionado dos processos tributários descritos no item 4.6 acima, em dezembro 

de 2019, era de R$ 6.926.066,07.  

  



 

75 
 
SP - 28425566v1  

4.7 - Outras contingências relevantes 

Não há outras contingências relevantes que não tenham sido divulgadas nos demais itens desta 

seção 4.   
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão 

custodiados 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 

encontram-se custodiados no país. 
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5.  Gerenciamento de riscos e controles internos  

5.1 - Política de gerenciamento de riscos  

(a) Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos 

A Companhia adota uma política de gerenciamentos de riscos (“Política de Gerenciamento de 

Riscos”), aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 3 de agosto de 2020. 

(b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos 

A Política de Gerenciamento de Riscos tem como objetivo estabelecer princípios, diretrizes, 
controles, procedimentos e responsabilidades a serem observadas pela Companhia e controladas 

relacionadas à identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos 
inerentes às atividades da Companhia e que possam afetar a realização das suas estratégias e 

objetivos. 

(i) Riscos para os quais se busca proteção 

Os principais riscos para os quais a Companhia busca proteção são: 

• Riscos Estratégicos: são aqueles associados às decisões estratégicas da Companhia 
para atingir os seus objetivos de negócios, e/ou decorrentes da falta de capacidade ou habilidade 

da Companhia para se proteger ou adaptar a mudanças governamentais, no mercado ou no 

ambiente regulatório; 

• Riscos Regulatórios: são aqueles decorrentes de sanções legais ou regulatórias, de 

perda financeira ou de reputação que a Companhia pode sofrer como resultado da falha no 

cumprimento da aplicação de leis, acordos, regulamentos, código de conduta e/ou das políticas;  

• Riscos Operacionais: são aqueles decorrentes da falta de consistência e adequação 
dos sistemas de informação, processamento e controle de operações, bem como de falhas no 

gerenciamento de recursos e nos controles internos, ou fraudes que tornem impróprio o exercício 
das atividades da Companhia. Ademais, são aquelas decorrentes de falhas na distribuição de 

mercadorias, sistemas e infraestrutura de informática, equipamentos de refrigeração, controle de 

estoques, viabilidade de expansão, manutenção de lojas, dentre outros aspectos operacionais;  

• Riscos Reputacionais: são aqueles relacionados a perdas resultantes do impacto 

negativo à marca ou reputação, que se refletem em perdas de receita, aumentos de custos de 
operação, capital ou regulatórios e, destruição do valor de mercado, como consequência de um 

evento adverso. 

• Riscos Financeiros: os quais são divididos em:  

• Riscos de Mercado: decorre da possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas 
por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das 

ações e dos preços de commodities. 

• Riscos de Crédito: definido como a possibilidade de perda resultante da incerteza 
quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, 

contrapartes de contratos ou emissores de títulos.  

• Riscos de Liquidez: Possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar 
uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou a 

possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função 

do descasamento entre os ativos e passivos. 

(ii) Instrumentos utilizados para proteção 
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A Companhia está comprometida com a dinâmica de gerenciamento de riscos, de forma a 

preservar e desenvolver seus valores, ativos, reputação, competitividade e perenidade dos 

negócios.  

Alinhado à realização dos objetivos da Companhia, o gerenciamento de riscos contribui, além da 
prevenção à materialização de riscos, na sua detecção, tratamento e monitoramento. A 

abordagem da Companhia é integrar o gerenciamento de riscos no dia a dia na conduta dos seus 

negócios por meio de um processo estruturado e de aculturamento. 

O processo de gerenciamento de riscos é observado em todos os processos de tomada de decisão 

da Companhia, incluindo o planejamento estratégico, as decisões de investimento e a gestão de 

projetos, desde o momento em que são criados e ao longo de todo o seu desenvolvimento. 

Para tanto, o processo de gerenciamento de riscos está dividido nas seguintes etapas: 

(a) Apetite a risco e delimitação de limites de riscos aceitáveis  

O Apetite a risco está alinhado com a missão, a visão, os valores fundamentais e a estratégia 

adotada pela Companhia. Os limites de riscos aceitáveis são propostos pela Área de Projetos, 

recomendados pelo Comitê de Auditoria e aprovados pelo Conselho de Administração. 

(b) Identificação de Riscos e Eventos 

A identificação de riscos e eventos da Companhia ocorrerá de maneira estruturada, em linha com 

as estratégias de negócio adotadas, por meio de: 

• Fontes internas:  

o Periodicamente os principais executivos serão entrevistados para identificação de 

tendências e novos riscos;  

o Proprietário do Risco, demais colaboradores e auditores internos; 

• Fontes externas, tais como auditoria externa, órgãos reguladores, mercado, governo, 

mídia e demais partes interessadas.  

Os riscos serão classificados pela sua natureza e identificados a partir de um formato padronizado 

e consistente para facilitar sua identificação, avaliação e monitoramento.  

(c) Avaliação de Riscos 

O Proprietário do Risco (risk owner), com orientações da Área de Projetos, deve avaliar os riscos 
pelo seu impacto e probabilidade de ocorrência e utilizar metodologias de mensuração 

quantitativa e/ou qualitativa. Quanto ao impacto, os riscos devem ser classificados em quatro 

níveis - leve, moderado, severo e catastrófico - considerando as seguintes definições:  

• Impacto quantitativo: medido pelo impacto potencial em valores financeiros;  

• Impacto qualitativo: medido pelo impacto potencial em reputação, operação e meio 

ambiente.  

Quanto à probabilidade, devem ser classificados segundo a seguinte escala: baixa, média, alta, 
muito alta, e elevada, envolvendo a análise das causas, frequência e fontes de risco. A definição 

do tratamento a ser dado aos riscos identificados baseia-se no seu grau de exposição (nível do 

risco) e natureza de risco em uma escala de 1 a 25.  

(d) Priorização e tratamento 
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Após a avaliação dos riscos, estes serão classificados quanto a seus níveis de impacto e 

probabilidade, sendo assim priorizados os planos de ação. O tratamento dos riscos envolve a 

escolha de uma das alternativas listadas abaixo:  

• Eliminar o risco;  

• Diminuir o risco;  

• Transferir o risco; 

• Aceitar o risco.  

Em algumas situações, pode ser necessária a combinação de mais de uma das alternativas acima, 

para o melhor gerenciamento do risco ao nível aceitável pela Companhia. 

(e) Monitoramento 

A Área de Projetos, reportando-se ao Comitê de Auditoria, acompanha continuamente e 

documenta o desempenho dos indicadores de riscos, bem como os seus limites, e supervisiona a 

implementação e manutenção dos planos de ação através de gestão contínua e avaliações 

internas ou externas independentes, quando aplicável.  

Os riscos priorizados serão discutidos e acompanhados bimestralmente pela Diretoria Executiva, 

pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho de Administração.  

(f) Comunicação e consulta 

Os processos de comunicação e consulta devem permear todo a Companhia e visam compartilhar 
e fornecer informações para o gerenciamento contínuo de riscos, a exemplo do mapa de risco e 

mapa do calor (ferramenta utilizada para apresentar visualmente os resultados de um processo 

de avaliação de riscos de maneira significativa e concisa). 

(iii) Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos 

• Conselho de Administração 

o aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos, zelando para que contemple, no 
mínimo, os processos e, em cada caso, os responsáveis pela identificação, pela 

avaliação e pelo monitoramento de riscos. 

o aprovar o apetite de risco, que deve estar alinhado com a missão, a visão, os valores 

fundamentais e a estratégia adotada, e estar refletido nos limites de riscos aceitáveis. 

• Diretoria Executiva, que reporta ao Conselho de Administração: 

o assume um papel de coordenação, animação e monitoração dos sistemas de 

gerenciamento de risco.  

• A Área de Projetos, reporta-se à Diretoria Financeira e Administrativa e , dentre outras 

atribuições:  

o monitora o sistema de gerenciamento de risco;  

o fornece apoio metodológico aos departamentos operacionais e funcionais da 

Companhia, através de ferramentas e serviços sob demanda; 
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o supervisiona o processo de avaliação de grandes riscos em articulação com a 

Diretoria do Grupo CSD e assegura monitoramento constante de riscos de fontes 

externas, com visão prospectiva sobre os riscos emergentes; 

o acompanha a Diretoria Executiva da Companhia na implantação da Política de 

Gerenciamento de Riscos através da disseminação de ferramentas e boas práticas; 

o apoia departamentos funcionais na avaliação dos riscos associados às suas atividades 

ou aos seus acionistas (fornecedores, parceiros, intermediários etc.); 

o avalia os riscos associados a certos projetos estratégicos, parcerias ou transações de 

fusões e aquisições; 

o assegura as informações da Diretoria da Companhia sobre riscos ou incidentes, e 

coordena o sistema de gerenciamento de crises em caso de grandes acontecimentos. 

• Departamentos Funcionais, com reporte à Diretoria Executiva, são responsáveis pela 
identificação e formalização das principais regras aplicáveis à sua função de 

gerenciamento de risco.  

Os Departamentos Funcionais são todos aqueles que desempenham as atividades 
cotidianas da Companhia, incluindo, mas não se limitando, aos departamentos de 

marketing, tesouraria, recursos humanos, contabilidade. 

• Proprietário do Risco (risk owner), reportam-se à Diretoria Executiva da Companhia e são 

responsáveis pela  

o identificação, análise e tratamento dos principais riscos que enfrentam em seu 

escopo, de acordo com as políticas da Companhia.  

• Equipe de Prevenção de Perdas, Segurança do Trabalho e Jurídico, reporta-se à Diretoria 

Financeira e Administrativa e, dentre outras atribuições: é responsável pela  

o implementação de medidas de prevenção e proteção adequadas para todos os locais, 
em especial nas áreas de prevenção de incêndio, desastres naturais, acidentes de 

clientes, combate a animosidades e gerenciamento de crise;  

• Departamento de controles internos, reporta-se ao Diretor Financeiro e Administrativo e, 

dentre outras atribuições é responsável por: 

o verificar, de modo sistemático, a adoção do cumprimento dos procedimentos 

definidos para as atividades dos processos existentes na Companhia;  

o zelar pelo cumprimento dos objetivos da Companhia (diretrizes estabelecidas em 

planejamentos, limites estabelecidos, procedimentos, leis e regulamentação); 

o participar da revisão periódica dos controles internos; 

o centralizar as informações e responsabilizar-se pela confecção dos relatórios 

periódicos sobre controles internos;  

o acompanhar com a auditoria externa a avaliação dos  controles internos  

• Comitê de Auditoria, subordinado ao Conselho de Administração, possui as seguinte 

atribuição: 

o acompanhar as atividades da Auditoria Interna, do Departamento de controles 

internos e da área de Projetos;  
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o avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;  

o avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das 
políticas internas da Companhia. 

 

• Departamento de Auditoria Interna, reporta-se ao Comitê de Auditoria e dentre outras 

atribuições:  

o participam do controle de riscos e verificam periodicamente a qualidade e efetividade 

da implementação das atividades de controle em relação aos riscos da Companhia;  

o fornecem garantia independente sobre a eficácia dos processos de gerenciamento de 

risco dentro da Companhia; 

o formalizam e asseguram a divulgação dos procedimentos e da estrutura referente às 

regras do grupo;  

o realizam auditorias operacionais nas lojas, centros de distribuição e locais 

administrativos e monitoram os planos de ação resultantes da sua missão ou das 

missões da auditoria interna.  

o acompanham a preparação da auditoria interna. 

(c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação 

da efetividade da política de gerenciamento de riscos 

A administração e diversos órgãos da Companhia monitoram e avaliam, por meios considerados 

adequados, se as operações efetuadas pela Companhia estão de acordo com as políticas adotadas 
e se representam exposição a riscos que comprometam o atendimento dos objetivos da 

Companhia. 

Com base nas informações descritas nesta seção 5.1, a Companhia entende que sua estrutura 

operacional e de controles internos é adequada, considerando o seu porte e seus objetivos 
operacionais e estratégicos a partir da participação ativa dos diferentes setores e sob a supervisão 

do Conselho de Administração e, sempre que necessário, revisa seus códigos e políticas internas 

para adequá-los e atualizá-los.  
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado 

(a) Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado 

Os riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são gerenciados internamente 

pela Gerência Financeira e Tesouraria e Diretoria Financeira da Companhia e estão classificados 
na Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia informada no item 5.1 deste Formulário 

de Referência. Entretanto, não há uma política específica que trata do gerenciamento de riscos 

de mercado formalizada, uma vez que a Companhia adota práticas que entende suficientes para 

gerenciamento de seus riscos de mercado. 

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado 

Não aplicável, pois a Companhia informa que não possui política formalizada de gerenciamento 

de riscos de mercado. Considerações adicionais relacionadas a esse item constam do item 5.6 

deste Formulário de Referência.  

(c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada 

Não aplicável, pois a Companhia informa que não possui política formalizada de gerenciamento 

de riscos de mercado. Considerações adicionais relacionadas a esse item constam do item 5.6 

deste Formulário de Referência.   
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5.3 - Descrição dos controles internos 

(a) principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais 
controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-

las 

A Companhia implementou e mantém controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas 

razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações financeiras e demais 

informações financeiras.  

Para tanto, a Companhia utiliza-se do sistema ERP, sistema de gestão integrado, que reúne, em 

plataforma única, o fluxo de dados corporativos. 

Além disso, a Companhia adota os seguintes controles contábeis:  

(i) Processo de conciliações contábeis para assegurar a exatidão dos saldos do balancete;  

(ii) Acompanhamento do checklist de atividades de rotinas para efetivo fechamento contábil 

mensal;  

(iii) Processos integrados de avaliação e registro das receitas, impostos, despesas na 

competência, julgamento de provisões e práticas contábeis uniformes;  

(iv) Controle de perfis de usuários para rastreamento de registros dos lançamentos contábeis 

realizados;  

(v) Adoção do processo orçamentário como fonte de controle interno para análise de desvios 

e potenciais ajustes nas informações contábeis;  

(vi) Revisão pela Diretoria Financeira das demonstrações financeiras e relatórios de notas 

explicativas; e 

(vii) Processo de auditoria externa nos demonstrativos financeiros e controles internos da 

Companhia.  

Periodicamente, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração realizam a revisão dos 

demonstrativos financeiros mensais, de modo a avaliar variações nos resultados e no balanço da 

Companhia. Adicionalmente, a Companhia submete suas demonstrações financeiras à aprovação 

do Conselho de Administração.  

(b) estruturas organizacionais envolvidas 

De modo a garantir maior efetividade e precisão dos processos internos, a Companhia adota uma 

gestão colaborativa de seus controles internos e na preparação de suas demonstrações 

financeiras.   

As áreas diretamente envolvidas nesses processos são: 

Conselho de Administração, que revisa e aprova as demonstrações financeiras. 

Presidência, que acompanha e aprova todas as informações e encerramentos das demonstrações 

financeiras para encaminhamento da revisão do Conselho de Administração. 

Diretoria Financeira e Administrativa, que coordena e supervisiona todo os processos e gestores 

envolvidos com as informações das demonstrações financeiras. 

Controladoria, responsável pelo acompanhamento e revisão dos seguintes procedimentos:  
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(i) Registros contábeis;  

(ii) Apurações fiscais;  

(iii) Preparação dos demonstrativos financeiros;  

(iv) Conciliações das contas;  

(v) Integração dos sistemas de receita das unidades, custos e despesas, verbas comerciais, 

resultado logísticos, folha de pagamento; e 

(vi) Julgamento de provisões;  

• Auditoria Interna, supervisionada pelo Comitê de Auditoria, é responsável por aferir a 
qualidade e a efetividade dos controles, podendo propor a adoção de medidas corretivas 

ou melhorias estruturais quando pertinente. 

• Comitê de Auditoria:  

o opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;  

o avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e 
demonstrações financeiras; 

o acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos;  

o supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras 
da Companhia; 

o possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do 
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, nos 

termos deste Regimento Interno. 

• Gerência de Planejamento Financeiro, cuja atribuição é a análise dos:  

(i) Resultados apurados;  

(ii) Comparativo entre o realizado e orçado;  

(iii) Preparação do relatório de demonstração do resultado do exercício para aprovação e 

revisão da diretoria;  

(iv) Preparação de relatórios gerenciais e controle para análise do comercial e da operação;  

(v) Preparação de relatórios financeiros para a Diretoria e Conselho de Administração.  

Gerência de Finanças, que efetua o controle sobre os seguintes processos: 

(i) Fluxo de caixa; 

(ii) Capital de giro (estoques; recebíveis e fornecedores e contas a pagar em geral);  

(iii) Empréstimos e financiamentos; 

(iv) Covenants contratuais;  

(v) Controle dos saldos dos bancos e os registros contábeis;  

(vi) Custos dos meios de pagamentos;  

(vii) Inadimplências, e outros aspectos financeiros;  
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Gerência de TI, cujas incumbências são: 

(i) Integração dos sistemas operacionais, logísticos e ERP;  

(ii) Prontidão para performance e contingências de sistemas;  

(iii) Apoio aos encerramentos de vendas e apurações fiscais; 

(iv) Atualização e controle da continuidade dos sistemas operacionais e contingências. 

(v) Gestão de controle nas mudanças nos sistemas através de necessidades de melhorias e 

atualizações das plataformas de TI. 

(c) forma de supervisão da eficiência dos controles internas pela administração 

da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido 

acompanhamento 

A Companhia possui uma área de Controladoria que é responsável por supervisionar os controles 
internos e a efetividade de seu funcionamento, sendo o Controller da Companhia reportando ao 

Diretor Financeiro e Administrativo, atualizam os processos e quando necessário aplicam as 

mudanças e melhorias necessárias para as boas práticas de controles internos.  

Adicionalmente, a Companhia conta com uma área de Planejamento Financeiro e Análise 

(Financial Planning & Analysis- FP&A), que é responsável por revisar e verificar periodicamente a 
consistência dos registros efetuados na contabilidade. A área fica sob gestão da Diretoria 

Financeira e Administrativa. 

O Departamento de Auditoria Interna é responsável por fiscalizar através de trabalhos de 
auditoria o funcionamento dos controles internos e reportar as áreas responsáveis os assuntos 

levantados, bem como fornecer relatórios de situação dos controles internos para o Comitê de 

Auditoria e para a Diretoria Executiva da Companhia.  

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no 
relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor 

independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro 

e do exercício da atividade de auditoria independente  

O relatório emitido pelos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e 

descumprimento de dispositivos legais e regulamentares elaborado em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 elenca duas 

deficiências consideradas significativas: 

• Formalização de programa de monitoramento dos controles: embora a Companhia conte 

com um ambiente de controles internos com padronização de processos e controles 
internos estabelecidos, a administração não possui um programa formal estabelecido 

para monitoramento da efetividade dos controles-chaves, que asseguram a geração de 
informações financeiras utilizadas para tomada de decisões e utilizadas na preparação 

das demonstrações financeiras divulgadas a terceiros. Segundo o auditor, a ausência da 

formalização desse processo de monitoramento impede que sejam aplicadas avaliações 
sobre os controles estabelecidos como forma de garantir que estejam adequados e 

operando adequadamente; 
 

• Lançamentos Manuais: o auditor independente indica que a Companhia e suas 

controladas não possuem controles estabelecidos para garantir a adequada revisão e 
aprovação dos lançamentos contábeis manuais, cujos lançamentos possuem maior 

suscetibilidade a erros ou alterações não autorizadas diretamente na contabilidade da 

Companhia.  
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(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório 
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas 

adotadas 

A Companhia tem como valor o investimento em ações voltadas à melhoria dos processos e 

controles, em reforço ao comprometimento da administração em estruturar e manter o sistema 

de controles internos adequado e compatível com a complexidade e volume de negócios da 

Companhia.  

Nesse sentido, em 3 de agosto de 2020, o Conselho de Administração aprovou a criação e 
instalação de um Comitê de Auditoria responsável por, entre outras funções, avaliar, monitorar e 

recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia. 
Além disso, nessa mesma data, o Conselho de Administração deliberou que Área de Auditoria 

Interna será responsável por aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento 

de riscos, controle e governança da Companhia, corroborando com a melhoria do processo de 

controles internos.  

Adicionalmente, a área de Controladoria em parceria com a Auditoria Interna, estão 
desenvolvendo os documentos necessários para formalizar os procedimentos de controles 

internos chaves que encontram-se em pleno funcionamento, para garantir e demonstrar seu 

desempenho e processos estabelecidos. 

Com relação aos lançamentos manuais, vale destacar que não há nenhum ajuste manual que não 

seja revisado pela Administração e que existem processos para detectar qualquer eventual erro 
com este tipo de lançamento. A Companhia através de sua área de Controladoria dispõe de 

processos para revisar todos os lançamentos efetuados em nossos registros contábeis. Esses 
procedimentos além de garantir um melhor funcionamento dos fechamentos e preparação das 

demonstrações financeiras, o Departamento de Planejamento Financeiro e Análise (Financial 

Planning & Analysis- FP&A) efetua a revisão de todos os lançamentos que tiveram alguma 
variação significativa entre os saldos comparativos de períodos anteriores e ainda com os 

controles orçamentários, justificando e explicando qualquer variação relevante. Desta forma a 
Administração acredita que os lançamentos manuais são revisados de forma satisfatória para 

garantir o adequado fechamento das demonstrações financeiras. Como forma de aprimorar o 

assunto apontado pelo auditor independente, a partir do fechamento de julho de 2020, todos os 
lançamentos manuais serão levantados através de um relatório contábil que será formalizado 

através de alçada de aprovação pelo Controller da Companhia, garantindo desta maneira a 

apresentação formal deste tipo de contabilização.   
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5.4 - Programa de integridade 

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para 
prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, informar: 

(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas 

para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados 

contra a administração pública, identificando, em caso positivo: 

(i)  os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao 

perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados 

e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas 

As práticas de integridade adotadas pela Companhia são reavaliadas sempre que necessário, 
especialmente na ocorrência de mudanças significativas na estrutura, processos, sistemas ou 

modelo de negócios da Companhia, ou na regulamentação aplicável.  

Os mecanismos e procedimentos de integridade são regulados pelo Código de Conduta da 
Companhia. O documento, aprovado pelo Conselho de Administração em 3 de agosto de 2020 

reflete a ideologia organizacional da Companhia, e busca estabelecer as condutas que orientam 
o negócio e os relacionamentos da Companhia, por meio de sua governança corporativa e de 

seus colaboradores, de forma ética, transparente, profissional e de respeito mútuo. O Código de 

Conduta traz regras relativas a situações de conflito de interesses, oferta e recebimento de 
brindes e presentes, assédio, confidencialidade das informações, corrupção, lavagem de dinheiro, 

entre outros.  

Ademais, a Companhia disponibiliza aos seus colaboradores, terceiros fornecedores e prestadores 

de serviços, e ao público em geral, um canal exclusivo para relatos de situações consideradas 
antiéticas, que violem seu Código de Conduta, suas políticas e procedimentos internos e/ou a 

legislação vigente.  

Para controle de procedimentos existem câmeras instaladas nas unidades para monitoramento 
de atividades; acompanhamento de denúncias internas e externas através do departamento de 

RH; canal de denúncias ativo e divulgado em todas as unidades com processo conduzido por 

empresa terceirizada para garantia de anonimato. 

Adicionalmente, a Área de Prevenção de Perdas da Companhia atua de modo preventivo e efetua 

inspeções nas unidades e lojas, com o objetivo de verificar se os procedimentos, normas e 
políticas tem sido adotadas em conformidade com as melhores práticas de integridade adotadas 

pela Companhia. Na ocasião da identificação de alguma inconformidade, a Diretoria Executiva é 

acionada e as devidas providências de mitigação são adotadas tempestivamente.  

(ii)  as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da 

eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, 
se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos 

de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes. 

Os mecanismos de integridade são permanentemente monitorados pelas comunicações, políticas 

divulgadas pelo RH e o código de conduta da Companhia.  

As funções de compliance são desempenhadas pelo departamento de RH cujas responsabilidades 

incluem:  

• Sugerir ao Conselho de Administração eventual revisão ao Código de Conduta; 

• Receber denúncias sobre a violação do código garantindo o devido sigilo as informações 

recebidas; 
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• Analisar as denúncias recebidas, apurando os fatos de forma transparente e auxiliando 

na tomada de decisões; 

• Tomar decisões sobre os casos de violação do Código de Conduta, políticas e legislação; 

• Garantir que esse Código seja entregue a todos os colaboradores durante a integração; 

• Sanar dúvidas dos colaboradores com relação ao Código de Conduta. 

Todo evento que envolve desvio de integridade demanda abertura de análise e eventual 
investigação de RH e com envolvimento do jurídico para casos que envolvam problemas legais e 

de desligamento. Ao final a Diretoria da Companhia é envolvida para decidir sobre a finalização 

e condução das conclusões documentadas nessa avaliação.  

 (iii)  se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, 

indicando: 

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, 

prestadores de serviço, agentes intermediários e associados 

O Código de Conduta se aplica a todos os colaboradores, prestadores de serviço, fornecedores, 

administradores e demais públicos que se relacionam com a Companhia, independentemente da 

sua posição hierárquica ou área de atuação. 

• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 
administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de 

conduta e às demais normas relacionadas ao tema 

Os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados 

anualmente sobre as diretrizes do Código de Conduta da Companhia. Ademais, todos os 
colaboradores passam por um treinamento obrigatório sobre o Código de Conduta quando de seu 

ingresso.  

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao 

assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas 

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao Código de Conduta, normas, regulamentações 

aplicáveis ou a legislação vigente são: (i) medidas educativas; (ii) advertência escrita, (iii) 
suspensão, por um, dois ou três dias, com perda da remuneração correspondente; (iv) 

desligamento e (v) demissão por justa causa. As sanções acima citadas estão previstas no Código 

de Conduta da Companhia. 

• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de 

conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração em 3 de agosto de 2020 e 

pode ser acessado por meio www.ri.csdvarejo.com.br. 

(b)  se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo: 

• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros 

A Companhia conta com um canal de denúncias (Canal Aberto) administrado por uma empresa 

externa independente e especializada com forte atuação internacional. 

É possível o envio de relatos por telefone (0800-721 0724), de segunda a sexta feira, das 09h00 
às 17h00, com atendimento pessoal e 24 horas com atendimento eletrônico (caixa postal de voz) 

ou pelo website www.canalabertocsd.com.br. 

http://www.canalabertocsd.com.br/
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• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se 

recebe denúncias somente de empregados 

Todos os colaboradores da Companhia, bem como terceiros fornecedores e prestadores de 
serviços, e o público em geral, têm à disposição o Canal Aberto, para envio de relatos de situações 

consideradas antiéticas, que violem o Código de Conduta, normas, regulamentações aplicáveis 

ou a legislação vigente.  

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé 

Os relatos são recebidos pela empresa externa e podem ser realizados de forma anônima, 

garantindo, assim, a confidencialidade, o sigilo absoluto e o tratamento adequado de cada 
situação, sem conflitos de interesses. Todas as informações são tratadas sem rastreamento, 

protegendo completamente a identidade do colaborador ou do terceiro. 

Como previsto em seu Código de Conduta, a Companhia não tolera represália contra qualquer 

pessoa que de boa-fé comunicar preocupações ou dúvidas sobre uma possível má conduta. 

• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias 

A equipe de Recursos Humanos da Companhia recebe as informações do Canal Aberto e, em 

casos de relatos mais simples, realiza a apuração.  

(c)  se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e 
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de 

práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas 

Os procedimentos adotados em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias 

utilizam ferramentas de due diligence, de modo a assegurar que riscos trabalhistas, fiscais e 

tributários não sejam representativos a ponto de inviabilizar a transação.  

Os procedimentos de due diligence são exigência do Conselho de Administração. 

(d)  caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas 
voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados 

contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou 

controles nesse sentido 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia adota regras, políticas, procedimentos e práticas 

para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração 

pública. 
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5.5 - Alterações significativas 

Não houve, no último exercício social, e não há para o exercício social corrente, qualquer alteração 
significativa nos principais riscos aos quais a Companhia está exposta, exceto pelos riscos 

relacionados a pandemia da COVID-19 descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.  
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5.6 - Outras informações relevantes 

Em que pese a Companhia não possuir política formalizada de gerenciamento de riscos de 

mercado, em complemento ao item 5.2 deste Formulário de Referência, a Companhia informa 

que visa estabelecer e divulgar princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observadas no 

processo de gestão de riscos na Companhia, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, 

tratamento, previsão, monitoramento e comunicação de riscos inerentes às atividades da 

Companhia e que possam afetar o atendimento aos seus objetivos, padronizando as atividades 

de controle e de gerenciamento dos riscos que devem ser desempenhadas em todos os níveis da 

Companhia e nos estágios de seus processos corporativos.  

Riscos de mercado para os quais se busca proteção 

Risco de taxa de juros 

A Companhia e suas subsidiárias obtêm empréstimos e financiamentos com as principais 

instituições financeiras para atender às necessidades de caixa para suportar os investimentos. 

Consequentemente, a Companhia e suas subsidiárias estão expostas, principalmente, ao risco de 

flutuações relevantes na taxa de juros, especialmente a taxa relativa à parte passiva das 

operações e às dívidas referenciadas em CDI. O saldo de caixa e equivalentes de caixa, indexado 

ao CDI, neutraliza parcialmente o risco de flutuações na taxa de juros.  

Risco de crédito 

O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e 

equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições 

de crédito a clientes do atacado e do varejo, incluindo contas a receber em aberto e com 

administradoras de cartões. Este risco é minimizado pelo fato de grande parte das vendas da 

Companhia serem realizadas em dinheiro e por meio de cartões de débito e crédito. Com relação 

aos cheques pré-datados, são considerados os indicativos de perdas históricas no 

estabelecimento de uma provisão para perdas (impairment).  

Risco de liquidez  

A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro da Companhia. Este 

departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez do Grupo para 

assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa 

previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida, cumprimento de cláusulas, 

cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências 

regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda.  

Estratégia de proteção patrimonial (hedge) 

A Companhia não está exposta atualmente com transações que possuem variações do câmbio, 

no entanto em outros períodos ou quando existirem necessidades de captação em moeda 

estrangeira com estrutura de proteção da exposição cambial (hedge) a Companhia adotará 

contrato de swap em que a posição dada (ponta ativa) deverá ser idêntica à remuneração do 

contrato de captação acrescida de custos acessórios, tais como IR e custos de estruturação, ou 

seja, indexada à variação cambial e a uma taxa anual de juros pré-fixada ou Libor + spread.  
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Em todas as situações, a operação em moeda estrangeira somente poderá ser contratada se for 

possível realizar tal operação de swap em condições que a Companhia considerar favoráveis e 

observando o fluxo total da operação.  

A estrutura de hedge busca neutralizar a variação da cotação da moeda estrangeira ao longo da 

operação. O instrumento financeiro derivativo, associado a esta estrutura, destina-se a 

compensar riscos decorrentes da exposição à variação no valor de mercado do item objeto da 

operação.  

Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) 

Quando utilizamos de captações ou transações em moeda estrangeira, são através de contratos 

de swap de taxas de juros e taxas de câmbio no mercado local os instrumentos utilizados para a 

proteção patrimonial da Companhia.  

Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos  

De acordo com o disposto nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo IASB e CPC, os 

instrumentos financeiros devem ser marcados a mercado e contabilizados por este valor.  

O valor de mercado dos instrumentos financeiros é calculado por meio da atualização do valor 

nominal pelas taxas do mercado futuro até a data de vencimento embutindo o spread da operação 

e descontando a valor presente pelas taxas de mercado.  

Para este cálculo, a Companhia utiliza uma curva da Taxa DI projetada e uma curva de dólar 

futuro projetado, obtido junto à B3.  

A apuração da efetividade é feita por meio da comparação da variação entre valor de mercado 

da dívida (objeto de hedge) e da posição ativa do contrato de swap (instrumento de hedge). O 

cálculo foi efetuado em bases contínuas e, em 31 de dezembro de 2018, o hedge se mostrou 

eficaz, uma vez que a variação ficou próxima a 100%.  

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado  

O Conselho de Administração é responsável por restringir a exposição da Companhia a riscos, 

enquanto a Diretoria é responsável por gerenciar tal exposição, de acordo com os limites e 

critérios estabelecidos na Política de Gerenciamento de Riscos, assim como de utilização de 

instrumentos de proteção patrimonial. O Comitê de Auditoria supervisiona as atividades da 

Diretoria Executiva, bem como o cumprimento desta política.  

Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos 

De acordo com o disposto nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo IASB e CPC, os 

instrumentos financeiros devem ser marcados a mercado e contabilizados por este valor.  

O valor de mercado dos instrumentos financeiros é calculado por meio da atualização do valor 

nominal pelas taxas do mercado futuro até a data de vencimento embutindo o spread da operação 

e descontando a valor presente pelas taxas de mercado.  

Para este cálculo, a Companhia utiliza uma curva da Taxa DI projetada e uma curva de dólar 

futuro projetado, obtido junto à B3.  
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A apuração da efetividade é feita por meio da comparação da variação entre valor de mercado 

da dívida (objeto de hedge) e da posição ativa do contrato de swap (instrumento de hedge). Não 

há operação de hedge no momento. 

Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada 

A estrutura operacional e controles internos da Companhia é adequada para a verificação da 

efetividade da política adotada por nos permitir monitorar e avaliar periodicamente as posições 

consolidadas de instrumentos financeiros utilizados para mitigar nossos riscos de mercado e os 

correspondentes impactos nos resultados financeiros e no fluxo de caixa. 

No entanto, ainda que bem elaborado e corretamente aplicado, um sistema de gerenciamento 

de riscos e controles internos não é capaz de garantir que todos os objetivos da Companhia serão 

atingidos. Há limitações inerentes a qualquer sistema de gerenciamento de riscos e controles 

internos, que surgem, particularmente, das incertezas do mundo externo, do exercício de 

julgamento ou de problemas que podem ocorrer devido a falhas técnicas ou humanas, ou simples 

erros. 
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6.  Histórico do emissor 

6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM 

Data de Constituição do Emissor 30/12/2009  

Forma de Constituição do Emissor Sociedade por ações 

País de Constituição Brasil 

Prazo de Duração Indeterminado 

Data de Registro CVM Registro sendo requerido 
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6.3 - Breve histórico 

A Companhia foi constituída em 30 de dezembro de 2009, em decorrência da fusão entre os 

Supermercados Cidade Canção e os Supermercados São Francisco, ambos da cidade de Maringá. 

Os Supermercados Cidade Canção foram criados em 1977 pela família Cardoso, que iniciou sua 
trajetória quando fundou a primeira loja na Vila Morangueira na cidade de Maringá, uma pequena 

loja de 200m², que proporcionou ao Sr. Manuel Marques Cardoso o sustento de sua família. 

Trabalhavam lá todos os filhos do Sr. Manuel, inclusive Carlos Tavares Cardoso, Paulo Cardoso e 
Ângela Maria Cardoso Camilo. Atualmente, Carlos e Paulo são respectivamente, Presidente 

Executivo e membro do Conselho de Administração da Companhia. Desde que foi fundada, a 

Companhia fundou 12 lojas de supermercados. 

A primeira loja dos Supermercados São Francisco foi fundada em 1982 pela família Nogaroli e 
localizava-se no bairro das Palmeiras, na cidade de Maringá. A Companhia fundou 16 novas lojas 

em dois estados até o final desta década. Sempre trabalharam na Companhia os filhos do Sr. 

Valdir Nogaroli, Jefferson Nogaroli, Valdir Nogaroli Junior, Jeane Nogaroli Guiotti e Francisco 
Nogaroli. Atualmente, Jefferson e Valdir são respectivamente, Presidente do Conselho de 

Administração e Diretor de Compras de Insumos da Companhia. 

Em 26 de fevereiro de 2010, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, a incorporação da 

totalidade das ações representativas do capital social das empresas Évora Comercial de Gêneros 

Alimentícios S.A. (“Évora”) empresa que administrava os Supermercados São Francisco e 
Supermercados Cidade Canção S.A. (“Cidade Canção”) e em 30 de junho de 2010, ocorreu a 

incorporação das então subsidiárias integrais Évora e Cidade Canção pela Companhia. Desta 
operação originaram se dois novos acionistas, Fundo de Investimento em Participações DVA 

Multiestratégia e Fundo de Investimento em Participações MMC Multiestratégia. A sinergia entre 
os fundadores das redes, Carlos Alberto Tavares e Jefferson Nogaroli, transformou a concorrência 

em aliança. 

A busca pelo crescimento acelerado gerou interesse de investidores externos – após pouco tempo 
de negociações, mais precisamente em 2 de setembro de 2010, o Actis FR Fundo de Investimento 

em Participações adquiriu 33% das ações da Companhia.  

Esta nova aliança estratégica possibilitou a competição e a expansão do nosso negócio com outro 

nível de escala e de profundo conhecimento do mercado regional. Imediatamente após a 

incorporação bem-sucedida, a Companhia em 2011 adquiriu duas lojas no estado de São Paulo 

localizadas nas cidades de Araçatuba e Birigui, e abriu organicamente mais cinco novas unidades. 

O crescimento não parou, em 2013 a Companhia iniciou a construção do seu Centro de 
Distribuição na cidade de Paiçandu, no Estado do Paraná, sendo entregue em 2014 com 

capacidade para atender o crescimento planejado da rede e com estrutura robusta para receber 

mercadorias de alimentos, perecíveis, hortifruti, refrigerados e congelados, com área de 30.000 
metros quadrados. Em 2014 ainda, a Companhia adquiriu 10 lojas da rede Amigão 

Supermercados, passando a ter 45 unidades. 

Em janeiro de 2018, a Companhia entra definitivamente no segmento de atacarejo, lançando sua 

nova marca a Stock Atacadista, convertendo duas lojas do segmento de varejo em atacarejo nas 

cidades de Araçatuba e Cianorte. 

A Companhia tem como atividade preponderante a comercialização varejista e atacadista de 

produtos alimentícios, artigos de bazar, eletroeletrônicos e outros produtos atuando através do 
formato de supermercados e possui em seu portfólio as bandeiras “Cidade Canção”, “São 

Francisco”, “Amigão” e “Stock”. 

Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía 8.794 funcionários, 56 lojas com um total de 

93.169 metros quadrados de área de vendas, AmigãoStock Atacadista, atuando em 27 cidades 

em três Estados São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, utilizando uma infraestrutura logística 
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formada pelo Centro de Distribuição de Paiçandu de 30 mil m2 e o Centro de Distribuição de Lins 

com 5 mil m2.   
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de 

recuperação judicial ou extrajudicial 

Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência, de recuperação judicial 

ou extrajudicial da Companhia. 
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6.6 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 6 que não tenham sido divulgadas 

nos demais itens deste Formulário de Referência. 
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7.  Atividades do emissor 

7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas 

Visão Geral  

Acreditamos ser a rede varejista de produtos alimentícios líder ou vice-líder no formato 

supermercado, em termos de receita bruta, em mais de 80% das praças em que atuamos. 

Com um modelo de negócio diferenciado, focado no formato supermercado, acreditamos que 

nós apresentamos um significativo potencial de expansão e geração de valor por atuarmos em 

regiões com baixa penetração das grandes redes varejistas tradicionais. Atualmente, atuamos 

de forma estratégica na região norte do estado do Paraná e região noroeste do estado de São 

Paulo, que apresentam características bastante favoráveis ao varejo alimentar, sobretudo para 

o formato supermercados, em razão de tais regiões possuírem alta densidade populacional, 

elevado poder aquisitivo per capita, crescimento econômico superior à média nacional e 

ambiente competitivo atrativo para exploração de tal formato.  

Estamos presentes no mercado varejista de produtos alimentícios há mais de 40 anos, por 

meio das marcas Cidade Canção, São Francisco, Amigão e Stock Atacadista, e operamos com 

um total de 56 lojas, no formato supermercado e 3 lojas no formato atacarejo, em 30 de junho 

de 2020, as quais acreditamos ter um market share combinado de aproximadamente 22% em 

20 das 26 cidades em que atuamos. O tamanho médio das nossas lojas no formato 

supermercado é de aproximadamente 1.600 m² e mantemos, em média, 17 estruturas de 

caixas (ou “check out”) por loja, cerca de 12,7 mil unidades de controle de estoque (ou “SKU 

- stock keeping unit") por loja e uma frequência mensal média de visita por cliente de 3,5x. 

Acreditamos que nosso modelo de negócio no formato supermercado, consolidado ao longo 

da nossa história, proporciona uma experiência de compra diferenciada aos consumidores 

finais, especialmente devido à nossa expertise na complexa gestão e logística de produtos 

perecíveis frescos (açougue, frutas, legumes e verduras, padaria, rotisserie), que representam, 

em média, 30% das vendas das nossas lojas. Em razão da proximidade de nossas lojas ao 

nosso centro de distribuição (raio de até 350 km de distância), somos capazes de centralizar 

e entregar diariamente produtos perecíveis em nossas lojas, proporcionando maior frescor, 

sabor e qualidade destes alimentos aos nossos clientes. Conseguimos garantir a qualidade de 

produtos frescos por meio do recebimento centralizado destes produtos e de um controle de 

qualidade realizado por profissionais especializados (agrônomo e veterinária) e por 

equipamentos adequados. A realização do controle de qualidade não seria possível caso os 

produtos fossem entregues diretamente em nossas lojas, devido à complexidade da estrutura 

de controle de qualidade que seria necessária adotar em cada uma de nossas lojas.  

Tal expertise nos garante uma vantagem competitiva relevante, uma vez que resulta em maior 

frequência de visitas dos clientes às nossas lojas. 

Adicionalmente, atuamos no segmento de atacado de autosserviço (ou “cash and carry”), 

focado em consumidores finais, revendedores e fornecedores do setor de serviços de 

alimentação que buscam preços baixos e grande volume de compras, com três lojas nesse 

formato, em 30 de junho de 2020. Nossas lojas de atacado de autosserviço têm tamanho 

médio de aproximadamente 2.000m2 e em média 15 estruturas de check out por loja. 
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Acreditamos que o atacado de autosserviço, que ainda apresenta uma baixa penetração nas 

regiões em que atuamos, é um segmento atrativo para impulsionar o nosso crescimento, tendo 

em vista a notável eficiência operacional desse formato de lojas, devido ao mix de produtos 

reduzido (cerca de 6,8 mil SKUs) e alto volume de vendas, o qual ainda apresenta uma baixa 

penetração nas regiões que atuamos.  

Temos um sistema de logística bem estruturado, com um moderno centro de distribuição, 

inaugurado em 2014, de 30 mil m² localizado na cidade de Paiçandu, no Estado do Paraná e 

a 15 quilômetros de Maringá, nossa principal praça de atuação. Atualmente, nosso centro de 

distribuição tem capacidade para atender a 65 lojas e suportar a nossa logística de produtos 

perecíveis frescos. Além disso, contamos com um depósito em Lins, no Estado de São Paulo, 

inaugurado em 2016, que realiza o cross docking2 para atender às lojas localizadas na sua 

proximidade, especialmente no Estado de São Paulo. Para expandir o nosso sistema de 

logística, estamos estudando a implementação de um novo centro de distribuição de 30 mil 

m², no noroeste do Estado de São Paulo, com área disponível para futura expansão, que seja 

capaz de dobrar a capacidade das lojas atualmente atendidas. Nosso centro de distribuição e 

nosso depósito estão estrategicamente localizados em um raio de até 350 km das nossas lojas, 

o que nos permite o abastecimento diário da nossa rede de lojas e nos proporciona ganhos 

de eficiência relevantes com menores custos logísticos, o que, por sua vez, nos permite 

continuar expandindo nossa rede de lojas em nossa região de atuação. 

Desde 2017, desenvolvemos uma plataforma de e-commerce integrada com nossa rede de 

supermercados nos formatos delivery (entrega a domicílio) e “Clique e Retire” (compra pela 

internet e retirada na loja), ambos por meio de 37 lojas, todas com equipe própria para fazer 

a separação e entrega dos produtos. Nossa plataforma oferece uma variedade de produtos 

dos nossos supermercados por meio de uma moderna interface de compras on-line e de 

atendimento pós compra. Em dezembro de 2019, implementamos, também em uma das 

cidades em que atuamos, um projeto piloto com a Rappi para entregas solicitadas via 

aplicativo. Como consequência do cenário atual da pandemia de COVID-19, efetuamos uma 

expansão das atividades do nosso e-commerce, que se tornou um de nossos canais de vendas 

de alimentos que mais se popularizou no atual cenário. Como forma de atender nossos clientes 

neste canal de entrega, impulsionamos a participação de nossas vendas do varejo no e-

commerce, passando de 0,4% em 31 de janeiro de 2020 para 2,7% em 30 de junho de 2020, 

ou seja, um crescimento de 7x, e isso nos faz entender o benefício e agilidade de investirmos 

e estarmos presentes em multicanais de vendas.  

Além disso, temos um programa de fidelidade que nos garante um conhecimento diferenciado 

dos hábitos de consumo dos nossos clientes e nos permite desenvolver ações de marketing 

focadas nas necessidades específicas dos nossos clientes, como promoções personalizadas, 

convites para eventos especiais (como degustação de vinhos, por exemplo), proporcionando 

assim, um aumento em nossas vendas, aumento da fidelização e expansão da nossa base de 

clientes ativos. Em 30 de junho de 2020, tínhamos mais de 1,6 milhão de clientes cadastrados 

no nosso aplicativo “Clube+”, dos quais mais de 660 mil eram clientes ativos, ou seja, clientes 

                                                 
2 Sistema de distribuição pelo qual a mercadoria recebida no centro de distribuição é preparada para o carregamento e 
distribuição, em vez de estocada, a fim de ser entregue ao consumidor o mais rápido possível. 
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que compraram, no mínimo, uma vez em nossas lojas no último mês. Por meio do nosso 

aplicativo, nossos clientes recebem ofertas de acordo com o seu perfil e podem checar o seu 

histórico de compras e o valor economizado por terem acesso a descontos exclusivos. 

Principais Indicadores Operacionais e Financeiros 

Nossa receita líquida de vendas passou de R$ 1.139.788 mil no período de seis meses findo 

em 30 de junho de 2019 para R$ 1.296.856 mil no período de seis meses findo em 30 de 

junho de 2020, representando um crescimento de 13,8%. Já no exercício social findo em 31 

de dezembro de 2019, 2018 e 2017 nossa receita líquida de vendas foi de R$ 2.408.721 mil, 

R$2.160.321 mil e R$2.008.572 mil, respectivamente. Tal crescimento decorre do aumento do 

número de nossas lojas, já que abrimos uma loja no período de seis meses findo em 30 de 

junho de 2020, cinco novas lojas em 2019, uma nova loja em 2018 e três novas lojas em 

2017. Tivemos um crescimento da Receita Líquida das Mesmas Lojas Físicas (same store 

sales), que foi de 4,1% no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, 5,6% em 

2019, 4,9% em 2018 e 3,7% em 2017. 

Nosso Lucro líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 atingiu R$ 25.169 

mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 comparado a R$ 18.901 mil no 

período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, representando um aumento de 33,2%. 

Da mesma forma, nosso EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 cresceu 

20,9% atingindo R$ 54.881mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, 

equivalente a uma margem EBITDA Ajustada de 4,2% no período, contra um EBITDA Ajustado 

- excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 de R$ 45.384 mil no período de seis meses findo 

em 30 de junho de 2019, equivalente a uma margem EBITDA Ajustada de 3,9% no período. 

Tal crescimento decorre, principalmente, do aumento da nossa eficiência operacional, que 

melhora significativamente a nossa produtividade, reduz custos operacionais, logísticos e do 

escritório central e nos permite maior ganho de escala. 

O quadro abaixo apresenta nossas informações financeiras e operacionais selecionadas para 

os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 e para os 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017: 

Principais Indicadores 

Operacionais e Financeiros  

Período de seis meses findo 

em 30 de junho 

Exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 

Em R$ mil, exceto quando 

indicado de outra forma 

2020 2019 2019 2018 2017 

Crescimento da Receita Líquida 

das Mesmas Lojas Físicas 

(same store sales)¹ 

4,1% 6,6% 5,6% 4,9% 3,7% 

Quantidade Total de Lojas 56 51 55 50 49 

Área Total de Vendas (m2) 93.169 83.087 91.526 80.965 78.950 

Área Média por Loja (m2) 1.664 1.629 1.664 1.619 1.611 
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Receita bruta 1.385.104 1.203.996 2.548.334 2.283.779 2.130.911 

Receita líquida de vendas 1.296.856 1.139.788 2.408.721 2.160.321 2.008.572 

Lucro bruto 348.519 313.958 663.248 588.879 548.773 

Lucro líquido 20.291 15.318 53.130 46.607 16.457 

Lucro Líquido Ajustado - 

excluindo os efeitos da 

adoção do IFRS 162 

25.169 18.902 60.641 46.607 16.457 

EBITDA3 78.030 72.609 172.547 121.035 87.754 

Margem EBITDA4 6,0% 6,4% 7,2% 5,6% 4,4% 

EBITDA Ajustado5  74.291 64.401 155.633 99.830 74.714 

Margem EBITDA Ajustado6 5,7% 5,7% 6,5% 4,6% 3,7% 

EBITDA Ajustado - excluindo os 

efeitos da adoção do IFRS 16 7 

54.881 45.384 120.224 99.830 74.714 

Margem EBITDA Ajustado - 

excluindo os efeitos da adoção 

do IFRS 16 8 

4,2% 3,9% 5,0% 4,6% 3,7% 

Dívida Líquida9 95.851 153.130 93.550 100.670 121.208 

Dívida Líquida / EBITDA 
1,2 2,1 0,5 0,8 1,4 

1
Crescimento da Receita Líquida das Mesmas Lojas Físicas: O indicador do crescimento da receita da mesma base de loja (same 

store sales) é utilizado pela Companhia para avaliar a evolução e desempenho das vendas de uma unidade que está em funcionamento 

há mais de 12 meses. A Companhia calcula esse crescimento para as lojas que atingem o período de vendas a partir do 13º mês de 

operação, e compara a venda de período atual com a venda do mesmo período do ano anterior, chegando ao desempenho em números 

percentuais do crescimento. A receita da mesma base de lojas (same store sale) é equivalente a Receita Bruta de Vendas deduzidos das 

devoluções de vendas e dos impostos incidentes sobre as vendas (ICMS, Fundo de Combate à Pobreza, PIS e Cofins), apura-se assim a 

Receita Líquida de Vendas que é comparado o período atual com o mesmo período do ano anterior para as lojas que atingiram o período 

de 13 meses após a sua inauguração. 

2 Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16: O Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção 

do IFRS 16 é a resultante do somatório do lucro líquido do exercício ou do período mais a depreciação e as despesas financeiras dos 

arrendamentos do subtraídas despesas de aluguéis (efeitos IFRS-16). O Lucro Líquido Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 

16 é utilizado pela Companhia por entender que, dessa maneira, os efeitos da adoção do IFRS-16 (arrendamentos), adotado desde 1º 

de janeiro de 2019, são eliminados. Em razão da adoção do IFRS-16, todos os contratos de locação de propriedades de terceiros, 

passaram a ser considerados como ativo imobilizado em contrapartida de um passivo de curto e longo prazo conforme o prazo do contrato 

locatício. Para mais informações, vide item 3.2 do Formulário de Referência. 

3 EBITDA: O EBITDA consiste no lucro (prejuízo) líquido do período, acrescido da despesa de imposto de renda e contribuição social 

correntes e diferidos, do resultado financeiro líquido e da depreciação e amortização. Para mais informações sobre o EBITDA, vide item 

3.2 do Formulário de Referência. 

4 Margem EBITDA: A Margem EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA pela receita operacional líquida da Companhia. Para 
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mais informações sobre a Margem EBITDA, vide item 3.2 do Formulário de Referência. 

5 EBITDA Ajustado: O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil de rentabilidade calculada que exclui do EBITDA/LAJIDA os 

resultados não recorrentes ou extraordinários auferidos pela Companhia. Para mais informações sobre o EBITDA Ajustado, vide item 3.2 

do Formulário de Referência. 

6 Margem EBITDA Ajustado: A Margem EBITDA Ajustado consiste no resultado da divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional 

líquida da Companhia. Para mais informações sobre a Margem EBITDA Ajustado, vide item 3.2 do Formulário de Referência. 

7EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16: O EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 

é uma medição não contábil de rentabilidade calculada que exclui do EBITDA/LAJIDA Ajustado e as despesas de aluguel das lojas em 

operação, pagos de acordo com os termos definidos em nossos contratos de locação. A partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia 

passou a adotar o IFRS-16 (arrendamentos) e todos os contratos de locação de propriedades de terceiros, passaram a ser considerados 

como ativo imobilizado em contrapartida de um passivo de curto e longo prazo conforme o prazo do contrato locatício. Para mais 

informações sobre o EBITDA Ajustado, vide item 3.2 do Formulário de Referência.  

8 
Margem EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16: A Margem EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da 

adoção do IFRS 16 consiste no resultado da divisão do EBITDA Ajustado - excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 pela receita 

operacional líquida da Companhia. Para mais informações sobre a Margem EBITDA Ajustado, vide item 3.2 do Formulário de Referência. 

9 Dívida Líquida: A Dívida Líquida é a resultante do somatório dos Empréstimos, Financiamento e Debêntures de curto e longo prazos 

presentes no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante da Companhia subtraídos de Caixa e Equivalentes de Caixa presentes no Ativo 

Circulante e no Ativo Não Circulante da Companhia. Para mais informações sobre a Dívida Líquida, vide item 3.2 do Formulário de 

Referência. 

Pontos fortes 

Acreditamos que os seguintes pontos fortes nos diferenciam dos nossos concorrentes e 

contribuem para o nosso sucesso: 

Liderança regional e marcas reconhecidas na região em que atuamos 

Acreditamos ser líderes ou vice-líderes, com um market share de 22% em 20 das 26 cidades 

em que atuamos. Acreditamos ser líderes, ou vice-líderes, em termos de receita bruta, em 

aproximadamente 80% das praças que atuamos. Como atuamos em uma região concentrada, 

adquirimos um significante know-how logístico, comercial e estratégico de marketing da área, 

bem como cultivamos um relacionamento próximo com fornecedores locais, o que nos 

diferencia dos nossos concorrentes, seja um supermercado com presença local ou uma rede 

varejista de porte nacional. Temos uma política de preços, um mix de produtos, experiência 

de compra e ações promocionais alinhadas com as demandas locais específicas, atributos que 

nos garantem vantagens competitivas em relação às grandes redes varejistas na nossa região 

de atuação.  

Acreditamos que a nossa ampla escala regional, com estrutura logística estabelecida, 

conhecimento do mercado local, maior poder de negociação com fornecedores locais e 

nacionais e nosso modelo de negócios solidificado ao longo de mais de quatro décadas de 

atuação na região, nos tornam um competidor singular nas nossas praças de atuação.  

A nossa posição de liderança está localizada em uma região altamente atrativa, com relevante 

desenvolvimento econômico, alta densidade populacional e poder aquisitivo per capita acima 
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da média nacional, de acordo com dados do IBGE e Abras (Associação Brasileira de 

Supermercados). Maringá, a cidade onde atuamos com 16 lojas e somos uma das maiores 

redes de supermercados, foi considerada em 2018 a melhor cidade para se viver no Brasil, e 

top 3 em 2020, conforme pesquisa da Macroplan. 

 

Nossa rede de supermercados foi reconhecida, em 2019, entre os melhores supermercados 

da cidade de Maringá, com 73% de preferência dos consumidores e 53% de diferença em 

relação ao segundo colocado, de acordo com a pesquisa realizada pela JGV, o que reafirma a 

nossa posição de liderança e preferência local. Nossa marca Cidade Canção é a marca mais 

reconhecida na região de Maringá na categoria supermercados, de acordo com a pesquisa 

“Top of Mind” realizada pela consultoria Adecon, em 2019. Ainda, desde 2010, temos sido 

considerados a marca mais conhecida da região de Maringá pelos consumidores na premiação 

realizada pela RIC TV (Prêmio Ímpar). 

Equipe de gestão altamente qualificada e experiente suportada por uma base 

sólida de acionistas e padrões avançados de governança corporativa  

Nossa administração reúne pessoas com mais de 30 anos de experiência no setor de varejo 

alimentício, combinado com um vasto conhecimento do nosso mercado regional de atuação, o 

que demonstra consistência e comprometimento da nossa administração com o nosso futuro. 

Nosso modelo de gestão atrela metas individuais e corporativas à remuneração bônus dos nossos 

administradores, buscando que todos estejam alinhados com a nossa estratégia. Nossa equipe 

apresenta um sólido histórico de resultados em termos de crescimento, lucratividade e eficiência.  

Nossos dois acionistas controladores e fundadores têm mais de 40 anos de experiência. O Sr. 

Carlos Tavares Cardoso (atualmente nosso Diretor Presidente) assumiu o mercado, fundado em 

1977 na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, de seu pai no ano de 1987 e abriu mais de 12 

lojas ao longo de 30 anos de existência. O Sr. Jefferson Nogaroli (atualmente Presidente do nosso 

Conselho de Administração), de maneira semelhante, assumiu em 1992 o mercado de seu pai, 

fundado em 1982 na mesma cidade, e abriu 16 lojas até 2008. Em 2010, ambos decidiram unir 

forças e criar a Companhia, transformando o que era uma concorrência em aliança. Ambos 
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possuem um profundo conhecimento do setor e das praças de atuação, unindo as forças do seu 

conhecimento regional, suportado por uma sólida base de acionistas e sólida governança 

corporativa.  

Nós nos beneficiamos, ainda, do suporte estratégico do nosso acionista Actis, fundo global que 

administra US$12 bilhões em ativos em mais de 40 países e reconhecido por sua especialidade 

em mercados emergentes, tendo já investido em 19 empresas no Brasil e América Latina. A Actis, 

com sua experiência global e uma gestão orientada por resultados, tem desempenhado um papel 

fundamental, contribuindo para melhores práticas de governança, melhoria dos nossos controles 

internos, do nosso processo de tomada de decisão e definição das nossas estratégias. Essa aliança 

estratégica da Actis com os nossos acionistas fundadores possibilitou a expansão do nosso 

negócio em escala e com profundo conhecimento do mercado regional. 

Dentre as nossas boas práticas de governança corporativa, destacamos o nosso Conselho de 

Administração, que tem vasta experiência no setor de varejo e é atualmente composto por sete 

membros, dois dos quais são independentes, e a adoção de sólidos procedimentos contábeis e 

financeiros (como, por exemplo, uma plataforma de TI que permite controlar, quase que em 

tempo real, diversas métricas por loja). 

Dessa forma, acreditamos que a nossa experiência, combinada com o nosso conhecimento do 

mercado local, o suporte dos nossos acionistas e a adoção de boas práticas de governança 

corporativa contribuem para o nosso sólido crescimento e nos diferencia dos nossos competidores 

regionais. 

Ganho de eficiência devido à alta concentração de lojas por região de atuação  

Nossas lojas estão localizadas estrategicamente em regiões de alta densidade populacional, 

com altas taxas de crescimento e com alto poder aquisitivo per capita, em comparação com a 

média nacional, de acordo a renda nacional nominal per capita do IBGE. Nós nos beneficiamos 

do ganho de escala em razão da concentração de lojas por regiões de atuação, o que nos 

permite negociar com fornecedores locais e nacionais em termos mais favoráveis para nós; 

utilização de programas de propaganda e marketing focados na nossa região de atuação, 

sobretudo por meio de veículos que geram um aumento no alcance do nosso público-alvo, 

com custos reduzidos (rede de televisão ou rádio que têm alcance regional, por exemplo); e 

na melhora da percepção e reconhecimento das nossas marcas pelos nossos clientes.  

Nossas lojas estão estrategicamente localizadas em um raio de 350 quilômetros do nosso 

centro de distribuição e do nosso depósito, o que garante o abastecimento diário da nossa 

base de lojas, incluindo produtos frescos, a custos logísticos reduzidos, bem como nos permite 

obter uma gestão melhor e mais eficiente dos nossos produtos, especialmente os perecíveis 

frescos. Nosso diferencial na gestão eficiente da logística de distribuição dos nossos produtos 

nos permite oferecer produtos perecíveis em todas as nossas lojas, garantindo eficiência em 

custo e tempo de deslocamento. 

Expertise em abertura e integração de lojas gerando ganho de escala  

Nascemos da união de duas redes de supermercados tradicionais da cidade de Maringá, no 

Estado do Paraná, o Cidade Canção e o São Francisco, bandeiras presentes na região por mais 
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de 40 anos e altamente reconhecidas pelos consumidores. Ou seja, desde a nossa criação, 

nós nos especializamos na integração das nossas lojas, criando uma forte cultura de gestão e 

expansão, com grande capacidade de adaptação. Em 2014, adquirimos a rede de 

supermercados Amigão, integrando 10 lojas, que representou um aumento de 29% na nossa 

base de lojas, resultando em aumento relevante da rentabilidade das lojas adquiridas, o que 

ilustra a nossa expertise em absorver sinergias de maneira rápida e efetiva. Ao longo da nossa 

história, adquirimos também outros supermercados locais (como, por exemplo, em 

Votuporanga, no Estado de São Paulo, onde adquirimos duas lojas em 2019), demonstrando 

nosso potencial de expansão para novas praças inorganicamente e resultando na eliminação 

de um concorrente direto.  

Nós nos dedicamos à constante avaliação de oportunidades de aquisição de lojas ou rede de 

lojas, especialmente em regiões dentro do raio de até 350 quilômetros de nosso atual centro 

de distribuição e do nosso depósito. Acreditamos que nossos métodos de avaliação financeira 

e de análise de viabilidade caso a caso, suportados pelo nosso sólido conhecimento do 

mercado local, nos confere um importante diferencial competitivo no processo de consolidação 

nas regiões em que atuamos.  

Além disso, temos expertise na abertura e integração de novas lojas. Nosso conhecimento do 

setor e do mercado local nos garante uma expertise na escolha de localizações estratégicas 

nos principais centros consumidores. Isso pode ser comprovado pelo nosso significativo 

Crescimento da Receita Líquida Vendas das Mesmas Lojas Físicas (same store sales) 

constatado nos últimos anos (5,6% em 31 de dezembro de 2019, 4,9% em 31 de dezembro 

de 2018, 3,7% em 31 de dezembro de 2017, 4,1% em 30 de junho de 2020 e 6,6% em 30 

de junho de 2019). Outro exemplo do nosso sucesso na integração de lojas é a aquisição da 

rede Amigão, que pode ser medido pela expansão da margem EBITDA em 3,8 p.p., passando 

de 0,4% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 (ano em que foi realizada 

a aquisição) para 4,2% no exercício social encerrado em dezembro de 2019, e o crescimento 

do EBITDA, de R$2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 para 

R$20 milhões no exercício social encerrado em dezembro de 2019. 

Por meio de aberturas de novas lojas e aquisições em nossas regiões de atuação, somos 

capazes de aumentar a rentabilidade dos nossos ativos em razão de ganhos de escala, uma 

vez que não afetam significativamente nossos custos fixos tais como despesas administrativas, 

suportes operacionais, despesas com consumo de materiais de expedientes e despesas com 

softwares, ao mesmo tempo em que fortalecem nosso poder de barganha junto a fornecedores 

e aumentam as nossas vendas. 

Gestão de relacionamento com consumidores (CRM) e programa de fidelidade bem 

desenvolvidos 

Outro fator importante que acreditamos trazer maior oportunidade de crescimento para nossas 

operações é a nossa base de dados de clientes existente e a forte atuação da área de Customer 

Relationship Management (CRM). Temos uma ampla base de clientes ativos e utilizamos 

ferramentas eficazes na gestão de relacionamento com os nossos consumidores, como por 

exemplo as parcerias especializadas com a Geofusion e o IBOPEdtm. Por meio de tais 
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ferramentas, conseguimos analisar detalhadamente cerca de 86% do nosso volume de 

vendas, o que nos permite entender os hábitos de compra dos nossos clientes, ticket médio, 

produtos preferidos, melhor canal de comunicação com cada cliente e frequência, e, 

consequentemente, estimar o potencial de consumo de cada cliente e realizar ações para 

atingir este potencial, por meio do atendimento às necessidades de cada cliente e ações de 

marketing específicas para sua fidelização.  

Além disso, mantemos contato direto com os nossos 1,6 milhão de clientes cadastrados em 

nosso aplicativo “Clube+”. O aplicativo, com mais de 154 mil downloads, entre o período de 

31 de julho de 2018 até 30 de junho de 2020, oferece um programa de fidelidade com 

descontos exclusivos de acordo com o perfil de compra do cliente, possibilitando acompanhar 

o valor economizado pelo cliente (função “Economizômetro”) e facilitar a participação em 

sorteios e eventos, gerando maior recorrência e alavancando nossas vendas. Ademais, o 

aplicativo é um canal de comunicação 100% personalizado, que nos permite uma comunicação 

com o cliente de acordo com a frequência de compras, o desenvolvimento de ações e ofertas 

personalizadas, bem como descontos individualizados. 

Estratégia 

A nossa estratégia está baseada nos seguintes fundamentos: 

Acelerar nosso plano de crescimento mediante a abertura de novas lojas, aquisição 

de outras redes de supermercado e consolidação da nossa presença na nossa 

região de atuação  

Nossa região de atuação é diferenciada pelo seu poder econômico acima da média nacional e 

alta densidade demográfica. Acreditamos que existe um alto potencial para crescimento na 

nossa região, especialmente em razão da possibilidade de preenchimento de lacunas 

geográficas em praças em que ainda não atuamos e de consolidação do setor, o qual ainda é 

bastante fragmentado e pouco explorado pelas grandes redes varejistas de porte nacional. 

Dessa forma, em linha com o nosso histórico e experiência comprovada, pretendemos ampliar 

nosso negócio por meio da abertura de novas lojas no formato de supermercado e da aquisição 

estratégica de concorrentes primordialmente na região em que  atuamos, com o objetivo de 

expandir e consolidar ainda mais a nossa liderança regional e gerar ganhos de escala, tendo 

em vista nossa estrutura logística estabelecida e o alcance das nossas ações de propaganda 

e marketing na região.  

Acreditamos que os nossos métodos de avaliação financeira e de análise de viabilidade, caso 

a caso, enriquecidos pela visão de mercado da nossa experiência e extensa rede de contatos 

dos nossos acionistas controladores e administradores em nossa região de atuação nos 

conferem um importante diferencial competitivo para consolidação regional. Por meio de 

aquisições e aberturas de novas lojas, somos capazes de aumentar a rentabilidade dos nossos 

ativos em razão de ganhos de escala, uma vez que não afetam significativamente nossos 

custos fixos e aumentam a nossa receita de vendas.  

Atualmente, já temos duas lojas, das quais uma no formato supermercado e uma loja de 

atacarejo, em processo de abertura para 2020, com contratos de locação assinados. 

Acreditamos que a nossa estratégia de consolidação nas praças em que atuamos nos 
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proporcionará retornos rápidos e atraentes, em vista do nosso histórico de sucesso na 

integração de aquisições e captura de sinergias com as lojas existentes nas regiões em que 

atuamos, gerando valor aos nossos acionistas. 

Crescimento de lojas no segmento de atacado de autosserviço (ou “cash and 

carry”) 

Acreditamos que o atacado é um segmento atrativo para impulsionar o nosso crescimento, 

tendo em vista a eficiência operacional desse formato de lojas, devido ao mix de produtos 

reduzido e alto volume de vendas. O formato de lojas de atacado de autosserviço é uma 

tendência recente do setor de varejo alimentício brasileiro, que apresenta margens superiores 

a outros formatos e ainda não foi explorado em larga escala nas regiões em que atuamos. 

Este cenário gera uma oportunidade significativa para redes varejistas regionais como nós em 

função do nosso profundo conhecimento da região. Temos atualmente três lojas neste 

formato, que desde o início das operações, em 2018, vêm apresentando um sólido crescimento 

de vendas e rentabilidade crescente. Pretendemos abrir, nos próximos anos, novas lojas desse 

formato. uma das quais deve ser aberta em outubro de 2020, com contrato de aluguel 

assinado. As lojas de atacado de autosserviço têm pouca participação na utilização dos nosso 

centro de distribuição e, portanto, apresentam potencial de expansão em um raio mais amplo 

da nossa região de atuação no formato supermercados. O desenvolvimento desse segmento 

é um pilar fundamental na nossa estratégia para os próximos anos. 

Continuar focando na melhoria das nossas lojas e sistemas, bem como expandir 

nossa operação de e-commerce 

Visando a uma melhor experiência para o nosso cliente, pretendemos aprimorar e modernizar 

cada vez mais a estrutura física das nossas lojas, continuando nossos esforços de investir na 

reforma de nossas lojas e modernização de equipamentos. Desenvolvemos plataformas 

tecnológicas de self-checkout já implantados em algumas das nossas lojas. Acreditamos que tal 

ferramenta garante uma experiência de compra diferenciada ao cliente e atrai clientes de novas 

praças devido à inovação que representam, além de demonstrar o nosso domínio da tecnologia.  

Ademais, pretendemos melhorar nossos sistemas operacionais de TI que tenham impacto direto 

na gestão de estoque e logística de modo a aumentar nossa eficiência, reduzindo custos e 

despesas.  

Em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), fizemos uma expansão acelerada da 

nossa plataforma de e-commerce. No início de 2020, nossa plataforma de e-commerce atendia 

nove cidades e, a partir de abril de 2020, passou a atender 37 lojas em 26 cidades. Além disso, 

a entrega era realizada em até três dias e passou a ser realizada no mesmo dia, ou no máximo 

no dia seguinte. O cliente pode também optar por realizar a compra pela internet e retirar os 

produtos em uma das nossas 37 lojas que oferecem tal serviço (“Clique e Retire”). Essas medidas 

trouxeram mais comodidade para os nossos clientes, e representaram um aumento de 7x nas 

vendas efetuadas pela nossa plataforma do e-commerce.  

Continuamos investindo na expansão da nossa plataforma de e-commerce para atender aos 

nossos principais mercados consumidores no formato supermercado e também ao segmento de 

atacado de autosserviço, visando a garantir a integração entre as nossas lojas físicas e o nosso 
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sistema de vendas online, visando garantir a todo instante e em qualquer lugar a melhor oferta 

para um cliente fiel e reconhecido. 

Nesse sentido, com o nosso programa de fidelidade “Clube+” buscamos estimular ao máximo a 

recorrência e fidelização dos nossos clientes, por meio de descontos e ofertas exclusivas de 

acordo com o perfil de compra dos clientes cadastrados e de ferramentas que tornam a 

experiência de compra mais simples e fácil como, por exemplo, lista de compras e localizador de 

lojas. O cadastro do cliente no “Clube+” é feito de forma simples e sem custo, via aplicativo ou 

em uma das lojas.  

Atualmente temos 1,6 milhão de clientes cadastrados no “Clube+”, sendo que de 31 de julho de 

2018 até 30 de junho de 2020 foram realizados mais de 154 mil cadastros.  

Buscando expandir e aprimorar o nosso programa de fidelização, estamos desenvolvendo uma 

nova versão do aplicativo “Cliente+” com melhorias na infraestrutura para processamento de 

dados moldado exclusivamente para nossas operações e com o intuito de oferecer soluções 

exclusivas aos nossos clientes. Dentre tais soluções, destacamos melhorias nas ferramentas de 

comunicação personalizada com o cliente para fins de identificação do perfil comportamental, 

com possibilidade de identificação das lojas mais frequentadas e dos produtos e preços de 

preferência, trazendo mais assertividade nas ofertas exclusivas direcionadas aos nossos clientes 

cadastrados no “Cliente+”. Além disso, os nossos clientes poderão realizar compras por meio de 

mensagem de voz e efetuar o pagamento direto via aplicativo. A previsão é que a nova versão 

do aplicativo esteja disponível para download a partir de novembro de 2020. 

Foco na criação de produtos de marcas próprias 

Os produtos de marcas próprias oferecidos nas redes de supermercados e de autosserviço tem 

tomado relevância global passando na região da Europa de um share de 24,6% em 2005 para 

31,4% em 2016 (fonte Nielsen). Neste cenário de contínuo crescimento e maior aceitação dos 

consumidores pelas marcas próprias, onde atributos como preços atrativos e promoções, custo 

benefício e o costume de experimentar novos produtos, demonstram um grande atrativo para 

novos investimentos e desenvolvimento no segmento de marcas próprias.  

Outra importante alavanca é que os varejistas têm desenvolvido principalmente com fornecedores 

e produtores locais a produção de produtos de marcas próprias, e desta forma contribui e 

demonstra o comprometimento com a economia e comunidade local, bem como de colaborar 

com o crescimento de processos inovadores no conceito do produto, embalagem e preços 

competitivos. 

Conforme as premissas e estudos que desenvolvemos no segmento e sobre o mercado de 

produtos de marcas próprias, entendemos que produtos deste segmento em categorias como 

mercearia alimentar, bazar, higiene e limpeza, beleza e pet, possuem alto potencial de 

crescimento dentro destas categorias, além de proporcionar fidelidade dos nossos clientes, 

crescimento de margens e rentabilidade. 

Visando nosso crescimento e alavancar nossa receita, iniciamos as etapas de desenvolvimento 

do nosso segmento de produtos de marca própria nas categorias de mercearia alimentar, bazar, 

higiene e limpeza, beleza e pet. A previsão é que no início de 2021 estes produtos estejam 
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disponíveis aos nossos clientes. A criação deste segmento visa ganhos de margem, por 

proporcionar maior controle de disponibilidade, e, principalmente, a fidelização de nossos clientes 

no Clube+, por meio de ofertas de produtos exclusivos. 

Manutenção da eficiência operacional e da disciplina na alocação de capital 

Temos como foco aumentar nossa rentabilidade e eficiência operacional, majorando a geração 

de caixa e retorno sobre o capital principalmente por meio da diluição de custos fixos 

considerando o crescimento do número de lojas, do aprimoramento na gestão de estoque, bem 

como da agilidade e eficiência na logística. Continuaremos a adotar procedimentos de gestão 

operacional visando a mitigar riscos, reduzir custos, maximizar ativos e oportunidades existentes, 

com a manutenção de uma política rígida de planejamento e controle que é aplicada em todos 

os nossos níveis corporativos. Procuraremos manter disciplina na gestão financeira dos nossos 

negócios e buscar sempre alternativas que otimizem o retorno dos nossos ativos, ao mesmo 

tempo em que reduzam eventuais riscos de liquidez, fazendo uso adequado de instrumentos de 

alavancagem, mantendo robusta posição de caixa e controle do índice de cobertura de dívida. 

PONTOS FRACOS, OBSTÁCULOS E AMEAÇAS 

Os pontos fracos, obstáculos e ameaças a nós, nossos negócios e condição financeira estão 

relacionados a concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores 

de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide, neste Sumário, a seção “Principais Fatores de 

Risco Relacionados à Companhia”, e no Formulário de Referência, os itens 4.1 e 4.2. 

EVENTOS RECENTES 

Impactos da COVID-19 em nossas atividades 

Devido a situação sem precedentes com a disseminação da pandemia de COVID-19, atribuímos 

como prioridade máxima e imediata a segurança e a saúde de nossos funcionários e clientes. Ao 

mesmo tempo temos a responsabilidade e o papel fundamental de garantir o fornecimento de 

alimentos e, portanto, adotamos diversas ações, dentre as quais destacamos as seguintes: 

• Implementação imediata de um comitê de crise que reuniu um conjunto de medidas de 

segurança abrangentes, tais como instalações de pias de higienização, álcool em gel e 

termômetros de aferição de temperatura nas entradas das lojas, barreiras de sanitização, 

máscaras e luvas, placas de acrílicos em locais de maior contato físico, distribuição de 

todos equipamentos de EPIs essenciais para proteção, sendo isso tudo em adição aos 

exigidos pelos órgãos de saúde pública, em todas as lojas, centro de distribuição, 

depósito e nos escritórios; 

• Cumprimento e rígidos protocolos em nossas lojas de esterilização e higienização de 

todos os equipamentos e locais com maior frequência, apoio e implantação de sinalização 

de distanciamento, organização de filas para entrada nas lojas com objetivo de evitar 

aglomerações para manter distância segura entre os clientes, aumento do número de 

caixas preferenciais aos idosos, e divulgação de informações em nossas lojas e redes 

sociais; 
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• Controle de todos os estoques e principalmente de produtos mais sensíveis e prioritários, 

tais como alimentos de mercearia, produtos de higiene e limpeza, carnes e frutas e 

verduras, essenciais para o abastecimento das famílias de nossos clientes; 

• Desse o início da pandemia no Brasil que se instalou no dia 10 de março de 2020, 

iniciamos o processo de identificação e afastamento dos funcionários no grupo de risco. 

Com isso, fortalecemos e incrementamos mais de 700 pessoas no quadro de funcionários 

de lojas, centro de distribuição, depósito e escritórios, para dar suporte e complementar 

os funcionários afastados e remunerados que se encontram no grupo de risco; 

• Desenvolvimento acelerado de nossas capacidades no e-commerce, o qual houve 

expressivo crescimento da procura e do volume de vendas;  

• Negociações com fornecedores, com o objetivo de repactuação do valor ou alteração do 

prazo de pagamento, para equilibrar e conter os aumentos de despesas causados pela 

implantação de protocolos de segurança da pandemia de COVID-19; 

• Ações solidárias por meio de nosso Instituto para ajudar pessoas em situação de 

vulnerabilidade, com doações em produtos de cesta básica e camas para hospitais 

públicos nas cidades em que a Companhia possui estabelecimentos. 

A crise causada pela pandemia de COVID-19 iniciou-se nas duas últimas semanas do trimestre 

findo em 31 de março de 2020, com isso o cenário atual revelou padrões atípicos de compras no 

segmento de varejo que observou um aumento do valor do ticket médio e uma redução no 

número de quantidade de tickets, reflexo da estocagem de alimentos e compras mais 

concentradas. Já nosso segmento de atacado de autosserviço percebeu uma queda nas vendas 

para os transformadores e pequenos comércios, que foi gradualmente compensada pelo aumento 

nas vendas para consumidores finais e revendedores de produtos alimentares. Com isso no 

período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, nossa receita líquida de vendas foi de 

R$ 1.296.856 mil, enquanto no mesmo período de 2019 foi de R$1.139.788 mil, ou seja, tivemos 

um aumento de 13,8% da receita líquida de vendas.. Além disso, observamos um expressivo 

aumento em nossas vendas por meio do e-commerce. A participação do e-commerce em nossas 

vendas passou de 0,39% em 30 de junho de 2019 para 2,7% em 30 de junho de 2020, ou seja, 

um aumento de 2,3 p.p. Além disso, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 

2020 tivemos um lucro líquido de R$20.291 mil e no mesmo período de 2019 o lucro líquido foi 

de R$15.319 mil, ou seja, um aumento de em 32,5%.  

Apesar de todos os desafios constatados e comentados, a nossa agilidade no estabelecimento de 

diversos protocolos de segurança garantiu a continuidade de nossas operações nas nossas lojas, 

as quais permaneceram abertas. Nosso negócio demonstrou bastante resiliência nesse período 

de pandemia com crescimento expressivo. Cuidamos da manutenção dos nossos acordos 

comerciais e as compras com os fornecedores, os contratos de arrendamento e alugueis com os 

proprietários dos imóveis onde estão instaladas nossas lojas foram mantidos, além de termos 

inaugurado duas novas lojas (Loja Três Lagos inaugurada em 25 de junho de 2020 e Loja 

Penápolis inaugurada em 9 de julho de 2020) neste período tão desafiador. 
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista 

Item não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista. 
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais 

(a) Produtos e serviços comercializados 

Desde exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, as atividades da Companhia são 

exercidas por meio de dois seguintes segmentos operacionais, conforme divulgados em suas 
demonstrações financeiras, sendo eles: (i) varejo, e (ii) atacado de autosserviço, conforme 

descritos na seção 7.1 acima. 

Até o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 a Companhia possuía apenas um 

segmento operacional, sendo ele o varejo. 

(b) Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do 

emissor  

 
Período de seis meses 

findo em: 
Exercício social findo em: 

 30 de junho de 2020 2019 2018 2017 

(em R$ 

milhares, 

exceto %) 

R$ % do total R$ 
% do 

total 
R$ 

% do 

total 
R$ 

% do 

total 

Varejo 1.199.865 92,5% 2.269.766 94,2% 2.061.843 95,4% 1.993.614 99,3% 

Atacado de 

Autosserviço 
97.169 7,5% 138.743 5,8% 95.953 4,4% - - 

Eliminações 

/Outros1 
(178) 0,0% 212 0,0% 2.525 0,1% 14.958 0,7% 

Receita  1.296.856 100,0% 2.408.721 100,0% 2.160.321 100,0% 2.008.572 100,0% 

1 Significativante são resultado auferidos nas subisidárias (Incomar e Pighes) da Companhia e contabilizados 
através de equivalência patrimonial. 

(c) Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido 

do emissor 

 

 
Período de seis meses findo 

em: 
Exercício social findo em: 

 30 de junho de 2020 2019 2018 2017 
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(em R$ milhares, 

exceto %) 
R$ % do total R$ 

% do 

total 
R$ 

% do 

total 
R$ 

% do 

total 

Varejo 20.786 102,4% 55.536 104,5% 45.762 98,2% 16.457 100,0% 

Atacado de 

Autosserviço 
(89) 0,4% (3.422) (6,4%) (1.918) (4,1%) - - 

Eliminações /Outros1 139 1,7% 1.016 1,9% 2.763 5,9% - - 

Lucro líquido do 

período 
20.291 100,0% 53.130  

100,0

% 
46.607 

100,0

% 
16.457 

100,0

% 

1 Significativante são resultado auferidos nas subisidárias (Incomar e Pighes) da Companhia e 

contabilizados através de equivalência patrimonial.  
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais 

(a) Características do Processo de Produção 

Substancialmente os produtos comercializados são adquiridos de terceiros, para posterior 

revenda ao consumidor final. Os demais itens são produzidos nas lojas, considerando as 
características e formulações elaboradas pela equipe de desenvolvimento e formação técnica de 

produtos perecíveis. Existem produtos que são entregues por fornecedores, para serem 

finalizados nas lojas. 

São embalados nos supermercados do Grupo, por exemplo carnes (bovina, suína, frango e 

peixes), bem como frios e queijos, quando cortados, pesados e embalados nas lojas e pães, bolos 

e doces das padarias localizadas dentro das lojas, entre outros.  

Em relação a seguros de máquinas e equipamentos, a Companhia possui coberturas para 
deterioração de mercadorias em ambientes frigorificados, danos elétricos, circulação de 

equipamentos em vias públicas adjacentes e carga e descarga de mercadorias nos locais da 

Companhia em locais de terceiros. 

(b) Características do processo de distribuição 

Objetivando distribuir de maneira eficiente alimentos perecíveis, mantimentos e mercadorias em 
geral, a Companhia opera dois centros de distribuição estrategicamente localizados no Estado do 

Paraná e São Paulo com uma capacidade total de armazenamento de aproximadamente 35.000 

metros quadrados. A localização dos centros de distribuição permite que sejam feitos envios 
frequentes às lojas, o que reduz a necessidade de espaço de estoque interno e limita estoques 

não produtivos nas lojas.  

Os centros de distribuição contam significativamente com o suporte de tecnologia da informação, 

para os processos de recebimento, estocagem, gestão do estoque e expedição das mercadorias 
de forma rápida e eficiente. Nossa distribuição também conta com frota de veículos própria e 

terceirizada, em torno de 30% e 70%, respectivamente, otimizando nossos controles e ganhos 

de produtividade. 

Os processos de logística e distribuição são organizados de acordo com os produtos e serviços 

vendidos nas lojas. Assim, os processos de distribuição são orientados pelos procedimentos 

descritos abaixo: 

Varejo “Bandeiras Cidade Canção, Amigão e São Francisco” 

A taxa de centralização (percentual produtos oferecidos nas lojas que vem diretamente dos 
centros de distribuição é de aproximadamente 72,5% e entregue de maneira direta às lojas 

27,5%. Essas lojas possuem distâncias diferenciadas que variam entre 3km a 492km de distância 
do CD. Sendo as bandeiras Cidade Canção mais concentradas na região do Paraná, a rede Amigão 

no interior de São Paulo e São Francisco em Mato Grosso do Sul. 

Atacado de autosserviço “Bandeira Stock Atacadista” 

Para a lojas de atacado de autosserviço a taxa de centralização fica dividida entre 50% via centro 

distribuição e entrega direta as lojas. 

Entrega de Alimentos (e-commerce delivery) 

Durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), fizemos uma expansão acelerada da nossa 

plataforma de e-commerce. Em 31 de janeiro de 2020, atendíamos a nove cidades e, e em 30 de 

junho de 2020, estamos atendendo 37 lojas em 26 cidades. Além disso, a entrega era realizada 
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em até três dias e passou a ser realizada no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. O cliente 

pode também optar por realizar a compra pela internet e retirar os produtos em uma das nossas 

37 lojas que oferecem tal serviço (“Clique e Retire”). Essas medidas trouxeram mais comodidade 

para os nossos clientes, e representaram um aumento de 7x nas vendas efetuadas pela nossa 

plataforma do e-commerce, passando de R$805 mil em 31 de janeiro de 2020 para R$5.722 mil 

em 30 de junho de 2020.  

 

(c) Características dos mercados de atuação 

(i) Participação em cada um dos mercados 

Características do mercado de atuação 

No Brasil, o varejo de alimentos é um ambiente altamente competitivo, caracterizado 
pela presença de grandes players multinacionais, que atuam, principalmente, nas 
capitais e nos grandes centros do país, dividindo mercado com redes regionais, que 
conseguem ter uma maior penetração em cidades de menor tamanho. Além disso, os 
preços dos produtos é fator crítico na decisão dos clientes, sendo, assim, necessária a 
busca contínua por ganhos de eficiência operacional a fim de poder obter-se margens 
maiores, mas oferecendo preços competitivos. A fragmentação é um aspecto bastante 
notável neste mercado, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados 
(ABRAS), as dez maiores redes de supermercados e atacarejos do país, em 2019, 
correspondiam a 35,0% do faturamento total do setor, enquanto as 50 maiores 
equivaliam a 47,8%. 

Concentração nacional de faturamento – 2019 (%) 

 

Fonte: ABRAS 

O segmento que tem sua atividade bastante ligada às necessidades básicas da 
população, como a alimentação, teve seu crescimento bastante alavancado pelo 
crescimento demográfico e pelo aumento do poder de compra dos consumidores, fatores 
que influenciam diretamente no aumento da venda de alimentos e produtos domésticos. 
Assim, os avanços socio-econômicos, como o incremento na renda da população 
representaram oportunidades para o setor se desenvolver. Enquanto, em 2015, a ABRAS 
apontava que o setor inteiro faturava R$260,3 bilhões, em 2019, atingiu-se o valor de 
R$299 bilhões, o que representa, em relação a 2015, um CAGR de 3,6% e um 

35,0%

40,3%

47,8%

Top 10 empresas Top 20 empresas Top 50 empresas
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crescimento total de 15,2%. Já o Índice Nacional de Vendas da mesma associação, que 
mede, mensalmente, o nível de atividade do setor, apresentou um incremento de 7,5 
pontos percentuais no mesmo período. 

 

Faturamento dos supermercados – Brasil (R$ bi) 

 

Fonte: ABRAS 

Índice Nacional de Vendas ABRAS (%) 

 

Fonte: ABRAS 

Rendimento familiar habitual (R$/mês) 
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Fonte: PNAD - IBGE 

A dinâmica do setor e até a estratégia do negócio vem sendo alterada ao longo dos 
anos. Por exemplo, há uma tendência de se estabelecer lojas de menor tamanho, com 
a criação de pontos de vendas como o “Minuto Pão de Açúcar”, da Rede Pão de Açúcar, 
e o “Mini Extra”, da rede Extra. Todas essas estratégias impulsionaram o crescimento do 
setor, mesmo observando-se um tímido aumento no número de lojas e na área de 
vendas nos últimos anos. Segundo dados do Euromonitor, a área de vendas de 
supermercados diminuiu mais de 4% desde 2015, atingindo cerca de 36 milhões de 
metros quadrados em 2019. Já o número de lojas, de acordo com dados da ABRAS, 
passou de 8.348, em 2015, para 8.540, em 2019, um crescimento de 2,3%. 

Número de lojas – Brasil 

 

Fonte: ABRAS 

Área total de vendas – Brasil (mil m2) 
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Fonte: Euromonitor 

No país, devido à diversidade de perfis socioeconômicos de cada região e estado, há, 
também, uma dinâmica de mercado diferente de acordo com cada local, o que gera, 
naturalmente, concentrações em determinadas áreas. No Sul e no Sudeste, por exemplo, 
onde a população, em média, possui um maior poder aquisitivo e é maior e mais 
concentrada, pode-se observar, de acordo com dados da ABRAS, uma concentração de 
mais de 75% do faturamento do setor, o que destaca a relevância dessas duas regiões 
a nível nacional. 

Concentração do faturamento de supermercados por estado - 2019 

 

Fonte: ABRAS 

Renda mensal per capita por estado – Top 10 estados em 2019 (R$) 
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Fonte: IBGE 

Impacto da COVID-19 

A desaceleração econômica causada pelo agravamento da pandemia da COVID-19 e, 
principalmente, seus efeitos no Brasil levou vários setores à recessão. O varejo, em geral, 
sofreu bastante, com o fechamento do comércio durante a quarentena estabelecida em 
cada estado. Em abril de 2020, o Índice Cielo de Varejo Ampliado, que mede a atividade 
do setor de varejo, atingiu mínima histórica, aos -36,5%, e o Índice de Confiança do 
Consumidor, da FGV diminuiu 34,2 pontos em relação ao nível de fechamento de 2019, 
de 93,5 pontos. Apesar disso, os efeitos da recessão econômica foram minimizados no 
setor de supermercados, que, por ser considerado essencial, manteve as suas atividades 
durante os períodos de isolamento social, mesmo que em horários reduzidos. Segundo 
dados do Instituto Cielo, entre 1 de março e 2020 e 25 de julho de 2020, a atividade 
dos supermercados teve uma performance anticíclica, alcançando um crescimento de 
16,1% no faturamento. 

Evolução do ICVA (%) 

 

Fonte: Instituto Cielo | ICVA 
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Fonte: FGV - IBRE 

Setor paranaense de supermercados 

O estado do Paraná representa uma das principais regiões para a atividade, tanto pelo 
nível socioeconômico de sua população, quanto pelo tamanho dela. Segundo a ABRAS, 
o estado é o quarto maior em faturamento, respondendo por cerca de 10,5% do total 
nacional em 2019. Nos últimos cinco anos, pode-se observar um crescimento de mercado 
de 56,5%, em um CAGR de 11,8%, alcançando o montante faturado por todas as 
empresas de R$31,5 bilhões em 2019. 

 

 

Faturamento dos supermercados – Paraná (R$ bi) 

 

Fonte: ABRAS 

Setor paulista de supermercados 

O maior polo econômico brasileiro, também, é o mais relevante para o setor. São Paulo 
é o estado com o maior faturamento do país, concentrando 34,8% do total nacional em 
2019. Nele, estão bastante presentes as redes de maior porte do país, e é onde, também, 
se encontra o maior número de lojas. O estado mais populoso do país, em 2019, somava 
2.845 lojas, segundo a ABRAS, e um faturamento total de R$104,4 bilhões. 
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Evolução do número de lojas – São Paulo 

 

Fonte: ABRAS 

Faturamento dos supermercados – São Paulo (R$ bi) 

 

Fonte: ABRAS 

(i) Participação em cada um dos mercados (market share)  

A indústria de varejo de alimentos no Brasil é altamente fragmentada. De acordo com a 
ABRAS, as dez maiores cadeias de supermercados representavam aproximadamente 
35,0% do mercado em 2019. As vendas brutas consolidadas da Companhia 
representaram 0,8% das vendas brutas de toda a indústria de varejo de alimentos em 
2019, segundo a ABRAS. A CSD ocupa a 17a posição no ranking nacional da ABRAS, e 
segundo lugar entre as empresas paranaenses. 

Ranking nacional de supermercados – ABRAS 

# Empresa 
Faturamento 2019 (R$ 
mm) 

1 Carrefour 62.220,0 

2 GPA 61.500,0 

3 Cencosud Brasil Comercial 8.595,9 

4 Irmãos Muffato & Cia 7.518,1 

5 SDB Comércio de Alimentos 7.296,2 

6 Supermercados BH Comércio de Alimentos 6.994,5 

7 Companhia Zaffari Comércio e Indústria 5.490,0 

8 DMA Distribuidora 4.175,3 
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9 Sonda Supermercados 3.697,2 

10 Mart Minas Distribuição 3.521,7 

11 Savegnago Supermercados 3.345,9 

12 Líder Comércio e Indústria 3.183,8 

13 A. Angeloni e Cia 2.788,5 

14 Comercial Zaragoza 2.627,9 

15 Multi Formato Distribuidora 2.589,7 

16 Supermercado Bahamas 2.564,8 

17 Companhia Sulamericana de Distribuição 2.547,7 

18 COOP - Cooperativa de Consumo 2.398,7 

19 Giassi e Cia 2.090,9 

20 Koch Hipermercado 2.083,9 

 

 

Ranking paranaense de supermercados – ABRAS 

# Empresa 

1 Irmãos Muffato & Cia 

2 Companhia Sulamericana de Distribuição 

3 Cia. Beal de Alimentos 

4 Supermercado Superpão 

5 Sanches & Vecchiate 

6 J. Martins Supermercados Planalto 

7 Supermercados Irani 

8 Paraná Supermercados 

9 C. Vale Cooperativa Agroindustrial 

10 Comercial de Secos e Molhados Dal Pozzo 

 

(ii) Condições de competição nos mercados  

As maiores empresas do setor varejista de alimentos brasileiro são controladas por 
sociedades sediadas no exterior. A presença estrangeira no setor varejista de alimentos 
brasileiro começou com a rede varejista francesa Carrefour. Em 1995, a rede norte-
americana Walmart ingressou também no mercado brasileiro principalmente por meio 
da aquisição de redes domésticas de varejo de alimentos, e a competição no setor 
intensificou-se. Assim, o setor varejista de alimentos no Brasil é altamente competitivo.  

Recentemente, as principais empresas do setor varejista de alimentos, incluindo a 
Companhia, buscaram as seguintes estratégias:  

• Desenvolvimento de lojas do formato de atacado de autosserviço e de desconto; 
• Migração de grandes lojas para lojas de menor formato, como lojas de proximidade; 
• Conversão de hipermercados para lojas de atacado; 
• Expansão das lojas de menor formato; 
• Investimento em reformas/renovações de lojas e na qualidade dos ativos em geral; 
• Investimento na estratégia de omnichannel para alcançar mais clientes; 
• Foco nos programas de fidelidade para uma compreensão mais profunda dos hábitos 

de consumo;  
• Aumento das atividades promocionais dos hipermercados e supermercados, que foram 

os mais afetados pela migração de clientes. 
 
 (ii) Condições de competição nos mercados 
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Os concorrentes da Companhia variam de acordo com a localização geográfica. Em alguns 

mercados regionais principalmente nas cidades do Estado de São Paulo onde atuamos, a 
Companhia não concorre apenas dentro do setor varejista de alimentos organizado, mas também 

com várias redes de pequeno e médio porte, empresas familiares e empresas varejistas de 
alimentos. No Estado do Paraná, os principais concorrentes são Grupo Muffato, Rede Bom Dia e 

Condor. 

A concorrência com varejistas nacionais é pequena e restringe-se em poucas cidades em que a 

Companhia possui lojas operando. 

Recentemente, as principais empresas do setor varejista de alimentos, incluindo em alguns dos 

casos a Companhia, buscaram as seguintes estratégias:  

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

• migração de grandes lojas para lojas de menor formato, nosso foco em rede de formato 

de supermercado;  

• conversão de hipermercados para lojas de atacado;  

• expansão das lojas de menor formato;  

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

• investimento na estratégia de omnicanal para alcançar mais clientes;  

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

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

Benefícios fiscais ou Subsídios 

A Companhia atualmente usufrui dos seguintes regimes especiais de ICMS: 

• Regime Especial nº 110164392018 (renovou o Regime Especial nº 11/045738/2012) 
concedido pelo Estado do Mato Grosso Sul para a filial da Companhia localizada em 
Dourados/MS (CNPJ 11.517.841/0034-55), que permite o diferimento do recolhimento 
do ICMS-ST que seria devido quando da entrada da mercadoria no Estado, nos termos 
do art. 4º, I, b, Anexo V, RICMS/MS. Vigente até 30/09/2021; 

• Regime Especial nº 6.467/2019 (renovou o Regime Especial nº 6.072/2018) concedido 
pelo Estado do Paraná, para impor a responsabilidade por substituição tributária ao 
centro de distribuição da Companhia localizada em Paiçandu/PR (CNPJ 11.517.841/0049-
31), que ficará responsável pelo recolhimento do ICMS-ST relativo às operações internas 
e interestaduais subsequentes, de forma a desonerar o imposto que seria devido quando 
do recebimento das mercadorias, conforme abrangência definida no regime especial e 
nos termos do art. 14 do Anexo IX do RICMS/PR. Vigente até 31/10/2021; 

• Regime Especial nº 002652/2015 (renovado pelo Pedido nº 026911/2017) concedido pelo 
Estado de São Paulo à filial da Companhia localizada em Paiçandu/PR (CNPJ 
11.517.841/0049-31), que será o substituto tributário responsável pelo recolhimento do 
ICMS-ST e ICMS próprio devido ao Estado de São Paulo na operação ao destinatário 
paulista, nos termos dos arts. 489 e 426-A do RICMS/SP. Vigente até 31/12/2021. 

Salientamos que, com base em informações públicas, foi possível constatar que os Estados do 
Mato Grosso do Sul e de São Paulo, em atenção a LC 160/17 e Convênio ICMS nº 190/17, 
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indicaram os dispositivos da legislação estadual que embasam a concessão dos referidos regimes 
especiais em Decretos publicados com a listagem dos benefícios e incentivos para a convalidação: 

• MS: indicado o Anexo V do RICMS/MS para convalidação, nos termos do Decreto nº 
14.979/2018; e 

• SP: indicado o art. 489 do RICMS/SP para convalidação, nos termos do Decreto 
63.680/2018. 

Salientamos que eventual descumprimento dos requisitos exigidos para a fruição dos regimes 
especiais, das regras de convalidação ou reforma das legislações podem impactar na fruição dos 
benefícios fiscais/regimes especiais e, consequentemente, na atividade da Companhia, conforme 
descrito no item 4.1. 

Situações de monopólio ou oligopólio 

O mercado de atuação da Companhia não é caracterizado pela presença de monopólio ou 

oligopólio. 

Custo de matéria prima e outras despesas 

Não se aplica, pois a Companhia é uma prestadora de serviço e não depende de matéria prima 

para exercício de suas atividades. Ademais, a Companhia não possui outras despesas não 

relacionadas com suas atividades operacionais, não possui um principal insumo e/ou matéria 
prima que esteja relacionado a uma parcela significativa dos produtos comercializados ou de sua 

receita.  

Dependência de tecnologia 

Nosso modelo de negócios não é dependente de tecnologia.  

Utilização de concessões e franquias 

A Companhia não utiliza concessões e franquias. 

(d) Eventual sazonalidade 

A média da receita líquida de vendas durante o quarto trimestre são geralmente 15% acima da 

média da receita líquida de vendas durante os outros trimestres.  

Historicamente o varejo brasileiro de alimentos é impactado pela sazonalidade, principalmente 

no quarto trimestre em decorrência da época de festas de final de ano e mais recentemente no 

Brasil a tradicional Black Friday na última semana do mês de novembro, e que estão ajudando a 

impulsionar as vendas neste período.  

Nos meses de março ou abril também existe grande movimento no mercado de varejo alimentar 
relacionado ao período de Páscoa e que são ofertados produtos específicos para a ocasião, o que 

impulsiona as vendas principalmente nas categorias de pescados e seus derivados, chocolates e 

os tradicionais ovos de Páscoa, bem como de bebidas e azeites.  

O período de aniversário da Companhia que ocorre todo ano no mês de setembro também tem 

impacto diferenciado nas nossas vendas, sendo que para esse período as negociações com os 
fornecedores são intensificadas promovendo a maior disponibilidade de promoções e ofertas de 

produtos acompanhada de nossas campanhas publicitárias.  

A sazonalidade relacionada à disponibilidade de alguns produtos (tais como frutas e verduras) 

não afeta os resultados da Companhia devido à ampla e diversificada seleção de produtos que 

são oferecidas aos clientes.  
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(e) Principais insumos e matérias primas 

(i) Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas 
a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da 

respectiva legislação aplicável 

As atividades da Companhia não estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental. 

(ii) Eventual dependência de poucos fornecedores 

A Companhia não possui dependência de poucos fornecedores. As compras de produtos 
alimentares para comercialização provêm de um grande número de fornecedores não afiliados. 

Como resultado, não há dependência de um único fornecedor.  

(iii) Eventual volatilidade em seus preços 

A Companhia não possui volatilidade em seus preços. 

Considerando os itens (i) e (iii), devido a sua base diversificada de produtos, a Companhia não 

possui um principal insumo e/ou matéria prima que corresponde a uma parcela significativa dos 

itens comercializados pela Companhia. 

A Companhia mantém um grande número de fornecedores em seu portfólio para fins de 

suprimento e melhores negociações na aquisição das mercadorias, não estando sujeita ao item 

(ii) de eventual dependência dos poucos fornecedores. 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total 

(a) Montante total de receitas provenientes do cliente 

Nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia no período 

de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e no exercício social de 31 de dezembro de 2019. 

(b) Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente 

Nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia no período 

de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e no exercício social de 31 de dezembro de 2019. 
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades 

(a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades 

e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações 

Regulamentação Ambiental  

Devido a exigências específicas presentes na legislação de algumas localidades em que atuamos, 

parte de nossas atividades contam com licenças ambientais emitidas pelas autoridades ambientais 

estaduais ou, eventualmente, autoridades municipais, sendo certo que empenhamos nossos 
melhores esforços para cumprir e nos adequar aos termos e condicionantes respectivamente 

previstos nestas licenças. 

Licenciamento Ambiental 

Via de regra, o processo de licenciamento ambiental engloba três diferentes etapas subsequentes, 
com a obtenção de Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e, por fim, a Licença de 

Operação (LO). No entanto, referido processo de licenciamento pode ocorrer de forma 

simplificada por meio qual o licenciamento da atividade poderá ser dado por concluído em apenas 
uma única etapa e mediante a emissão de Licença Ambiental Simplificada ou Licença Ambiental 

Única – a depender da legislação e regulações próprias dos respectivos órgãos licenciadores 
envolvidos e, em maior ou menor grau, das características de cada empreendimento (região, 

tamanho, porte, características construtivas, potencial poluidor, grau de impacto etc). Para todos 

os casos, referidas licenças ambientais possuem validade limitada, de modo que deverão ser 
periódica e tempestivamente renovadas. Determinadas licenças ambientais podem vir a 

estabelecer condicionantes técnicas para o desenvolvimento de atividades, que, eventualmente, 
impactam e condicionam a operação de atividades por parte da Companhia, sob pena de perda 

de sua validade. 

Caso venha a cometer falhas no cumprimento de condicionantes, independentemente de a 

atividade estar causando danos efetivos ao meio ambiente, a Companhia ficará sujeita a 

responsabilidade criminal e administrativa, inclusive a sanções como multas e até mesmo a 
revogação e/ou suspensão da licença ambiental já obtida, além da obrigação de recuperar 

eventuais danos causados ao meio ambiente, fato este que pode impactar diretamente no regular 
exercício das atividades da Companhia, inclusive com risco de total paralisação, gerando um 

efeito adverso relevante sobre seus resultados econômicos, financeiros, imagem e reputação.  

Convém ressaltar que a operação de atividades sem a devida licença ou autorização ambiental 
aplicável ou em desacordo com as licenças ambientais, pode sujeitar a Companhia à 

responsabilização ambiental administrativa, tal como imposição de penalidade de multa que, na 
esfera federal, pode chegar de até R$ 10 milhões (aplicáveis em dobro ou triplo, em caso de 

reincidência) e suspensão de atividades, por exemplo, podendo gerar efeito adverso relevante. 

Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”), instituída pela Lei Federal n.º 12.305/2010, tem 

por objetivo reunir o conjunto de princípios, instrumentos, diretrizes, metas e ações para viabilizar 
a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, exceto os 

rejeitos radioativos, que são regulados por legislação própria e específica. O gerador de resíduos 
sólidos é, portanto, responsável pela sua segregação, armazenamento, transporte e destinação 

final ambientalmente adequada, podendo ser obrigado a reparar qualquer sorte de danos 

ambientais decorrentes da má gestão de tais resíduos. 

Por meio da responsabilidade compartilhada, instituída pela PNRS, as tarefas e custos envolvidos 

nas diferentes etapas de gerenciamento de resíduos sólidos são pulverizados por toda a cadeia, 
na medida de responsabilização de cada uma das partes envolvidas. Assim, muito embora a 

responsabilidade pela reparação de danos ao meio ambiente (esfera civil) seja solidária, objetiva 
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e extracontratual, a responsabilidade administrativa pelo gerenciamento dos resíduos sólidos 

possui essa característica sui generis de subdivisão de ônus entre os envolvidos na cadeia. 

Nesse sentido, a contratação de terceiros para consecução de qualquer das fases do 

gerenciamento de resíduos sólidos, a exemplo da destinação final ambientalmente adequada, 
não exime a responsabilidade da contratante por eventuais danos ambientais causados pela 

contratada. 

A disposição inadequada de resíduos sólidos pode sujeitar o infrator à responsabilidade 

administrativa, criminal e/ou civil.  

Recursos Hídricos 

A Lei Federal n.º 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece 

que os usos de recursos hídricos estão sujeitos à prévia outorga de direito de uso por parte do 
Poder Público, seja para a captação de um corpo d’água (ainda que de poço artesiano e/ou para 

consumo público), ou para o lançamento em corpo d’água, de esgotos e demais resíduos líquidos 

ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Estão 
dispensados da respectiva outorga apenas os usos de proporções insignificantes e quando a 

captação/lançamento ocorre via rede pública, desde que possua sistema de tratamento 

adequado. 

De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, considera-se infração administrativa a 

execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio 
ou administração da União sem a respectiva outorga do direito do uso de recursos hídricos, ou 

pelo não atendimento das condicionantes presentes em tal documento sobre o uso do recurso. 
Tais condutas ensejam a aplicação de penalidades, dentre as quais advertência, multa diária e/ou 

multa simples proporcional à gravidade da infração, sendo que em ambas, os valores aplicados 
podem variar de R$100,00 (cem reais) a R$10.000,00 (dez mil reais), além de embargo provisório 

(com prazo determinado) para cumprimento das condições previstas na outorga ou definitivo 

(com revogação da outorga) para repor de forma imediata os recursos hídricos, leitos e margens 

ou tamponar poços de extração no seu antigo estado. 

Atualmente, a Companhia possui 9 poços artesianos ativos, que estão localizados: (i) no Centro 
de Distribuição Paiçandu (início em 2014); (ii) Morangueira (início em 1º de abril de 2019); (iii) 

Tamandaré (início em 16 de julho de 2019); (iv) Nildo Ribeiro (início em 1 de agosto de 2019); 

(v) Bandeirantes (início em 1º de setembro de 2019); (vi) Tuiuti (início em 17 de julho de 2019); 
(vii) Ney Braga (início em 16 de julho de 2019); (viii) Assis (início em 1º de outubro de 2019); 

(ix) Votuporanga Pozzobon (início em 2 de dezembro de 2019). 

Todos os poços mencionados acima são novos e estão em plena atividade. Os reservatórios tem 

sistema de cloração para tratar e potabilizar a água. A Companhia contrata a Excelence 

Potabilidade para preparar laudos que atestam a qualidade e potabilidade dessa água 
mensalmente. Todos têm aterramento e revestimento com garantia ativa de não 

contaminação. Além disso, apesar de todos os poços possuírem protocolo de solicitação de 

outorga junto ao ministério das águas, as outorgas ainda não foram emitidas.  

Todos os aspectos que envolvem qualidade, potabilidade e legalização dos poços da Companhia 

estão sob cuidados do time de qualidade do nosso Departamento de Prevenção de Perdas. 

Com a aquisição dos supermercado Santa Cruz, a Companhia passou a possuir também um poço 

artesiano em Votuporanga Pozzobon. De imediato, foi solicitada uma avaliação para atestar a 
qualidade e garantir que o poço tivesse condições de ser utilizado. Foi instalado o sistema de 

cloração e assim como nas demais lojas temos uma empresa que atesta mensalmente a qualidade 

e potabilidade da água. 

De acordo com os laudos emitidos pela Excelence Potabilidade, as operações dos poços artesianos 

da Companhia estão regulares.  
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Sistema de Logística Reversa 

Por meio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, trazida pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos passaram a ser responsáveis por minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados 

e reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental, seguindo a ordem de 

prioridade mencionada acima.  

À luz da PNRS, a logística reversa consiste em “instrumento de desenvolvimento econômico e 

social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.  

A logística reversa sujeita fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: (i) 

agrotóxicos, (ii) pilhas, (iii) baterias, (iv) pneus, (v) óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens, (vi) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio, e de luz mista e (vii) 
produtos eletroeletrônicos e seus componentes, dentre outros a serem definidos, a obrigação de 

estruturar e implementar mecanismos de retorno dos resíduos desses produtos, após seu uso 
pelos consumidores, para reaproveitamento no processo produtivo ou outra destinação 

ambientalmente adequada. Vale mencionar que a obrigação de implementar o sistema de 

logística reversa será estendida a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas 
ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a 

extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados, considerando-

se, sobretudo, a viabilidade técnica e econômica da logística reversa. 

Áreas Contaminadas 

São consideradas áreas contaminadas aquelas em que comprovadamente houve poluição 

ocasionada pela disposição, acúmulo, armazenamento ou infiltração de substâncias ou resíduos, 

implicando impactos negativos sobre os bens a proteger. 

De acordo com a legislação ambiental brasileira, o proprietário e/ou possuidor de bem imóvel que 

se encontre em área com contaminação ambiental poderá, independentemente de ter sido ou 
não o efetivo causador, ser responsabilizado e compelido a realizar a remediação e recuperação 

dos danos associados tanto por órgãos ambientais, quanto pelo Ministério Público. 

Vale destacar que a responsabilidade civil ambiental relacionada à remediação da contaminação 
do solo e das águas subterrâneas é objetiva e solidária, além de ser considerada como uma 

obrigação propter rem (ônus que acompanha o imóvel). 

Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos 

à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 

biodiversidade caracteriza infração administrativa passível de multa de R$5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) na esfera administrativa, além de crime 

ambiental e da obrigação de reparar o meio ambiente. 

Responsabilidade Ambiental 

A responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas diversas e independentes: (i) civil; (ii) 
administrativa; e, (iii) criminal. São esferas de responsabilidade diversas e independentes porque 

uma única ação pode gerar responsabilidade ambiental nos três níveis, com a aplicação de 

sanções administrativas e criminais, bem como a obrigação de reparar o dano causado. Por outro 
lado, a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta, necessariamente, o 

agente da responsabilidade nas demais. 
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A responsabilidade civil ambiental é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, bastando 

a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre esse e a atividade de uma companhia 

para que seja configurada a obrigação de reparação ambiental. 

Independentemente da existência de culpa, o poluidor possui a obrigação de indenizar e/ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por suas atividades. Dessa 

maneira, a responsabilidade civil ambiental é atribuída a quem for responsável, direta ou 

indiretamente, pela atividade causadora de degradação ambiental. Além disso, caso a atividade 
seja realizada por mais de um agente e não seja possível identificar a contribuição de cada agente 

para o dano ambiental constatado, os órgãos públicos e o Judiciário têm aplicado a teoria da 
responsabilidade solidária, na qual qualquer dos agentes poderá responder pelo dano ambiental 

total, cabendo-lhe ação de regresso contra os demais causadores. 

Por ser a responsabilidade civil ambiental objetiva e solidária, a contratação de terceiros para 

prestar qualquer serviço em nossas unidades, como, por exemplo, a supressão de vegetação, o 

transporte e destinação final de resíduos, não nos isenta de responsabilidade por eventuais danos 
ambientais causados caso os terceiros contratados não desempenhem suas atividades em 

conformidade com as normas ambientais.  

Na esfera penal, a Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) prevê a 

responsabilização de qualquer pessoa, física ou jurídica, que concorrer para a prática de certas 

condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, cada qual penalizada na medida de sua 
culpabilidade, sendo necessária a comprovação de dolo (intenção) ou culpa (negligência, 

imprudência ou imperícia). Para que seja configurada a responsabilidade criminal da Companhia, 
faz-se necessária a comprovação de uma ação ou omissão por parte da mesma, ou suas 

subsidiárias, devendo a conduta praticada ser enquadrada em um dos tipos penais previstos na 
Lei nº 9.605/1998. Tal Lei prevê, ainda, a responsabilidade da pessoa jurídica, caracterizada se 

a infração for cometida (i) por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado; ou (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica que representa. 

A Lei de Crimes Ambientais prevê as seguintes penalidades possíveis para pessoas jurídicas: I - 

multa; II - restritivas de direitos (tais como: a. suspensão parcial ou total de atividades; b. 
interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; c. proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações); e/ou III - prestação de 

serviços à comunidade (tais como: a. custeio de programas e de projetos ambientais; b. execução 
de obras de recuperação de áreas degradadas; c. manutenção de espaços públicos; d. 

contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas). 

A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou 

partícipes, o que estende a responsabilidade de tais atos aos membros das pessoas jurídicas que 

tenham participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar os prejuízos 
delas advindos. A Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da 

personalidade jurídica, relativamente à pessoa jurídica causadora da infração ambiental, sempre 

que essa for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.  

No que se refere à responsabilidade administrativa, a Lei de Crimes Ambientais, regulamentada 
pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, dispõe, em seu artigo 70, que toda ação ou omissão que 

viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é 

considerada infração administrativa ambiental. A responsabilidade administrativa decorre de uma 
ação ou omissão do agente que importe na violação de qualquer norma de preservação, proteção 

ou regulamentação do meio ambiente e, tal como a responsabilidade penal, depende da 
verificação de culpa ou dolo para sua caracterização, nos termos da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. No entanto, alguns órgãos ambientais ainda vêm aplicando a tese da 

responsabilidade objetiva na esfera administrativa para infrações ambientais. 

As sanções a serem impostas contra eventual infração administrativa podem incluir advertência, 

multas de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) que podem ser duplicadas ou 
triplicadas em caso de reincidência, inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do 
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produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão de benefícios fiscais e 

cancelamento ou interrupção de participação em linhas de crédito concedidas por bancos estatais, 

além de proibição de ser contratado por entes públicos. 

Na esfera administrativa, de acordo com o Decreto Federal n.º 6.514/2008, causar poluição de 
qualquer natureza (incluindo, neste caso, a poluição sonora por emissão de ruídos fora dos 

parâmetros legais, situação já vivenciada pela Companhia, no passado), em níveis tais, que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoque a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da biodiversidade, sujeita a penalidades, incluindo multa de 

até R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Na esfera criminal, conforme a Lei Federal n.º 
9.605/1998 (“Lei de Crimes Ambientais”), aquele que causar poluição de qualquer natureza em 

níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, estará sujeito à pena de reclusão, 

de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Se o crime for culposo, a pena será de detenção, de 6 

(seis) meses a 1 (um) ano, e multa. Tais sanções podem ser aplicadas independentemente da 
eventual necessidade de reparação de danos ambientais. Para maiores informações a respeito do 

processo criminal envolvendo poluição sonora, vide item 4.3 deste Formulário de Referência.O 
Ministério Público e órgãos ambientais poderão instaurar procedimentos administrativos para 

apuração de eventuais danos ambientais que possam ser atribuídos às nossas atividades. Nesses 

casos, poderão ser celebrados Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) e/ou Termos de 
Compromissos (TC) genéricos perante respectivas autoridades, com assunção de obrigações 

específicas por tempo determinado. Por possuir natureza de título executivo extrajudicial, se 
verificado o descumprimento – total ou parcial – dos termos convencionados no TAC e/ou TC, 

poderemos ficar sujeitos à riscos e penalidades, tais como o pagamento de multas, execução do 

título e, ainda, judicialização de desacordos perante o Poder Judiciário. 

Outras autorizações ambientais 

Adicionalmente às licenças, cumpre indicar que algumas autorizações e regulamentações emitidas 
por órgãos ambientais podem ser necessárias, como aquelas relativas à supressão de vegetação, 

utilização de recursos hídricos, tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos, etc.  

O Cadastro Técnico Federal (“CTF”) é o registro obrigatório das pessoas físicas e jurídicas que se 

dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e 

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de 

produtos e subprodutos da fauna e da flora junto ao IBAMA. 

De acordo com a Lei n.º 10.165/2000, as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades 
mencionadas nos incisos I e II do art. 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros 

até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta Lei incorrerão em 

infração punível com multa, cujo valor varia de R$ 50,00 a R$ 9.000,00. 

Regulamentação Imobiliária 

A operação normal dos nossos estabelecimentos está sujeita, entre outros fatores, ao 
cumprimento das regras de zoneamento aplicáveis em cada município e região, bem como à 

obtenção de alvará de licença de uso e funcionamento, emitido pela municipalidade competente, 
e licença do corpo de bombeiros competente, autorizando a operação regular do estabelecimento 

em questão. Em determinados municípios, a comprovação da regularidade da edificação do ponto 

de vista urbanístico e construtivo também é exigida, de modo que deve existir um habite-se válido 

para a edificação. 

Em relação a todos os locais que ocupa para o exercício de sua atividade, devemos obter e 
renovar periodicamente as respectivas licenças e autorizações. Estabelecimentos que violem 

esses regulamentos, que não obtenham ou renovem suas licenças, ou que não cumpram com 

suas respectivas condições, podem estar sujeitos a sanções administrativas ou criminais, tais 
como a imposição de autos de infração, multas pelas autoridades competentes (cujo valor 

somente é determinado no caso específico), cancelamento de licenças, suspensão de atividades, 
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interdição do respectivo estabelecimento (hipótese em que a Companhia ficará impedida de 

operar no respectivo imóvel até a devida regularização, podendo, inclusive, culminar no 
fechamento administrativo do imóvel), não pagamento do seguro em eventual sinistro no imóvel 

e proibição de contratar com entidades governamentais, entre outras sanções, além da 

responsabilidade de reparar quaisquer danos causados. 

Regulamentação sobre Proteção de Dados 

As normas sobre privacidade e proteção de dados no mundo têm evoluído nos últimos anos, de 
modo a estabelecer regras mais objetivas sobre como os dados pessoais, ou seja, toda 

informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, podem ser utilizados pelas 
organizações. No Brasil, especificamente até o ano de 2018, o tema era tratado pelo judiciário 

de forma casuística e pontual, por meio da interpretação de uma séria de dispositivos legais 
esparsos e setoriais, quais sejam: (i) a Constituição Federal Brasileira, que estabeleceu como 

direitos constitucionais o direito à intimidade, à vida privada e à imagem; (ii) a Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), que trouxe contornos mais objetivos para a abertura de 
bancos de dados de consumidores e cadastro de maus pagadores, estabelecendo, inclusive, que 

o consumidor deve ter acesso aos dados pessoais que constam em tais bancos de dados sobre 
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes; (iii) a Lei nº 12.414/11 (Lei do Cadastro Positivo), 

alterada em 2019, que estabeleceu regras específicas para a criação de bancos de dados de bons 

pagadores, determinando que é direito do cadastro, dentro outros, ser informado sobre a 
identidade do gestor e sobre o armazenamento e objetivo do tratamento dos seus dados pessoais, 

e, ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para a qual eles 
foram coletados; (iv) a Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que tratou em diversos artigos 

sobre a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos usuários no ambiente online, mas, não 
definiu o conceito de dados pessoais; e (v) o Decreto nº 8.771/16 que regulamentou o Marco 

Civil da Internet, que definiu dados pessoais como aqueles relacionado à pessoa natural 

identificada ou identificável, tais como números identificadores, dados locacionais ou 

identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionadas a uma pessoa. 

No entanto, em agosto de 2018, foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/18 - “LGPD”), que regula as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais de 

forma geral (e não mais apenas setorial), trazendo um sistema de regras novo com relação ao 

tratamento de dados pessoais, mais completo e de aplicação transversal, afetando todos os 
setores da economia incluindo as empresas que tratam um maior volume de dados pessoais, 

como é o caso da Companhia, que coleta uma série de dados pessoais sensíveis, tais como dados 
referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, para poder exercer suas 

atividades.  

A LGPD tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre 
desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais, criando um ambiente de maior controle 

dos indivíduos sobre os seus dados e de maiores responsabilidades para as organizações que 
tratam tais dados pessoais, trazendo novas obrigações a serem observadas. A título 

exemplificativo, a LGPD estabelece uma série de princípios que devem ser observados no 
tratamento de dados pessoais, quais sejam finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, 

qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização 

e prestação de contas. 

Além disso, referida lei (i) prevê diversas hipóteses autorizadas do tratamento de dados pessoais 

(não mais apenas o consentimento, como previsto no Marco Civil); (ii) dispõe sobre uma gama 
de direitos dos titulares de dados pessoais; e (iii) prevê sanções para o descumprimento de suas 

disposições, que variam de uma simples advertência e determinação de exclusão dos dados 

pessoais tratados de forma irregular à imposição de uma multa, no valor equivalente a até 2% 
(dois por cento) do faturamento da organização no Brasil. O âmbito de aplicação da LGPD abrange 

todas as atividades de tratamento de dados pessoais, inclusive em ambiente online, e se estende 
a pessoas físicas e entidades públicas e privadas, independentemente do país onde estão 

sediadas ou onde os dados são hospedados, desde que (i) o tratamento de dados pessoais ocorra 
no Brasil; (ii) a atividade de tratamento de dados destina-se a oferecer ou fornecer bens ou 
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serviço ou a processar dados de indivíduos localizados no Brasil; ou (iii) os titulares dos dados 

estejam localizados no Brasil no momento em que seus dados pessoais são coletados. 

Relevante destacar, ainda, que após a publicação da LGPD, esta foi alterada por meio da Lei 

13.853/2019 que, dentre outras providências, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(“ANPD”), autoridade garantidora da observância das normas sobre proteção de dados, que terá 

poderes e responsabilidades análogas às autoridades europeias de proteção de dados, exercendo 

um triplo papel de (i) investigação, compreendendo o poder de solicitar informações de 
controladores e operadores de dados pessoais; (ii) execução, nos casos de descumprimento da 

lei, por meio de processo administrativo; e (iii) educação, com a responsabilidade de disseminar 
informações e fomentar o conhecimento da LGPD e medidas de segurança, inclusive emitindo 

resoluções sobre a forma com a LGPD deve ser interpretada, promovendo padrões de serviços e 
produtos que facilitem o controle de dados e elaborando estudos sobre práticas nacionais e 

internacionais para a proteção de dados pessoais e privacidade entre outros. 

No entanto, até o presente momento a ANPD não foi efetivamente estruturada pelo poder público, 
ou seja, os membros de seu Conselho Diretor ainda não foram nomeados pelo Presidente da 

República para posterior aprovação pelo Senado, conforme estabelecido pela lei. Com isso, alguns 
órgãos da defesa do consumidor já têm atuado, antes mesmo na vigência da LGPD, 

especialmente em casos de incidentes de segurança que resultem em acessos indevidos a dados 

pessoais, exercendo funções de fiscalização da LGPD, aplicando penalidades previstas no Código 
de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet. Assim, antes mesmo da LGPD entrar em 

vigor, a Companhia deve observar os requisitos de segurança previstos na legislação aplicável de 
proteção de dados, de modo a garantir conformidade com os requisitos legais e minimizar 

situações de risco, como indisponibilidade do serviço ou acesso ou uso não autorizado de dados 
pessoais, posto que eventual não conformidade com a legislação aplicável à proteção de dados 

pessoais, segurança da informação e outras regulamentações governamentais no setor de 

tecnologia da informação, atualmente, podem resultar, também em indenizações e na perda da 

confiança de clientes na segurança dos serviços, afetando adversamente a Companhia. 

Ademais, necessário esclarecer que, atualmente, a entrada em vigor da LGPD está prevista para 
o dia 03 de maio de 2021, nos termos da Medida Provisória nº 959/2020, e a aplicabilidade de 

suas penalidades para o dia 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020. No entanto, 

como a Medida Provisória nº 959/2020 é uma norma de disposições transitórias que necessita de 
aprovação do Congresso Nacional para ser convertida em lei de forma definitiva, caso esta perca 

sua validade ou venha a ser rejeitada pelo Congresso Nacional, a LGPD entrará em vigor em 
agosto de 2020, mas, a aplicabilidade de suas penalidades permanecerá com a vigência prevista 

para agosto do ano 2021. 

Todavia, neste último cenário, o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD 
tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais, individuais ou coletivas pleiteando 

reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não somente na LGPD, mas, na 
legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados ainda vigente; e (ii) a aplicação das 

penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet por alguns 

órgãos de defesa do consumidor, em razão da não efetiva estruturação da ANPD. 

Ainda, quando a LGPD, de fato, entrar em vigor, tendo em vista o alto volume de dados pessoais 

tratados pela Companhia, esta pode ser alvo de sanções caso não consiga demonstrar 
conformidade com a LGPD e outras leis aplicáveis. Em caso de infrações às normas da LGPD, a 

Companhia estará sujeita, além da responsabilidade civil, às seguintes penalidades: (a) 
advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; (b) multa de até 2% do 

faturamento ou do grupo limitada, no total, a R$50 milhões por infração; (c) publicitação da 

infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; (d) bloqueio dos dados 
pessoais correspondentes à infração até a sua regularização; (e) eliminação dos dados pessoais 

correspondentes à infração; (f) suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a 

regularização da atividade de tratamento pelo controlador, em caso de reincidência; (g) 
suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração 
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pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, em caso de reincidência; 

e (h) proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, 

em caso de reincidência. 

A Companhia desconhece falhas ou suspeitas de falhas de compliance relativos a área de TI, bem 
como fraquezas, riscos ou vulnerabilidades significativas de seus sistemas internos. Além disso, 

a Companhia está em processo de adaptação às disposições e obrigações impostas pela LGPD, o 

que implicará em adaptação de grande parte de suas operações e modelos de negócios, que 
terão de ser adaptados aos limites estabelecidos em referida lei, implicando assim em revisão de 

políticas, processos internos e práticas comerciais. Tais adaptações podem resultar em custos e 

impactos nos resultados da Companhia. 

Regulamentação Sanitária 

As atividades desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas à obtenção de licenças sanitárias. A 

Companhia tem envidado os melhores esforços para a obtenção das licenças e da renovação das 

já existentes em prazos adequados, bem como para cumprir o disposto na regulamentação 
sanitária. Algumas das licenças sanitárias dos estabelecimentos da Companhia estão em período 

de renovação, o que deverá ser feito de acordo com os prazos estabelecidos pela regulamentação 
local. Entretanto, a Companhia não pode assegurar que a obtenção dessas licenças e das suas 

renovações ocorrerão dentro do cronograma previsto ou que terá todas as licenças exigidas. A 

falta dessas licenças ou o indeferimento da sua obtenção ou renovação poderá ter efeito adverso 
nos resultados operacionais da Companhia e, consequentemente, no valor de mercado de suas 

ações de emissão.  

Em âmbito federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”) é responsável pela 

promoção da proteção da saúde da população, bem como pelo controle sanitário da cadeia de 
produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, incluindo 

os ambientes, processos, insumos e tecnologias a eles relacionados., nos termos da Lei Federal 

nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999  

Dentre os produtos sujeitos à vigilância sanitária destacam-se os cosméticos, produto de higiene 

pessoal, perfumes, produtos para saúde e saneantes, que são comercializados pela Companhia. 
Empresas que pretendem praticar atividades com tais produtos devem se ater às regras e 

exigências da ANVISA, aplicáveis para cada tipo de produto, como a necessidade de obtenção de 

autorizações para funcionamento das empresas.  

A Autorização de Funcionamento (“AFE”) autoriza o funcionamento de estabelecimentos para a 

prática de determinada atividade, após analisado se atendidos os requisitos técnicos e 
administrativos constantes na Resolução da Diretoria Colegiada nº 16, de 1º de abril de 2014 

(“RDC nº 16/2014”). Vale ressaltar que a ANVISA não emite AFE na área de alimentos 

especificamente, para regularização de estabelecimentos de alimentos, é necessário a obtenção 
de licença ou alvará sanitário junto ao órgão local de vigilância sanitária, conforme se verá abaixo. 

O CNAE da Companhia indica mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 

o que os enquadra como empresa da área de alimentos. 

De acordo com a RDC nº 16/2014, a comercialização varejista de cosméticos, produtos de higiene 
pessoal, perfumes, produtos para saúde de uso leigo (produto médico ou produto diagnóstico 

para uso in vitro de uso pessoal que não dependa de assistência profissional para sua utilização, 

conforme especificação definida no registro ou cadastro do produto junto à ANVISA) e saneantes 
não implica a necessidade de obtenção de AFE, estando os estabelecimentos que realizam tais 

atividades dispensados de sua obtenção. 

No âmbito estadual, distrital ou municipal, os departamentos de vigilância sanitária locais (“VISA”) 

são os responsáveis pela fiscalização das ações sanitárias, atuando em conjunto ao controle 

sanitário federal, de forma descentralizada. Neste sentido, no Brasil, as ações de regulação, 
normatização, controle e fiscalização sanitária são compartilhadas entre as esferas federal, 

estadual, distrital e municipal. A União Federal emite leis e regulamentos de aplicação geral, os 
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quais são reforçados e complementados por ações e atos normativos dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios. 

Assim, empresas que pretendam praticar atividades com produtos sujeitos ao controle sanitário 

devem também se ater às regras e exigências da VISA situada na respectiva unidade federativa 
em que o estabelecimento se encontra, como a necessidade de obtenção de licenciamento 

sanitário consistente na emissão de alvará sanitário que autoriza seu funcionamento ou operação, 

de acordo com a atividade desenvolvida. 

Para a emissão do alvará sanitário são realizadas inspeções no local para análise das condições 

de acondicionamento, armazenamento, comercialização, manuseio, transporte etc. de produtos, 
máquinas e/ou equipamentos que apresentem riscos à saúde. Esse alvará sanitário deverá ser 

renovado anualmente mediante pagamento de taxa. Os estabelecimentos da Companhia têm 
envidado os seus maiores esforços para obter e/ou renovar os alvarás sanitários, sendo que para 

a maioria dos estabelecimentos da Companhia (i.e., dentre as exceções os centros de 

distribuição), o alvará sanitário comporta a atividade de comércio varejista de alimentos, com 
predominância de produtos alimentícios – supermercados. Ainda, alguns alvarás sanitários 

autorizam a atividade de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios, e de restaurantes e similares. Por sua vez, em relação aos centros de 

distribuição localizados nos Municípios de Paiçandu/PR e Lins/SP, os respectivos alvarás sanitários 

autorizam a realização das seguintes atividades: (i) transporte rodoviário de produtos perigosos; 
(ii) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional; (iii) comércio varejista e atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios; e (iv) carga e descarga. Diante da descentralização da 

atuação dos órgãos de vigilância sanitária, os procedimentos aplicáveis para a obtenção e 
renovação do licenciamento sanitário podem variar conforme o Estado e o Município em que cada 

estabelecimento da Companhia esteja localizado. 

Caso as lojas ou os centros de distribuição violem ou deixem de cumprir referidas normas, ou 
não obtenham ou renovem as suas licenças ou autorizações, ou ainda deixem de cumprir as 

respectivas condicionantes de validade, poderão incorrer em penalidades, tais como advertência; 
multa; apreensão de produto; inutilização de produto; interdição de produto; suspensão de 

vendas e/ou fabricação de produto; cancelamento de registro de produto; interdição parcial ou 

total do estabelecimento, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, nos 
termos da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como outras penalidades 

específicas previstas em legislações estaduais e municipais.  

Regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Dentre as atividades da Companhia, encontra-se a comercialização de ração para animais. A Lei 

Federal nº 6.198, de 26 de dezembro de 1974 (“Lei Federal nº 6.198/74”) e o Decreto Federal 
nº 6.296, de 11 de dezembro de 2007 (“Decreto nº 6.296/07”) descrevem as regras relativas aos 

alimentos destinados aos animais. O estabelecimento que apenas comercialize, armazene ou 
distribua produtos destinados à alimentação animal fica isento de registro, devendo, 

obrigatoriamente, cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, bem como atender aos 
requisitos previstos no artigo 8º do Decreto nº 6.296/07. Os produtos comercializados devem 

estar devidamente registrados no MAPA. Portanto, é responsabilidade da Companhia certificar-

se de que somente comercializará produtos devidamente registrados por seus fabricantes ou 

importadores. 

Caso a Companhia incorra em alguma infração prevista no artigo 71 e ss. do Decreto nº 6.296/07, 
como, por exemplo, armazenar, vender ou expor à venda produto destinado à alimentação animal 

em condições inadequadas de conservação; ou fracionar e comercializar produtos destinados à 

alimentação animal sem a devida autorização do MAPA, poderá estar sujeita às seguintes 
penalidades: (i) advertência; (ii) multa (valor a depender da gravidade da infração cometida), 

limitada ao valor de dez salários mínimos e podendo incidir em dobro em caso de reincidência; 
(iii) apreensão de matéria-prima e produto acabado; (iv) suspensão; (v) impedimento ou 

interdição temporária ou definitiva de funcionamento ou cassação ou cancelamento do registro. 
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Por fim, outras atividades desenvolvidas por algumas das filiais da Companhia, incluindo, mas 

não se limitando a atuação como entreposto de carne e leite, também estão sujeitas ao registro, 
fiscalização e/ou obtenção de licenças perante autoridade governamental competente (por 

exemplo, Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - S.I.M./POA). A 
Companhia envida seus melhores esforços para obter e renovar o S.I.M para as filiais necessárias 

no prazo legal. Nos termos da Lei Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõe 

sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, a infração referente aos 
produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções, sem 

prejuízo da responsabilidade penal cabível: (i) advertência, caso o infrator seja primário e não 
tiver agido com dolo ou má-fé; (ii) multa; (iii) apreensão ou condenação dos produtos; (iv) 

suspensão da atividade; e (v) interdição, total ou parcial, do estabelecimento. Tendo em vista 
que a Companhia realiza a atividade de comércio, é competente para a fiscalização de suas 

atividades, no que tange aos produtos de origem animal, o S.I.M. vinculado às Secretarias ou 

Departamentos de Agricultura dos Municípios, conforme o art. 4º da Lei Federal nº 7.889/1989. 
Diante disso, em caso de descumprimento das normas aplicáveis, a Companhia também estaria 

sujeita à aplicação de penalidades previstas em legislações específicas de cada um dos Municípios 

em que as filiais da Companhia estejam localizadas. 

Regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

O Centro de Distribuição da Companhia em Paiçandu/PR e o depósito em Lins/SP realizam as 
atividades de transporte rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional e 

transporte rodoviário de produtos perigosos, de modo que há sujeição dessas atividades à 
regulação sobre transportes terrestres emitida pela ANTT. A exploração da atividade econômica 

de transporte rodoviário remunerado de cargas depende de prévia inscrição do interessado no 
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (“RNTRC”), conforme estabelece a 

Lei Federal nº 10.233, de 05 de junho de 2003, e a Resolução ANTT nº 4.799, de 27 de julho de 

2015. Se o contratante contratar o transporte rodoviário remunerado de cargas de transportador 
sem inscrição no RNTRC ou com inscrição vencida, suspensa ou cancelada, estará sujeito à 

imposição de multa no valor de R$ 1.500,00, de acordo com a Resolução ANTT nº 4.799/2015. 

O transporte rodoviário, por via pública, de produtos que sejam perigosos, por representarem 

risco para a saúde de pessoas ou para o meio ambiente, é submetido às regras e aos 

procedimentos estabelecidos pelo Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos, atualizado pela Resolução ANTT nº 5.848, de 25 de junho de 2019. Para a realização 

do transporte rodoviário remunerado de produtos perigosos, o transportador deve estar 

devidamente inscrito em categoria específica do RNTRC.  

Nos casos em que a Companhia utilizar frota terceirizada para o transporte dos produtos, o 

contratante do transporte de produtos perigosos deve, nos termos do Regulamento para o 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos: (i) exigir do transportador o uso de veículo e 

equipamento em boas condições operacionais e adequados para a carga a ser transportada, com 
o condutor aprovado em curso específico, cabendo ao expedidor, antes de cada viagem, avaliar 

as condições de segurança; (ii) exigir dos fabricantes, dos importadores e dos expedidores que 
os produtos perigosos apresentados para transporte estejam adequadamente classificados, 

embalados e identificados, de acordo com as Instruções Complementares a este Regulamento; e 

(iii) contratar transportador devidamente cadastrado junto à ANTT, nos termos de 

regulamentação específica da ANTT. 

(b) política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da 
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão 

a padrões internacionais de proteção ambiental 

O cumprimento da regulação ambiental aplicável às nossas atividades, via de regra, não gera 
impactos significativos às condições financeiras da Companhia. Pela mesma razão da natureza de 

suas atividades, a Companhia ainda não aderiu a um padrão específico de proteção ambiental, 
seja em âmbito nacional ou internacional. Para mais informações sobre as práticas voltadas à 

sustentabilidade da Companhia, vide item 7.9 deste Formulário de Referência. 
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(c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos 

de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades 

No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que identificam e distinguem 

produtos e/ou serviços. Em alguns casos, as marcas também possuem a função de certificar a 

conformidade de produtos e/ou serviços com determinadas normas e/ou especificações técnicas. 

A Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”) dispõe que a propriedade de determinada 

marca somente pode ser adquirida por meio do  registro concedido pelo Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (“INPI”), autarquia federal responsável pelo registro de marcas, patentes 

e outros direitos de propriedade industrial no Brasil. Após a aprovação do registro da marca pelo 
INPI, o titular da marca passa a deter a propriedade de tal marca e o direito exclusivo de uso no 

Brasil, pelo prazo determinado de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, 

mediante o pagamento de taxas adicionais ao INPI. 

Durante o processo de registro, o depositante possui apenas uma expectativa de direito de 

propriedade das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos ou serviços 

e o direito de zelar pela integridade material e/ou reputação do sinal requerido. 

Na data deste Formulário de Referência, somos titulares de diversas de marcas registradas ou 
em processo de registro  junto ao INPI, tais como “SCC SUPERMERCADOS CIDADE CANÇÃO”, 

“AMIGÃO SUPERMERCADOS”, “COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO”, “CLUBE MAIS”, 

“STOCK ATACADISTA” e “SUPERMERCADOS SÃO FRANCISCO”, as quais são bastante relevantes 

para nossas atividades. 

Além disso, somos titulares de nomes de domínio associados a tais marcas e de nomes de domínio 

registrados no exterior. 

Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da 
internet. Os nomes de domínio seguem as regras e procedimentos do Domain Name System 

(“DNS”), de modo que qualquer nome registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o 

responsável pelo registro de nomes de domínio, bem como pela administração e publicação do 

DNS para o domínio “.br”, a distribuição de sites e serviços de manutenção é o Registro.br.  

Para mais informações sobre os nossos direitos de propriedade intelectual, consultar o item 9.1 

(b) deste Formulário de Referência.   
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior 

(a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua 

participação na receita líquida total da Companhia 

Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de seis meses findo 

em 30 de junho de 2020 e no exercício social de 31 de dezembro de 2019. 

(b) receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua 

participação na receita líquida total da Companhia 

Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de seis meses findo 

em 30 de junho de 2020 e no exercício social de 31 de dezembro de 2019. 

(c) receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita 

líquida total da Companhia 

Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período de seis meses findo 

em 30 de junho de 2020 e no exercício social de 31 de dezembro de 2019. 
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades 

A Companhia não está sujeita a nenhuma regulação estrangeira em suas atividades. 
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7.8 - Políticas socioambientais 

(a) Divulgação de informações socioambientais 

A Companhia não divulga informações socioambientais por meio de relatório anual de 

sustenatabilidade. Para informações sobre as iniciativas socioambientais da Companhia, vide item 

7.9 deste Formulário de Referência. 

(b) Metodologia seguida pela Companhia na elaboração das informações 

socioambientais 

A Companhia não divulga informações socioambientais por meio de relatório anual de 

sustenatabilidade. 

(c) Indicar se as informações socioambientais são auditadas ou revisadas por 

entidade independente 

A Companhia não divulga informações socioambientais por meio de relatório anual de 

sustentabilidade. 

(d) Indicar a página na rede mundial de computadores onde podem ser 

encontradas as informações socioambientais 

A Companhia não divulga informações socioambientais por meio de relatório anual de 

sustenatabilidade. 

  



 

143 
 
SP - 28425566v1  

7.9 - Outras informações relevantes 

Práticas Socioambientais  

Em 2004 a Companhia fundou o Instituto São Francisco, que ao longo dos anos cresceu com o 

Instituto Cidade Canção, Instituto Amigão e Instituto Stock (“Institutos”). Os institutos são 
organizações sem fins lucrativos e têm como foco principal o atendimento de necessidades e 

benefícios das comunidades onde a Companhia atua, propiciando melhoria na qualidade de vida, 

inclusão social e desenvolvimento local.  

As iniciativas socioambientais da Companhia seguem como orientação os 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU (Organizações das Nações Unidas) que foram 
adotados em 2015, a partir da reunião de chefes de Estado e de Governo, em Nova York, que 

deve ser cumprida até o ano de 2030.  

Os Institutos possuem como visão o reconhecimento como agente de transformação da 

sociedade, realizando ações de responsabilidade socioambiental, bem como valorizando o 

desenvolvimento humano. Seus princípios são: (i) a ética no tratamento de colaboradores, 
clientes, fornecedores, parceiros e comunidade; (ii) integridade e respeito pelo ser humano; (iii) 

honestidade; (iv) solidariedade; e (v) gentileza. Além disso, seus negócios consistem em apoio e 
desenvolvimento de projetos que beneficiem as comunidades interna e externa, propiciando-lhes 

melhoria na qualidade de vida.  Por último, os valores dos Institutos são desempenhar suas 

atividades com eficiência, eficácia e efetividade, ter compromisso com o desenvolvimento social, 

criatividade e inovação e forte mobilização social. 

Sempre percorrendo os 17 objetivos, a CSD tem se dedicado as seguintes frentes: 

Pessoas: 

As ações que envolvem pessoas englobam o público interno (colaboradores) e externo 
(fornecedores, clientes e comunidade), pautados nos aspectos importantes que condizem com 

os valores da Companhia. Respeito pelas pessoas é um valor forte que resume a maneira como 

trabalhamos e traduz principalmente respeito com a diversidade e a nossa preocupação com a 

inclusão. 

Em 2019 contabilizamos que a maior parte dos colaboradores são mulheres (4088) sendo que 
5% delas ocupam cargos de liderança (encarregados, supervisores, gerentes e diretores), 

evoluímos com o número de contratações de colaboradores com deficiência (344 colaboradores) 

e fechamos o ano de 2019 com 363 aprendizes. 

Como contribuição para a comunidade, os institutos fazem doações mensais e contínuas para 

associações que realizam diversos projetos com o foco em educação e saúde. A Associação 
Rainha da Paz da cidade de Cianorte, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá e o 

Hospital do Câncer de Londrina são as instituições beneficiadas. Além das doações financeiras, 

os institutos promovem ações como festas de Páscoa, campanha do agasalho, dia das crianças, 
corrida ambiental, eventos gastronômicos como a feijoada social (em prol do Asilo São Vicente e 

Paulo de Maringá) e comemorações natalinas em asilos, mobilizando parcerias com a indústria 

que apoiam na realização das iniciativas. 

Meio ambiente 

Como contribuição para o meio ambiente, os institutos da Companhia se dedicam a projetos 

pontuais que contribuem para a sustentabilidade, atuando em frentes que fazem a gestão de 

resíduos e trabalham o tema do consumo consciente. 

Em 2008 foi criado o Programa Recicla Óleo com o objetivo principal de conservação dos recursos 

hídricos e conscientização da importância de se preservar o meio ambiente para geração atual e 
futuras. O óleo coletado é vendido e transformado em biodiesel e o montante gerado dessa 



 

144 
 
SP - 28425566v1  

negociação é utilizado para beneficiar uma entidade social. Os ecopontos estão localizados nas 

lojas da Companhia e desde o início do programa, já beneficiou mais de 30 entidades e mais de 
210 bilhões de litros de água deixaram de ser contaminados. Em 2019 foram recolhidos 16.524 

litros de óleo. 

A gestão de resíduos também foi implementada desde 2008, para administrar os resíduos gerados 

pelas lojas através do processo de logística reversa. Sendo assim, a prática da reciclagem destina 

de forma correta e responsável os materiais que contaminam o ambiente, diminuindo o impacto 
negativo e as retiradas de matéria prima da natureza e também geram economia de água e 

energia além de possibilitar a confecção de novos produtos. No período de seis meses encerrado 
em 30 de junho de 2020 foram reciclados 2.465 toneladas de papelão, 61 toneladas de plásticos, 

78 unidades de sacaria de batata e 80 de cebola, além de 4.230 litros de óleo vegetal .Em 2019, 
foram reciclados 4.738 toneladas de papelão, 411 toneladas de plásticos, 902 unidades de sacaria 

de batata e 1.521 de cebola. 
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8. Negócios extraordinários 

8.1 - Negócios extraordinários 

Nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício social corrente, não houve aquisição ou alienação 

de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da 

Companhia.  
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor 

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia nos três 

últimos exercícios sociais e no exercício social corrente. 
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não 

diretamente relacionados com suas atividades operacionais 

Nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício social corrente, não foi celebrado nenhum contrato 

relevante pela Companhia ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com 

suas atividades operacionais. 
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8.4 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 8. 
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9.  Ativos relevantes 

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros 

Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não-circulante 

que a Companhia julgue relevantes. 

Abaixo, a Companhia apresenta a descrição do grupo de ativos que compõe o ativo não-

circulante: 

Descrição do Grupo 

dos Ativos 
Valor por UF de Localização em 30.06.2020 (em R$ mil)  

 PR SP MS TOTAL 

Benfeitorias em 
propriedades de 

Terceiros 

30.326 17.705 4.590 52.621 

Computadores e 

periféricos 
5.869 2.131 484 8.484 

Comunicação visual 1.636 1.459 54 3.149 

Edificações 32.764 1.754 0 34.518 

Licença do uso do 

software 
4.768 55 11 4.834 

Máquinas e 

equipamentos 
29.229 17.802 2.528 49.559 

Móveis e Utensílios 11.835 6.814 572 19.221 

Terrenos  8.049 2.370 0 10.419 

Veículos 2.131 406 0 2.537 

Direito de Uso 111.042 52.359 5.112 168.513 

Imobilizado em 

andamento 
22.723 13.663 5.823 42.209 

Ágio 302.654 - 4 302.658 

Marcas registradas 277 - - 277 

Fundo de comércio - 1.470 - 1.470 

Luvas 207 3.510 - 3.717 

Total Geral  563.510 121.498 19.178 704.186 
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Descrição do Grupo 

dos Ativos 
Valor por UF de Localização em 31.12.2019 (em R$ mil)  

  PR SP MS TOTAL 

Benfeitorias em 
propriedades de 

Terceiros 

32.808 18.651 2.579 54.038 

Computadores e 

periféricos 
7.563 1.703 168 9.434 

Comunicação visual 1.950 1.323 55 3.328 

Edificações 33.440 1.894 0 35.334 

Licença do uso do 

software 
3.564 45 12 3.621 

Máquinas e 
equipamentos 

32.006 15.682 1.545 49.233 

Móveis e Utensílios 13.315 6.192 447 19.954 

Terrenos 8.049 2.370 0 10.419 

Veículos 246 27 0 273 

Direito de Uso 120.691 53.942 5.307 179.940 

Imobilizado em 

andamento 
14.285 6.147 216 20.648 

Ágio 302.654 0 4 302.658 

Marcas registradas 277 0 0 277 

Fundo de comércio 0 1540 0 1540 

Luvas 246 3.672 0 3.918 

Total Geral 571.094 113.188 10.333 694.615 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados  

Descrição do bem do ativo 

imobilizado 

País de 

localização 

UF de 

localização 

Município 

de 

localização 

Tipo de 

propriedade 

CD PAIÇANDU Brasil PR Paiçandu Alugada 

LOJA BIRIGUI Brasil SP Birigui Alugada 

LOJA PAIÇANDU 

  

Brasil PR Paiçandu Alugada 

Av. KAKOGAWA - Lote de 
terras 

Brasil PR Maringá Próprio 

Av FRANKLIN DELANO 
ROSELVELT - Lote de terras  

Brasil PR Maringá Próprio 

AVENIDA MORANGUEIRA, nº. 

1796 -  Lote de Terras 

Brasil PR Maringá Próprio 

Av. CERRO AZUL - Lote de 

terras  

Brasil PR Maringá Próprio 
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Rua Francisco Matarrazo - 

Lote de terras  

Brasil PR Maringá Próprio 

Av. Tuiuti. Lote de terras  Brasil PR Maringá Próprio 

Av. Dr. Mario Clappier 

Urbinatti 

Brasil PR Maringá Próprio 

R. Arthur Bernandes – Lore de 

terra 

Brasil PR Apucarana Próprio 

Lote de terras sob nº 

1/2/3/8/9/10/11 

Brasil PR Maringá Próprio 

Imóvel Sarandi Brasil PR Sarandi Próprio 

R. Francisco Gomes de Lima – 
Lote de terras 

Brasil PR Paranavaí Próprio 

Av. Deputado José Alves dos 

Santos 

Brasil PR Maringá Próprio 

Av. Deputado, José Alves dos 
Santos 

Brasil PR Maringá Próprio 
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Rua Rubi, n° 1085 Brasil PR Maringá Próprio 

Rua General Gaspar Dutra Brasil PR Maringá Próprio 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis 

 

Tipo de ativo Descrição do ativo Status Eventos que podem causar a perda 

dos direitos 

Consequência da perda dos 

direitos 

Marcas Pedido de registro nº 913330361, para a 

marca “STOCK ATACADISTA”, marca 
mista, na Classe NCL(11) 35 Aguardando 

exame de recurso contra o 
indeferimento. Recurso publicado em 

19/03/2019. 

N/A Não aplicável, trata-se de pedido de 

registro, que ainda pode ser indeferido 
pelo INPI. De acordo com a legislação 

brasileira, o uso exclusivo de uma marca 
para distinguir produtos ou serviços em 

todo o território nacional, com a 

prerrogativa de impedir quaisquer 
terceiros não autorizados de utilizá-la, 

somente é assegurado ao titular do 
registro validamente concedido pelo 

INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a 
Companhia tem direito de precedência de 

registro sobre outras marcas idênticas ou 

semelhantes e ainda tem assegurado o 
direito de zelar pela integridade material 

e reputação da marca, mesmo antes de 
concedido o registro pelo INPI. 

Não aplicável, trata-se de pedido 

de registro, a Companhia tem 
mera expectativa de direito. 

Marcas Pedido de registro nº 913330434, para a 
marca “STOCK ATACADISTA”, marca 

mista, na Classe NCL(11) 35 Aguardando 
exame de recurso contra o 

indeferimento. Recurso publicado em 

19/03/2019. 

N/A Não aplicável, trata-se de pedido de 
registro, que ainda pode ser indeferido 

pelo INPI. De acordo com a legislação 
brasileira, o uso exclusivo de uma marca 

para distinguir produtos ou serviços em 

todo o território nacional, com a 
prerrogativa de impedir quaisquer 

terceiros não autorizados de utilizá-la, 
somente é assegurado ao titular do 

registro validamente concedido pelo 

INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a 
Companhia tem direito de precedência de 

registro sobre outras marcas idênticas ou 

Não aplicável, trata-se de pedido 
de registro, a Companhia tem 

mera expectativa de direito. 
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semelhantes e ainda tem assegurado o 

direito de zelar pela integridade material 

e reputação da marca, mesmo antes de 
concedido o registro pelo INPI. 

Marcas Registro nº 818437421, para a marca 

“SCC SUPERMERCADOS CIDADE 

CANÇÃO”, marca mista, na Classe 30 : 10 
: 20 

Registrado até 

05/08/2027 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 818437430, para a marca 
“SCC SUPERMERCADOS CIDADE 

CANÇÃO”, marca mista, na Classe 
NCL(8) 30 

Registrado até 
22/11/2025 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 

e sucessivos 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
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de 10 anos 

cada) 

vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 818437448, para a marca 

“SCC SUPERMERCADOS CIDADE 
CANÇÃO”, marca mista, na Classe NCL 

(8) 29 

Registrado até 

22/11/2025 
(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
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o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 818437456, para a marca 
“SCC SUPERMERCADOS CIDADE 

CANÇÃO”, marca mista, na Classe 29 : 40 
: 50 

Registrado até 
24/09/2023 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 818437464, para a marca 

“SCC SUPERMERCADOS CIDADE 

Registrado até 

09/04/2023 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
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CANÇÃO”, marca mista, na Classe 29 : 10 

: 20 : 30 

(passível de 

renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 820087718, para a marca 

“SUPERMERCADOS SÃO FRANCISCO”, 

marca mista, na Classe NCL (8) 35 

Registrado até 

10/09/2022 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
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venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 820860557, para a marca 

“SCC SUPERMERCADOS CIDADE 
CANÇÃO”, marca mista, na Classe NCL 

(7) 35 

Registrado até 

02/05/2021 
(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
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de terceiros. 

Marcas Registro nº 823793460, para a marca 
“QUARTA VERDE”, marca mista, na 

Classe NCL (7) 35 

Registrado até 
03/11/2025 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas  Registro nº 826608396, para a marca 
“AMIGAO SUPERMERCADOS”, marca 

mista, na Classe NCL (8) 35 

Registrado até 
27/02/2028 

(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
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requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 829875972, para a marca 

“SCC CIDADE CANÇÃO”, marca mista, na 

Classe NCL (9) 35 

Registrado até 

16/11/2030 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
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Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 900337753, para a marca 

“SUPERMERCADOS CIDADE CANÇÃO”, 
marca nominativa, na Classe NCL (9) 36 

Registrado até 

22/12/2029 
(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 901027553, para a marca 

“SCC CIDADE CANÇÃO”, marca mista, na 
Classe NCL (9) 03 

Registrado até 

16/11/2030 
(passível de 

renovação por 

períodos iguais 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
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e sucessivos 

de 10 anos 

cada) 

ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 901027626, para a marca 
“SCC CIDADE CANÇÃO”, marca mista, na 

Classe NCL(9) 29 

Registrado até 
16/11/2030 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
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alguma vitória. estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 901027693, para a marca 

“SCC CIDADE CANÇÃO”, marca mista, na 
Classe NCL(9) 31 

Registrado até 

16/11/2030 
(passível de 

renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 901027847, para a marca Registrado até No âmbito administrativo (junto ao INPI), A eventual perda dos direitos 
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“SCC CIDADE CANÇÃO”, marca mista, na 

Classe NCL(9) 30 

16/11/2030 

(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 901041556, para a marca 

“SÃO FRANCISCO CARD”, marca mista, 
na Classe NCL(9) 36 

Registrado até 

01/10/2029 
(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
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possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 901200247, para a marca 
“EMPÓRIO CAFÉ”, marca mista, na 

Classe NCL(9) 43 

Registrado até 
11/01/2021 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
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em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 901642886, para a marca 

“OFERTA VERMELHA”, marca mista, na 
Classe NCL(9) 35 

Registrado até 

13/03/2022 
(passível de 

renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 902785613, para a marca 

“COMPANHIA SULAMERICANA DE 

DISTRIBUIÇÃO”, marca mista, na Classe 
NCL(9) 35 

Registrado até 

11/06/2023 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
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inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

inclusive para identificar 

produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 903052121, para a marca 

“BELLO BIFE”, marca mista, na Classe 
NCL(9) 35 

Registrado até 

19/05/2025 
(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
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Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 903473593, para a marca 
“CANÇÃO CARD”, marca nominativa, na 

Classe NCL (9) 36 

Registrado até 
29/07/2024 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 903473607, para a marca 
“CANÇÃO CRED”, marca nominativa, na 

Classe NCL (9) 36 

Registrado até 
15/07/2024 

(passível de 

renovação por 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
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períodos iguais 

e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 903490960, para a marca 

“COOPER REDE SUPERMERCADOS”, 
marca mista, na Classe NCL(9) 35 

Registrado até 

30/06/2025 
(passível de 

renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
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intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 903978660, para a marca 
“OFERTA VERMELHA”, marca 

nominativa, na Classe NCL(9) 35 

Registrado até 
18/11/2024 

(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 
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Marcas Registro nº 903978709, para a marca 

“OFERTA VERMELHA”, marca mista, na 

Classe NCL(9) 35 

Registrado até 

18/11/2024 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 905897986, para a marca 
“CANÇÃO CARD”, marca nominativa, na 

Classe NCL(10) 36 

Registrado até 
27/02/2028 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
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correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 907012744, para a marca 

“POMAR E HORTA”, marca mista, na 
Classe NCL(10) 31 

Registrado até 

26/07/2026 
(passível de 

renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 



 

174 
 

SP - 28425566v1  

cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 908601786, para a marca 
“AMIGÃO SUPERMERCADOS”, marca 

mista, na Classe NCL(10) 36 

Registrado até 
30/05/2027 

(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 910599920, para a marca 

“CLUBE MAIS”, marca nominativa, na 
Classe NCL(10) 36 

Registrado até 

17/12/2029 
(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 

de 10 anos 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
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cada) caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 913131890, para a marca 
“TERÇA & QUARTA VERDE”, marca 

mista, na Classe NCL(11) 35 

Registrado até 
11/12/2028 

(passível de 
renovação por 

períodos iguais 
e sucessivos 

de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 
periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 
ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 
dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
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substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 
em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 914765833, para a marca 

“CLUBE +”, marca mista, na Classe 
NCL(11) 35 

Registrado até 

04/06/2029 
(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 

de 10 anos 
cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 
realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 

vigência, pela renúncia do titular, pela 
caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 
possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 
violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 
acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 

terceiros de utilizar marcas 
idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 
direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 
estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Marcas Registro nº 914765876, para a marca 

“CLUBE +”, marca mista, na Classe 

NCL(11) 36 

Registrado até 

04/06/2029 

(passível de 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 

a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 

A eventual perda dos direitos 

sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 
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renovação por 

períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

periódico de retribuições ao órgão 

competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 
inobservância de algum aspecto 

requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 
nº 9.279/96 e demais legislações 

correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está 

violando seus direitos de propriedade 
intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

uso exclusivo sobre as mesmas e 

a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 
inclusive para identificar 

produtos ou serviços 
concorrentes. A Companhia 

acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 
marcas, no entanto, existe, a 

remota possibilidade de perda de 
algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 

o que poderá acarretar perda 
substancial do ativo da empresa. 

Há ainda, a possibilidade de a 
Companhia sofrer demandas 

judiciais nas esferas penal e 
cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 

de terceiros. 

Marcas Registro nº 822708353, para a marca 
“COOPER-REDE”, marca nominativa, na 

Classe NCL(7) 35 

Registrado até 
30/05/2026 

(passível de 

renovação por 
períodos iguais 

e sucessivos 
de 10 anos 

cada) 

No âmbito administrativo (junto ao INPI), 
a manutenção dos registros de marcas é 

realizada através do pagamento 

periódico de retribuições ao órgão 
competente. A extinção da marca pode 

ocorrer pela expiração do prazo de 
vigência, pela renúncia do titular, pela 

caducidade do direito ou pela 

inobservância de algum aspecto 
requerido pelo INPI, de acordo com a Lei 

nº 9.279/96 e demais legislações 
correlatas. No âmbito judicial, não é 

possível assegurar que terceiros não 

venham a alegar que a Companhia está 

A eventual perda dos direitos 
sobre as marcas registradas 

acarretaria o fim do direito de 

uso exclusivo sobre as mesmas e 
a Companhia enfrentaria 

dificuldades para impedir 
terceiros de utilizar marcas 

idênticas ou semelhantes, 

inclusive para identificar 
produtos ou serviços 

concorrentes. A Companhia 
acredita que não perderá os 

direitos sobre suas atuais 

marcas, no entanto, existe, a 
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violando seus direitos de propriedade 

intelectual e eventualmente obtenham 

alguma vitória. 

remota possibilidade de perda de 

algumas marcas consideradas 

estratégicas para a Companhia, 
o que poderá acarretar perda 

substancial do ativo da empresa. 
Há ainda, a possibilidade de a 

Companhia sofrer demandas 
judiciais nas esferas penal e 

cível, por uso indevido de marca, 

em caso de violação de direitos 
de terceiros. 

Nome de 

domínio 

www.amigaoonline.com.br Até 

04/08/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.amigaolins.com.br Até 

18/03/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.amigaosupermercados.com.br Até 

18/04/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.clienteclubemais.com.br Até 

21/12/2020 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www.clubemais.com.br Até 
10/10/2021 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www.csd.net.br Até 
08/06/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.csdvarejo.com.br Até 

12/04/2024 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.institutocsd.org.br Até 

21/01/2021 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.promocaocomprapremiada.com.br Até 

15/06/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.promocaofestivaldepremios.com.b

r 

Até 

02/05/2023 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 
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Nome de 

domínio 

www.saofrancisconet.com.br Até 

13/10/2020  

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.saofranciscosupermercados.com.b

r 

Até 

28/12/2021 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.stockatacadista.com.br Até 

25/07/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www. rendemuitovaleouro.com.br Em renovação Conforme descrito acima. Ademais, para 
a manutenção do domínio, a sua 

reativação e renovação junto ao 

Registro.br devem ser providenciadas. 
Uma vez esgotado o período adicional 

máximo de 104 dias para renovação, o 
domínio é removido e entra em processo 

de liberação para candidatura de 

terceiros interessados. 

Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www.amigaocard.com.br Até 
31/03/2024 

A perda dos direitos relativos a tais ativos 
está relacionada à: (i) falta de 

pagamento da manutenção do domínio; 

(ii) constatação, no ato do registro ou 
posteriormente, da utilização de CNPJ, 

CPF, razão social ou nome falso, inválido, 
incorreto ou desatualizado; (iii) não 

atendimento, em tempo hábil, da 
apresentação de documentos; (iv) por 

ordem judicial; e (v) por expressa 

solicitação do requerente do registro do 
domínio. 

Não há como quantificar o 
impacto, sendo certo, contudo, 

que com a perda do nome de 

domínio, este poderá ser 
registrado por terceiros. A 

duração do registro depende do 
período escolhido e poderá ser 

renovada ao final de cada 
período. 

Nome de 

domínio 

www.amigaoonline.com.br Até 

04/08/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.amigaolins.com.br Até 

18/03/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.amigaosupermercados.com.br Até 

18/04/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 
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Nome de 

domínio 

www.cidadecancao.com Até 

03/02/2021  

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.clienteclubemais.com.br Até 

21/12/2020 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.clubemais.com.br Até 

10/10/2021 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www.csd.net.br Até 
08/06/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www.csdvarejo.com Até 
11/04/2024 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www.csdvarejo.com.br Até 
12/04/2024 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.institutocsd.org.br Até 

21/01/2021 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.promocaocomprapremiada.com.br Até 

15/06/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.promocaofestivaldepremios.com.b

r 

Até 

02/05/2023 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www.saofranciscoonline.com Até 
08/01/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www.saofrancisconet.com.br Até 
13/10/2020  

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 
domínio 

www.saofranciscosupermercados.com.b
r 

Até 
28/12/2021 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www.stockatacadista.com.br Até 

25/07/2022 

Conforme acima indicado. Conforme acima indicado. 

Nome de 

domínio 

www. rendemuitovaleouro.com.br Até  

18/07/2020. 
Prazo para 

renovação do 

Conforme descrito acima. Ademais, para 

a manutenção do domínio, a sua 
reativação e renovação junto ao 

Registro.br devem ser providenciadas. 

Conforme acima indicado. 
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nome de 

domínio 

expirado. 

Uma vez esgotado o período adicional 

máximo de 104 dias para renovação, o 

domínio é removido e entra em processo 
de liberação para candidatura de 

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

 

 

Razão social CNPJ Código Tipo Sociedade País sede UF sede 
Município 

sede 
Descrição das atividades 

desenvolvidas 
Participação da 
Companhia (%) 

INCOMAR 
EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 

12.720.273/
0001-90 

 Controlada Brasil Paraná Maringá 

Incorporação de imóveis, construção 
de imóveis, compra e venda de 
imóveis prontos ou a construir, 
residenciais e comerciais, terrenos e 
frações ideais, locação e administração 
de bens imóveis 

99,993% 

Exercício social 

Valor 
contábil – 
variação 

(%) 

Valor 
mercado – 
variação 

(%) 

Montante de 
dividendos 
recebidos 

(Reais) 

 Data Valor (Reais)   

30/06/2020 1,1%  0,00      

31/12/2019 -7,3%  3.178.705,51 
Valor 
mercado 

30/06/2020 0,00   

31/12/2018 2,5%  0,00 
Valor 
contábil 

30/06/2020 34.610.000,00   

31/12/2017 41,3%  0,00      

Razões para aquisição e manutenção de tal participação 

A sociedade foi constituída, e é mantida pela Companhia para reunir a administração de imóveis de forma ordenada e racional. 

 

 



 

183 
 
SP - 28425566v1  

9.2 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 9. 
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10.  Comentários dos diretores 

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com 

nossas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, contidas no Formulário 
de Informações Trimestrais – ITR, revisadas para os períodos de três e de seis meses encerrado 

em 30 de junho de 2020 e em 2019, e com as demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas auditadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, 
incluindo as respectivas notas explicativas. Nossas demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas auditadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
ou BR GAAP e de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, ou IFRS, 

conforme emitidas pelo International Accounting Standards Board, ou IASB e as informações 
contábeis intermediárias individuais e consolidadas, contidas no Formulário de Informações 

Trimestrais – ITR,  revisadas da Companhia, elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico 

CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 

– Interim Financial Reporting emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB. 

Os termos “AH” e “AV” nas colunas de determinadas tabelas no item 10 deste Formulário de 
Referência significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise 

Horizontal compara índices ou itens de linha em nossas demonstrações financeiras ao longo de 

um período de tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em relação 
a receita operacional líquida para os exercícios indicados, ou em relação do ativo total nas datas 

aplicáveis, exceto quando indicado em contrário. 

A análise dos Diretores em relação aos resultados e as razões para a flutuação nos valores das 

contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos 
dados apresentados nas demonstrações financeiras da Companhia. A Diretoria da Companhia não 

pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se 

reproduzir no futuro. 

Todas as informações apresentadas neste item 10.1 foram arredondadas para o milhar mais 

próximo, exceto quando indicado de outra forma, gerando com isso arredondamentos na última 

unidade e podendo, portanto, divergir imaterialmente nos cálculos. 

(a) Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais 

Em 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido foi de R$ 423.542 mil e o índice de endividamento 
total foi de 0,70 (representado por passivo circulante acrescido de passivo não circulante e 

dividido pelo total do ativo). Na mesma data, a posição de caixa e equivalentes de caixa era de 
R$ 142.381 mil e a dívida líquida totalizava R$ 95.851 mil, com um índice de dívida líquida sobre 

o patrimônio líquido de 0,23.  

Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido foi de R$ 413.623 mil e o índice de 
endividamento total foi de 0,69. Na mesma data, a posição de caixa e equivalentes de caixa era 

de R$ 47.721 mil e a dívida líquida totalizava R$ 93.550 mil, com um índice de dívida líquida sobre 

o patrimônio líquido de 0,23. 

Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido foi de R$ 372.807 mil e o índice de 
endividamento total foi de 0,66. Na mesma data, a posição de caixa e equivalentes de caixa era 

de R$ 82.049 mil e a dívida líquida totalizava R$ 108.752 mil, com um índice de dívida líquida 

sobre o patrimônio líquido de 0,29.  

Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido foi de R$ 342.119 mil e o índice de 

endividamento total foi de 0,66. Na mesma data, a posição de caixa e equivalentes de caixa era 
de R$ 54.637 mil e a dívida líquida totalizava R$ 121.208 mil, com um índice de dívida líquida 

sobre o patrimônio líquido de 0,35.  
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Os Diretores acreditam que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes 

para implementar o seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e médio 
prazo. A geração de caixa da Companhia, juntamente com as linhas de crédito disponíveis, é 

suficiente para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos 

para execução do seu plano de negócios. 

Os Diretores destacam, no entanto, que estas condições estão sujeitas a eventos que estão fora 

do controle da Companhia, tais como a estabilidade e o crescimento da economia brasileira. 

(b) Estrutura de Capital 

Os Diretores acreditam que a atual estrutura de capital da Companhia apresentou nos períodos 
indicados abaixo uma estrutura de capital equilibrada entre capital próprio e de terceiros, 

condizente, em nossa visão, com suas atividades, na proporção apresentada na tabela abaixo: 

(em R$ mil, exceto %) 

No período 
de seis 
meses 

encerrado 
em 

Exercício social encerrado em  

31 de dezembro de 

 
30/06/202

0 
2019 2018 2017 

Capital de terceiros (passivo circulante + 
passivo não circulante) 

1.006.121 917.219 731.982 658.210 

Capital próprio (patrimônio líquido) 423.542 413.623 372.807 342.119 

Capital total (terceiros + próprio) 1.429.663 1.330.842 1.104.789 1.000.329 

Parcela de capital de terceiros 70,4% 68,9% 66,3% 65,8% 

Parcela de capital próprio 29,6% 31,1% 33,7% 34,2% 

Os Diretores da Companhia acreditam que a nossa estrutura de capital é adequada para fazer 

frente aos nossos investimentos e obrigações. Caso, no entanto, enfrentemos mudanças no nosso 
plano de crescimento ou em nossa capacidade de geração de caixa, podemos vir a utilizar novas 

linhas de financiamento.  

(c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 

assumidos 

Os Diretores acreditam que a Companhia apresenta condições financeiras suficientes para 
cumprir com seus compromissos financeiros assumidos. Os índices de liquidez geral e corrente 

da Companhia em 30 de junho de 2020 eram de 1,42 e 1,17, respectivamente. Em 30 de junho 
de 2020, a Companhia possuía R$ 238.232 mil de empréstimos e financiamentos tomados. Nesta 

data não dispúnhamos de nenhum contrato de financiamento cujo desembolso não tenha sido 

realizado integralmente conforme termos contratuais vigentes.  

Em 30 de junho de 2020, o passivo circulante era de R$ 543.563 mil, valor inferior ao ativo 

circulante, que na mesma data era de R$ 633.766 mil.  

Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante era de R$ 508.373 mil, valor inferior ao ativo 

circulante, que na mesma data era de R$ 546.704 mil.  

Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante era de R$ 427.170 miL, valor inferior ao ativo 

circulante, que na mesma data era de R$ 505.174 mil.  
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Em 31 de dezembro de 2017, o passivo circulante era de R$ 385.018 mil, valor inferior ao ativo 

circulante, que na mesma data era de R$ 415.610 mil. Além disso, neste mesmo exercício, 

apresentamos EBITDA de R$ 87.754 mil e EBITDA Ajustado de R$ 74.714 mil. 

O relacionamento da Companhia com instituições financeiras de primeira linha permite o acesso 

a linhas de créditos adicionais, em caso de eventual necessidade.  

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

não-circulantes utilizadas 

Nos três últimos exercícios sociais e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, 

as principais fontes de financiamento para capital de giro e investimentos em ativos não-
circulantes da Companhia foram: (i) fluxo de caixa gerado por suas atividades operacionais; (ii) 

endividamento bancário de curto e longo prazos; (iii) captação de recursos no mercado de 
capitais por meio de emissão de títulos de dívida. Esses financiamentos são utilizados pela 

Companhia principalmente para cobrir custos, despesas e investimentos relacionados a: 

(i) operação de negócios, (ii) desembolso de capital, e (iii) exigências de pagamento de seu 

endividamento.  

Os Diretores acreditam que as fontes de financiamento utilizadas pela Companhia são adequadas 
ao seu perfil de endividamento, atendendo às necessidades de capital de giro e investimentos, 

sempre preservando o perfil de longo prazo da dívida financeira e, consequentemente, a 

capacidade de pagamento da Companhia. 

No item 10.1(f) deste Formulário de Referência estão descritas as principais linhas de 

financiamentos contraídas pela Companhia e as características de cada uma. 

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos 

não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

Na data deste Formulário de Referência, a Diretoria não vislumbra necessidades de recursos que 

não possam ser suportadas com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode 

dispor. Caso sejam necessários recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no 
curto prazo, a Companhia pretende captar recursos junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou 

instituições financeiras. 

(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

(em R$ mil) 

No período 
de seis 
meses 

encerrado 
em 

Exercício social encerrado em  
31 de dezembro de 

 
30/06/202

0 
2019 2018 2017 

Dívidas de Curto Prazo 91.077 52.958 43.646 67.096 

  Empréstimos e financiamentos  61.387 31.904 33.635 67.096 

  Debêntures 29.690 21.054 10.011 0,00 

Dívidas de Longo Prazo 147.155 88.313 139.073 108.749 

  Empréstimos e financiamentos  39.138 51.005 80.563 108.749 

  Debêntures 108.017 37.308 58.510 0,00 

Total da Dívida Bruta 238.232 141.271 182.719 175.845 

  Caixa e equivalentes de caixa (142.381) (47.721) (82.049) (54.637) 
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Dívida líquida 95.851 93.550 100.670 121.208 

EBITDA 78.030 172.547 121.035 87.754 

Dívida líquida/EBITDA 1,2 0,5 0,8 1,4 

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

A tabela abaixo apresenta as principais características dos contratos de empréstimo e 

financiamento relevantes em vigor em 30 de junho de 2020:  

Credor Moeda Início Vencimento Index. 
Tx. de 
juros 

Saldo devedor em 
30/06/2020 

Banco Bradesco Real 03/2011 10/2022 TJLP 0,53% a.m. 672.324,35 

Banco do Brasil Real 12/2014 04/2024 TJLP 0,50% a.m. 2.365.344,30 

Banco Safra Real 04/2018 04/2022 CDI 0,57% a.m. 21.512.000,42 

Banco Votorantim Real 07/2011 07/2021 
CDI e 
TJLP 

0,91% 1.269.652,60 

BNDES Real 01/2014 08/2020 
CDI e 
TJLP 

0,73% a.m. 71.809,44 

Caixa Econômica 
Federal 

Real 11/2017 11/2021 CDI 0,77% a.m. 7.861.567,56 

SICOOP 
Metropolitano 

Real 01/2018 02/2023 CDI 0,62% a.m. 3.636.625,29 

SG Equipment 
Finance 

Real 12/2015 11/2020 Pré-Fix 1,52% a.m 157.181,67 

CRI Real 11/2013 11/2023 IPCA 0,93% a.m. 22.915.601,24 

Debêntures 1ª 
Emissão 

Real 10/2018 09/2022 CDI 0,58% a.m. 47.927.528,69 

Debêntures 2ª 
Emissão 

Real 
1/03/202

0 
01/03/2027 CDI 0,35% a.m. 89.779.080,01 

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

Atualmente a Companhia não mantém quaisquer relações de longo prazo relevantes com 

instituições financeiras, além daquelas já descritas no item 10.1 (f) item (i) deste Formulário de 

Referência. 

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas 

Nenhuma das dívidas da Companhia existentes em 30 de junho de 2020 possuem cláusula 
específica de subordinação, de forma que não há relação de preferência entre as mesmas. O grau 

de subordinação entre as dívidas da Companhia é determinado de acordo com as disposições da 

legislação em vigor. 

Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no 

passivo exigível acontecerá de acordo com a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro, de 2005, conforme 
alterada: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) arrendamento 

mercantil (garantia real); (iv) empréstimos e financiamentos; (v) créditos quirografários; (vi) 

créditos subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre capital próprio. 

(iv) Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, 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 a alienação de controle 

societário 

Alguns contratos de financiamentos possuem cláusulas de cumprimento de covenants, à emissão 

de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, tendo como premissa que o 

atingimento da dívida líquida não seja superior a três vezes o EBITDA gerado anualmente. 

Não há outras restrições impostas à Companhia em seus contratos de empréstimo e 

financiamento, além das descritas neste item. 
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Na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas controladas cumpriam com todas 

as obrigações decorrentes de seus contratos financeiros nos termos pactuados. 

(g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados 

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não dispunha de nenhum contrato de 

financiamento cujo desembolso não tenha sido realizado integralmente. 

(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

A discussão a seguir sobre o resultado das nossas operações, nossa situação financeira e nosso 
fluxo de caixa é baseada em, e deve ser lida em conjunto com nossas demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 
2018 e 2017 e com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, contidas 

no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referentes ao período de seis meses encerrado 

em 30 de junho de 2020 e respectivas notas explicativas. 

As informações financeiras consolidadas constantes deste Formulário de Referência foram 

extraídas das: 

● informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contidas no Formulário 

de Informações Trimestrais - ITR, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, 
que compreendem o balanço patrimonial, em 30 de junho de 2020, e as respectivas 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, para os períodos de três e seis 

meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
relativas aos períodos de seis meses findos nessa data. Essas demonstrações financeiras 

foram revisadas por auditores independentes de acordo com o Pronunciamento Técnico 
CPC 21 - Demonstração Intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 

34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board 
(IASB) e de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações 

intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo 

Auditor da Entidade e ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by 

the Independent Auditor of the Entity, respectivamente), e 

● demonstrações financeiras individuais consolidadas, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, e as respectivas demonstrações 

do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa relativas aos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, elaborados de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório 

financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Essas 
demonstrações financeiras foram auditadas por auditores independentes de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2019, 2018 E 2017 E OS PERÍODOS DE SEIS MESES ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 

2019 

Esta seção trata da análise de nossas demonstrações de resultado consolidadas referentes aos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e para os períodos de 
seis meses encerrados em 30 de junho de 2020 e 2019, além das variações percentuais para os 

respectivos períodos (análise vertical é a participação percentual dos itens sobre a receita líquida 

de vendas e análise horizontal é a variação percentual de cada rubrica entre dois 

exercícios/períodos comparados). 

PERÍODO DE SEIS MESES ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020 COMPARADO AO PERÍODO DE SEIS 

MESES ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019  
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(em R$ mil, exceto %) 
Período de seis meses encerrado em 30 de junho de 

2020 %AV 2019 %AV %AH 

Receita  1.296.856 100,0% 1.139.788 100% 13,8% 

Custos das mercadorias vendidas (948.337) (73,1%) (825.830) (72,5%) 14,8% 

Lucro bruto 348.519 26,9% 313.958 27,5% 11,0% 

Despesas com vendas (186.457) (14,4%) (164.971) (14,5%) 13,0% 

Despesas gerais e administrativas (144.716) (11,2%) (130.066) (11,4%) 11,3% 

Outras receitas operacionais líquidas 36.372 2,8% 29.598 2,6% 22,9% 

Lucro operacional 53.718 4,1% 48.519 4,3% 10,7% 

Receitas financeiras 1.895 0,1% 1.373 0,1% 38,0% 

Despesas financeiras (29.072) (2,2%) (30.780) (2,7%) (5,5%) 

Resultado financeiro, líquido (27.177) (2,1%) (29.407) (2,6%) (7,6%) 

Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 

26.541 2,0% 19.112 1,7% 38,9% 

Imposto de renda e contribuição 
social 

(6.250) (0,5%) (3.794) (0,3%) 64,7% 

Lucro líquido do período 20.291 1,6% 15.318 1,3% 32,5% 

Receita 

A receita no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de R$ 1.296.856 mil 

comparativamente a R$ 1.139.788 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma 

variação de R$ 157.068 mil ou 13,8%. Este aumento é atribuído substancialmente ao crescimento 
da mesma base de lojas de 4,1% no período, e ainda pelo aumento da receita com lojas novas, 

sendo entre o período de junho 2019 até junho de 2020, foram inauguradas 4 lojas do segmento 

de varejo e 1 loja no segmento de atacado de auto serviço. 

Custos das mercadorias vendidas 

Os custos das mercadorias vendidas no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 
foi de R$ 948.337 mil comparativamente a R$ 825.830 mil no mesmo período de 2019, o que 

representou uma variação de R$ 122.507 mil ou 14,8%. Os custos das mercadorias vendidas 
cresceram praticamente na mesma proporção que a receita, principalmente devido ao 

crescimento de 4,1% das receitas das mesmas lojas, e ainda decorrente da expansão de 5 novas 

lojas no período de junho de 2019 a junho de 2020.  

Lucro bruto 

O lucro bruto no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de R$ 348.519 mil 
comparativamente a R$ 313.958 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma variação 

de R$ 34.561 mil ou 11,0%. O lucro bruto representou 26,9% e 27,5 % da receita nos períodos 
de seis meses encerrados em 2020 e 2019, respectivamente. Este aumento é atribuído 

substancialmente ao crescimento da receita no período em valores nominais, sendo que o volume 

da receita trouxe uma alavancagem do lucro bruto, frente aos dois segmentos de varejo e 

autosserviço que possuem características próprias de margens entre esses formatos.  

Despesas com vendas 

As despesas com vendas no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foram de 

R$ 186.457 mil comparativamente a R$ 164.971 mil no mesmo período de 2019, o que 
representou uma variação de R$ 21.486 mil ou 13,0%. As despesas com vendas representaram 

14,4% e 14,5% da receita nos períodos de seis meses encerrados em 2020 e 2019, 

respectivamente. Este aumento nominal é atribuído substancialmente a crescimento de cinco 
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novas lojas inauguradas no período, e que está abaixo do crescimento total da receita líquida. 

Considerando o percentual da despesa com vendas sobre a receita líquida, verificamos uma 
redução de 0,1 p.p. representado pelo forte trabalho de ganhos de produtividades apesar de um 

aumento de despesas para o combate à COVID-19. 

Despesas gerais e administrativas 

As despesas gerais e administrativas no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 

2020 foram de R$ 144.716 mil comparativamente a R$ 130.066 mil no mesmo período de 2019, 
o que representou uma variação de R$ 14.650 mil ou 11,3%. As despesas gerais e administrativas 

representaram 11,2% e 11,4% da receita nos períodos de seis meses encerrados em 2020 e 
2019, respectivamente. Este aumento nominal é atribuído substancialmente as despesas gerais 

de nossas operações com crescimento de cinco novas lojas inauguradas neste período, quanto 
as despesas administrativas o crescimento destas despesas estão próximos aos efeitos 

inflacionários nos contratos de serviços e dos dissídios dos funcionários, além das novas 

contratações de cerca de 700 funcionários em razão do afastamento de funcionário do grupo 
risco, em razão da pandemia de COVID-19. Considerando o percentual das despesas gerais e 

administrativas sobre a receita líquida, verifica-se uma redução de 0,2 p.p. demonstrando ganhos 
de produtividade e austeridade da administração, apesar de despesas adicionais devido o 

combate à COVID-19.  

Outras receitas operacionais líquidas 

Outras receitas operacionais líquidas no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 

2020 foram de R$ 36.372 mil comparativamente a R$ 29.598 mil no mesmo período de 2019, o 
que representou uma variação de R$ 6.774 mil ou 22,9%. Outras receitas operacionais líquidas 

representaram 2,8% e 2,6% da receita nos períodos de seis meses encerrados em 30 de junho 
de 2020 e 2019, respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente aos contratos 

logísticos pela centralização de recebimentos de mercadorias em nosso centro de distribuição, 

também devido ao crescimento de lojas inauguradas, e ainda devido aos créditos tributários 

oriundos de aquisição de insumos operacionais. 

Lucro operacional 

O lucro operacional no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de R$ 53.718 

mil comparativamente a R$ 48.519 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma 

variação de R$ 5.199 mil ou 10,7%. O lucro operacional representou 4,1% e 4,3% da receita nos 
períodos de seis meses encerrados em 2020 e 2019, respectivamente. Este aumento é atribuído 

substancialmente ao crescimento da margem bruta devido o maior volume de vendas no período, 
ao aumento de outras receitas operacionais, e ainda ao controle e ganho de produtividade da 

operação e da administração, que proporcionou aumento no lucro operacional de 0,2 p.p 

comparativamente os anos de 2020 e 2019. 

Receitas financeiras 

As receitas financeiras no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foram de R$ 
1.895 mil comparativamente a R$ 1.373 mil no mesmo período de 2019, o que representou uma 

variação de R$ 522 mil ou 38,0%. As receitas financeiras são predominantemente oriundas de 
aplicações financeiras, e como o caixa no período teve uma variação significativa de quase três 

vezes, a Companhia obteve maiores receitas neste período. 

Despesas financeiras 

As despesas financeiras no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foram de 

R$ 29.072 mil comparativamente a R$ 30.780 mil no mesmo período de 2019, o que representou 
uma variação de R$ 1.708 mil ou 5,5%. Devido as menores taxas de juros SELIC no período, os 

custos de nossas dívidas reduziram, e consequentemente as despesas financeiras tiveram um 

crescimento alinhado com as taxas atuais do mercado.  
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Resultado financeiro, líquido 

O resultado financeiro, líquido no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi 
de uma despesa de R$ 27.177 mil comparativamente a R$ 29,407 mil no mesmo período de 

2019, o que representou uma variação de R$ 2.230 mil ou 7,6%. O resultado financeiro, líquido 
representou 2,1% e 2,6% da receita nos períodos de seis meses encerrados em 2020 e 2019, 

respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente as novas captações de 

financiamentos efetuadas no início do ano de 2020, sendo parte para capital de giro e parte para 

novos investimentos para o crescimento da Companhia.  

Imposto de renda e contribuição social 

Imposto de renda e contribuição social no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 

2020 foram de R$ 6.250 mil comparativamente a R$ 3.794 mil no mesmo período de 2019, o que 
representou uma variação de R$ 2.456 mil ou 64,7%. Esse crescimento do imposto de renda e 

contribuição social deve-se ao aumento da rentabilidade da Companhia, o qual o lucro antes do 

imposto de renda e contribuição social cresceu 38,9% no período, e ainda pelo ajustes de 

diferenças temporárias. 

Lucro líquido do período 

O lucro líquido do período no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de 

R$ 20.291 mil comparativamente a R$ 15.318 mil no mesmo período de 2019, o que representou 

uma variação de R$ 4.973 mil ou 32,5%. O lucro líquido do período representou 1,6% e 1,3% 
da receita nos períodos de seis meses encerrados em 2020 e 2019, respectivamente. Este 

aumento é atribuído substancialmente ao crescimento da margem bruta devido ao aumento da 
receita líquida no período, um crescimento das receitas operacionais, bem como, em menor grau, 

melhoria na produtividade e austeridade nas despesas operacionais e administrativas, 

proporcionando um aumento de 0,3 p.p. na margem do lucro líquido da Companhia.  

O EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL 

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  

(em R$ mil, exceto %) 
Exercício social encerrado em 

2019 %AV 2018 %AV %AH 

Receita  2.408.721 100,0% 2.160.321 100,0% 11,5% 

Custos das mercadorias 
vendidas 

(1.745.473) (72,5%) (1.571.442) (72,7%) 11,1%      

Lucro bruto 663.248 27,5% 588.879 27,3% 12,6% 

Despesas com vendas (344.841) (14,3%) (280.927) (13,0%) 22,8%      

Despesas gerais e 
administrativas 

(264.486) (11,0%) (269.224) (12,5%) (1,8%) 

Outras receitas operacionais 
líquidas 

68.798 2,9% 59.658 2,8% 15,3% 

Lucro operacional 122.719 5,1% 98.386 4,6% 24,7% 

Receitas financeiras 6.233 0,3% 11.402 0,5% (45,3%) 

Despesas financeiras (56.913) (2,4%) (46.926) (2,2%) 21,3% 

Resultado financeiro, líquido (50.680) (2,1%) (35.524) (1,6%) 42,7% 

Lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social 

72.039 3,0% 62.862 2,9% 14,6% 

Imposto de renda e contribuição 
social 

(18.909) (0,8%) (16.255) 0,8% 16,3% 

Lucro líquido do exercício 53.130 2,2% 46.607 2,2% 14,0% 
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Receita  

A receita no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 2.408.721 mil 
comparativamente a R$ 2.160.321 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma 

variação de R$ 248.400 mil ou 11,5% de crescimento. Este aumento é atribuído substancialmente 
ao crescimento das vendas das lojas existentes e ainda a inauguração de seis novas unidades 

que agregou mais R$169.000 mil de receita líquida. 

Custos das mercadorias vendidas 

Os custos das mercadorias vendidas encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 1.745.473 

mil comparativamente a R$ 1.571.442 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma 
variação de R$ 174.031 mil ou 11,1% de crescimento. O aumento dos custos das mercadorias 

vendidas aumento na mesma proporção que as nossas receitas, e é atribuído substancialmente 
ao crescimento das vendas das lojas existentes e ainda a inauguração de seis novas lojas no 

período.  

Lucro bruto 

O lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 663.248 mil 

comparativamente a R$ 588.879 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma variação 
de R$ 74.369 mil ou 12,6%. O lucro bruto representou 27,5% e 27,3% da receita líquida nos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Este aumento 

é atribuído substancialmente a melhoria de margens representada pelo crescimento da receita 
líquida, melhoria da competitividade de precificação dos produtos com maior giro de vendas em 

relação aos concorrentes e ganhos de market share nas praças existente e em novas praças.  

Despesas com vendas 

Despesas com vendas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram de R$ 
344.841 mil comparativamente a R$ 280.927 mil no mesmo período de 2018, o que representou 

um aumento de R$ 63.914 mil ou 22,8%. Despesas com vendas  representaram 14,3 e 13,0% 

da receita nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente ao crescimento de novas lojas 

inauguradas no decorrer do exercício de 2019 que representou metade do montante da variação 
entre os exercícios. Na base de mesmas lojas existentes o crescimento das despesas da operação 

deve-se principalmente à inflação de serviços e dos preços, bem como dos dissídios dos salários 

aplicados nos municípios em que atuamos. 

Despesas gerais e administrativas 

Despesas gerais e administrativas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 
foram de R$ 264.486 mil comparativamente a R$ 269.224 mil no mesmo período de 2018, o que 

representou uma queda de R$ 4.738 mil equivalente a 1,8% de redução. Despesas gerais e 

administrativas representou 11,0% e 12,5% da receita líquida nos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Esta redução é atribuída substancialmente 

aos ganhos de produtividade do nosso escritório central, que substancialmente formados por 

despesas fixas, e assim conseguimos diluir essas despesas em relação ao crescimento das vendas. 

Outras receitas operacionais líquidas 

Outras receitas operacionais líquidas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

foram de R$ 68.798 mil comparativamente a R$ 59.658 mil no mesmo período de 2018, o que 

representou uma variação de R$ 9.140 mil ou 15,3%. Outras receitas operacionais líquidas 
representaram 2,9% e 2,8% da receita  nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

2019 e 2018, respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente ao crescimento de 
receitas de verbas comerciais devido a maior centralização de mercadorias no centro de 

distribuição, e ainda créditos tributários decorrentes do ICMS, Pis e Cofins de insumos.  
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Lucro operacional 

Lucro operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 122.719 
mil comparativamente a R$ 98.386 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma 

variação de R$ 24.333 mil ou 24,7%. Lucro operacional representou 5,1% e 4,6% da receita  nos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Este aumento 

é atribuído substancialmente às melhorias de margens de venda decorrentes de melhor 

competitividade de preços em relação aos concorrentes, além de outras receitas operacionais e 

ganhos com produtividade em nosso escritório central. 

Receitas financeiras 

As receitas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram de R$ 

6.233 mil comparativamente a R$ 11.402 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma 
redução de R$ 5.169 mil ou 45,3%. As receitas financeiras tiveram reduções devido o menor 

volume de caixa aplicado no período, sendo que o caixa do início de 2019 foi utilizado no 

investimento de abertura de cinco novas lojas, e ainda reformas e equipamentos para lojas 

existentes. 

Despesas financeiras 

As despesas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram de R$ 

56.913 mil comparativamente a R$ 46.926 mil no mesmo período de 2018, o que representou 

um aumento de R$ 9.987 mil ou 21,3%. Uma menor taxa de juros SELIC no período, contribuiu 
para um menor impacto de custos de nossas dívidas, no entanto a adoção do IFRS-16 

(arrendamentos) no exercício de 2019, causou uma elevação em nossas despesas financeiras do 

período. 

Resultado financeiro, líquido 

O resultado financeiro, líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de 

uma despesa de R$ 50.680 mil comparativamente a R$ 35.524 mil no mesmo período de 2018, 

o que representou uma variação de R$ 15.156 mil ou 42,7%. O resultado financeiro, líquido 
representou 2,1% e 1,6% da receita  nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

2019 e 2018, respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente a despesa financeira 
com arrendamento mercantil (IFRS-16) no montante de R$18.113 mil, cuja contabilização iniciou-

se no exercício de 2019. 

Imposto de renda e contribuição social 

Imposto de renda e contribuição social no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

foram de R$ 18.909 mil comparativamente a R$ 16.255 mil no mesmo período de 2019, o que 
representou uma variação de R$ 2.654 mil ou 16,3%. Esse crescimento do imposto de renda e 

contribuição social deve-se ao aumento da rentabilidade da Companhia, além dos ajustes e 

diferenças temporários, o qual o lucro antes do imposto de renda e contribuição social cresceu 

14,6% no período. 

Lucro líquido do exercício 

Lucro líquido do exercício no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 

53.130 mil comparativamente a R$ 46.607 mil no mesmo período de 2018, o que representou 
uma variação de R$ 6.523 mil ou 14,0%. Lucro líquido do exercício representou 2,2% e 2,2% da 

receita  nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. 

Este aumento é atribuído substancialmente aos ganhos obtidos em margens, redução das 

despesas com melhoria da produtividade e ainda o crescimento de outras receitas. 

O EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL 

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  
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(em R$ mil, exceto %) 

Exercício 
social 

encerrado em 

(em R$ mil, 
exceto %) 

Exercício social 
encerrado em 

(em R$ mil, 
exceto %) 

(em R$ mil, 
exceto %) 

2018 AV 2017 AV AH 

Receita  2.160.321 100,0% 2.008.572 100,0% 7,6% 

Custos das mercadorias vendidas  (1.571.442) (72,7%) (1.459.799) (72,7%) 7,6% 

Lucro bruto 588.879 27,3% 548.773 27,3% 7,3% 

Despesas com vendas (280.927) (13,0%) (266.936) (13,3%) 5,2% 

Despesas gerais e administrativas (269.224) (12,5%) (258.350) (12,9%) 4,2% 

Outras receitas operacionais 
líquidas 

59.658 2,8% 43.925 2,2% 35,8% 

Lucro operacional 98.386 4,6% 67.412 3,4% 45,9% 

Receitas financeiras 11.402 0,5% 9.291 0,5% 22,7% 

Despesas financeiras (46.926) (2,2%) (50.457) (2,5%) (7,0%) 

Resultado financeiro, líquido (35.524) (1,6%) (41.166) (2,0%) (13,7%) 

Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 

62.862 2,9% 26.246 1,3% 139,5% 

Imposto de renda e contribuição 
social 

(16.255) (0,8%) (9.789) (0,5%) 66,1% 

Lucro líquido do exercício 46.607 2,2% 16.457 0,8% 183,2% 

Receita  

A receita no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 2.160.321 mil 
comparativamente a R$ 2.008.572 mil no mesmo período de 2017, o que representou uma 

variação de R$ 151.749 mil ou 7,6%. Este aumento é atribuído substancialmente a crescimento 

da mesma base de loja, sendo que foi inaugurado uma unidade no início de dezembro de 2018 
que contribui com outra parte no crescimento da receita, e ainda tivemos a entrada de uma 

unidade no mês de janeiro no segmento de atacado de autosserviço, o que colaborou para 

aumentar nossa receita ao longo do exercício.  

Custos das mercadorias vendidas 

Os custos das mercadorias vendidas encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 1.571.442 
mil comparativamente a R$ 1.459.799 mil no mesmo período de 2017, o que representou uma 

variação de R$ 111.643 mil ou 7,6%. Este aumento está na mesma proporção do aumento da 
receita e atribuído substancialmente ao crescimento da mesma base de loja, e também a uma 

nova unidade no início de dezembro de 2018, e tivemos no segmento de atacado de autosserviço 
a entrada de uma unidade no mês de janeiro, o que colaborou para aumentar o crescimento da 

receita e respectivamente os custos das mercadorias vendidas.   

Lucro bruto 

O lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 588.879 mil 

comparativamente a R$ 548.773 mil no mesmo período de 2017, o que representou uma variação 
de R$ 40.106 mil ou 7,3%. O lucro bruto representou 27,3% e 27,3% da receita nos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Este aumento é 

atribuído substancialmente ao aumento da receita, sendo que as margens de venda se 

mantiveram estáveis entre os dois exercícios.  

Despesas com vendas 
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As despesas com vendas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram de R$ 

280.927 mil comparativamente a R$ 266.936 mil no mesmo período de 2017, o que representou 
uma variação de R$ 13.991 mil ou 5,2% ligeiramente abaixo do crescimento da receita. As 

despesas com vendas representou 13,0% e 13,3% da receita  nos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Este aumento é atribuído 

substancialmente a repasses de inflação nos serviços e preços dos insumos, e ainda com os 

dissídios atribuídos a mão-de-obra nas praças onde atuamos. 

Despesas gerais e administrativas 

Despesas gerais e administrativas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 
foram de R$ 269.224 mil comparativamente a R$ 258.350 mil no mesmo período de 2017, o que 

representou uma variação de R$ 10.874 mil ou 4,2% ligeiramente abaixo do crescimento da 
receita. Despesas gerais e administrativas representou 12,5% e 12,9% da receita líquida nos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Este aumento 

é atribuído substancialmente ao dissídio de mão-de-obra e inflação de alguns serviços e insumos. 

Outras receitas operacionais líquidas 

Outras receitas operacionais líquidas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 
foram de R$ 59.658 mil comparativamente a R$ 43.925 mil no mesmo período de 2017, o que 

representou uma variação de R$ 15.733 mil ou 35,8%. Outras receitas operacionais líquidas 

representou 2,8% e 2,2% da receita nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2018 e 2017, respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente ao crescimento de 

receitas de verbas de centralização de mercadorias no centro de distribuição que representou um 
crescimento de R$ 9.000 mil, e ainda créditos tributários decorrentes do ICMS, PIS e COFINS de 

insumos. 

Lucro operacional 

Lucro operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 98.386 mil 

comparativamente a R$ 67.412 mil no mesmo período de 2017, o que representou uma variação 
de R$ 30.974 mi ou 45,9%. Lucro operacional representou 4,6% e 3,4% da receita nos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Este aumento é 
atribuído substancialmente como verificamos as melhorias de margens e de outras receitas 

operacionais. 

Receitas financeiras 

As receitas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram de R$ 

11.402 mil comparativamente a R$ 9.291 mil no mesmo período de 2017, o que representou uma 
redução de R$ 2.111 mil ou 22,7%. As receitas financeiras obtiveram aumentos devido o caixa 

do período ter aumentado em 50,2%, contribuindo para uma melhor receita no período. 

Despesas financeiras 

As despesas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram de R$ 

46.926 mil comparativamente a R$ 50.457 mil no mesmo período de 2017, o que representou 
uma redução de R$ 3.531 mil ou 7,0%. Uma menor taxa de juros SELIC no período, contribuiu 

para um menor impacto de custos de nossas dívidas e as despesas financeiras do período. 

Resultado financeiro, líquido 

O resultado financeiro, líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de 

uma despesa de R$ 35.524 mil comparativamente a R$ 41.166 mil no mesmo período de 2017, 
o que representou uma variação de R$ 5.642 mil ou 13,7%. O resultado financeiro, líquido 

representou 1,6% e 2,0% da receita nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2018 e 2017, respectivamente. Esta redução é atribuída substancialmente a receita financeira 
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com o aumento do caixa que foi alongada a dívida da Companhia e consequente redução das 

taxas de juros de captações no período de 2018. 

Imposto de renda e contribuição social 

Imposto de renda e contribuição social no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 
foram de R$ 16.255 mil comparativamente a R$ 9.789 mil no mesmo período de 2017, o que 

representou uma variação de R$ 6.466 mil ou 66,1%. Esse crescimento do imposto de renda e 

contribuição social deve-se ao aumento da rentabilidade da Companhia, além dos ajustes e 
diferenças temporários, o qual o lucro antes do imposto de renda e contribuição social cresceu 

139,5% no período. 

Lucro líquido do exercício 

O Lucro líquido do exercício no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 
46.607 mil comparativamente a R$ 16.457 mil no mesmo período de 2017, o que representou 

uma variação de R$ 30.150 mil ou 183,2%. O lucro líquido do exercício representou 2,2% e 0,8% 

da receita nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, 
respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente, conforme comentado acima a 

margens melhores devido aumento da receita, receitas financeiras reduzidas pela redução de 

despesas de juros da dívida e receita financeiro do caixa, além de crescimento das outras receitas. 

ANÁLISE DE BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 

2017 E EM 30 DE JUNHO DE 2020 

Esta seção trata da análise de nossos balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 

2019, 2018 e 2017 e em 30 de junho de 2020, além das variações percentuais para os respectivos 
períodos (análise vertical é a participação percentual dos itens sobre o ativo total (ativo circulante 

+ ativo não circulante) ou passivo total (passivo circulante + passivo não circulante + patrimônio 
líquido) na respectiva data e análise horizontal é a variação percentual de cada rubrica entre as 

datas comparadas). 

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 30 DE 

JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(em R$ mil, exceto %) 30/06/2020 AV 31/12/2019 AV AH 

ATIVO      

Circulante 633.766 44,3% 546.704 41,1% 15,9% 

Caixa e equivalentes de caixa 142.381 10,0% 47.721 3,6% 198,4% 

Contas a receber 184.239 12,9% 181.759 13,7% 1,4% 

Estoques 257.412 18,0% 267.657 20,1% (3,8%) 

Adiantamentos  24.728 1,7% 15.466 1,2% 59,9% 

Impostos e contribuições a 
recuperar 

20.341 1,4% 26.410 2,0% (23,0%) 

Outros ativos  4.665 0,3% 7.691 0,6% (39,3%) 

Não Circulante 795.897 55,7% 784.138 58,9% 1,5% 

Depósitos judiciais 7.389 0,5% 7.416 0,6% (0,4%) 

Partes relacionadas 77.900 5,4% 77.014 5,8% 1,2% 

Outros ativos  6.422 0,4% 5.092 0,4% 26,1% 

Imobilizado 222.717 15,6% 202.662 15,2% 9,9% 

Intangível 312.956 21,9% 312.014 23,4% 0,3% 
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Ativos de direito de uso 168.513 11,8% 179.940 13,5% (6,4%) 

Total do Ativo 1.429.663 100,00% 1.330.842 100,0% 7,4% 

      

PASSIVO      

Circulante 543.563 38,0% 508.373 38,2% 6,9% 

Fornecedores 241.068 16,9% 279.491 21,0% (13,7%) 

Empréstimos e financiamentos 91.077 6,4% 52.958 4,0% 72,0% 

Salários e encargos sociais 36.184 2,5% 21.745 1,6% 66,4% 

Provisões trabalhistas 41.915 2,9% 32.124 2,4% 30,5% 

Impostos e contribuições a 
recolher 

16.812 1,2% 20.864 1,6% (19,4%) 

Parcelamento de impostos 4.104 0,3% 4.213 0,3% (2,6%) 

Dividendos e juros s/ capital 
próprio a pagar 

33.871 2,4% 23.499 1,8% 44,1% 

Passivos de arrendamento 37.633 2,6% 37.787 2,8% (0,4%) 

Outros passivos circulantes 40.899 2,9% 35.692 2,7% 14,6% 

Passivo não circulante 462.558 32,4% 408.846 30,7% 13,1 

Empréstimos e financiamentos 147.155 10,3% 88.313 6,6% 66,6% 

Parcelamento de impostos 3.328 0,2% 4.087 0,3% (18,6%) 

Impostos e contribuições a 
recolher 

56.943 4,0% 56.698 4,3% 0,4% 

Tributos diferidos 50.007 3,5% 47.659 3,6% 4,9% 

Provisões 60.562 4,2% 58.765 4,4% 3,1% 

Passivos de arrendamentos  144.188 10,1% 152.448 11,5% (5,4%) 

Outros passivos 375 0,0% 876 0,1% (57,2%) 

      

Patrimônio líquido 423.542 29,6% 413.623 31,1% 2,4% 

Capital social 344.267 24,1% 344.267 25,9% 0,0% 

Reserva legal 8,547 0,6% 8.547 0,6% 0,0% 

Reserva de lucros  70.725 4,9% 60.806 4,6% 16,3% 

Participação dos não 
controladores 

3 0,0% 3 0,0% 0,0% 

Total do passivo e 
patrimônio líquido 

1.429.663 100,0% 1.330.842 100,0% 7,4% 

Ativo circulante 

Em 30 de junho de 2020, o ativo circulante era de R$ 633.766 mil, em comparação com R$ 

546.704 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 
44,3% em 30 de junho de 2020 e 41,1% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento, de R$ 

87.062 mil ou 15,9%, decorreu principalmente do caixa oriundo das operações da Companhia, e 
bem como de captações de financiamentos para novos investimentos que serão efetuados ao 

longo do ano e capital de giro para o crescimento das novas lojas. Além disso tivemos 

adiantamentos a terceiros para a aquisição de ativos e pontos comerciais de duas novas lojas, os 

quais serão incorporados no terceiro trimestre de 2020 como ativo imobilizado. 
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Ativo não circulante 

Em 30 de junho de 2020, o ativo não circulante era de R$ 795.897 mil, em comparação com R$ 
784.138 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era 

de 55,7% em 30 de junho de 2020 e 58,9% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento, de R$ 
11.759 mil ou 1,5%, decorreu principalmente de capital aplicado em ativo imobilizado para 

manutenção dos bens e equipamentos existentes, bem como para a abertura de quatro novas 

lojas em andamento para abertura no exercício de 2020. 

Passivo circulante 

Em 30 de junho de 2020, o passivo circulante era de R$ 543.563 mil, em comparação com R$ 
508.373 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o 

passivo circulante era de 38,0% em 30 de junho de 2020 e 38,2% em 31 de dezembro de 2019. 
Este aumento, de R$ 35.190 mil ou 6,9%, decorreu principalmente de captações de novos 

financiamentos, para os investimentos e manutenção de capital de giro em novas lojas, 

crescimento de obrigações trabalhistas devido o aumento de seis novas unidades abertas ou em 

processo de abertura (pré-operacionais) no período. 

Passivo não circulante 

Em 30 de junho de 2020, o passivo não circulante era de R$ 462.558 mil, em comparação com 

R$ 408.846 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, 

o passivo não circulante era de 32,4% em 30 de junho de 2020 e 30,7% em 31 de dezembro de 
2019. Este aumento, de R$ 53.712 mil ou 13,1%, decorreu principalmente de captação de 

financiamento de longo prazo para os investimentos em abertura de novas lojas. 

Patrimônio líquido 

Em 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido era de R$ 423.542 mil, em comparação com R$ 
413.623 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o 

patrimônio líquido era de 29,6% em 30 de junho de 2020 e 31,1% em 31 de dezembro de 2019. 

Esta variação, de R$ 9.919 mil ou 2,4%, deve-se pelo lucro líquido do período de seis meses em 

2020, e ainda pelo registro de juros sobre o capital próprio a ser distribuído. 

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(em R$ mil, exceto %) 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV AH 

ATIVO      

Circulante 546.704 41,1% 505.174 45,7% 8,2% 

Caixa e equivalentes de caixa 47.721 3,6% 82.049 7,4% (41,8%) 

Contas a receber 181.759 13,7% 161.261 14,6% 12,7% 

Estoques 267.657 20,1% 224.926 20,4% 19,0% 

Adiantamentos 15.466 1,2% 3.623 0,3% 326,9% 

Impostos e contribuições a recuperar 26.410 2,0% 28.121 2,5% (6,1%) 

Outros ativos  7.691 0,6% 5.194 0,5% 48,1% 

Não Circulante 784.138 58,9% 599.615 54,3% 30,8% 

Contas a receber - 0,0% 1.200 0,1% (100,0%) 

Depósitos judiciais 7.416 0,6% 10.130 0,9% (26,8%) 

Partes relacionadas 77.014 5,8% 72.367 6,6% 6,4% 
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Outros ativos  5.092 0,4% 3.967 0,4% 28,4% 

Imobilizado 202.662 15,2% 201.586 18,2% 0,5% 

Intangível 312.014 23,4% 310.365 28,1% 0,5% 

Ativos de direito de uso 179.940 13,5% - 0,0% 100,0% 

Total do Ativo 1.330.842 100,0% 1.104.789 100,0% 20,5% 

      

PASSIVO      

Circulante 508.373 38,2% 427.170 38,7% 19,0% 

Fornecedores 279.491 21,0% 243.203 22,0% 14,9% 

Empréstimos e financiamentos 52.958 4,0% 43.646 4,0% 21,3% 

Salários e encargos sociais 21.745 1,6% 18.265 1,7% 19,1% 

Provisões trabalhistas 32.124 2,4% 31.616 2,9% 1,6% 

Impostos e contribuições a recolher 20.864 1,6% 19.805 1,8% 5,3% 

Parcelamento de impostos 4.213 0,3% 4.554 0,4% (7,5%) 

Dividendos e juros s/ capital próprio a 
pagar 

23.499 1,8% 22.838 2,1% 2,9% 

Passivos de arrendamento  37.787 2,8% - 0,0% 100,0% 

Outros passivos circulantes 35.692 2,7% 43.243 3,9% (17,5%) 

Passivo não circulante 408.846 30,7% 304.812 27,6% 34,1% 

Empréstimos e financiamentos 88.313 6,6% 139.073 12,6% (36,5%) 

Parcelamento de impostos 4.087 0,3% 6.218 0,6% (34,3%) 

Impostos e contribuições a recolher 56.698 4,3% - - 100,0% 

Tributos diferidos 47.659 3,6% 36.422 3,3% 30,9% 

Provisões 58.765 4,4% 119.216 10,8% (50,7%) 

Passivos de arrendamento  152.448 11,5% - 0,0% 100,0% 

Outros passivos  876 0,1% 3.883 0,4% (77,4%) 

      

Patrimônio líquido 413.623 31,1% 372.807 33,0% 10,9% 

Capital social 344.267 25,9% 333.081 30,1% 3,4% 

Reserva legal 8.547 0,6% 5.891 0,0% 45,1% 

Reserva de lucros  60.806 4,6% 33.832 3,1% 79,7% 

Participação dos não controladores 3 0,0% 3 0,0% 0,0% 

Total do passivo e patrimônio líquido 1.330.842 100,0% 1.104.789 100,0% 20,5% 

Ativo circulante 

Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante era de R$ 546.704 mil, em comparação com R$ 

505.174 mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 
41,1% em 31 de dezembro de 2019 e 45,7% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento, de R$ 

41.530 mil ou 8,2%, decorreu do aumento do saldo de estoques, e de contas a receber, tendo 
em vista o aumento na receita do exercício de 2019 de 11,4%, com necessidade de um maior 

volume de estoques, bem como do aumento do saldo de contas a receber. 
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Ativo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante era de R$ 784.138 mil, em comparação com 
R$ 599.615 mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante 

era de 58,9% em 31 de dezembro de 2019 e 54,3% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento, 
de R$ 184.523 mil ou 30,8%, decorreu principalmente da contabilização do saldo de ativos de 

Direito de Uso, em decorrência da adoção inicial do IFRS 16 – Arrendamento, o impacto no ativo 

circulante dessa operação em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 179.940 mil. 

Passivo circulante 

Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante era de R$ 508.373 mil, em comparação com 
R$ 427.170 mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, 

o passivo circulante era de 38,2% em 31 de dezembro de 2019 e 38,7% em 31 de dezembro de 
2018. Este aumento, de R$ 81.203 mil ou 19,0%, decorreu principalmente de aumento do saldo 

de fornecedores devido compras de estoques oriundos de crescimentos de novas lojas, e também 

a alocação no curto prazo da adoção inicial do IFRS-16 Arrendamento, cujo impacto em 31 de 

dezembro de 2019 é de R$ 37.787 mil.  

Passivo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2019, o passivo não circulante era de R$ 408.846 mil, em comparação 

com R$ 304.812 mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio 

líquido, o passivo não circulante era de 30,7% em 31 de dezembro de 2019 e 27,6% em 31 de 
dezembro de 2018. Este aumento, de R$ 104.034 mil ou 34,1%, decorreu principalmente da 

contabilização do saldo de arrendamentos conforme requerido pelas práticas contábeis do IFRS 
16, tendo em 31 de dezembro de 2019 um saldo de R$ 152.448 mil. Ademais houve uma redução 

do saldo de empréstimos de longo prazo tendo em vista liquidações realizadas no período de 

acordo com o curso normal dos contratos. 

Patrimônio líquido 

Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era de R$ 413.623 mil, em comparação com 
R$ 372.807 mil em 31 de dezembro de 2018. Esta variação, de R$ 40.816 mil ou 10,9%, deve-

se principalmente pela adição do lucro do exercício de 2019. 

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(em R$ mil, exceto 
%) 

31/12/2018 AV 31/12/2017 AV AH 

ATIVO      

Circulante 505.174 45,7% 415.610 41,5% 21,6% 

Caixa e equivalentes de 
caixa 

82.049 7,4% 54.637 5,5% 50,2% 

Contas a receber 161.261 14,6% 132.092 13,2% 22,1% 

Estoques 224.926 20,4% 214.157 21,4% 5,0% 

Adiantamentos  3.623 0,3% 2.710 0,3% 33,7% 

Impostos e contribuições 
a recuperar 

28.121 2,5% 5.837 0,6% 381,8% 

Outros ativos  5.194 0,5% 6.177 0,6% (15,9%) 

Não Circulante 599.615 54,3% 584.719 58,5% 2,5% 

Contas a receber 1.200 0,1% 5.700 0,6% (78,9%) 



 

201 
 
SP - 28425566v1  

Depósitos judiciais 10.130 0,9% 7.791 0,8% 30,0% 

Partes relacionadas 72.367 6,6% 71.213 7,1% 1,6% 

Outros ativos  3.967 0,4% 4.980 0,5% (20,3%) 

Imobilizado 201.586 18,2% 183.256 18,3% 10,0% 

Intangível 310.365 28,1% 311.779 31,2% (0,5)% 

Total do Ativo 1.104.789 100,0% 1.000.329 100,0% 10,4% 

      

PASSIVO      

Circulante 427.170 38,7% 385.018 38,5% 10,9% 

Fornecedores 243.203 22,0% 205.373 20,5% 18,4% 

Empréstimos e 
financiamentos 

43.646 4,0% 67.096 6,7% (34,9%) 

Salários e encargos 
sociais 

18.265 1,7% 17.388 1,7% 5,0% 

Provisões trabalhistas 31.616 2,9% 31.663 3,2% (0,1%) 

Impostos e contribuições 
a recolher 

19.805 1,8% 19.609 2,0% 1,0% 

Parcelamento de 
impostos 

4.554 0,4% 3.964 0,4% 14,9% 

Dividendos e juros s/ 
capital próprio a pagar 

22.838 2,1% 10.826 1,1% 111,0% 

Outros passivos 
circulantes 

43.243 3,9% 29.099 2,9% 48,6% 

Passivo não circulante 304.812 27,6% 273.192 27,3% 11,6% 

Empréstimos e 
financiamentos 

139.073 12,6% 108.749 10,9% 27,9% 

Parcelamento de 
impostos 

6.218 0,6% 6.871 0,7% (9,5%) 

Tributos diferidos 36.422 3,3% 26.335 2,6% 38,3% 

Provisões 119.216 10,8% 123.746 12,4% (3,7%) 

Outros passivos  3.883 0,4% 7.491 0,7% (48,2%) 

      

Patrimônio líquido 372.807 33,0% 342.119 34,2% 9,0% 

Capital social 333.081 30,1% 326.163 32,6% 2,1% 

Reserva legal 5.891 0,0% 3.560 0,4% 65,5% 

Reserva de lucros  33.832 3,1% 12.393 1,2% 173,0% 

Participação dos não 
controladores 

3 0,0% 3 0,0% 0,0% 

Total do passivo e 
patrimônio líquido 

1.104.789 100% 1.000.329 100,0% 10,4% 

Ativo circulante 

Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante era de R$ 505.174 mil, em comparação com R$ 

415.610 mil em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 
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45,7% em 31 de dezembro de 2018 e 41,5% em 31 de dezembro de 2017. Este aumento, de R$ 

89.564 mil ou 21,6%, decorreu do aumento do contas a receber devido o aumento das vendas 
no período de 7,6%, aumento no caixa e equivalentes de caixa devido a captação através de 

emissão de debêntures para novos investimentos, e ainda de créditos de impostos oriundos de 

ICMS-ST (margem MVA). 

Ativo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2018, o ativo não circulante era de R$ 599.615 mil, em comparação com 
R$ 584.719 mil em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante 

era de 54,3% em 31 de dezembro de 2018 e 58,5% em 31 de dezembro de 2017. Este aumento, 

de R$ 14.896 mil ou 2,5%, decorreu de aquisições realizadas no ativo imobilizado tendo em vista 

a entrada de novas lojas em operação. 

Passivo circulante 

Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante era de R$ 427.170 mil, em comparação com 

R$ 385.018 mil em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, 
o passivo circulante era de 38,7% em 31 de dezembro de 2018 e 38,5% em 31 de dezembro de 

2017. Este aumento, de R$ 42.152 mil ou 10,9%, decorreu principalmente de um aumento do 
saldo de fornecedores de R$ 37.830 mil, em decorrência das compras junto aos principais 

fornecedores, considerando o aumento da receita em 7,6% em 2018. 

Passivo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2018, o passivo não circulante era de R$ 304.812 mil, em comparação 

com R$ 273.192 mil em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do passivo e patrimônio 
líquido, o passivo não circulante era de 27,6% em 31 de dezembro de 2018 e 27,3% em 31 de 

dezembro de 2017. Este aumento, de R$ 31.620 mil ou 11,6%, decorreu principalmente do 

aumento do saldo de empréstimos e financiamentos conforme estratégia de alongamento da 

dívida. 

Patrimônio líquido 

Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido era de R$ 372.807 mil, em comparação com 

R$ 342.119 mil em 31 de dezembro de 2017. Esta variação, de R$ 30.688 mil ou 9,0%, deu-se 

pelo lucro do exercício de 2018 destinado a reserva de lucros, líquido dos dividendos e juros sobre 

o capital próprio distribuídos aos acionistas. 

FLUXO DE CAIXA 

A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para 

os períodos indicados: 

PERÍODO DE SEIS MESES ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020 COMPARADO AO 

PERÍODO DE SEIS MESES ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2019  

  Período de seis meses encerrado em 30 
de junho de 

 

 (em R$ mil, exceto 
percentual)  

2020 2019 AH 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais 

53.548 (4.946) 1.182,7% 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de investimento 

(32.899) (16.397) (100,6%) 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de financiamento  

74.011 (45.272) 263,5% 

 Aumento (redução)líquido de 
caixa e equivalentes de caixa no 

94.660 (66.615) 242,1% 
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exercício 

 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 

O caixa líquido gerado nas atividades operacionais totalizou R$ 53.548 mil para o período de seis 
meses encerrado em 30 de junho de 2020, comparado a uma aplicação de caixa de  R$ 4.946 

mil no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2019. Esse aumento de R$ 58.494 

mil, ou 1.182,7%, é justificada por melhoria na necessidade de capital de giro, principalmente do 

contas a receber e dos fornecedores, e outras contas a pagar de curto e longo prazo. 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento 

O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$ 32.899 mil para o período de 

seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, comparado a R$ 16.397 mil para o período de 

seis meses encerrado em 30 de junho de 2019. Esse aumento de R$ 16.502 mil, ou 100,6%, é 
justificada pelos investimento efetuados na abertura e preparação de novas lojas e para reformas 

de lojas existentes, e para equipamentos de tecnologia da informação. 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento  

O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$ 74.011 mil para o período 
de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, comparado a uma aplicação de caixa de R$ 

45.272 mil para o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2019. Esse aumento de 

R$ 119.283 mil, ou 263,5%, é justificada por novas linhas de financiamento captadas para fazer 

frente aos investimentos para abertura de novas lojas e capital de giro das operações. 

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO 

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
(em R$ mil, exceto 

percentual) 
2019 2018 AH 

Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais 

100.529 68.807 
46,1% 

Caixa líquido (aplicado nas) 
atividades de investimento 

(37.881) (40.267) 
(5,9%) 

Caixa líquido aplicado nas gerado 
nas atividades de financiamento  

(96.976) (1.128) 
8.497,2% 

Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa no exercício 

(34.328) 27.412 
 

(225,2%) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 

O fluxo de caixa gerado das atividades operacionais totalizou R$ 100.529 mil no exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 68.807 mil no exercício encerrado em 

31 de dezembro de 2018. Esse aumento de R$ 31.722 mil, ou 46,1%, é justificado pela melhoria 

na operação gerada por maiores margens, despesas administrativas menores, e aumento de 

outras receitas, além de maior saldo de fornecedores a pagar. 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento 

O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$ 37.881 mil no exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 40.267 mil no exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2018. Esse aumento de R$ 2.386 mil, ou 5,9%, é justificado pelas aquisições 

de ativo imobilizado durante o exercício para investimentos em novas lojas e ativos do curso 

normal das operações. 
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Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  

O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento totalizou R$ 96.976 mil no exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$1.128 mil no exercício encerrado em 31 

de dezembro de 2018. Esse aumento de R$ 95.848 mil, ou 8.497,2%, é justificado pela 
liquidação/movimentação da dívida do arrendamento mercantil IFRS-16 e as demais variações 

pelos pagamentos das obrigações financeiras dos contratos financiamentos. 

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO AO 

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
(em R$ mil, exceto 
percentual) 

2018 2017 AH 

Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais 

68.807 52.918 
30,0% 

Caixa líquido (aplicado nas) 
atividades de investimento 

(40.267) (37.494) 
 

(7,4%) 
Caixa líquido gerado pelas 
(aplicado nas) gerado nas 
atividades de financiamento  

(1.128) 5.223 
 

(121,6%) 

Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa no exercício 

27.412 20.647 
32,8% 

 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 

O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou R$ 68.807 mil no exercício encerrado em 

31 de dezembro de 2018, comparado a R$ 52.918 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2017. Esse aumento de R$ 15.889 mil, ou 30,0%, é justificado pelo aumento das margens e 

redução de despesas operacionais e administrativas gerando maiores rentabilidades. 

Caixa líquido (aplicado nas) gerado nas atividades de investimento 

O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$ 40.267 mil no exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$ 37.494 mil no exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2017. Esse aumento de R$ 2.773 mil, ou 7,4%, é justificada por investimentos 

no curso normal das operações e dentro dos gastos médios da Companhia. 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento  

O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento totalizou o desembolso de R$ 1.128 mil 

no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a maior captação de R$ 5.223 
mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa geração de caixa pela atividade de 

financiamento de R$ 6.351 mil, ou 121,6%, é justificada por alongamento da dívida com 

captações e amortizações dos financiamentos para a manutenção dos investimentos e capital de 

giro da Companhia. 
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10.2 - Resultado operacional e financeiro 

(a) Resultados das operações do emissor 

(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

Entendemos que a base de sustentação das receitas da Companhia, consequentemente de suas 
operações, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e nos exercícios sociais findos 

em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, foram as seguintes: 

Venda de mercadorias 

As receitas com venda de mercadoria são provenientes de vendas principalmente de produtos 

alimentares e uma outra parte de produtos não-alimentares realizadas para nossos clientes por 
meio de: (i) nossas lojas físicas no segmento de varejo e atacado de autosserviço; e (ii) 

plataforma de e-commerce.  

Outras receitas operacionais 

Outras receitas incluem receitas derivadas principalmente de (i) verbas comerciais devido a 

centralização de entregas dos fornecedores no nosso centro de distribuição, e (ii) receitas 
derivadas de créditos tributários de ICMS, PIS e COFINS de diversos produtos de insumos para 

composição dos produtos comercializados.  

Impostos sobre vendas e sobre a renda 

Os impostos sobre vendas provenientes sobre as mercadorias vendidas, são predominantemente 

de tributos estadual e federal, tais como: ICMS, PIS e COFINS, e são calculados e reconhecidos 

a medida que os estoques são vendidos aos nossos clientes. 

A despesa de imposto de renda inclui o imposto de renda e contribuição social corrente e diferido. 
Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam 

relacionados a uma combinação de negócios ou a itens reconhecidos diretamente no patrimônio 
líquido ou em outros resultados abrangentes. 

(ii) Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais 

Os resultados de nossas operações são fortemente dependentes das condições macroeconômicas 

do país e foram e continuarão a serem são influenciadas pelos seguintes fatores: 

(i) Crescimento real do Produto Interno Bruto e poder de compra do consumidor: o 
consumo das famílias compõe mais de 60% do PIB brasileiro, sendo este um 

termômetro preciso para medir o desempenho da atividade econômica do país, 

principalmente do varejo. O PIB apresentou as seguintes variações nos anos de 2019, 

2018 e 2017: 1,1%, 1,3% e 1,3% respectivamente.  

(ii) Inflação: impactam diretamente nossas despesas, como salários, contratos de 
aluguéis, frete e materiais de consumo, que em sua maioria, são reajustados 

anualmente por meio de índices como INPC, IGP-M e IPCA. O IPCA, inflação oficial 

do Brasil, apresentou variação de 0,1%, 4,31%, 3,75%, 2,95% no período de seis 
meses findo em 30 de junho de 2020 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente.  

(iii) Câmbio: A taxa de câmbio afeta diretamente nosso resultado operacional, sobretudo 

no custo de mercadoria vendida, formado em parte por produtos importados, 2,8% 
da receita bruta de produtos em 30 de junho de 2020. Além disso, nossos 

fornecedores também são impactados pela taxa de câmbio, elevando nossos custos 

indiretamente.  
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(iv) Indicadores de desemprego e renda: O setor varejista no Brasil é sensível a reduções 

no poder de compra dos consumidores, sendo que, a taxa de desemprego é um 
indicador com um impacto direto sobre o poder de compra dos nossos clientes. A 

taxa média anual de desemprego no Brasil em 2019 foi de 11,9%, (em comparação 
com 12,3% em 2018 e 12,7% em 2017). Um prolongamento da recessão atual 

poderia resultar em uma queda ainda maior do consumo do agregado familiar como 

resultado da elevada taxa de desemprego. Por outro lado, o aumento do consumo 
no Brasil é, muitas vezes, associado a uma diminuição na taxa de desemprego em 

combinação com um aumento na renda e no nível de distribuição da renda. 

(b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 

inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

Temos sido, historicamente, capazes de repassar para nossos clientes variações positivas e 

negativas nos custos de nossos produtos. Tais variações podem ser causadas pela taxa de 

inflação, taxa de juros, taxa de câmbio e outros elementos que impactam os custos de produção 

por parte de nossos fornecedores.  

(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 do 

emissor 

Como qualquer negócio, somos diretamente impactados pelas condições macroeconômicas do 
Brasil. A oferta de crédito, renda e o poder de compra de nossos clientes são afetados pela 

inflação, taxa de juros, índice de desemprego, implicando em sua propensão de consumo, 

capacidade de pagamento e confiança no cenário econômico futuro do país.  

O aumento da inflação além de encarecer os custos de mercadorias e nossas despesas, também 
implica em uma diminuição do poder de compra por parte da população, tornando-os menos 

propensos ao consumo e mais pessimistas em relação ao panorama econômico no curto prazo 

do país. A alta da taxa de juros básica da economia por sua vez, pode levar ao desaquecimento 
da economia como um todo, sobretudo do consumo das famílias, impactando nossas receitas. 

No entanto, as mudanças demográficas e sociais são contrapontos que fazem com o que o 
mercado de varejo seja resiliente, mesmo em períodos de recessão econômica. Por termos uma 

parcela pequena de produtos importados, temos uma menor exposição à variação cambial, 

porém, nossos fornecedores podem ser afetados de uma forma mais acentuada, repassando 
essas variações em seus custos, afetando nossas margens e/ou nossa rentabilidade de forma 

indireta. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações 

financeiras 

(a) Introdução ou alienação de segmento operacional 

Até o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 a Companhia possuía apenas um 

segmento operacional.  

A partir de 1º de janeiro de 2018, as atividades da Companhia são exercidas por meio de dois 

segmentos operacionais, conforme divulgados em suas demonstrações financeiras, sendo eles: 

(i) varejo, e (ii) atacado de autosserviço.  

As informações dos segmentos da Companhia em 30 de junho estão incluídas no quadro a seguir  

  Varejo  Atacado  Eliminações / Outros  Total 

Descrição  
30.06.2

0 
 

30.06.1
9 

 
30.06.2

0 
 

30.06.1
9 

 
30.06.2

0 
 

30.06.1
9 

 
30.06.2

0 
 

30.06.
19 

                 

Receita líquida de vendas  
1.199.86

5 
 

1.080.93
1 

 97.169  58.851  (178)  6  
1.296.85

6 
 

1.139.7
88 

Custo das vendas  
(863.726

) 
 

(776.073
) 

 (84.611)  (49.757)  -    
(948.337

) 
 

(825.83
0) 

Lucro bruto  336.139  304.858  12.558  9.094  (178)  6  348.519  313.958 

Depreciação e amortização  (23.080  (22.989)  (1.232)  (1.101)  -  -  (24.312)  
(24.090

) 

Equivalência patrimonial  361  134  -  -  (361)  (134)  -  - 

Demais despesas / receitas 
operacionais 

 
(260.135

) 
 

(233.943
) 

 (11.395)  (7.406)  1.041  -  
(270.489

) 
 

(241.34
9) 

Lucro operacional  53.285  48.060  (69)  587  502  (128)  53.7182  48.519 

Receitas financeiras  1.869  1.268  148  66  (122)  39  1.895  1.373  

Despesas financeiras  (26.466)  (29.036)  (2.364)  (1.607)  (241)  (137)  (29.072)  
(30.780

) 

Resultado financeiro líquido  (24.597)  (27.768)  (2.216)  (1.541)  (363)  (98)  (27.177)  
(29.407

) 

Lucro (prejuízo) antes do IR e 
CSLL 

 28.688  20.292  (2.285)  (954)  139  (226)  26.541  19.112 

IR e CSLL  (7.902)  (3.526)  2.196  219  (544)  (487)  (6.250)  (3.794) 

Lucro líquido (prejuízo) do 
período 

 20.786  16.766  (89)  (735)  (405)  (713)  20.291  15.318 

                 

                 

  Varejo  Atacado  Eliminações / Outros  Total 

  
30.06.2

0 
 

31.12.1
9 

 
30.06.2

0 
 

31.12.1
9 

 
30.06.2

0 
 

31.12.1
9 

 
30.06.2

0 
 

31.12.
19 

Ativo circulante  557.484  353.592  41.470  29.258   
      

34.812  
 193.343  

633.766 
 546.704 

Ativo não circulante  759.892  109.361  9.765  
        

9.841  
 

     
26.240  

  664.936  
795.897 

 
784.138

5 

Passivo circulante  516.211  246.745  20.625  22.799   
        

6.727  
 238.829   

543.563 
 508.373 

Passivo não circulante  445.774  2.366  -  
           

483  
 

      
16.784  

 405.997   
462.558 

 408.846 

Patrimônio Líquido  355.391  183.842  30.610       15.817      213.964   
423.542 

 
        

413.623  

                 

Descrição  Varejo  Atacado  Eliminações / Outros  Total 

  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018 

Receita   
2.269.76

6 
 

2.061.84
3 

 138.743  95.953  212  2.525  
2.408.72

1 
 

2.160.3
21 

Lucro bruto  644.908  572.744  18.128  15.480  212  2.525  663.248  588.879 

Depreciação e amortização  (47.532)  (14.727)  (2.296)  (849)  -  (7.073)  (49.828)  
(22.649

) 

Resultado de equivalência 
patrimonial 

 479  909      (479)  (909)  -  - 

Lucro operacional  124.000  99.585  (2.156)  (1.916)  875  2.587  122.719  98.386 

Resultado financeiro líquido  (49.555)  (35.697)  (1.266)  (2)  141  175  (50.680)  
(35.524

) 
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Lucro antes do imposto de 
renda e da contribuição 

 74.445  63.887  (3.422)  (1.918)  1.016  2.763  72.039  62.862 

IR e CSLL  -  -  -  -  -  -  (18.909)  
(16.255

) 

  74.445  63.887  (3.422)  (1.918)  1.016  2.763  53.130  46.607 

Lucro líquido (prejuízo) do 
exercício 

                

Ativo circulante                 

Ativo não circulante  323.592  290.011  29.258  21.820  193.854  193.343  546.704  505.174 

Passivo circulante  109.361  117.210  9.841  6.603  664.963  475.802  784.138  599.615 

Passivo não circulante  246.745  189.680  22.799  14.459  238.829  223.031  508.373  427.170 

Patrimônio Líquido  2.366  10.228  483  639  405.997  293.945  408.846  304.812 

  183.842  207.313  15.817  13.325  213.964  152.169  413.623  372.807 

Crescemos com a atividade predominantemente de varejo, o qual possuímos sólida 

experiência e conhecimento dos clientes nas cidades em que atuamos. Verificando as 
oportunidades de mercado, acreditamos que o segmento de atacado de autosserviço é um 

segmento atrativo para impulsionar o nosso crescimento, tendo em vista a eficiência 
operacional desse formato de lojas, devido ao mix de produtos reduzido e alto volume de 

vendas. O formato de lojas de atacado de autosserviço é uma tendência recente do setor de 

varejo alimentício brasileiro, já que apresenta margens superiores a outros formatos.  

Entendemos que este cenário gera uma enorme oportunidade para redes varejistas regionais 

como nós em função do conhecimento superior da região, e desta foram a partir de janeiro 
de 2018 inauguramos a primeira loja no formato de atacado de autosserviço e já contamos 

em 30 de junho de 2020 com três lojas em operação e uma em construção para inauguração 
no último trimestre de 2020. Desde o início das operações em 2018 vem apresentando um 

sólido crescimento nas vendas e rentabilidade crescente.  

(b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

Não houve nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, tampouco 

no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, constituição, aquisição ou alienação 

de participação societária. 

(c) Eventos ou operações não usuais 

Além do mencionado no item 10.9 deste Formulário de Referência sobre a COVID-19, não houve, 

durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e durante os exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, quaisquer eventos ou operações não 
usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera que 

venham causar efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados da Companhia. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfase no parecer 

do auditor 

A seguir, indicamos as alterações de políticas contábeis que foram adotadas pela primeira vez 
para o exercício de 2019 e consistentes com os próximos exercícios.  

(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis 

IFRS 16/CPC 06(R2) - "Arrendamentos": com essa nova norma, os arrendatários passam a 

ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para 
praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo 

ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor. 
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras 
dos arrendadores ficam substancialmente mantidos.  

Expedientes práticos aplicados  

Na adoção inicial do IFRS 16/CPC 06 (R2), o Grupo utilizou os seguintes expedientes práticos 

permitidos pela norma: uso de uma taxa única de desconto durante a vigência de um contrato 
em uma carteira de arrendamentos com características razoavelmente similares;  

• contabilização de arrendamentos operacionais com um prazo remanescente de menos 

de 12 meses em 1o de janeiro de 2019 como arrendamentos de curto prazo;  

• exclusão dos custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de direito de uso na data 
de aplicação inicial; e  

• utilização de análises retrospectivas para se determinar o período do arrendamento, 
quando o contrato incluir opções de prorrogação ou de rescisão do arrendamento.  

IFRIC 23/ICPC 22 - "Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda": essa 

interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro 
(IR/CS) correntes e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre 
tratamentos aplicados nos cálculos dos respectivos tributos.  

(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Para a adoção do IFRS 16/CPC 06(R2) - "Arrendamentos, os  efeitos de adoção inicial desta nova 
norma e os expedientes práticos empregados estão detalhados a seguir: 

Adoção inicial IFRS 16 / CPC 06(R2)  

O Grupo adotou o IFRS 16/CPC 6 (R2) de forma retrospectiva simplificada a partir de 1o de 
janeiro de 2019, e, portanto, não reapresentou as informações comparativas de 2018, conforme 

permitido pelas disposições específicas de transição da norma. O método de transição adotado 
seguiu os seguintes procedimentos: (i) o valor do passivo de arrendamento foi calculado com 

base no valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, descontados, 
utilizando a taxa incremental sobre empréstimos do Grupo, na data da aplicação inicial, e (ii) o 

valor do ativo de direito de uso na data de aplicação inicial foi mensurado pelo valor do passivo 

de arrendamento. As reclassificações e os ajustes decorrentes da nova norma de arrendamento 

foram, portanto, reconhecidos no balanço patrimonial de abertura em 1o de janeiro de 2019.  

Na adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2), o Grupo reconheceu os passivos de arrendamento 

envolvendo arrendamentos que já haviam sido classificados como "arrendamentos operacionais" 

seguindo os princípios do IAS 17 - "Arrendamentos". Esses passivos foram mensurados ao valor 
presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes, descontados por meio da taxa 

incremental sobre empréstimo da arrendatária e utilizando-se o prazo de cada contrato 
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remanescente para identificar as taxas utilizadas. A taxa incremental sobre empréstimos foi 

mensurada levando-se em consideração o custo de captação ponderado do Grupo em janeiro de 
2019, o qual era de 145% do CDI. O CDI futuro, baseando-se no prazo remanescente de cada 

contrato, foi extraído oficialmente da Bolsa Mercantil de Futuros, BMF. A taxa incremental mínima 
apurada foi de 9,37% a.a. para contratos de 12 meses e a taxa incremental máxima foi de 
14,14% a.a. para o prazo de 240 meses.  

Para arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos financeiros, o Grupo 

reconheceu o valor contábil do ativo e do passivo de arrendamento imediatamente antes da 
transição ao valor contábil do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento na data da 

aplicação inicial. Os princípios de mensuração do IFRS 16/CPC 06 (R2) aplicam-se apenas após 
esta data.  

As remensurações dos passivos de arrendamentos foram reconhecidas como ajustes nos 
respectivos ativos de direito de uso imediatamente após a data da aplicação inicial.  

Quanto ao IFRIC 23/ICPC 22 - "Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda", a 
administração avaliou os principais tratamentos fiscais adotados pelo Grupo nos períodos em 

aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu que não há impacto 
significativo a ser registrado nas demonstrações financeiras, exceto pela reclassificação de 

passivos já registrados em Provisões para litígios para a Obrigações tributários no passivo não 
circulante no montante de R$ 53.870 em 1º de janeiro de 2019. 

Não há outras normas além das observadas que entraram em vigor para o exercício iniciado em 
1o de janeiro de 2019 e que tiveram impactos nas demonstrações financeiras do Grupo.  

(c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da Companhia em 

30 de junho de 2020, bem como, nos últimos três exercícios sociais foram emitidos sem ressalvas. 
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10.5 - Políticas contábeis críticas  

Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administração faça 

julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, 
despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base 

das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas 

poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou 

passivo afetado em períodos futuros.  

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 

razoáveis para as circunstâncias.  

Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as 

estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As 

estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 

contempladas a seguir: 

(a) Perda (impairment) do ágio 

Anualmente, a Companhia efetua a avaliação do valor recuperável do ágio contabilizado. Dessa 

forma, a administração avalia o valor recuperável do ágio considerado como uma única Unidade 
Geradora de Caixa (UGC), que é determinado com base em cálculos do valor em uso. Esses 

cálculos usam projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição social, 
baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela administração para um período de cinco 

anos. Os valores referentes aos fluxos de caixa posteriores ao período de cinco anos foram 
extrapolados com base nas taxas de crescimento estimadas. A taxa de crescimento não excede 

a taxa de crescimento média de longo prazo do setor.  

Durante o exercício de 2019, e com base nas estimativas da administração, não houve 

determinação de valores de perdas imputáveis ao ágio. 

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo 

menos os custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos os custos de vendas 

é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de 
mercado menos os custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado 

no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os 
próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda 

não tenha se comprometido ou, ainda, investimentos futuros significativos que melhorarão a base 

de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de 
desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa 

futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 

(b) Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais 

A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, trabalhistas e fiscais. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 

jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 

ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas 
e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como: prazo de prescrição 

aplicável, conclusão de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em 

novos assuntos ou decisões de tribunais. 

(c) Créditos tributários 
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A Companhia reconhece créditos tributários principalmente relacionados a ICMS, ICMS 

Substituição Tributária – ST, PIS e COFINS baseada na análise da legislação vigente e da 

jurisprudência atualizada, reforçada pela opinião legal dos seus assessores jurídicos externos. 

(d) Determinação do prazo de arrendamento e da taxa incremental  

Ao determinar o prazo do arrendamento, a administração considera todos os fatos e 

circunstâncias que criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação 

ou para o não exercício da opção de rescisão. As opções de prorrogação (ou períodos após as 
opções de rescisão) são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável 

de que o arrendamento será prorrogado (ou que não será rescindido).  

Para arrendamentos de lojas de varejo e atacado, os fatores a seguir normalmente são os mais 

relevantes: 

• Se a rescisão (ou não prorrogação) incorrer em multas significativas, é razoavelmente 

certo de que a Companhia irá efetuar a prorrogação (ou não irá efetuar a rescisão). 

• Se houver benfeitorias em imóveis de terceiros com saldo residual significativo, é 

razoavelmente certo de que a Companhia irá prorrogar (ou não rescindir) o 

arrendamento. 

• Adicionalmente, a Companhia considera outros fatores, incluindo as práticas passadas 
referentes aos períodos de utilização de tipos específicos de ativos (arrendados ou 

próprios) e de duração de arrendamentos e os custos e a disrupção nos negócios 

necessárias para a substituição do ativo arrendado. 

A taxa incremental foi mensurada levando-se em consideração o custo de captação ponderado 

da Companhia em janeiro de 2019, o qual era de 145% do CDI. O CDI futuro, baseando-se no 
prazo contratual remanescente de cada contrato, foi extraído oficialmente da Bolsa Mercantil de 

Futuros, BMF. A taxa incremental mínima apurada foi de 9,37% a.a. para contratos de 12 meses 

e a taxa incremental máxima foi de 14,14% a.a para o prazo de 240 meses. 

Essa avaliação é revisada caso ocorra um evento ou mudança significativa nas circunstâncias que 
afete a avaliação inicial e que esteja sob o controle do arrendatário, como por exemplo, se uma 

opção é de fato exercida (ou não exercida) ou se a Companhia fica obrigada a exercê-la (ou não 

exercê-la).  
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

(a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não 

aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:  

(i) Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

A Companhia possui contratos de locação para suas unidades operacionais e administrativas. 

Esses contratos foram reconhecidos inicialmente nas demonstrações financeiras da Companhia a 

partir de 1º de janeiro de 2019. Dessa forma, não há arrendamentos mercantis operacionais, 
ativos e passivos, que não aparecem no balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro 

de 2019 e em 30 de junho de 2020. 

(ii) Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos  

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantenha riscos e 

responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia referentes ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ao período de seis meses encerrado em 

30 de junho de 2020. 

(iii) Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços  

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos 

balanços patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2019 e ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. 

(iv) Contratos de construção não terminada  

Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços patrimoniais da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ao período de 

seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. 

(v) Contratos de recebimentos futuros de financiamentos  

Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços 

patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

e ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. 

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras  

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 

exercício social encerrado referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

e ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. 
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

(a) Como tais itens alteram ou poderão vir alterar as receitas, as despesas, o 
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações 

financeiras do emissor 

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ao período 

de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. 

(b) Natureza e o propósito da operação  

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ao período 

de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. 

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em 

favor do emissor em decorrência da operação  

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ao período 

de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. 
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10.8 - Plano de Negócios  

(a) Investimentos 

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

investimentos previstos  

O Plano de Investimentos da Companhia, para o ano de 2020 é de aproximadamente R$ 51 

milhões, para (i) abertura e reforma de lojas; e (ii) infraestrutura em TI, logística e outros projetos 

de melhoria da eficiência.  

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos  

A Companhia obtém recursos para as operações e investimentos, principalmente, por meio do 
nosso fluxo de caixa operacional, orçamento de capital, financiamentos bancários, antecipação 

de recebíveis, além de captação de recursos no mercado de capitais mediante a emissão de 

debêntures. 

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos  

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui desinvestimentos em 

andamento ou previsto. 

(b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, 
patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade 

produtiva do emissor  

Não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos já divulgados que devam 

influenciar materialmente na capacidade produtiva da Companhia.  

(c) Novos produtos e serviços 

(i) Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas  

Não possuímos pesquisas em desenvolvimento.  

(ii) Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimentos de 

novos produtos ou serviços  

Não possuímos gastos materiais para desenvolvimento de produtos e serviços. 

(iii) Projetos em desenvolvimento já divulgados  

Não possuímos projetos em desenvolvimento divulgados.  

(iv) Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos 

ou serviços  

Não aplicável.  
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10.9 - Outros fatores com influência relevante  

Impactos da COVID-19 em nossas atividades 

Devido a situação sem precedentes com a disseminação da pandemia de COVID-19, atribuímos 

como prioridade máxima e imediata a segurança e a saúde de nossos funcionários e clientes. Ao 
mesmo tempo temos a responsabilidade e o papel fundamental de garantir o fornecimento de 

alimentos e, portanto, adotamos diversas ações, dentre as quais destacamos as seguintes: 

• Implementação imediata de um comitê de crise que reuniu um conjunto de medidas de 
segurança abrangentes, tais como instalações de pias de higienização, álcool em gel e 

termômetros de aferição de temperatura nas entradas das lojas, barreiras de sanitização, 
máscaras e luvas, placas de acrílicos em locais de maior contato físico, distribuição de 

todos equipamentos de EPIs essenciais para proteção, sendo isso tudo em adição aos 

exigidos pelos órgãos de saúde pública, em todas as lojas, centro de distribuição, 

depósito e nos escritórios; 

• Cumprimento e rígidos protocolos em nossas lojas de esterilização e higienização de 

todos os equipamentos e locais com maior frequência, apoio e implantação de sinalização 
de distanciamento, organização de filas para entrada nas lojas com objetivo de evitar 

aglomerações para manter distância segura entre os clientes, aumento do número de 

caixas preferenciais aos idosos, e divulgação de informações em nossas lojas e redes 

sociais; 

• Controle de todos os estoques e principalmente de produtos mais sensíveis e prioritários, 

tais como alimentos de mercearia, produtos de higiene e limpeza, carnes e frutas e 

verduras, essenciais para o abastecimento das famílias de nossos clientes; 

• Desse o início da pandemia no Brasil que se instalou no dia 10 de março de 2020, 

iniciamos o processo de identificação e afastamento dos funcionários no grupo de risco. 
Com isso, fortalecemos e incrementamos mais de 700 pessoas no quadro de funcionários 

de lojas, centro de distribuição, depósito e escritórios, para dar suporte e complementar 

os funcionários afastados e remunerados que se encontram no grupo de risco; 

• Desenvolvimento acelerado de nossas capacidades no e-commerce, o qual houve 

expressivo crescimento da procura e do volume de vendas;  

• Negociações com fornecedores, com o objetivo de repactuação do valor ou alteração do 

prazo de pagamento, para equilibrar e conter os aumentos de despesas causados pela 

implantação de protocolos de segurança da pandemia de COVID-19; 

• Ações solidárias por meio de nosso Instituto para ajudar pessoas em situação de 

vulnerabilidade, com doações em produtos de cesta básica e camas para hospitais 

públicos nas cidades em que a Companhia possui estabelecimentos. 

A crise causada pela pandemia de COVID-19 iniciou-se nas duas últimas semanas do trimestre 

findo em 31 de março de 2020, com isso o cenário atual revelou padrões atípicos de compras no 
segmento de varejo que observou um aumento do valor do ticket médio e uma redução no 

número de quantidade de tickets, reflexo da estocagem de alimentos e compras mais 
concentradas. Já nosso segmento de atacado de autosserviço percebeu uma queda nas vendas 

para os transformadores e pequenos comércios, que foi gradualmente compensada pelo aumento 

nas vendas para consumidores finais e revendedores de produtos alimentares. Com isso no 
período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, nossa receita líquida de vendas foi de 

R$ 1.296.856 mil, enquanto no mesmo período de 2019 foi de R$1.139.788 mil, ou seja, tivemos 
um aumento de 13,8% da receita líquida de vendas.. Além disso, observamos um expressivo 

aumento em nossas vendas por meio do e-commerce. A participação do e-commerce em nossas 

vendas passou de 0,39% em 30 de junho de 2019 para 2,7% em 30 de junho de 2020, ou seja, 
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um aumento de 2,3 p.p. Além disso, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 

2020 tivemos um lucro líquido de R$20.291 mil e no mesmo período de 2019 o lucro líquido foi 
de R$15.319 mil, ou seja, um aumento de em 32,5%. Apesar de todos os desafios constatados 

e comentados, a nossa agilidade no estabelecimento de diversos protocolos de segurança 
garantiu a continuidade de nossas operações nas nossas lojas, as quais permaneceram abertas. 

Nosso negócio demonstrou bastante resiliência nesse período de pandemia com crescimento 

expressivo. Cuidamos da manutenção dos nossos acordos comerciais e as compras com os 
fornecedores, os contratos de arrendamento e alugueis com os proprietários dos imóveis onde 

estão instaladas nossas lojas foram mantidos, além de termos inaugurado duas novas lojas (Loja 
Três Lagos inaugurada em 25 de junho de 2020 e Loja Penápolis inaugurada em 9 de julho de 

2020) neste período tão desafiador. 

A Companhia continua acompanhando atentamente os impactos da pandemia da COVID-19 nos 

mercados mundiais e no mercado brasileiro e continua monitorando todos os possíveis impactos 

de curto, médio e longo prazo na Companhia, tomando as devidas medidas com relação a sua 

operação e manutenção da solidez de seu balanço. 

Para mais informações sobre as medidas adotadas pela Companhia e informações sobre o 
impacto do COVID-19 nas principais transações e indicadores financeiros da Companhia, vide 

seções 7.1 e 10.1 deste Formulário de Referência. 
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11.  Projeções 

11.1 - Projeções divulgadas e premissas 

Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é 

facultativa, desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, 
a Companhia optou por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer 

natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ele ou às suas atividades e às de 

suas controladas. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas 

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, a divulgação de projeções e estimativas é 
facultativa, desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, 

a Companhia optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de 

qualquer natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades. 
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12.  Assembleia e administração 

12.1 - Descrição da estrutura administrativa 

(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes 

que se reportam ao conselho de administração, indicando: 

Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 7 membros, todos 

eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 ano, sendo permitida a 
reeleição. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 ou 20%, o que for maior, 

deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo 
Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como 

conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também 
considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo Artigo 

141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador. 

O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios da 
Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, 

especialmente além de outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou pelo Estatuto Social. 
O estatuto social e o regimento interno do Conselho de Administração estabelecem as seguintes 

atribuições ao Conselho de Administração: 

(a) Definir as políticas e fixar as estratégias orçamentárias para a condução dos negócios, 
bem como liderar a implementação da estratégia de crescimento e orientação geral dos negócios 

da Companhia; 

(b) Eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições e designações; 

(c) Definir o número de cargos a serem preenchidos na Diretoria da Companhia, eleger seus 
Diretores, bem como atribuir aos Diretores suas respectivas funções, atribuições e limites de 

alçada não especificados neste Estatuto Social; 

(d) Aprovar orçamento da área de auditoria interna, e dos demais comitês de 

assessoramento, se e quando instaurados;  

(e) Avaliar o desempenho do Diretor Presidente e apreciar as avaliações de desempenho dos 
demais membros da Diretoria, bem como estruturar um plano de sucessão com relação ao Diretor 

Presidente e avaliar e supervisionar os planos de sucessão de membros da Diretoria; 

(f) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e 

quaisquer outros atos; 

(g) Criar e alterar as competências, regras de funcionamento, convocação e composição dos 

órgãos de administração da Companhia, incluindo seus comitês de assessoramento; 

(h) Distribuir a remuneração global fixada pela Assembleia Geral entre os Diretores, 

Conselheiros; 

(i) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso 

do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; 

(j) Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia; 

(k) Escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o disposto 

na legislação aplicável, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender 
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necessários sobre qualquer matéria. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho 

de Administração; 

(l) Manifestar-se sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e sobre as 

demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; 

(m) Aprovar a proposta da administração de distribuição de dividendos, ainda que intercalares 

ou intermediários, ou pagamento de juros sobre o capital próprio com base em balanços 

semestrais, trimestrais ou mensais; 

(n) Aprovar anualmente e rever o Orçamento Anual e o Plano de Negócios da Companhia e 

acompanhar a sua implementação, bem como quaisquer planos de estratégia, de investimento, 
anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansão da Companhia e o organograma de cargos e 

salários para a Diretoria e para os cargos gerenciais; 

(o) Manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral; 

aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas ou 

coligadas da Companhia; 

(p) Autorizar a emissão de ações e bônus de subscrição da Companhia, nos limites 

autorizados no Artigo 5 deste Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive preço e 
prazo de integralização, e deliberar, dentro dos limites do capital autorizado, sobre a emissão de 

debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da 

conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número de ações, podendo, ainda, 
excluir o direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures 

conversíveis em ações, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição 
pública ou em permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, ou ainda para fazer 

frente a planos de outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da 

Companhia, nos termos estabelecidos em lei; 

(q) Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou sobre 

o lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em ações de emissão da Companhia, 

para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação; 

(r) Aprovar a aquisição ou alienação de bens do ativo permanente e bens imóveis, bem como 
autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo permanente cujo valor individual (ou agregado, 

no caso de operações realizadas dentro de um período de 12 meses) seja superior a R$ 

1.000.000,00, salvo se a transação estiver contemplada no orçamento anual da Companhia; 

(s) Aprovar plano de participação de empregados e administradores nos resultados da 

Companhia e de concessão de benefícios adicionais a empregados e administradores vinculados 
ao resultado da Companhia, incluindo a outorga de opção de compra de ações, sem direito de 

preferência para os acionistas, nos termos de planos aprovados em Assembleia Geral; 

(t) Constituir Comitês Especiais e estabelecer os respectivos regimentos e competências; 

(u) Promover a divisão interna dos honorários mensais dos membros do Conselho de 

Administração e da Diretoria, quando forem fixados de forma global pelos acionistas; 

(v) Analisar periodicamente os índices de alavancagem financeira da empresa conforme 

definidos no plano de negócios da Companhia e deliberar sobre eventuais alterações dos limites 

de alavancagem previstos pelos acionistas; 

(w) Aprovar a constituição de qualquer subsidiária, coligada e/ou controlada; 

(x) Submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do 
exercício, bem como deliberar sobre a oportunidade de levantamento de balanços semestrais, ou 

em períodos menores, e o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes 
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desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou 

intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço 

anual ou semestral; 

(y) Decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, nos 

termos da legislação aplicável; 

(z) Autorizar a Diretoria a proferir votos, em nome da Companhia, nas Assembleias Gerais 

das sociedades por ela controladas, sobre as matérias elencadas neste artigo, quando aplicável. 

(aa) Aprovar a prestação de fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de 

terceiros, salvo quando em favor de subsidiárias ou sociedades controladas pela Companhia; 

(bb) Deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, bem como sobre a 

emissão de commercial papers, notas promissórias, bonds, notes e de quaisquer outros títulos 
de uso comum no mercado, para distribuição pública ou privada pela Companhia, suas condições 

de vencimento, amortização ou resgate, a época e as condições para pagamento dos juros, da 

participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou 

colocação; 

(cc) Autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias, bem 

como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros; 

(dd) Estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a prestação 

de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, de suas controladas e coligadas, bem como 
autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações 

próprias de valor superior ao valor de alçada da Diretoria; 

(ee) Aprovar a celebração, alteração ou rescisão de quaisquer transações com partes 

relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam do assunto; 

(ff) Aprovar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de 

títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital 

da Companhia, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas em cada 

período de 1 ano, em valor superior a R$ 10.000.000,00; e 

(gg) Conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados documentos 

possam ser assinados por apenas um Diretor, do que se lavrará ata no livro próprio. 

(hh) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações 

escriturais; 

(ii) aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Companhia e sua estrutura 

administrativa, incluindo, mas não se limitando ao: (a) Código de Conduta; (b) Política de 
Remuneração; (c) Política de Indicação e Preenchimento de Cargos de Conselho de 

Administração, comitês de assessoramento e diretoria estatutária; (c) Política de Gerenciamento 

de Riscos; (d) Política de Transações com Partes Relacionadas; (e) Política de Negociação de 
Valores Mobiliários; e (f) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a exclusivo critério, 

desde que obrigatórios pela legislação aplicável; e 

(jj) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer 

OPA que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, divulgado em até 15 dias da 
publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo: (i) sobre a conveniência e 

oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive 

em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos 
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas 

à aceitação da OPA disponíveis no mercado. 
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Cabe também ao Conselho de Administração criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos 

definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração 
e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia, sendo de sua competência a 

aprovação do regimento interno dos comitês ou grupos de trabalho eventualmente criados, bem 

como a eleição dos membros. 

Comitê de Auditoria 

O Comitê será composto por, no mínimo, três membros, indicados pelo Conselho de 

Administração, sendo: 

(i) ao menos, um membro independente, conforme definido pelo Regulamento do Novo 

Mercado; e 

(ii) ao menos um membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade 

societária, nos termos da regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários 

que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito 

do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos 

administradores das entidades auditadas e no relacionamento com os auditores 

independentes. 

Compete ao Comitê, dentre outras matérias: 

(i) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;  

(ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações 

financeiras; 

(iii) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos;  

(iv) supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras da 

Companhia; 

(v) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;  

(vi) avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das 

políticas internas da Companhia, incluindo a Política de Transações entre Partes Relacionadas; e 

(vii) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de 

dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia. 

Para o desempenho de suas funções, o Comitê disporá de autonomia operacional e dotação 
orçamentária, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, nos termos do 

Estatuto Social. 

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão 
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses 

regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem 

ser consultados 

O Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria possuem regimentos internos próprios, 

devidamente aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de agosto de 

2020.  

Os regimentos citados acima podem ser consultados no site da Companhia: 

www.ri.csdvarejo.com.br. 
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A Diretoria e o Conselho Fiscal, por sua vez, não possuem regimento interno. 

ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, 
suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos 

requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto 

A Companhia possui Comitê de Auditoria não estatutário. 

iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria 

independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços 
de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável 

pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, 

locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

Embora a Companhia não possua uma política formalizada de contratação de serviços extra- 
auditoria com o auditor independente, é responsabilidade do Conselho de Administração escolher, 

avaliar e destituir esses auditores. O Conselho de Administração deve assegurar que as 

demonstrações financeiras sejam auditadas por auditor independente com qualificação e 
experiência apropriada, instrumento fundamental para confiabilidade desses dados. 

Adicionalmente, o Conselho de Administração, com apoio do Comitê de Auditoria, deve assegurar- 
se de que os auditores cumpram as regras profissionais de independência, incluindo a autonomia 

financeira do respectivo contrato de auditoria. 

Para fins de avaliação do trabalho da auditoria independente, os auditores devem se reportar ao 
Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, informando quaisquer discussões 

havidas com a Companhia e a gestão sobre políticas contábeis críticas, mudanças no escopo dos 
trabalhos, deficiências relevantes e falhas significativas nos controles e tratamentos contábeis 

alternativos, avaliação de riscos e análise de possibilidade de fraudes. Ainda, o Conselho de 
Administração pode convocar seus auditores independentes e os de suas sociedades controladas 

direta ou indiretamente para prestar os esclarecimentos que entender necessários. 

(b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 
individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, 

em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o 
emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o 

documento pode ser consultado: 

Diretoria 

A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de 

Administração, será composta de, no mínimo, 3 e, no máximo, 8 membros, podendo cumular 
cargos, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Financeiro, 1 Diretor de Relações com Investidores 

e os demais sem designação específica, cuja designação será atribuída no ato de sua eleição. Os 

cargos de Diretor Presidente, de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores 

são de preenchimento obrigatório. 

Os Diretores serão eleitos pelo prazo de mandato de 1 ano, sendo admitida a reeleição. 

Compete à Diretoria, nos termos do Estatuto Social da Companhia:  

(a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social, as deliberações do Conselho de 

Administração e da Assembleia Geral e a legislação aplicável; 

(b) elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as 

demonstrações financeiras da Companhia acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, 

para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; 
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(c) propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de capital e o 

plano de negócios, revistos e aprovados anualmente; 

(d) deliberar sobre a instalação e o fechamento de filiais, depósitos, centros de distribuição, 

escritórios, seções, agências, representações por conta própria ou de terceiros, em qualquer 

ponto do País ou do exterior;  

(e) apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômico-

financeiro e patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas; 

(f) autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou 

subsidiárias integrais, cujo valor seja de até 5% do patrimônio líquido, ressalvados os contratos 
de leasing e de financiamento que tenham por objeto bens operacionais, para os quais não será 

necessária a autorização, sendo expressamente vedada a outorga de garantias a obrigações de 

terceiros e prestação de aval ou fiança em benefício de terceiros; e  

(g) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia 

Geral ou do Conselho de Administração. 

A Diretoria não possui regimento interno. 

Diretor Presidente 

Compete ao Diretor Presidente: (i) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias 

Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia; (iii) 

dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual e do plano de negócios da Companhia; (iv) 
coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da Companhia, no 

Brasil e no exterior; (v) coordenar as atividades dos demais Diretores da Companhia e de suas 
subsidiárias, no Brasil ou no exterior, observadas as atribuições específicas previstas no Social; 

(vi) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade 
institucional; (vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (viii) representar pessoalmente, 

ou por mandatário que nomear, a Companhia nas assembleias ou outros atos societários de 

sociedades das quais participar; e (ix) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, 

determinadas pelo Conselho de Administração.  

Diretor Financeiro  

Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas de 

finanças e contábil da Companhia; (ii) colaborar na elaboração do orçamento anual; (iii) dirigir e 
orientar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e administração de 

recursos, observando as políticas de hedge pré-definidas pelo Conselho de Administração; (iv) 

outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de 

Administração. 

Diretor de Relações com Investidores 

Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) coordenar, administrar, dirigir e 

supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como representar a Companhia 
perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3, o Banco Central do Brasil e 

os demais órgãos de controle e demais instituições relacionados às atividades desenvolvidas no 
mercado de capitais, no Brasil e no exterior; (ii) prestar informações ao público investidor, à CVM 

e B3, às demais Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários 

negociados, a agências de rating quando aplicável e aos demais órgãos relacionados às atividades 
desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (iii) 

manter atualizado os registros da Companhia perante à CVM e à B3; e (iv) outras atribuições que 

lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de Administração. 

Diretor sem Designação Específica 
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Diretor de Compras Indiretas: as suas atribuições são todas aquelas atinentes às compras 

indiretas da Companhia que exige conhecimento técnico na área de administração no âmbito das 

atividades da Companhia. 

Diretor de Operações: as suas atribuições são todas aquelas atinentes às operações, entre 
outras, da Companhia que exige conhecimento técnico na área de administração no âmbito das 

atividades da Companhia. 

Diretor de Marketing: as suas atribuições são todas aquelas atinentes às atividades de 
marketing da Companhia que exige conhecimento técnico na área de marketing no âmbito das 

atividades da Companhia. 

Diretor de Logística: as suas atribuições são todas aquelas atinentes às operações de logística 

da Companhia que exige conhecimento técnico na área de economia no âmbito das atividades 

da Companhia. 

Diretora de Recursos Humanos: as suas atribuições são todas aquelas atinentes às atividades 

de recursos humanos da Companhia que exige conhecimento técnico na área de psicologia no 

âmbito das atividades da Companhia. 

Diretor Comercial: as suas atribuições são todas aquelas às atividades comerciais e demais 
relacionadas da Companhia que exige conhecimento técnico na área de administração no âmbito 

das atividades da Companhia.  

(c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando 
se possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua 

aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede 

mundial de computadores onde o documento pode ser consultado: 

Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, 

será composto por, no mínimo, 3 membros e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número 

de suplentes, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo 
pela Assembleia Geral para mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar 

após a sua eleição, sendo permitida a reeleição. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, 
instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor. O Conselho Fiscal não possui 

regimento interno e, uma vez instalado, terá a competência disposta na legislação aplicável. 

Até a data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal ainda não havia sido instalado. O 

Conselho Fiscal não possui regimento interno.  

(d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração 
e de cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, 

em caso positivo 

Sim, há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e do comitê de 

auditoria que se reporta ao conselho de administração, conforme indicado abaixo. 

i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é 
feita somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus 

membros 

Conselho de Administração: com o objetivo de aprimorar continuamente a sua efetividade, 

auxiliando os próprios Conselheiros a analisarem suas contribuições bem como estabelecer planos 

de ação para o constante aperfeiçoamento do órgão, o Conselho de Administração realizará, no 
mínimo, uma vez a cada mandato, a avaliação formal do desempenho do próprio conselho, como 

órgão colegiado, de cada um de seus membros, individualmente, dos comitês, do Presidente do 
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Conselho e dos Diretores. 

Comitês: com o objetivo de aumentar continuamente a sua efetividade, o Comitê deverá realizar, 
no mínimo, uma vez a cada mandato, a sua autoavaliação e a avaliação do seu processo de 

funcionamento e a individual de seus membros. 

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 

Conselho de Administração: o processo de avaliação do Conselho de Administração é estruturado 

levando em consideração as principais responsabilidades específicas do órgão e temas 
normalmente tratados, como o monitoramento do desempenho da Companhia, a qualidade das 

decisões sobre alocação de recursos, o desenvolvimento do capital humano, o monitoramento 
dos riscos, o direcionamento estratégico, o desenvolvimento de inovação e visão de futuro, o 

fortalecimento dos valores e conduta ética; e a efetividade dos Comitês. A condução do processo 
de avaliação é de responsabilidade do Presidente do Conselho e é facultativa a utilização de 

assessoria externa especializada. 

Comitê de Auditoria: o processo de avaliação do Comitê de Auditoria é estruturado levando em 
consideração o desempenho do Comitê, incluindo sua eficácia e o cumprimento do Regimento 

Interno do Comitê de Auditoria.  

iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

Conselho de Administração: Os resultados consolidados das avaliações do Conselho, dos 
Conselheiros e dos Diretores serão divulgados a todos os membros do Conselho, sendo certo que 

os resultados das avaliações: (i) individuais dos Conselheiros serão disponibilizados à pessoa em 
questão e ao Presidente do Conselho; (ii) do Presidente do Conselho e dos Diretores serão 

também disponibilizados a todos os Conselheiros; e (iii) de cada Conselheiro e do Presidente do 

Conselho serão discutidos em sessões de feedback individuais. 

Comitê de Auditoria: Os resultados consolidados das avaliações serão disponibilizados a todos os 

membros do Comitê e do Conselho de Administração. O processo de avaliação é de 
responsabilidade do Coordenador do Comitê e os resultados das avaliações individuais serão 

disponibilizados à pessoa em questão, Coordenador do Comitê e ao Presidente do Conselho de 

Administração da Companhia. 

 v. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

A Companhia não contratou serviços de consultoria ou assessoria externos para auxiliar no 
procedimento de avaliação do Conselho de Administração, da Diretoria e dos Comitês de 

assessoramento ao Conselho de Administração, conforme aplicável.   



 

228 
 
SP - 28425566v1  

12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às Assembleias Gerais 

(a) Prazos de convocação 

A Companhia não adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação em relação ao 

previsto na legislação societária. A primeira convocação deve ser feita com, no mínimo, 15 dias 
de antecedência da data marcada para realização da Assembleia Geral, contado tal prazo da 

publicação do primeiro anúncio de convocação, do qual constará local, data e hora da assembleia 

e a respectiva ordem do dia. Caso a assembleia geral não se realize após a primeira convocação, 
será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de oito dias, 

conforme previsto no estatuto social da Companhia e no Artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.404/76, conforme alterada. 

(b) Competências 

A Companhia não adota prática diferenciada quanto às competências da Assembleia Geral. Assim, 

compete exclusivamente aos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral, nos termos 

do Estatuto Social e da Lei das Sociedades por Ações, deliberar sobre as seguintes matérias: 

(a) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando 

instalado, bem como definir o número de cargos a serem preenchidos no Conselho de 

Administração da Companhia; 

(b) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 

financeiras; 

(c) fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do 

Conselho Fiscal, se instalado; 

(d) reformar o Estatuto Social; 

(e) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação 
(inclusive incorporação de ações) da Companhia, ou de qualquer sociedade na Companhia, sobre 

a eleição e destituição de liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no 

período de liquidação, e o julgamento de suas contas e partilha do acervo social em caso de 

liquidação; 

(f) apresentar pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou de autofalência; 

(g) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos 

de ações; 

(h) aprovar planos de opção de compra de ações destinados a administradores, empregados 
ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores e 

empregados de sociedades controladas pela Companhia; 

(i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação 

do lucro do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio, 

com base nas demonstrações financeiras anuais; 

(j) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a distribuição 

de dividendos, ainda que intercalares ou intermediários, que excedam o dividendo obrigatório 
estabelecido no item “(e)” do Artigo 36 do Estatuto Social de 25% do lucro líquido, ou pagamento 

de juros sobre o capital próprio com base em balanços semestrais, trimestrais ou mensais; 

(k) deliberar sobre aumento ou redução do capital social, bem como qualquer decisão que 

envolva a recompra, resgate ou amortização de ações, em conformidade com as disposições do 

Estatuto Social, excetuada a disposição prevista no Parágrafo 1º do Artigo 6º do Estatuto Social; 
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(l) observadas as competências do Conselho de Administração dispostas no item (p) do 

Artigo 19 do Estatuto Social, deliberar sobre qualquer emissão de ações ou títulos conversíveis 

em ações; 

(m) deliberar acerca do cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;  

(n) dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações para saída do Novo 

Mercado; e 

(o) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. 

(c) Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à 

assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise 

Endereço Eletrônico: www.ri.csdvarejo.com.br  

Endereço Físico: Avenida Carlos Correia Borges, 1188, Jardim Guaporé, CEP: 87.060-000, na 

Cidade de Maringá, Paraná, República Federativa do Brasil 

(d) Identificação e administração de conflitos de interesses 

A Companhia não adota mecanismo específico para administração de conflitos de interesses em 
assembleias gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira. De 

acordo com tais regras, não é admitido o voto de acionista que tenha interesse conflitante com 

a matéria da ordem do dia.  

(e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de 

voto 

Os acionistas deverão apresentar, preferencialmente com 48 horas de antecedência, para melhor 

organização da Companhia: (i) um documento de identidade, caso o acionista seja pessoa física; 
(ii) os atos societários pertinentes que comprovem a representação legal e documento de 

identidade do representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; (iii) comprovante da 
participação acionária na Companhia emitido pela instituição depositária com data máxima de 5 

dias anteriores à Assembleia Geral; e (iv) se for o caso, procuração, nos termos do parágrafo 

primeiro do artigo 126 da Lei das S.A. 

(f) Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por 

acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, 
notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite 

procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico 

O Estatuto Social da Companhia não prevê nenhuma formalidade para aceitação de procurações 

outorgadas por acionistas.  

(g) Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, 
quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa 

reconhecimento de firma, notarização e consularização 

Todo acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral, nos termos da Lei das 

Sociedades por Ações e regulamentação da CVM. 

O Estatuto Social da Companhia não prevê nenhuma formalidade para aceitação do boletim de 
voto a distância, sendo aplicável o disposto na regulamentação e legislação brasileira quanto ao 

tema. 

(h) Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de 

voto a distância ou de participação a distância 
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A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de voto à distância ou de 

participação a distância próprio.  

(i) Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de 

deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do 

conselho fiscal no boletim de voto a distância 

A Companhia não adota prática diferenciada para inclusão de propostas de deliberação, chapas 

ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto 
a distância, aplicando-se o previsto na legislação societária. Nas assembleias em que o boletim 

de voto a distância for disponibilizado, desde que observados os percentuais mínimos de 
participação previstos nos Anexos 21-L-I e 21-L-II à Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 

de 2009 (“Instrução CVM nº 481/09”), conforme o caso, os acionistas terão a faculdade de 
solicitar a inclusão no boletim, (i) quando aplicável, candidatos ao conselho de administração e 

ao conselho fiscal da Companhia; e (ii) propostas de deliberação.  

As solicitações deverão observar o disposto no artigo 21-G da Instrução CVM nº 481/09 e virem 

acompanhadas dos seguintes documentos, conforme aplicável:  

(i)  as informações e documentos previstos nos artigos 8 a 21 da Instrução CVM nº 481/09 

sobre os candidatos e/ou a proposta de deliberação a ser incluída no boletim;  

(ii)  indicação das vagas a que os candidatos propostos concorrerão, conforme o caso;  

(iii)  documentos que comprovem a qualidade de acionista, mencionados no item 12.2 “g” 

deste Formulário de Referência;  

(iv)  documentos que comprovem a qualidade de acionista e a participação acionária requerida 

para a solicitação;  

(v)  no caso de inclusão de proposta, as informações descritas no Anexo 21-M-II-d da 

Instrução CVM nº 481/09 a respeito do acionista que solicitar a inclusão; 

(vi) no caso de inclusão de candidatos:  

(a) a qualificação completa do candidato; 

(b) no caso de candidatos ao Conselho de Administração: (b.1) declaração de 

independência, prevista no artigo 17, I, do Regulamento do Novo Mercado, por meio do qual o 
candidato deve atestar seu enquadramento em relação aos critérios de independência 

estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e, quando aplicável, deve contemplar as 

justificativas para as situações previstas no artigo 16, §2º, do Regulamento do Novo Mercado; e 
(a.2) declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações 

e da Instrução CVM 367, de 2002; 

(c) no caso de candidatos ao Conselho Fiscal, declaração de desimpedimento, nos termos 

do artigo 162, §2º, c/c art. 147 da Lei das Sociedades por Ações. 

Para requerer a inclusão de propostas ou candidatos, o acionista deverá, nos prazos para 
previstos no art. 21-L, §1º, da Instrução CVM nº 481/09, apresentar solicitação acompanhada da 

documentação pertinente ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia: (i) por 
correspondência encaminhada ao seguinte endereço: Avenida Carlos Correia Borges, 1188, 

Jardim Guaporé, CEP: 87.060-000, Maringá/PR, ou (ii) por e-mail (ri@csdvarejo.com.br). 

Esclarece-se que as solicitações de inclusão de propostas de deliberação, chapas ou candidatos 

a membros do conselho de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto a distância, 

acompanhadas dos documentos e informações acima descritos, devem ser enviadas pelas duas 
formas acima referidas (física e eletrônica), de sorte que: (i) o envio das solicitações de inclusões 
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de propostas de deliberação e de candidatos no boletim por e-mail não dispensa a necessidade 

de encaminhamento dessas propostas no endereço físico e nos prazos definidos, e (ii) o envio 
das solicitações de inclusões de propostas de deliberação e de candidatos no boletim de voto a 

distância no endereço acima indicado não dispensa a necessidade de encaminhamento dessas 

propostas no e-mail e nos prazos definidos. 

Em conformidade com o procedimento previsto no art. 21-N da Instrução CVM nº 481/09, a 

Companhia deverá comunicar ao acionista solicitante, em até 3 dias úteis contados do 
recebimento da solicitação de inclusão de propostas e/ou candidatos no boletim de voto a 

distância, por meio de envio de e-mail ao endereço indicado na referida solicitação, que: 

(i) a solicitação foi atendida, com a inclusão da proposta e/ou candidato no boletim 

de voto a distância a ser divulgado pela Companhia; ou 

(ii0) identificou-se a necessidade de retificação da solicitação, informando, nesse 

caso, os documentos e alterações necessários para referida retificação, que deverá ser 

providenciada pelo acionista nos prazos do artigo 21-L, § 1º da Instrução CVM nº 481/09. 

Por fim, nos termos do art. 21-O da Instrução CVM nº 481/09, a solicitação de inclusão pode ser 

revogada a qualquer tempo até a data de realização da assembleia geral, mediante comunicado 
escrito dos respectivos proponentes, endereçado ao Departamento de Relações com Investidores 

da Companhia. Nesse caso, os votos que já tiverem sido conferidos a tal proposta ou candidato 

serão desconsiderados. 

(j) Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de 

computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre 

as pautas das assembleias 

A Companhia não disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a 

receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.  

(k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do 

direito de voto a distância 

Não há outras informações, além das instruções disponibilizadas acima, necessárias à participação 

a distância e ao exercício do direito de voto a distância para as Assembleias Gerais Ordinárias da 

Companhia.   
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração 

(a) Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre 

número de reuniões ordinárias e extraordinárias 

O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, 
totalizando o mínimo de doze vezes ao ano, para revisar os resultados financeiros e demais 

resultados da Companhia e das sociedades por ela controladas, e para rever e acompanhar o 

orçamento e o plano anual de investimentos, e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre 

que necessário.  

(b) Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição 

ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho 

O Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Fundo de Investimento em 
Participações DVA Multiestratégia e o Fundo de Investimento em Participações MMC 

Multiestratégia celebraram, em 2 de setembro de 2010, o Acordo de Acionistas da Companha 

Sulamericana de Distribuição, por meio do qual foram fixadas as regras do relacionamento do 
Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, na qualidade de investidor e 

acionista da Companhia, com os acionistas controladores da Companhia, incluindo direitos e 
obrigações relativos à transferência de ações. Este Acordo de Acionistas estabelece o direito do 

Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia indicar membros para o 

conselho de administração da Companhia, bem como matérias sujeitas ao voto afirmativo do 
investidor. No entanto, este Acordo de Acionistas não estabelece ou vincula o exercício do direito 

de voto dos membros do conselho de administração.  

O Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia e o Fundo de Investimento em 

Participações MMC Multiestratégia celebraram, em 26 de fevereiro de 2010, o Acordo de 
Acionistas da Companhia Sulamericana de Distribuição, por meio do qual foram fixadas as regras 

referentes ao exercício do direito de voto dos acionistas na assembleias gerais da Companhia, 

incluindo a eleição dos membros do Conselho de Administração e aumentos e integralizações do 
capital social da Companhia e restrição à transferência de ações. Este Acordo de Acionistas prevê 

regras específicas que vinculam o direito de voto dos membros do conselho de administração 

indicados pelos acionistas signatários do acordo. 

Ambos os Acordos de Acionistas serão terminados caso a oferta pública inicial (IPO) da 

Companhia seja bem sucedida. 

(c) Regras de identificação e administração de conflitos de interesses 

A Companhia adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse no Conselho 
de Administração, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira, na Política 

de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de Interesse 

(“Política de Partes Relacionadas”) e no Regimento Interno do Conselho de Administração.  

Nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração, em caso de potencial conflito 

de interesse, os Conselheiros envolvidos no processo de aprovação que tenham um potencial 
conflito de interesse com a recomendação ou decisão a ser tomada, deverão declarar-se 

impedidos, explicando seu envolvimento na transação. O impedimento deverá constar da ata da 
reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre a transação, e o referido Conselheiro 

deverá se afastar, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações. Caso solicitado pelo órgão 

social que deliberar sobre a transação, tais pessoas impedidas poderão participar parcialmente 
da discussão, visando apenas proporcionar maiores informações sobre a operação e as partes 

envolvidas, devendo se ausentar da parte conclusiva da discussão, incluindo do processo de 

votação da matéria. 

Adicionalmente, a Política de Partes Relacionadas visa assegurar que todas as decisões, 

especialmente aquelas relacionadas às transações com partes relacionadas e outras situações 
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com potencial conflito de interesses envolvendo a Companhia sejam tomadas tendo em vista os 

interesses da Companhia e de seus acionistas e, ainda, sejam conduzidas dentro de condições 
de mercado e equidade de tratamento com terceiros, prezando pelas melhores práticas de 

governança corporativa, revestidas da devida transparência. 

Caso algum Conselheiro em situação potencial de conflito de interesses não manifeste a questão, 

qualquer outro membro do Conselho de Administração que tenha conhecimento da situação 

deverá fazê-lo. 

A ausência de manifestação voluntária de qualquer tomador de decisão será considerada violação 

aos princípios da boa governança corporativa e a esta Política, devendo tal comportamento ser 
levado ao imediato conhecimento do Conselho de Administração para tomada de decisão acerca 

das medidas cabíveis no caso concreto. 

(d) se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do 

conselho de administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo: 

i. órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o 
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o 

documento pode ser consultado 

A Companhia, possui uma política formal de indicação de membros do conselho de administração, 

dos comitês e da diretoria estatutária (“Política de Indicação”), aprovada por deliberação do 

Conselho de Administração da Companhia, em 3 de agosto de 2020. A Política de Indicação pode 

ser consultada no site de RI da Companhia: www.ri.csdvarejo.com.br.  

ii. principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de 
indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à 

seleção de seus membros 

O Conselho de Administração será formado por, no mínimo, 3 e, no máximo, 7  membros efetivos, 

sem suplentes, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 

ano sendo permitida a reeleição, conforme Estatuto Social. Dos membros do Conselho de 
Administração, no mínimo, 2 ou 20%, o que for maior, deverão ser “Conselheiros 

Independentes”, conforme a definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e 
observada a tabela abaixo para fins de referência de cálculo, devendo a caracterização dos 

indicados ao Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na 

Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) 
conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das 

Sociedades por Ações.  

Conforme disposto na Política de Indicação da Companhia, a indicação dos membros do Conselho 

de Administração deverá obedecer os seguintes critérios: (i) alinhamento e comprometimento 

com os valores e à cultura da Companhia, seu Código de Ética e Conduta e suas políticas internas; 
(ii) reputação ilibada; (iii) formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do 

Conselho de Administração, conforme descritas no Estatuto Social; (iv) experiência profissional 
em temas diversificados, tendo exercido previamente funções similares àquelas a serem 

desempenhadas em seu mandato; (v) estar isento de conflito de interesse com a Companhia; e 
(vi) disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e responsabilidade 

assumida, que vai além da presença nas reuniões do conselho e da leitura prévia da 

documentação.   
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de 

arbitragem 

A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e 
suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de 

Arbitragem do Novo Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou 

controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, 
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas no 

Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela B3, no Estatuto 
Social, nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, nas disposições da Lei nº 6.385, de 07 

de dezembro de 1976, conforme alterada, nas normas editadas pelo Conselho Monetário 
Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, no Regulamento do Novo Mercado e nos 

regulamentos da B3, no Contrato de Participação no Novo Mercado e nas demais normas 

aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, perante a Câmara de Arbitragem 
do Mercado, nos termos de seu Regulamento de Arbitragem. 
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12.5 / 12.6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal 

Nome 
Data de 

Nascimento 
Órgão administração 

Data de 
eleição 

Prazo do mandato 
Número de Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 
Data de 
posse 

Foi eleito pelo 
controlador 

Percentual de 
participação nas 

reuniões 

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 28/07/1964 Pertence apenas à Diretoria e ao Conselho 
de Administração 

30/04/2020 30/04/2021 3 

633.886.349-04  
Não Aplicável 

Empresário 33 - Conselheiro (Efetivo) e Dir. Presidente 30/04/2020 Sim 100% 

Vladimir Fortes dos Santos 01/01/1968 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2020 30/04/2021 3 

106.122.358-23  
Não Aplicável 

Contador 12 - Diretor de Relações com Investidores 30/04/2020 Sim 100% 

Mateus de Andrade 17/05/1965 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2020 30/04/2021 3 

056.349.998-20  
Não Aplicável 

Administrador de 
Empresas 

19 - Outros Diretores 30/04/2020 Sim 100% 

Thiago Lima Donald 10/06/1977 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2020 30/04/2021 3 

907.496.935-68  
Não Aplicável 

Publicitário 19 - Outros Diretores 30/04/2020 Sim 100% 

Geraldo Angelo Mendes Gontijo 
Barbosa 

01/06/1971 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2020 30/04/2021 2 

139.951.058-40  
Não Aplicável 

Economista 19 - Outros Diretores 30/04/2020 Sim 100% 

Cleide Nakashima 24/02/1976 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2020 30/04/2021 2 

198.648.228-61  
Não Aplicável 

Psicóloga 19 - Outros Diretores 30/04/2020 Sim 100% 

Marcos Alessandro Pozzi de 
Carvalho 

12/03/1977 Pertence apenas à Diretoria 30/04/2020 30/04/2021 2 

069.678.247-24  
Não Aplicável 

Administrador 19 - Outros Diretores 30/04/2020 Sim 100% 

Jefferson Nogaroli  22/06/1964 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração 

30/04/2020 30/04/2021 5 

633.886.349-04 Empresário 20 - Presidente do Conselho de 30/04/2020 Sim 100% 
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Nome 
Data de 

Nascimento 
Órgão administração 

Data de 
eleição 

Prazo do mandato 
Número de Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 
Data de 
posse 

Foi eleito pelo 
controlador 

Percentual de 
participação nas 

reuniões 

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função 

Não Aplicável Administração 

Paulo Sérgio Cardoso 16/09/1966 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração 

30/04/2020 30/04/2021 5 

581.346.119-15 
Não Aplicável 

Empresário 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/2020 Sim 100% 

Patrick Jacques Albert Ledoux 03/07/1963 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração 

30/04/2020 30/04/2021 5 

126.370.228-76 
Não Aplicável 

Administrador de 
Empresas 

22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/2020 Sim 100% 

Nelson Bechara 03/12/1969 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração 

30/04/2020 30/04/2021 5 

127.583.858-80 
Não Aplicável 

Engenheiro Conselho de Administração Independente 30/04/2020 Sim 100% 

Francisco Jose Nogaroli Neto 03/10/1979  Pertence apenas ao Conselho de 
Administração 

30/04/2020 30/04/2021  5 

004.723.119-05 
Não Aplicável 

Empresário 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/2020 Sim 100% 

José Paschoal Rossetti 18/09/1941 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração 

24/05/2019 24/05/2020  1 

016.391.880-53 
Pertence ao Comitê de Auditoria 

Economista Conselho de Administração Independente 
(Efetivo) 

24/05/2019 Sim 100% 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência 

Carlos Alberto Tavares Cardoso - 633.886.349-04  
Carlos Alberto Tavares Cardoso é Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia Sulamericana de Distribuição, tem 35 anos de experiência no 
setor varejista; é Ex-Presidente da APRAS (Associação Paranaense de Supermercado); Ex-Presidente da ACIM (Associação Comercial e Industrial de Maringá); Ex-
Conselheiro do grupo Gazin – Móveis e Eletros; e Membro do Conselho de Administração do Sicoob Metropolitano (Maringá); O Sr. Carlos Alberto Tavares Cardoso não 
ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 
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Nome 
Data de 

Nascimento 
Órgão administração 

Data de 
eleição 

Prazo do mandato 
Número de Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 
Data de 
posse 

Foi eleito pelo 
controlador 

Percentual de 
participação nas 

reuniões 

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função 

Vladimir Fortes dos Santos - 106.122.358-23  
Vladimir Fortes dos Santos é Contador e Mestre em Administração de Empresas pela Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. Possui MBA em Finanças e 
Controladoria pela FGV/Ohio University, e especialização em Varejo pelo PROVAR/USP. Experiência de mais de 20 anos em varejo e na área financeira e auditoria em 
empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Trajetória de carreira em empresas como Coopers & Lybrand Auditores Independentes (atual PWC), Walmart, IMC, 

Pernambucanas e Vulcabrás. Está na CSD desde 2017 a frente da área financeira e administrativa, liderando os departamentos de controladoria, tributário, planejamento 
financeiro, prevenção de perdas, jurídico, TI e tesouraria. O Sr. Vladimir Fortes dos Santos não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Mateus de Andrade - 056.349.998-20 Mateus de Andrade é bacharel em administração de empresas pela Associação Internacional de Estudos AIEC. Mateus foi, entre 2014 
e 2016, Diretor operacional na Via Varejo detentora das marcas Casas Bahia e Ponto frio, responsável por 102 lojas distribuídas nos estados: TO, MT, MS, GO, DF, HC de 6 
gerentes regionais, 102 gerentes de loja e 2.600 colaboradores. Atua como Diretor operacional na Companhia Sulamericana de Distribuição responsável por 57 lojas 
distribuídas em 26 cidades do PR e SP, HC 6 gerentes regionais e 57 gerentes de loja. O Sr. Mateus de Andrade não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do 
terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Thiago Lima Donald - 907.496.935-68  
Graduado em Publicidade e Propaganda, com MBA em Marketing pela FGV/RJ. Possui 14 anos de experiência em Marketing de Varejo de grande porte nacional e regional, 
com sólido conhecimento em gestão de estratégia promocional e posicionamento de marca. Passagem pela varejista Cencosud, e  na CSD, além de responsável direto por 
toda a estratégia de marketing, é responsável pela estratégia de CRM, através de identificação da venda e ferramentas de análise comportamental do cliente, e pelo 
desenvolvimento do Ecommerce. 
O Sr. Thiago Lima Donald não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Geraldo Angelo Mendes Gontijo Barbosa - 139.951.058-40  
 Geraldo Angelo Mendes Gontijo Barbosa é economista, pós-graduado em Gestão Estratégica pelo Inst. Tecnológico de Monterrey e com especialização em Supply Chain pelo 
MIT. Geraldo possui sólida carreira desenvolvida em empresas nacionais e multinacionais dos segmentos de Varejo, Bens de Consumo e Automotivo, com mais de 30 anos de 
experiência em Distribuição, Armazenagem, Compras e Logística. Foi responsável pela montagem, reestruturação e desenvolvimentos de equipes em grandes empresas como 
General Motors, Whirlpool, Grupo Zaffari e CSD. Possui consistente entrega de resultados em processos de Change Manangement e Turnaround de operações. Extensiva 
exposição internacional, tendo passado por duas expatriações, além de liderar negociações com clientes e fornecedores da Asia, Europa e EUA. 
O Sr. Geraldo Angelo Mendes Gontijo Barbosa não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
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Nome 
Data de 

Nascimento 
Órgão administração 

Data de 
eleição 

Prazo do mandato 
Número de Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 
Data de 
posse 

Foi eleito pelo 
controlador 

Percentual de 
participação nas 

reuniões 

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Cleide Nakashima - 198.648.228-61  
Cleide Nakashima é Psicóloga e Mestre em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Possui especialização em Gestão de Pessoas e Terapia 
Cognitiva Comportamental. Experiência de mais de 20 anos com a área de Recursos Humanos em empresas nacionais e multinacionais de grande porte atuando com 
desenvolvimento de alta liderança, cultura e diversidade. Trajetória de carreira em empresas como Deloitte, Vale, Sandvik, Odebrecht Internacional, Heineiken, Walmart e 
Zara. Atualmente está como Diretora de Recursos Humanos e Vice-Presidente de Assuntos Corporativos do Instituto da CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição.  
A Sra. Cleide Nakashima não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Marcos Alessandro Pozzi de Carvalho - 069.678.247-24 
Marcos Alessandro Pozzi é formado em Administração de Empresas pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá, possuindo pós-graduação em Gestão de Empresas pela 
Fundação Getulio Vargas e Master em Varejo pela FIA (Fundação Instituto de Administração) e PROVAR (Programa de Administração do Varejo) – SP. Marcos possui experiência 
de 19 anos em cargos de liderança no segmento Varejista e Fast Food, já tendo atuado na área operacional e comercial. Possui experiência em gestão de equipes operacionais 
e comerciais, tento atuado na gestão direta de mais de 600 colaborares diretores e indiretos, como Mc Donalds, GPA, Carrefour e CSD (1 ano e 4 meses).  
O Sr. Marcos Alessandro Pozzi de Carvalho não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Jefferson Nogaroli- 633.886.349-04 
Jefferson Nogaroli é Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sulamericana de Distribuição - CSD; Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Curitiba; 
Ex-Presidente da ACIM – Associação Comercial e Empresarial de Maringá, por dois mandatos; Ex-Presidente da FACIAP – Federação das Associações Comerciais do Paraná, 
por dois mandatos; Ex-Vice Presidente da CACB – Confederação das Associações Comerciais do Brasil; Ex-Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Paraná, por dois 
mandatos; Empresário do Ano em 1993; Recebeu a Comenda Américo Marques Dias em 2015; Ex-Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central Paraná - 

Unicoob; e Presidente do Conselho Consultivo do Grupo Nogaroli. 
O Sr. Jefferson Nogaroli não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Paulo Sérgio Cardoso - 581.346.119-15 
Paulo Sérgio Cardoso iniciou as atividades no ano de 1981 junto ao Supermercados Cidade Canção onde trabalhou em várias funções finalizando em Janeiro de 2010 na 
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função de Diretor Comercial. Em Fevereiro de 2010 iniciou o cargo de Diretor Comercial, o qual ocupou até Maio de 2012. Atualmente faz parte do Conselho de 
Administração da empresa. Atualmente ocupa os cargos de Presidente do conselho deliberativo do Centro Português de Maringá; e Diretor Tesoureiro da Sociedade Rural de 
Maringá. O Sr. Paulo Sérgio Cardoso não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 

na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Patrick Jacques Albert Ledoux - 126.370.228-76 
Patrick Jacques Albert Ledoux é formado pela Université de Liège (Bélgica 1981 - 1986) em administração de empresas e bacharelado em economia. De abril de 2007 até o 
presente momento é Sócio e Diretor da América Latina da Actis. Na Actis foi Presidente do PSC (Comitê de Seleção de Parceiros) e REMCO (Comitê de Remuneração) 
durante 3 anos. Patrick originou e executou os investimentos da Actis na Stone (adquirente comercial), Genesis (líder brasileira no segmento de Teste, Inspeção e 
Certificação voltado para o agronegócio), CNA (Curso de Inglês) e CSD (supermercado). Ele também é membro do conselho das três últimas empresas. O Sr. Patrick 
Jacques Albert Ledoux não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Nelson Bechara - 127.583.858-80 
Nelson Bechara é Engenheiro Mecânico pela Universidade Paulista (Dez 1993), Pós-Graduado em Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas onde cursou o CEAG 
(Dezembro 1996) e possui MBA pela University of Maryland (Maio 2001). Está na Actis há 8 anos, onde se integrou em Junho de 2012 como Diretor de Criação de Valor. Como 
Diretor de Criação de Valor, Nelson avalia os investimentos sob a ótica estratégica-operacional. Uma vez realizado o investimento, Nelson é responsável para liderar o 
desenvolvimento do negócio da empresa investida, na formação da governança, no time de gestão, na definição da estratégia do negócio e acompanhar a execução das 
transformações definidas. Durante este período, Nelson participou ativamente do desenvolvimento e da expansão da CSD, rede de Supermercados no noroeste do Paraná e 
interior de São Paulo, do CNA, atuou como CEO Interino do Grupo Scarlat, empresa de Bens Consumo do Setor de Higiene e Limpeza. Adicionalmente, Nelson participou do 
investimento e acompanha a evolução do Grupo Genesis e da ITS Seg Corretora de Seguros. Nelson é membro independente do Conselho de Administração da Companhia e 
membro do Comitê de Auditoria. 
O Sr. Nelson Bechara foi eleito Conselheiro Independente, de acordo com os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado. 
O Sr. Nelson Bechara não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Francisco Jose Nogaroli Neto - 004.723.119-05 
Francisco José Nogaroli Neto conta com mais de 25 anos de experiência no setor varejista. Desde agosto de 2014 é Diretor da área imobiliária do Grupo Nogaroli. Começou 
sua trajetória profissional na empresa de sua família e, com o decorrer do tempo se identificou com a área comercial (compras). Passou por todos os setores de compra, com 
destaque para as compras de commodities, mercearia e todas as áreas do setor de perecíveis, incluindo hortifrutigranjeiros e carnes. Na posição de Gerente comercial era 
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Nome 
Data de 

Nascimento 
Órgão administração 

Data de 
eleição 

Prazo do mandato 
Número de Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 
Data de 
posse 

Foi eleito pelo 
controlador 

Percentual de 
participação nas 

reuniões 

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função 

responsável por definir as ofertas anunciadas (todos os dias) em televisão, panfletos de curta duração, encartes e rádio, veiculadas por praça de atuação das lojas da rede. 
Nesse período participou ativamente na criação de diversas campanhas promocionais e de marketing. Contribuiu de forma determinante para a criação, desenvolvimento e 
formatação de contratos comerciais com fornecedores, bem como no seu aprimoramento contínuo, visando estabelecer as regras e o equilíbrio comercial e jurídico nas relações 
entre as partes. Atuou ainda com gestor de unidade de atacado com vendas de balcão, cestas básicas e natalinas e na gestão de uma indústria de produtos panificados 

assados e congelados.  
O Sr. Francisco Jose Nogaroli Neto não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

José Paschoal Rossetti - 016.391.880-53  
José Paschoal Rossetti é Economista, professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral, nos cursos MBA e em programas de gestão avançada, realizados em parceria com a 
INSEAD e com a Kellogg School of Management. Ex-professor titular dos Departamentos de Economia das seguintes escolas de Ensino Superior: Instituto Presbiteriano 
Mackenzie (Mackenzie), Pontifícia Universidade Católica - São Paulo (PUC-SP), Pontifícia Universidade Católica - Campinas (PUC-Campinas) e Escola de Administração de 
Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP FGV-SP). Autor de diversos livros, nas áreas de economia e governança corporativa, tendo mais de 200 artigos em publicações 
especializadas. Desde a segunda metade dos anos 70, atuou como consultor de mais de 50 grandes empresas, em análise de cenários para planejamento estratégico e 
estruturação de sistemas de governança corporativa. Atualmente, é membro dos Conselhos de Administração da Companhia, do Grupo Boticário, companhia do setor de 
varejo, da Química Amparo/YPÊ e da Manserv Investimentos e Participações S.A., companhia do setor de serviços de manutenção. É Presidente do Conselho de Administração 
das Usinas Santa Adélia, companhia do setor sucroenergético. Rossetti é membro independente do Conselho de Administração da Companhia e membro do Comitê de Auditoria. 
O Sr. José Paschal Rossetti foi eleito Conselheiro Independente, de acordo com os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado. 
O Sr. Jose não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Tipo de Condenação Descrição da Condenação 

Carlos Alberto Tavares Cardoso - 633.886.349-04 
N/A  

N/A 

Vladimir Fortes dos Santos - 106.122.358-23 
N/A  

N/A  

Mateus de Andrade - 056.349.998-20  
N/A  

N/A  

Thiago Lima Donald - 907.496.935-68 
N/A  

N/A  
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Nome 
Data de 

Nascimento 
Órgão administração 

Data de 
eleição 

Prazo do mandato 
Número de Mandatos 

Consecutivos 

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado 
Data de 
posse 

Foi eleito pelo 
controlador 

Percentual de 
participação nas 

reuniões 

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função 

Geraldo Angelo Mendes Gontijo Barbosa - 139.951.058-40 
N/A  

N/A  

Cleide Nakashima - 198.648.228-61 
N/A  

N/A  

Marcos Alessandro Pozzi de Carvalho - 069.678.247-24 
N/A  

N/A 

Jefferson Nogaroli- 633.886.349-04 
N/A  

N/A  

Paulo Sérgio Cardoso - 581.346.119-15 
N/A  

N/A  

Patrick Jacques Albert Ledoux - 126.370.228-76 
N/A  

N/A  

Nelson Bechara - 127.583.858-80 

N/A  

N/A  

Francisco Jose Nogaroli Neto - 004.723.119-05 
N/A  

N/A  

José Paschoal Rossetti - 016.391.880-53 
N/A 

N/A 
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12.7 / 12.8 - Composição dos comitês 

 

Nome Tipo de comitê Tipo de auditoria Cargo ocupado 
Data de 

nascimento 
Data posse Prazo mandato 

CPF 
Descrição outros 

comitês 
Profissão 

Descrição outros 
cargos ocupados 

Data eleição 
Número de 
Mandatos 

Consecutivos 

Percentual de 
participação nas 

reuniões 

Outros cargos e funções exercidas no emissor 

José Paschoal Rossetti Comitê de Auditoria Comitê de Auditoria 
Não Estatutário 

Membro do Comitê 
(Independente) 

18/09/1941 03/08/2020 0 

016.391.880-53 
 

N/A Economista N/A 03/08/2020 0 0 

Membro independente do Conselho de Administração 

Jhoni Maciel Comitê de Auditoria Comitê de Auditoria 
Não Estatutário 

Membro do Comitê 
(Efetivo) 

22/09/1983 03/08/2020 0 

046.116.299-70  N/A Contador N/A 03/08/2020 0 0 

Não Aplicável 

Nelson Bechara Comitê de Auditoria Comitê de Auditoria 
Não Estatutário 

Membro do Comitê 
(Independente) 

03/12/1969 03/08/2020 0 

127.583.858-80 
 

N/A Engenheiro  Membro Independente 
do Conselho de 
Administração 

03/08/2020 0 0 

Não Aplicável 

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações 

José Paschoal Rossetti - 016.391.880-53  
José Paschoal Rossetti é Economista, professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral, nos cursos MBA e em programas de gestão avançada, realizados em parceria com a 
INSEAD e com a Kellogg School of Management. Ex-professor titular dos Departamentos de Economia das seguintes escolas de Ensino Superior: Instituto Presbiteriano 
Mackenzie (Mackenzie), Pontifícia Universidade Católica - São Paulo (PUC-SP), Pontifícia Universidade Católica - Campinas (PUC-Campinas) e Escola de Administração de 
Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP FGV-SP). Autor de diversos livros, nas áreas de economia e governança corporativa, tendo mais de 200 artigos em publicações 
especializadas. Desde a segunda metade dos anos 70, atuou como consultor de mais de 50 grandes empresas, em análise de cenários para planejamento estratégico e 
estruturação de sistemas de governança corporativa. Atualmente, é membro dos Conselhos de Administração da Companhia, do Grupo Boticário, companhia do setor de 
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varejo, da Química Amparo/YPÊ e da Manserv Investimentos e Participações S.A., companhia do setor de serviços de manutenção. É Presidente do Conselho de Administração 
das Usinas Santa Adélia, companhia do setor sucroenergético. Rossetti é membro independente do Conselho de Administração da Companhia e membro do Comitê de Auditoria. 
O Sr. Jose não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Jhoni Maciel - 046.116.299-70 
Jhoni Maciel é Contador pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (Dez 2008). Atua na Certezza Consultoria Empresarial há 15 anos. É sócio na Certezza 
Consultoria onde está como Diretor desde 2016, atuando como Consultor Contábil e Tributário, com liderança de uma equipe de 50 consultores, e com o atendimento de 
diversos clientes de vários ramos de atividade econômica. Elaborou diversos laudos de Avaliação de Empresas, análises financeiras e contábeis.  Atua na consultoria 
especializada na área tributária, emitindo pareceres e opiniões legais, e buscando a otimização da apuração de tributos no atendimento de diversas empresas. O Sr. Jhoni 

Maciel não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Nelson Bechara - 127.583.858-80 
Nelson Bechara é Engenheiro Mecânico pela Universidade Paulista (Dez 1993), Pós-Graduado em Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas onde cursou o CEAG 
(Dezembro 1996) e possui MBA pela University of Maryland (Maio 2001). Está na Actis há 8 anos, onde se integrou em Junho de 2012 como Diretor de Criação de Valor. Como 
Diretor de Criação de Valor, Nelson avalia os investimentos sob a ótica estratégica-operacional. Uma vez realizado o investimento, Nelson é responsável para liderar o 
desenvolvimento do negócio da empresa investida, na formação da governança, no time de gestão, na definição da estratégia do negócio e acompanhar a execução das 
transformações definidas. Durante este período, Nelson participou ativamente do desenvolvimento e da expansão da CSD, rede de Supermercados no noroeste do Paraná e 

interior de São Paulo, do CNA, atuou como CEO Interino do Grupo Scarlat, empresa de Bens Consumo do Setor de Higiene e Limpeza. Adicionalmente, Nelson participou do 
investimento e acompanha a evolução do Grupo Genesis e da ITS Seg Corretora de Seguros. Nelson é membro independente do Conselho de Administração da Companhia e 
membro do Comitê de Auditoria. 
O Sr. Nelson Bechara foi eleito Conselheiro Independente, de acordo com os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado. 
O Sr. Nelson Bechara não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente 
exposta, nos termos da ICVM 301/99. 

Tipo de Condenação Descrição da Condenação 

José Paschoal Rossetti - 016.391.880-53 N/A  N/A  

Jhoni Maciel - 046.116.299-70 
N/A  

N/A  

Nelson Bechara - 127.583.858-80 
 N/A 

N/A 
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 

controladores 

 

Nome CPF 
Nome empresarial do emissor, 
controlada ou controlador 

CNPJ 
Tipo de parentesco com o 
administrador do emissor ou 
controlada 

Cargo 

Administrador do emissor ou controlada 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 633.886.349-
04  

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 
Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Diretor Presidente, membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 

Paulo Sergio Cardoso 581.346.119-
15 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 

Membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

Administrador do emissor ou controlada 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 633.886.349-
04  

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 
Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Diretor Presidente, membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 

Angela Maria Cardoso Camilo 006.702.179-
48 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 

Controlador Indireto 

Observação 

N/A  
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Administrador do emissor ou controlada 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 633.886.349-
04  

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 
Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 

Pessoa relacionada 

Graciela Maria Cardoso Camilo 808.921.089-
91 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 

Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

 

Administrador do emissor ou controlada 

Paulo Sergio Cardoso 581.346.119-
15 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 

Angela Maria Cardoso Camilo 006.702.179-
48 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 

Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

 

Administrador do emissor ou controlada 

Paulo Sergio Cardoso 581.346.119-
15 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 
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Graciela Maria Cardoso Camilo 808.921.089-
91 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 

Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

 

Administrador do emissor ou controlada 

Angela Maria Cardoso Camilo 006.702.179-
48 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 

Graciela Maria Cardoso Camilo 808.921.089-
91 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 

Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

 

Administrador do emissor ou controlada 

Jefferson Nogaroli 511.980.619-
87 

Companhia Sulamericana de 
Distribuição 

11.517.841/0001-
97 

Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 

Valdir Nogaroli Junior 668.688.159-
72 

Companhia Sulamericana de 
Distribuição 

11.517.841/0001-
97 

 

Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

Administrador do emissor ou controlada 
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Jefferson Nogaroli 511.980.619-
87 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 

Francisco José Nogaroli Neto 
004.723.119-
05 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 

Membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

 

Administrador do emissor ou controlada 

Jefferson Nogaroli 511.980.619-
87 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 

Jeane Nogaroli Guioti 619.641.669-
34 

Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 

 

Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

 
 

Administrador do emissor ou controlada 

Francisco José Nogaroli Neto 
004.723.119-05 Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-

97 
Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 

Valdir Nogaroli Junior 668.688.159-72 Companhia Sulamericana de Distribuição 11.517.841/0001-
97 
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Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

 
 

 

Administrador do emissor ou controlada 

Francisco José Nogaroli Neto 
004.723.119-
05 

Companhia Sulamericana de 
Distribuição 

11.517.841/0001-
97 

Irmão ou Irmã (1º grau por 
consanguinidade) 

Membro do Conselho de Administração e Controlador Indireto 

Pessoa relacionada 

Jeane Nogaroli Guioti 619.641.669-
34 

Companhia Sulamericana de 
Distribuição 

11.517.841/0001-
97 

 

Controlador Indireto 

Observação 

N/A  

 
 



 

249 
 

SP - 28425566v1  

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros 

 

Identificação CPF/CNPJ 
Tipo de relação do Administrador 
com a pessoa relacionada 

Tipo de pessoa relacionada 

Cargo/Função    

Exercício Social 31/12/2019 

Administrador do Emissor 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 633.886.349-04  Controle Controlada Direta 

Diretor e Quotista 

Pessoa Relacionada 

Incomar Empreendimentos Imobiliários Ltda. 12.720.273/0001/90   

Diretor e Quotista 

Observações 

N/A  

Administrador do Emissor 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 633.886.349-04  Controle  Controlada Indireta  

Diretor e Quotista 

Pessoa Relacionada 

Pighes Empreendimentos e Participações Ltda. 16.704.491/0001-91   

Diretor e Quotista 

Observações 

N/A  
 

Exercício Social 31/12/2018 

Administrador do Emissor 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 633.886.349-04  Controle Controlada Direta 
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Diretor e Quotista 

Pessoa Relacionada 

Incomar Empreendimentos Imobiliários Ltda. 12.720.273/0001/90   

Diretor e Quotista 

Observações 

N/A  
 

Administrador do Emissor 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 633.886.349-04  Controle  Controlada Indireta  

Diretor e Quotista 

Pessoa Relacionada 

Pighes Empreendimentos e Participações Ltda. 16.704.491/0001-91   

Diretor e Quotista 

Observações 

N/A  

Exercício Social 31/12/2018 

Administrador do Emissor 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 633.886.349-04  Controle Controlada Direta 

Diretor e Quotista 

Pessoa Relacionada 

Incomar Empreendimentos Imobiliários Ltda. 12.720.273/0001/90   

Diretor e Quotista 

Observações 

N/A  

Administrador do Emissor 

Carlos Alberto Tavares Cardoso 633.886.349-04  Controle  Controlada Indireta  

Diretor e Quotista 
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Pessoa Relacionada 

Pighes Empreendimentos e Participações Ltda. 16.704.491/0001-91   

Diretor e Quotista 

Observações 

N/A  
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de 

despesas suportadas pelos administradores 

A Companhia oferece seguro de responsabilidade civil de conselheiros e diretores, contratado 

junto à Berkley International do Brasil Seguros S.A. cujo limite máximo de garantia é de R$ 
15.000.000,00. O valor do prêmio líquido desta apólice foi de R$ 14.700,00 e o vencimento 

acontece em 15/04/2021.  

A apólice contratada possui coberturas, por exemplo, para responsabilidade trabalhista, tributária, 
previdenciária, concorrencial e consumerista, investigação formal, danos corporais, assessoria e 

acompanhamento de processos no exterior e advogados e contadores internos, risk manager e 

auditores internos.  

A apólice não possui cobertura para multas decorrentes de condenação penal ou em processo 
administração ou obrigações pecuniárias previstas em acordos para encerramento de processos 

administrativos. 

A Companhia não possui acordos de indenidade. 
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12.12 - Outras informações relevantes 

I. Assembleias Gerais da Companhia 

Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos 

três anos, (i) data de realização, (ii) quórum de instalação, e (iii) eventuais casos de instalação 

em segunda convocação:  

Evento Data 
Quórum de 
instalação 

Instalação em 
segunda 

convocação 

Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária 

17/03/2017 100% Não 

Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária 

27/04/2018 100% Não 

Assembleia Geral Extraordinária 24/09/2018 100% Não 

Assembleia Geral Extraordinária 18/12/2018 100% Não 

Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária 

24/05/2019 100% Não 

II. Informações relevantes sobre os membros da administração da Companhia e 

comitês de assessoramento 

Em atendimento ao item 4.5 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, para 

informações relevantes acerca dos membros da administração da Companhia, incluindo eventuais 
cargos por eles ocupados no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, comitês e órgãos 

executivos de outras sociedades e entidades, vide Seção 12 deste Formulário de Referência. 

 

III. Melhores práticas de governança corporativa segundo o IBGC 

O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBGC, objetiva tornar o ambiente organizacional e institucional 

brasileiro mais sólido, justo, responsável e transparente, estabelecendo recomendações para a 

criação de melhores sistemas de governança corporativa nas organizações, visando a otimizar o 

valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para o seu bom 

desempenho e longevidade. 

A Companhia está comprometida com as melhores práticas de governança corporativa, tendo 

aderido práticas recomendadas pelo IBGC, como por exemplo vedação ao uso de informações 

privilegiadas e existência de política de divulgação de informações relevantes; conselheiros com 

experiência em questões operacionais, financeiras e outros, além de experiência em participação 

em outros conselhos de administração; manutenção de um canal de denúncias para a 

apresentação de denúncias ou resolução de dilemas de ordem ética; e previsão estatutária para 

instalação de um conselho fiscal, entre outros. 

IV. Segmento de listagem do Novo Mercado  

A Companhia sujeita-se também às regras do Regulamento do Novo Mercado. Em 2000, a B3 

introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de governança 
corporativa, denominados Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as 
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companhias a seguir melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de 

divulgação de informações adicional em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de 
listagem são destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam 

voluntariamente a observar práticas de governança corporativa e exigências de divulgação de 
informações, além daquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam 

os direitos dos acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas aos acionistas. O Novo 

Mercado é o mais rigoroso deles, exigindo maior grau de práticas de governança corporativa 
dentre os três segmentos. As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, 

voluntariamente, a determinadas regras mais rígidas do que aquelas presentes na legislação 
brasileira, obrigando-se, por exemplo, a emitir apenas ações ordinárias; manter, no mínimo, 25% 

de ações do capital da Companhia em circulação; constituir um Comitê de Auditoria; aprovar 
regimento interno do Conselho de Administração e de seus comitês de assessoramento; instituir 

área de controles internos na Companhia, entre outros. A adesão ao Novo Mercado se dá por 

meio da assinatura de contrato entre a companhia, seus administradores e acionistas 
controladores e a B3, além da adaptação do estatuto da companhia de acordo com as regras 

contidas no Regulamento do Novo Mercado. Ao assinar os contratos, as companhias devem 
adotar as normas e práticas do Novo Mercado. As regras impostas pelo Novo Mercado visam a 

conceder transparência com relação às atividades e situação econômica das companhias ao 

mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de participação na 
administração das companhias, entre outros direitos. Além das informações descritas acima, não 

há outras informações relevantes que não tenham sido divulgadas nos demais subitens deste 

item 12. 
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13.  Remuneração dos administradores 

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não 

estatutária 

(a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de 
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data 

da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

A política de remuneração da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração em 3 de 

agosto de 2020, possui como princípios, objetivos e diretrizes principais: (i) atrair, recompensar, 
reter e incentivar executivos na condução de seus negócios de forma sustentável, observados os 

limites de risco adequados; (ii) proporcionar uma remuneração com base em critérios que 
diferenciem o desempenho, e permitam também o reconhecimento e a valorização da 

performance individual; e (iii) assegurar a manutenção de padrões compatíveis com as 

responsabilidades de cada cargo e competitivos ao mercado de trabalho referencial, 
estabelecendo diretrizes para a fixação de eventual remuneração e benefícios concedidos aos 

membros do Conselho de Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Comitês, incluindo 

empregados da Companhia e de suas controladas. 

(b) composição da remuneração 

(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

Conselho de Administração 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é dividida em: (i) remuneração fixa, 
a qual é alinhada com práticas de mercado; e (ii) plano de assistência médica executiva, sendo 

este de adesão opcional. Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração são 
obrigatoriamente reembolsados pelas despesas de locomoção e estadia necessárias ao 

desempenho de sua função. 

Diretoria Estatutária 

Os membros da Diretoria Estatutária têm sua remuneração dividida em: (i) remuneração fixa 

alinhada às práticas de mercado para posições de complexidade similar; (ii) remuneração variável 
atrelada ao desempenho corporativo (PLR), paga no exercício subsequente à aferição do 

resultado; e (iii) pacote de benefícios composto de plano de assistência médica, odontológica, 

aos diretores e dependentes cobertos. Adicionalmente, os membros da Diretoria Estatutária são 
obrigatoriamente reembolsados pelas despesas de locomoção e estadia necessárias ao 

desempenho de sua função.  

Nos exercício sociais de 2018 e 2017, alguns diretores da Companhia fizeram jus ao recebimento 

de valores à título de “cessação do cargo”. Em 2018, tais pagamentos foram efetuados em razão 

da eleição de diretores não-estatutários (contrados em regime de CLT) como diretores 
estatutários. Em 2017, tal pagamento foi efetuado em razão da rescisão do contrato de trabalho 

de um diretor não-estatutário. Nos dois exercícios, foram pagas as verbas rescisórias a tais 

diretores, de acordo com a legislação trabalhista. 

Diretoria Não-Estatutária 

Não há Diretoria Não-Estatutária. 

Conselho Fiscal 

Não há Conselho Fiscal instalado. 
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Comitês 

Os membros do Comitê de Auditoria que não desempenham outras funções na Companhia são 
elegíveis a uma remuneração fixa mensal. Os membros dos demais comitês não recebem 

remuneração específica pela atuação nestes. Adicionalmente, os membros dos Comitês são 
obrigatoriamente reembolsados pelas despesas de locomoção e estadia necessárias ao 

desempenho de sua função. 

(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

A tabela abaixo apresenta a proporção prevista de cada elemento na composição da remuneração 

total para os últimos três exercícios: 

31/12/2019 

 
Remuneração 

Fixa 
(%) 

Remuneração 
Variável (%) 

Benefícios 
(%) 

Cessação do 
cargo (%) 

Total (%) 

Conselho de 
Administração 

90,83% 0% 9,17% 0% 100% 

Diretoria 
Estatutária 

64,12% 30,73% 5,15% 0% 100% 

Diretoria não 
Estatutária 

0% 0% 0% 0% 0% 

Conselho Fiscal 0% 0% 0% 0% 0% 

Comitê de 
Auditoria 

0% 0% 0% 0% 0% 

31/12/2018 

 
Remuneração 

Fixa 
(%) 

Remuneração 
Variável (%) 

Benefícios 
(%) 

Cessação do 
cargo (%) 

Total (%) 

Conselho de 
Administração 

91,32% 0% 8,38% 0% 100% 

Diretoria 
Estatutária 

63,48% 29,20% 5,32% 1,99% 100% 

Diretoria não 
Estatutária 

0% 0% 0% 0% 0% 

Conselho Fiscal 0% 0% 0% 0% 0% 

Comitê de 
Auditoria 

0% 0% 0% 0% 0% 

31/12/2017 

 
Remuneração 

Fixa 
(%) 

Remuneração 
Variável (%) 

Benefícios 
(%) 

Cessação do 
cargo (%) 

Total (%) 

Conselho de 
Administração 

92,96% 0% 7,04% 0% 100% 

Diretoria 
Estatutária 

72,17% 20,59% 4,40% 2,85% 100% 

Diretoria não 
Estatutária 

0% 0% 0% 0% 0% 

Conselho Fiscal 0% 0% 0% 0% 0% 

Comitê de 
Auditoria 

0% 0% 0% 0% 0% 

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da 

remuneração 
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O valor global máximo a ser pago aos administradores a título de remuneração é determinado 

pela Assembleia Geral de Acionistas, estando a remuneração global máxima para tal público 
atendendo aos limites impostos pelo artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, assim como a 

remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, quando 

instalado. 

A remuneração total alvo individual dos Diretores Estatutários é determinada pelo Conselho de 

Administração com base em avaliações apresentadas pelo departamento de recursos humanos, 
pautadas em referências de mercado para posições de complexidade similar, podendo ser 

utilizadas na comparação empresas de seguros, resseguros ou do mercado geral, de acordo com 
a função. O Conselho de Administração também é responsável por determinar, anualmente, o 

índice de reajuste de honorários fixos. A remuneração variável, em dinheiro, é calculada como 
um múltiplo da remuneração fixa, sendo o critério acima também aplicável para este componente 

de remuneração. 

(iv) razões que justificam a composição da remuneração 

As razões que justificam a composição da remuneração paga aos administradores da Companhia 

são incentivos para a melhoria de sua gestão e a retenção de executivos, visando ganho pelo 

compromisso de resultados de curto e longo prazo. 

(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse 

fato 

Não há. 

(c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 

O principal indicador de desempenho da Companhia e dos Diretores é o EBITDA (Lucro antes dos 
juros, impostos, depreciação e amortização), sendo este o gatilho determinante para o 

pagamento de remuneração variável no exercício. A remuneração do Conselho de Administração 

não é impactada por indicadores de desempenho.  

(d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho 

Parcela significativa do valor total pago aos Diretores é recebida na forma de remuneração 

variável, a qual é consideravelmente impactada pelos indicadores de desempenho acordados 

junto ao Conselho de Administração no exercício, levando-se em conta os resultados históricos e 

o planejamento estratégico da Companhia.  

(e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor 

de curto, médio e longo prazo 

O formato da remuneração acima descrita procura incentivar os administradores da Companhia 

a buscarem a melhor rentabilidade dos projetos por ela desenvolvidos, de forma a alinhar os 

interesses dos colaboradores com os da Companhia. 

A remuneração variável anual dos Diretores estatutários leva em consideração a aplicação do 
fator EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), e é integralmente 

paga após a finalização do exercício social.  

(f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou 

controladores diretos ou indiretos 

A Companhia é responsável pelo pagamento da totalidade da remuneração dos membros da sua 
Administração. Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores 
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diretos ou indiretos. 

(g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor 

Não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 

societário. 

(h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para 

definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, 

indicando: 

(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, 

identificando de que forma participam 

A remuneração dos integrantes do Conselho e Diretoria sempre são discutidas em reuniões do 

Conselho de Administração.  

(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, 

indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, 

em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos 

A área de remuneração da diretoria de recursos humanos, fornece informações da base de dados 
de consultoria independente especializada em remuneração, com base em mercado selecionado 

pela Companhia para efeito de comparação. Com base nestas estatísticas, o Conselho toma a 

decisão da fixação da remuneração.  

(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a 

adequação da política de remuneração do emissor 

Anualmente e com base na pesquisa realizada por empresa de consultoria independente de 

remuneração. Para fins de verificar a adequação da política de remuneração, a empresa de 

consultoria independente realiza as seguintes análises: 

• Classificação de papéis: Entende a missão e responsabilidade de cada cargo incluso no 

escopo do projeto na estrutura e alinhar a mesma à estratégia atual de negócio, 

classificando e atribuindo o peso adequado a cada cargo frente às últimas alterações de 
estrutura que ocorreram.  

• Equidade Interna: Determina uma estrutura de cargos à partir da identificação e do 

estabelecimento do valor relativo dos mesmos frente ao negócio da empresa - “justiça 
interna”. 

• Competitividade Externa: Define a competitividade da remuneração da organização 

frente ao mercado em que atua e/ou deseja se comparar. 

• Suporte a Gestão: Proporciona aos gestores de uma ferramenta que oriente e suporte as 

decisões e a administração contínua da remuneração. 

Os critérios seguem inicialmente uma análise da descrição de cargo e conforme as 

responsabilidades e impacto no negócio, as pontuações são atribuídas. 

A consultoria já possui um “club survey” do varejo para avaliar se a remuneração está de acordo 

com o praticado no mercado.  
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e 

conselho fiscal  

Remuneração prevista para o Exercício Social em 31/12/2020  

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 7,00 8,00 - 15,00 

Nº de membros 
remunerados 

7,00 8,00 - 15,00 

Remuneração fixa 
anual 

    

Salário ou pró-labore 897.279,00 3.843.941,00 - 4.741.220,00 

Benefícios direto e 
indireto 

130.465,00 370.535,00 - 501.000,00 

Participações em comitês - - -  

Outros 394.752,00 768.682,00 - 1.163.434,00 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

 
 

Remuneração variável     

Bônus - - - - 

Participação de 
resultados 

- 1.947.096,00 - 1.947.096,00 

Participação em reuniões - - -  

Comissões - - -  

Outros - - -  

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

-  

Pós-emprego - -   

Cessação do cargo - -   

Baseada em ações 
(incluindo opções) 

- -   

Observação O número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria Estatutária 
e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de acordo 
com a média anual 
do número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

O número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria Estatutária 
e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de acordo 
com a média anual 
do número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

  

Total da remuneração 1.422.496,00 6.930.254,00 - 8.352.750,00 

 

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 5,08 7,75 0,00 12,83 
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Nº de membros 
remunerados 

5,08 7,75 0,00 12,83 

Remuneração fixa 
anual 

    

Salário ou pró-labore 1.001.181,00 4.289.057,12 - 5.290.238,12 

Benefícios direto e 
indireto 

145.490,91 413.211,04 - 558.701,95 

Participações em comitês - - - - 

Outros 440.524,30 857.811,42 - 1.298.335,72 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

 
 

Remuneração variável     

Bônus 0,00 300.000,00 - 300.000,00 

Participação de 
resultados 

0,00 2.167.008,00 - 2.167.008,00 

Participação em reuniões - - -  

Comissões - - -  

Outros - - -  

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

-  

Pós-emprego - -   

Cessação do cargo - -   

Baseada em ações 
(incluindo opções) 

- -   

Observação O número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria Estatutária 
e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de acordo 
com a média anual 
do número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

O número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria Estatutária 
e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de acordo 
com a média anual 
do número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

  

Total da remuneração 1.587.196,21 8.027.087,58 - 9.614.283,79 

 

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 6,00 7,00 0,00 13,00 

Nº de membros 
remunerados 

6,00 7,00 0,00 13,00 

Remuneração fixa 
anual 

    

Salário ou pró-labore 883.926,00 3.437.226,07 - 4.321.152,07 

Benefícios direto e 
indireto 

120.139,47 345.921,01 - 466.060,48 



 

261 
 
SP - 28425566v1  

Participações em comitês - - -  

Outros 380.698,80 687.445,21 - 1.068.144,01 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

 
 

Remuneração variável     

Bônus - - -  

Participação de 
resultados 

- 1.407.946,69 - 1.407.946,69 

Participação em reuniões - - -  

Comissões - - -  

Outros - - -  

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

-  

Pós-emprego - -  - 

Cessação do cargo - 129.603,70  129.603,70 

Baseada em ações 
(incluindo opções) 

- -  - 

Observação O número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria Estatutária 
e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de acordo 
com a média anual 
do número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

O número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria Estatutária 
e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de acordo 
com a média anual 
do número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

  

Total da remuneração 1.384.764,27 6.008.142,68 - 7.392.906,95 

 

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 5,08 6,66 0,00 11,74 

Nº de membros 
remunerados 

5,08 6,66 0,00 11,74 

Remuneração fixa 
anual 

    

Salário ou pró-labore 868.303,12 3.345.937,84 - 4.214.240,96 

Benefícios direto e 
indireto 

95.021,13 245.894,48 - 340.915,61 

Participações em comitês - - -  

Outros 386.071,22 689.187,56 - 1.075.258,78 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

 
 

Remuneração variável     

Bônus - - -  
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Participação de 
resultados 

- 1.151.211,00 - 1.151.211,00 

Participação em reuniões - - -  

Comissões - - -  

Outros - - -  

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

Outros: refere-se à 
contribuição 
patronal do INSS. 

-  

Pós-emprego - -   

Cessação do cargo - 159.255,16  159.255,16 

Baseada em ações 
(incluindo opções) 

- -   

Observação O número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria Estatutária 
e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de acordo 
com a média anual 
do número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

O número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria Estatutária 
e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de acordo 
com a média anual 
do número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

  

Total da remuneração 1.349.395,47 5.591.486,04 - 6.940.881,51 
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e 

conselho fiscal 

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2020) 

 
Conselho de 
Administraç

ão 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 7,00 8,00 0,00 15,00 

Nº de membros remunerados 0,00 8,00 0,00 8,00 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 0,00 - 0,00 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 0,00 - 0,00 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas sejam atingidas 

0,00 0,00 - 0,00 

Participação nos resultados     

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 823.067,80 - 823.067,80 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 1.947.096,00 - 1.947.096,00 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas sejam atingidas 

0,00 1.947.096,00 - 1.947.096,00 

 

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2019 

 

Conselho de 

Administraçã
o 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 5,08 7,75 0,00 12,83 

Nº de membros remunerados 0,00 7,75 0,00 7,75 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 0,00 - 0,00 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 0,00 - 0,00 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas fossem atingidas 

 0,00 - 0,00 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

0,00 0,00  0,00 

Participação nos resultados   -  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 722.336,00 - 722.336,00 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 4.334.016,00 - 4.334.016,00 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas fossem atingidas 

0,00 2.167.008,00 - 2.167.008,00 
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Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

0,00 2.167.008,00 - 2.167.008,00 

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2018 

 
Conselho de 
Administraçã

o 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 6,00 7,00 0,00 13,00 

Nº de membros remunerados 0,00 7,00 0,00 7,00 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 0,00 - 0,00 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 0,00 - 0,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

 0,00 - 0,00 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

0,00 0,00  0,00 

Participação nos resultados   -  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 759.062,66 - 759.062,66 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 4.554.376,00 - 4.554.376,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

0,00 2.277.188,00 - 2.277.188,00 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

0,00 1.407.946,69 - 1.407.946,69 

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2017 

 
Conselho de 
Administraçã

o 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 5,08 6,66 0,00 11,74 

Nº de membros remunerados - 6,66 0,00 6,66 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 0,00 - 0,00 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 0,00 - 0,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

 0,00 - 0,00 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

0,00 0,00  0,00 

Participação nos resultados   -  
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Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 575.605,50 - 575.605,50 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

0,00 33.453.633,00 - 33.453.633,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

0,00 1.726.816,50 - 1.726.816,50 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

0,00 1.151.211,00 - 1.151.211,00 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e 

diretoria estatutária 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em 

ações. 
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria 

estatutária 

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía um plano de remuneração 

baseada em ações. Assim, nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela Companhia 
aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos 

administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais e nem no exercício social 

corrente.  
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de 

administração e pela diretoria estatutária 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em 

ações .  
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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 

Não aplicável, tendo em vista que nenhuma opção de compra de ações foi outorgada pela 

Companhia aos seus administradores e não houve qualquer exercício de opção de compra de 

ações pelos administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais. 

  



 

270 
 
SP - 28425566v1  

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 

13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em 

ações. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, 

detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão  

 

Exercício encerrado em 31/12/2019 

Sociedade 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Companhia 
Sulamericana de 

Distribuição 

0 0 0 0 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do 

conselho de administração e aos diretores estatutários 

A Companhia não patrocina plano de previdência complementar em benefício de seus membros 

do Conselho de Administração ou Diretores Estatutários. 
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal 

Valores anuais 

 Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Nº de membros 7,75 7,00 6,66 5,08 5,00 5,08 0,00 0,00 0,00 

Nº de membros 
remunerados 

7,75 7,00 6,66 5,08 5,00 5,08 
0,00 0,00 0,00 

Valor da maior 
remuneração 
(Reais) 

1.366.236,30 1.172.840,13 1.064.298,08 1.001.063,93 891.388,56 844.473,80 - - - 

Valor da menor 
remuneração 
(Reais) 

751.326,60 666.137,24 700.451,24  104.856,60 101.956,80 101.956,80  - - - 

Valor médio da 
remuneração 
(Reais) 

1.035.753,20 858.306,10 839.562,47 
312.440,20 276.952,85 265.629,03 - - - 

Observação 

Diretoria Estatutária 

31/12/2019 O valor da maior remuneração anual individual de cada órgão foi recebido por membros que exerceram suas funções na Companhia por 12 meses. 
Para apuração do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão, foram desconsiderados os membros que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 

31/12/2018 O valor da maior remuneração anual individual de cada órgão foi recebido por membros que exerceram suas funções na Companhia por 12 meses. 
Para apuração do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão, foram desconsiderados os membros que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 

31/12/2017 O valor da maior remuneração anual individual de cada órgão foi recebido por membros que exerceram suas funções na Companhia por 12 meses. 
Para apuração do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão, foram desconsiderados os membros que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 

Conselho de Administração 

31/12/2019 O valor da maior remuneração anual individual de cada órgão foi recebido por membros que exerceram suas funções na Companhia por 12 meses. 
Para apuração do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão, foram desconsiderados os membros que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 

31/12/2018 O valor da maior remuneração anual individual de cada órgão foi recebido por membros que exerceram suas funções na Companhia por 12 meses. 
Para apuração do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão, foram desconsiderados os membros que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 
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31/12/2017 O valor da maior remuneração anual individual de cada órgão foi recebido por membros que exerceram suas funções na Companhia por 12 meses. 
Para apuração do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão, foram desconsiderados os membros que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso 

de destituição do cargo ou de aposentadoria 

Exceto pelos benefícios descritos no quadro 13.1, não há qualquer arranjo contratual nem 

qualquer instrumento que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os 

membros do Conselho de Administração e da Diretoria em caso de desligamento de suas funções. 

Para maiores informações sobre mecanismos de indenização para os administradores, vide item 

12.11 deste Formulário de Referência. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do 

conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores 

 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Exercício encerrado em 
31/12/2019 

84,86% 30,73% 0% 

Exercício encerrado em 
31/12/2018 

85,27% 37,09% 0% 

Exercício encerrado em 
31/12/2017 

84,26% 49,85% 0% 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados 

por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam 

Os administradores da Companhia não recebem qualquer remuneração em virtude de qualquer 

razão que não a função que ocupam. 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida 

no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle 

comum e de controladas do emissor 

Não aplicável, tendo em vista que, nos três últimos exercícios sociais, os administradores da 
Companhia não receberam remuneração de seus controladores, diretos ou indiretos, de 

sociedades sob controle comum e de suas controladas. 
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13.16 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 13. 
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14.  Recursos humanos 

14.1 - Descrições dos recursos humanos 

(a) número de empregados (total, por grupos com base na atividade 

desempenhada e por localização geográfica)  

Atividade 
30/06/2020 

PR SP MS Total 

Administrativo 237 25 2 264 

Diretoria/executivo 8 0 0 8 

Especialista 13 0 0 23 

Gerente 92 23 3 117 

Operacional 3.941 1.904 306 6.161 

Supervisor 123 32 3 158 

Técnico 1.122 526 72 1.720 

Total 5.539 2.510 385 8.434 

 

Atividade 
31/12/2019 

PR SP MS Total 

Administrativo 259 41 7 307 

Diretoria/executivo 8 0 0 8 

Especialista 30 0 0 30 

Gerente 89 21 1 111 

Operacional 3.728 1.734 158 5.620 

Supervisor 98 28 2 128 

Técnico 991 451 36 1.478 

Total 5.203 2.275 204 7.682 

 

Atividade 
31/12/2018 

PR SP MS Total 

Administrativo 259 32 7 298 

Diretoria/executivo 7 0 0 7 

Especialista 30 0 0 30 

Gerente 85 18 1 104 

Operacional 3.650 1.276 148 5.074 

Supervisor 78 28 2 108 

Técnico 973 347 36 1.356 

Total 5.082 1.701 194 6.977 

 

Atividade 31/12/2017 
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PR SP MS Total 

Administrativo 223 20 3 246 

Diretoria/executivo 7 0 0 7 

Especialista 28 0 0 28 

Gerente 89 16 1 106 

Operacional 3.386 1.439 139 4.964 

Supervisor 83 22 2 107 

Técnico 907 352 34 1.293 

Total 4.723 1.849 179 6.751 

(b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade 

desempenhada e por localização geográfica) 

Atividade 
Exercício social corrente (30/06/2020) 

PR SP MS TOTAL 

Limpeza 169 52 0 221 

Logística  287 162 4 453 

Manutenção 104 30 2 136 

Tecnologia  6 0 0 6 

Vigilância  95 9 0 104 

Total 661 253 6 920 

Atividade 
31/12/2019 

PR SP MS TOTAL 

Limpeza 96 68 0 164 

Logística  53 40 2 95 

Manutenção 127 68 2 197 

Tecnologia  36 23 0 59 

Vigilância  0 0 0 0 

Total 164 164 164 164 

Atividade 
31/12/2018 

PR SP MS TOTAL 

Limpeza 78 42 0 120 

Logística  55 28 2 85 

Manutenção 115 37 2 154 

Tecnologia  29 19 0 48 

Vigilância  0 0 0 0 

Total 277 126 4 407 

Atividade 
31/12/2017 

PR SP MS TOTAL 
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Limpeza 66 33 0 99 

Logística  56 19 2 77 

Manutenção 103 33 2 138 

Tecnologia  29 19 0 48 

Vigilância  0 0 0 0 

Total 254 104 4 362 

 

(c) índice de rotatividade 

30/06/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

14,89% 35,13% 36,30% 35,87% 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos 

Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 

14.1 deste Formulário de Referência.  
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados 

(a) política de salários e remuneração variável 

A Companhia considera sua política de Recursos Humanos como parte integrante de sua 

estratégia empresarial, visando assegurar: remuneração em linha com o mercado; condições de 
atrair e reter os profissionais para a Companhia; definição de uma estrutura de cargos e salários 

adequada aos processos organizacionais e o fornecimento de uma base de conduta para que o 

colaborador conheça suas atribuições e responsabilidades. 

(b) política de benefícios 

A Companhia não possui uma política unificada de benefícios, adotando políticas regionais ou 
locais, conforme o caso e sempre em observância à legislação aplicável. Os empregados da 

Companhia são elegíveis a benefícios diversos de acordo com o cargo, bem como de acordo com 

a legislação aplicável. 

(c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos 

empregados não administradores, identificando: (i) grupo de beneficiários; (ii) 
condições para exercício; (iii) preço de exercício; (iv) prazo de exercício; e (v) 

quantidade de ações comprometidas pelo plano: 

A Companhia não possuía plano de outorga de opções de ações nos exercícios sociais anteriores 

ao ano de 2019.  
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos  

Todos os empregados e empregadores são representados por Sindicatos de categoria, que por 
consequência, participam das respectivas Convenções Coletivas de Trabalho, conforme determina 

a legislação trabalhista vigente.  

As Convenções Coletivas de Trabalho são deliberadas em assembleias patronais e de 

empregados, de acordo com a vigência de cada instrumento normativo.  

A Companhia atua em três Estados da Federação presente em 27 municípios, com 

aproximadamente 30 (trinta) Sindicatos, dentre os quais destaca: 

• Sincomar – Maringá 

• SEC – Marília 

• SECCP – Cornelio Procópio 

• SECOB – Birigui 

• SECOD – Dourados 

• SECTI – Três Lagoas 

• SIECAP – Apucarana 

• SIEMERC – Londrina 

• Sincomerciários – Araçatuba, Assis, Lins, Fernandópolis, Ourinhos, Votuporanga, 

• SINDBRU – Lins  

• SINDECC – Cianorte 

• SINDECOMU – Umuarama 

• SINDETO – Toledo 

• SINDUSCON – Paranavaí 

• SINTROMAR – Paiçandu 

• Fecomércio de São Paulo 

• SAGASP Atacado de São Paulo 

• SINCOVAGA de São Paulo 

• Sindicato do Comércio Varejista 

• Sindimercados do Paraná 

A Companhia faz parte das comissões de negociação patronal dos Sindicatos. Desta forma, existe 

a oportunidade de discutir e/ou influenciar, de acordo com os interesses da empresa.  

A área de Recursos Humanos mantém como prática de relacionamento a realização de reuniões 
de entendimento e de renovação das condições de trabalho com as diversas lideranças sindicais 

e órgãos de fiscalização do trabalho, nas regiões que atuamos. O principal objetivo dessa prática 
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é estabelecer um relacionamento transparente, para que empregador e empregados sejam 

beneficiados e todas as questões sejam resolvidas de modo harmonioso e equilibrado.  

A Companhia entende que as negociações mantidas com os sindicatos são a base para a 

manutenção da harmonia e do equilíbrio nas relações de trabalho, como exemplo os reajustes 
salariais, plano de participação nos resultados e condições de abertura e funcionamento do 

comércio aos domingos e feriados. Além disso, são realizados encontros especiais para abordar 

temas legislativos, tais como a função e limitações na contratação de menores aprendizes, 

portadores de necessidades especiais, entre outros.  

A Companhia procura manter um processo permanente de negociação para a construção de 
soluções com as representações sindicais e demais órgãos, públicos e civis, com base na ética, 

no respeito aos colaboradores e na harmonia das relações capital e trabalho, sendo que, a 

Companhia não registrou greves nos últimos 3 exercícios sociais.  
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14.5 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 14.
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15.  Controle e grupo econômico 

15.1 / 15.2 - Posição acionária 

 

Acionista 

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF 
Participa de acordo de 
acionistas Acionista controlador Última alteração  

Acionista Residente no 
Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatário Tipo Pessoa CPF/CNPJ  

Qtde. ações ordinárias 
(Unidades) Ações ordinárias % 

Qtde. ações preferenciais 
(Unidades) Ações preferenciais % 

Qtde. total de ações 
(Unidades) Total ações % 

Detalhamento por classe de ações (Unidades) 

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %    

Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 

12.334.552/0001-15 Brasileiro Sim Não 30/04/2020  

Não      

101.668.040 30,020% 0 0,000% 101.668.040 30,020% 

Fundo de Investimento em Participações DVA 

09.172.825/0001-68 Brasileiro Sim Sim 30/04/2020  

Não      

118.495.638 34,990% 0 0,000% 118.495.638 34,990% 

Fundo de Investimento em Participações MMC 

09.009.725/0001-15 Brasileiro Sim Sim 30/04/2020  

Não      

118.495.638 34,990% 0 0,000% 118.495.638 34,990% 

OUTROS 

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: N/A 

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 

TOTAL 
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338.659.316 100,000000% 0 0,000% 338.659.316 100,000000% 
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CONTROLADORA / INVESTIDORA 

ACIONISTA 

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF 
Participa de acordo de 
acionistas Acionista controlador Última alteração  

Acionista Residente no 
Exterior 

Nome do Representante 
Legal ou Mandatário  Tipo pessoa CPF/CNPJ  

Detalhamento de ações (Unidades) 

Qtde. ações ordinárias 
(Unidades) Ações ordinárias % 

Qtde. ações preferenciais 
(Unidades) Ações preferenciais % 

Qtde. total de ações 
(Unidades) Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social 

Fundo de Investimento em Participações DVA 09.172.825/0001-68  

Jefferson Nogaroli 

511.980.619-87 Brasileiro Sim Sim N/A  

Não      

1 0,001% 0 0,000% 1 0,001% 

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %    

TOTAL 0 0,000    

Valdir Nogaroli Junior 

668.688.159-72 Brasileiro Sim Sim N/A  

Não      

1 0,001% 0 0,000% 1 0,001% 

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %    

TOTAL 0 0,000    

Francisco José Nogaroli Neto 

004.723.119-05 Brasileiro Sim Sim N/A  

Não      

118.495.635 99,997% 0 0,000% 118.495.635 99,997% 

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %    
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TOTAL 0 0,000    

Jeane Nogaroli Guioti 

619.641.669-34 Brasileiro Sim Sim N/A  

Não      

1 0,001% 0 0,000% 1 0,001% 

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %    

TOTAL 0 0,000    

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: N/A 

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 

OUTROS 

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 

TOTAL 

118.495.638 100,000% 0 0,000% 118.495.638 100,000% 
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CONTROLADORA / INVESTIDORA 

ACIONISTA 

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF 
Participa de acordo de 
acionistas Acionista controlador Última alteração  

Acionista Residente no 
Exterior 

Nome do Representante 
Legal ou Mandatário  Tipo pessoa CPF/CNPJ  

Detalhamento de ações (Unidades) 

Qtde. ações ordinárias 
(Unidades) Ações ordinárias % 

Qtde. ações preferenciais 
(Unidades) Ações preferenciais % 

Qtde. total de ações 
(Unidades) Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social 

Fundo de Investimento em Participações MMC 09.009.725/0001-15  

Carlos Alberto Tavares Cardoso 

633.886.349-04 Brasileiro Sim Sim N/A  

Não      

34.956.213,2 29,500% 0 0,000% 34.956,213,2 29,500% 

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %    

TOTAL 0 0,000    

Paulo Sergio Cardoso 

581.346.119-15 Brasileiro Sim Sim N/A  

Não N/A  Física N/A  

30.216.387,7 25,500% 0 0,000% 30.216,387,7 25,500% 

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %    

TOTAL 0 0,000    

Angela Maria Cardoso Camilo 

006.702.179-48 Brasileiro Sim Sim N/A  

Não N/A  Física N/A  

26.661.518,6 22,500% 0 0,000% 26.661,518,6 22,500% 

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %    

TOTAL 0 0,000    
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Graciela Maria Cardoso Camilo 

808.921.089-91 Brasileiro Sim Sim N/A  

Não N/A  Física N/A  

26.661.518,6 22,500% 0 0,000% 26.661,518,6 22,500% 

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %    

TOTAL 0 0,000    

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: N/A 

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 

OUTROS 

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 

TOTAL 

118.495.638 100,000% 0 0,000% 118.495.638 100,000% 
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15.3 - Distribuição de capital 

Data da última assembleia / Data da última 
alteração 

03/08/2020 

Quantidade acionistas pessoa física (Unidades) 0 

Quantidade acionistas pessoa jurídica (Unidades) 0 

Quantidade investidores institucionais (Unidades) 3 

Ações em Circulação 

Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade 

do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do emissor e das ações 

mantidas em tesouraria. 

Quantidade ordinárias (Unidades) 0 0% 

0 0 0% 

0 0 0% 
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador 

seja parte 

O Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Fundo de Investimento em 
Participações DVA Multiestratégia e o Fundo de Investimento em Participações MMC 

Multiestratégia celebraram, em 2 de setembro de 2010, o Acordo de Acionistas da Companhia 

Sulamericana de Distribuição, por meio do qual foram fixadas as regras do relacionamento do 
Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, na qualidade de investidor e 

acionista da Companhia, com os acionistas controladores da Companhia, incluindo direitos e 
obrigações relativos à transferência de ações. Este Acordo de Acionistas estabelece o direito do 

Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia indicar membros para o 
conselho de administração da Companhia, bem como matérias sujeitas ao voto afirmativo do 

investidor. No entanto, este Acordo de Acionistas não estabelece ou vincula o exercício do direito 

de voto dos membros do conselho de administração.  

O Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia e o Fundo de Investimento em 

Participações MMC Multiestratégia celebraram, em 26 de fevereiro de 2010, o Acordo de 
Acionistas da Companhia Sulamericana de Distribuição, por meio do qual foram fixadas as regras 

referentes ao exercício do direito de voto dos acionistas na assembleias gerais da Companhia, 

incluindo a eleição dos membros do Conselho de Administração e aumentos e integralizações do 
capital social da Companhia e restrição à transferência de ações. Este Acordo de Acionistas prevê 

regras específicas que vinculam o direito de voto dos membros do conselho de administração 

indicados pelos acionistas signatários do acordo.  

O Acordo de Acionistas realizado entre o Actis FR Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, o Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia e o Fundo de 

Investimento em Participações MMC Multiestratégia prevê o término do Acordo de Acionistas caso 

a oferta pública inicial (IPO) da Companhia seja bem sucedida. O Acordo de Acionistas celebrado 
entre o Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia e o Fundo de Investimento 

em Participações MMC Multiestratégia será distratado caso a oferta pública inicial (IPO) da 

Companhia seja bem sucedida. 

Desta forma, o FIP MMC e o FIP DVA estão negociando um novo acordo de acionistas, em termos 

e condições similares ao acordo vigente, inclusive em relação às matérias relativas ao exercício 
do direito de voto, indicação de membros ao conselho de administração e transferência de ações 

entre acionistas, o qual será celebrado pelos acionistas antes da conclusão da Oferta, e cuja 
vigência estará condicionada à conclusão da Oferta.  
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e 

administradores do emissor 

Não foram realizadas alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle 

e administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais e no exercício corrente.  
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15.7 - Principais operações societárias 

Nos últimos três exercícios e no exercício social corrente, não foram realizadas operações 

societárias no grupo que tenham tido efeito relevante para a Companhia. 
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15.8 - Outras informações relevantes 

Alienação Fiduciária das Ações de emissão da Companhia 

Na data deste Formulário de Referência, 44.851.290 ações da Companhia de titularidade do 

acionista Fundo de Investimento em Participações MMC e 44.851.290 ações da Companhia de 
titularidade do acionista Fundo de Investimento em Participações DVA estavam alienadas 

fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão de debêntures da Companhia, conforme descrito 

no item 10.1 (f) acima. Para mais informações, vide o fator de risco “A Companhia pode não ser 
capaz de honrar com as obrigações assumidas no âmbito de sua 1ª emissão de debêntures, o 

que pode levar à excussão da alienação fiduciária sobre as ações de emissão da Companhia” na 

seção 4.1 deste Formulário de Referência. 

Ausência de controle no Actis FR Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia 

Em complementação às informações prestadas nas seções 15.1/2 deste Formulário de Referência, 

a Companhia informa que o Actis FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 
não possui cotista, ou cotistas, que o controle, considerando para estes fins o mesmo critério 

que, se fosse companhia aberta, seria suficiente para considerar a participação como de acionista 
controlador, ou seja, não há cotista (i) que seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, 

de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de 

eleger a maioria dos administradores da companhia; e (ii) que use efetivamente seu poder para 
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, nos termos do 

artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.  

As principais decisões envolvendo os Fundos são tomadas pelo Comitê de Investimento do Actis 

FR Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. 
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16.  Transações com partes relacionadas 

16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de 

transações com partes relacionadas 

Nas operações realizadas com partes relacionadas, a Companhia analisa condições e preços 
usuais de mercado, com a finalidade de não gerar qualquer tipo de vantagem ou prejuízo a 

Companhia.  

Em decorrência de suas operações para o desenvolvimento de produtos e serviços para 
atendimento a suas atividades de comercialização de produtos nos supermercados, a Companhia 

mantém operações com partes relacionadas de compra e venda de mercadoria e operações de 

taxas e tarifas de cartões referente ao recebimento das vendas. 

A Companhia mantém também estabelecimentos comerciais que são alugados de empresas 
relacionadas, incorrendo assim em despesas de aluguel. Existem ainda um leasing financeiro com 

empresa controlada utilizado para a construção de um Centro de Distribuição de produtos. 

As operações financeiras com partes relacionadas, decorrem de contratos de mútuos formalizado 

com incidência de encargos financeiros indexados pelo CDI. 

É vedado aos membros do Conselho de Administração ter acesso a informações, votar ou intervir 

em qualquer operação em que tiver interesse conflitante com o da Companhia. 

A Lei nº 6.404/76 proíbe, ainda, conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito 

com a utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber, em razão 
de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização 

constante do respectivo Estatuto Social ou concedida através de assembleia geral; e (iii) intervir 
em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou nas 

deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros. 

Em 3 de agosto de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a Política de 

Transação com Partes Relacionadas da Companhia. De acordo com referida política o 

departamento Auditoria Interna da Companhia deverá classificar as Transações com Partes 
Relacionadas em razão: (i) do montante envolvido; e (ii) de ser ou não operação no curso normal 

dos negócios, para determinar as instâncias competentes para sua análise e aprovação, na forma 

desta Política.  

Ainda, Todas as Transações com Partes Relacionadas de valores até R$ 1.000.000,00, exceto se 

realizadas fora do curso ordinário dos negócios, deverão ser previamente aprovadas pela Diretoria 

Financeira.  

Todas as Transações com Partes Relacionadas de valores entre R$ 1.000.000,01 até R$ 
5.000.000,00, ou que consistam na contratação e no cadastro de Partes Relacionadas como 

fornecedor de produtos ou para compra e venda de produtos para revenda, exceto se realizadas 

fora do curso ordinário dos negócios, deverão ser previamente aprovadas pela Diretoria.  

Todas as Transações com Partes Relacionadas de valores superiores a R$ 5.000.000,01 ou 

realizadas fora do curso ordinário dos negócios deverão ser previamente aprovadas pelo Conselho 

de Administração com recomendação prévia do Comitê de Auditoria.  

São vedadas as seguintes Transações com Partes Relacionadas: 

(i) realizadas em condições que não sejam em condições de mercado; e 

(ii) a concessão direta de empréstimos ou operações de mútuo ou prestação de garantia 

(aval/fiança): 
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(a) aos administradores e membros do conselho fiscal, do Conselho de Administração ou dos 

comitês de assessoramento e seus respectivos suplentes, bem como aos respectivos cônjuges, 

companheiros, descendentes ou descendentes dos respectivos cônjuges ou companheiros; 

(b) aos parentes, até o 2º grau, das pessoas mencionadas acima; e/ou 

(c) aos acionistas, pessoas naturais ou jurídica, ou pessoas jurídicas de cujo capital 

participem com mais de 5%, quaisquer administradores da Companhia e seus respectivos 

suplentes, bem como seus cônjuges, companheiros(as), descendentes ou descendentes dos 

respectivos cônjuges ou companheiros(as) e respectivos parentes até o 2º grau. 

É vedada, também, a participação de administradores e funcionários em negócios de natureza 
particular ou pessoal que interfiram ou conflitem com os interesses da Companhia ou que 

resultem da utilização de informações confidenciais em razão do exercício do cargo ou função 

que ocupem na Companhia. 
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas  

 

Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Niporice - Comércio e Benefício de Arroz Ltda. 01/04/2019 2.725.682,34 0,00 2.725.682,34 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Socio/acionista detentor de 50% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco com o diretor presidente da 
Companhia. Socio/Acionista detentor do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital do Fundo de 
Investimento em Participações MMC, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Compra de mercadorias – Termo de Opção (Contrato de Logística). O contrato entre as partes celebra a aquisição de mercadorias para 
comercialização nos pontos de venda da Companhia. Valor médio transacionado mensalmente no valor de R$ 500.000,00 e prazo de 
pagamento de 60 dias.  

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação - 

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

Niporice - Comércio e Benefício de Arroz Ltda. 10/07/2018 R$ 95.130,20 0,00 R$ 95.130,20 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Socio/acionista detentor de 50% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco com o diretor presidente da 
Companhia. Socio/Acionista detentor do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital do Fundo de 
Investimento em Participações MMC, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Termo de Fixação e Reembolso de Custos e Valores (Contrato de Verbas Comerciais). Contratos padrão no segmento de varejo entre 
fornecedores de mercadoria e Compradora, com a concessão de descontos incondicionais e condicionais , assim denominados de acordo 
com a destinação ou origem das verbas comerciais: Fornecimento, Aniversário, Inauguração, Reinauguração, Trocas, Não devolução, 
Marketing, Ponto Extra, Cadastro de Produtos, Atingimento de Compras, dentre outros. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação Concessão de descontos com o objetivo de redução do custo de aquisição de mercadorias e recuperação de despesas 

Posição contratual do emissor Credor 

Especificar  

Cardoso Administradora de Bens EPP. 01/01/2008 R$ 181.382,76 R$ 30.230,46 R$ 181.382,76 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Sócios/acionistas detentores de 100% do capital social da referida parte relacionada possuem relação de parentesco com o diretor 
presidente da Companhia 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Objeto contrato Aluguel de Imóvel situado na avenida São Domingos, Vila Morangueira, sob data de terras nº 07, 08, 12, 13 e 14, da quadra M-17, 
registrado sob matrícula nº 15.484 do 1º oficio do Registro de imóveis de Maringá/PR. Valor mensal do aluguel R$ 1.050,00 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) atraso no pagamento do aluguel; (b) incêndio ou acidente que obrigue o prédio e suas dependências a obras sem direito de qualquer 
indenização; (c) destinação da área locada para outro fim que não aquele previsto no contrato; e (e) em caso de falência ou recuperação 
judicial do locatário 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

Cooper Cob Recuperação de Ativos Eireli 30/06/2020 R$ 233.609,10 R$ 42.096,85 N/A R$ 
233.609,10 

Não 0,00 

Relação com o emissor Socio/acionista detentor de 100% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco com sócios/acionistas 
detentores de participação no capital no Fundo de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Gestão da carteira de títulos de créditos e prestação de serviços de cobrança vencidos entre 180 dias e 1700 dias, regido pelo contrato 
de Cessão e Transferência de Direitos de Crédito. Valor médio transacionado mensalmente no valor de R$ 40.000,00 e prazo de 
pagamento de 30 dias 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção O descumprimento de toda e qualquer obrigação expressamente prevista no contrato e/ou a prática de ato ou fato que embora não 
expressamente relacionado, impossibilite a qualquer das partes a implementação e manutenção do contrato 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

Argus Empreendimentos Imobiliários Ltda. 16/12/2019 R$ 4.845,59 R$ 812,79 R$ 4.845,59 12 meses Não 0,00 

Relação com o emissor Administrador e Socio/Acionista detentor de 0,01% do capital social da referida parte relacionada possui participação de 99,997% no 
capital do Fundo de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Sublocação de imóvel situado à Avenida Morangueira, nº. 1449, Apartamento 01 e 02, Jardim Alvorada, CEP 87.033-070, no município 
de Maringá, Estado do Paraná. Vigência do contrato de aluguel até 12/2020. Valor do aluguel mensal de R$ 812,79 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor  

Especificar  

Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 
15/03/2019 R$ 74.608.360,93 R$ 2.200 

R$ 
74.608.360,93 60 meses Não 0,00 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Serviços de administração de cartão Co-branded – Repasse de valores pagos das faturas das bandeiras dos cartões de crédito da parte 
relacionada nos PDVs/Caixas das lojas da Companhia. Valores apurados e transferido com recorrência semanal. Transacionados 
mensalmente nos PDV’s/Caixas da Companhia média de R$ 12.500.000,00. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) por acordo entre as partes; (b) inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições previstas no contrato, depois de transcorrido 90 
dias da notificação escrita com Aviso de Recebimento, sem a correspondente correção da irregularidade apresentada; (c) decretação, 
pedido e/ou homologação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou ainda manifesta situação de insolvência de qualquer das 
partes; (d) na ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a total execução do contrato; (e) caso a consecução do objeto do 
contrato venha a ser vedada por leis ou regulamentos promulgados posteriormente à data da celebração do instrumento; e (e) se a 
COOPER CARD, de acordo com sua política comercial, entender não ser possível manter as condições pactuadas com a contratante e 
esta não aceitar as condições sugeridas pela contratada 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor  

Especificar  

Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 
30/06/2020 R$ 5.428.700,26  R$ 924.060,60 

R$ 
5.428.700,26 12 meses Não                     0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Prestação de Serviços – Cartão Cooper Card Multi Benefícios – Repasse de valores consumidos nas lojas da Companhia pelos funcionários 
da Companhia que possuem o cartão benefício Cartão Cooper Card Multi Benefícios. Os Repasses dos valores adquiridos por este método 
de pagamento são repassados semanalmente para a referida parte relacionada e descontados mensalmente dos funcionários da 
Companhia via folha salarial. Valores transacionados aproximados mensais de R$ 900.000,00. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato, desde que a parte inadimplente notificada por escrito não dê 
cumprimento à sua obrigação contratual no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da notificação; (b) decretação de 
falência, pedido de recuperação judicial ou formulação de proposta de recuperação extrajudicial deferida ou manifesta situação de 
insolvência de qualquer das partes; (c) na ocorrência de casos fortuitos ou de força maior que impeçam definitivamente a execução do 
contrato; e (d) caso a consecução do objeto venha a ser vedada por leis ou regulamentos promulgados posteriormente à data da 
celebração do contrato 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor  

Especificar  

 30/06/2020 
649.436,83 0,00 649.436,83 N/A Não 0,00 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Taxa administrativa do cartão de Crédito Cooper Card. A taxa de administração será de 0,83% para as transações a vista (sistema de 
crédito vencimento) e 0,90% para as transações parceladas (sistema de crédito parcelado) até o limite de 10 parcelas. Valores 
transacionados relacionadas a esta rubrica médios de R$ 100.000,00 mensais. Prazo de pagamento de 30 dias corridos.  

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) por acordo entre as partes; (b) inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições previstas no contrato, depois de transcorrido 90 
dias da notificação escrita com Aviso de Recebimento, sem a correspondente correção da irregularidade apresentada; (c) decretação, 
pedido e/ou homologação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou ainda manifesta situação de insolvência de qualquer das 
partes; (d) na ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a total execução do contrato; (e) caso a consecução do objeto do 
contrato venha a ser vedada por leis ou regulamentos promulgados posteriormente à data da celebração do instrumento; e (e) se a 
COOPER CARD, de acordo com sua política comercial, entender não ser possível manter as condições pactuadas com a contratante e 
esta não aceitar as condições sugeridas pela contratada 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 30/06/2020 R$ 1.588,55 R$ 70,92 R$ 1.588,55 60 meses Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Vendas de mercadorias nas lojas da Companhia adquiridos pela parte relacionada. Sem diferenciações com relação aos demais clientes 
pessoa jurídica da companhia. Valores não materiais 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) por acordo entre as partes; (b) inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições previstas no contrato, depois de transcorrido 90 
dias da notificação escrita com Aviso de Recebimento, sem a correspondente correção da irregularidade apresentada; (c) decretação, 
pedido e/ou homologação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou ainda manifesta situação de insolvência de qualquer das 
partes; (d) na ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a total execução do contrato; (e) caso a consecução do objeto do 
contrato venha a ser vedada por leis ou regulamentos promulgados posteriormente à data da celebração do instrumento; e (e) se a 
COOPER CARD, de acordo com sua política comercial, entender não ser possível manter as condições pactuadas com a contratante e 
esta não aceitar as condições sugeridas pela contratada 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor 

Especificar  

Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 30/06/2020 R$ 1.551.343,90 R$ 12.732,44 R$ 
1.551.343,90 

60 meses Não 0,00 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Cooper Gift Card / Cartão SCC Marketing – Mídias Digitais / Cartão Multi – Acumulativo / Cartão Bônus Premiação. Objetiva a prestação 
de serviço e operacionalização das transações efetuadas para aquisição de bens, produtos e serviços de qualquer natureza nas lojas da 
Companhia adquiridos via os meios de pagamentos oferecidos pela Companhia. Créditos nos cartões estabelecidos previamente – vale 
compras nas lojas da Companhia.  

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) por acordo entre as partes; (b) inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições previstas no contrato, depois de transcorrido 90 
dias da notificação escrita com Aviso de Recebimento, sem a correspondente correção da irregularidade apresentada; (c) decretação, 
pedido e/ou homologação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou ainda manifesta situação de insolvência de qualquer das 
partes; (d) na ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a total execução do contrato; (e) caso a consecução do objeto do 
contrato venha a ser vedada por leis ou regulamentos promulgados posteriormente à data da celebração do instrumento; e (e) se a 
COOPER CARD, de acordo com sua política comercial, entender não ser possível manter as condições pactuadas com a contratante e 
esta não aceitar as condições sugeridas pela contratada 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor  

Especificar  

CTC Administração e Participações Ltda. 01/10/2013 R$ 270.545,45 R$ 43.796,99 R$ 270.545,45 120 meses Não 0,00 

Relação com o emissor Socio/acionista detentor de 22,5% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco com o diretor presidente 
da Companhia. Socio/acionista detentor do capital social de empresa que possui 22,5% da referida parte relacionada possui participação 
no capital do Fundo de Investimento em Participações MMC, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Aluguel de Imóvel para fins comerciais situado na Gleba Ribeirão Morangueiro na Avenida Tuiuti, 1672 na cidade de Maringá. Prazo do 
contrato 10 anos. Vigência do contrato de aluguel até Set/2023. Valor mensal do aluguel de R$ 30.610,13. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) atraso no pagamento de 3 (três) meses de aluguel; (b) incêndio ou acidente que obrigue o prédio e suas dependências locadas a 
obras sem direito de qualquer indenização; (c) destinação da área locada para outro fim que não aquele previsto no contrato; e (d) em 
caso de falência ou recuperação judicial do locatário 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor  

Especificar  

Dutrigo Alimentos Ltda. 01/04/2017 R$ 162.446,96 R$ 144.338,51 R$ 162.446,96 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Sócios/acionistas detentores de 100% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco com o diretor 
presidente da Companhia. Um dos administradores da parte relacionada exerce a função de diretor presidente na Companhia. 
Socio/acionista detentor do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital do Fundo de Investimento em 
Participações MMC, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Objeto contrato Termo de Fixação e Reembolso de Custos e Valores (Contrato de Verbas Comerciais) Termo de Fixação e Reembolso de Custos e Valores 
(Contrato de Verbas Comerciais). Contratos padrão no segmento de varejo entre fornecedores de mercadoria e Compradora, com a 
concessão de descontos incondicionais e condicionais , assim denominados de acordo com a destinação ou origem das verbas comerciais: 
Fornecimento, Aniversário, Inauguração, Reinauguração, Trocas, Não devolução, Marketing, Ponto Extra, Cadastro de Produtos, 
Atingimento de Compras, dentre outros. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação Concessão de descontos com o objetivo de redução do custo de aquisição de mercadorias e recuperação de despesas 

Posição contratual do emissor Credor 

Especificar  

Dutrigo Alimentos Ltda. 01/04/2017 
31.499,81 4.361.60 31.499,81 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Sócios/acionistas detentores de 100% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco com o diretor 
presidente da Companhia. Um dos administradores da parte relacionada exerce a função de diretor presidente na Companhia. 
Socio/acionista detentor do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital do Fundo de Investimento em 
Participações MMC, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Vendas de mercadorias nas lojas da Companhia adquiridos para parte relacionada. Sem diferenciações contratuais em relação aos demais 
clientes pessoa jurídica da companhia. Compras médias mensais de mercadorias R$ 5.000,00. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor  

Especificar  

Dutrigo Alimentos Ltda. 01/04/2017 
R$ 5.483.322,80 

R$ 
1.223.237,77                            

R$ 
5.483.322,80 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Sócios/acionistas detentores de 100% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco com o diretor 
presidente da Companhia. Um dos administradores da parte relacionada exerce a função de diretor presidente na Companhia. 
Socio/acionista detentor do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital do Fundo de Investimento em 
Participações MMC, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Compra de mercadorias – Termo de Opção (Contrato de Logística). O contrato entre as partes celebra a aquisição de mercadorias para 
comercialização nos pontos de venda da Companhia. Valor médio transacionado mensalmente no valor de R$ 900.000,00 e prazo de 
pagamento de 30 dias. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

EBC – Empresa Brasileira de Comercialização Ltda. 01/07/2018 
R$ 10.696.194,12 

R$ 
2.603.549,76 

R$ 
10.696.194,12 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/Acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Compra de mercadorias – Termo de Opção (Contrato de Logística). O contrato entre as partes celebra a aquisição de mercadorias para 
comercialização nos pontos de venda da Companhia. Valor médio transacionado mensalmente no valor de R$ 1.800.000,00 e prazo de 
pagamento de 36 dias. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

EBC – Empresa Brasileira de Comercialização Ltda. 30/06/2020 
R$ 155.420,09 R$ 69.235,53 R$ 155.420,09 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/Acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Termo de Fixação e Reembolso de Custos e Valores (Contrato de Verbas Comerciais). Contratos padrão no segmento de varejo entre 
fornecedores de mercadoria e Compradora, com a concessão de descontos incondicionais e condicionais , assim denominados de acordo 
com a destinação ou origem das verbas comerciais: Fornecimento, Aniversário, Inauguração, Reinauguração, Trocas, Não devolução, 
Marketing, Ponto Extra, Cadastro de Produtos, Atingimento de Compras, dentre outros. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação Concessão de descontos com o objetivo de redução do custo de aquisição de mercadorias e recuperação de despesas 

Posição contratual do emissor Credor  

Especificar  

EBC – Empresa Brasileira de Comercialização Ltda. 30/06/2020 
R$ 2.794,85 R$ 101.743,65 R$ 2.794,85 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Socio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Vendas de mercadorias nas lojas da Companhia adquiridos para parte relacionada. Sem diferenciações contratuais em relação aos demais 
clientes pessoa jurídica da companhia. 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor  

Especificar  

GMC Administração e Participações S.A. 15/12/2011 
R$ 27.997,74 R$ 4.666,29 R$ 27.997,74 120 meses Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores de 100% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco 
com o diretor presidente da Companhia. Sócio/acionista detentor do capital social da referida parte relacionada é o Fundo de Investimento 
em Participações MMC, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Aluguel de Imóvel situado na rua José Emiliano de Gusmão, data de terras sob nº 7, da quadra 2, situado no município de 
Sarandi/PR.Valor mensal do aluguel R$ 2.870,00. Contrato Vigente até 12/2021. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) atraso no pagamento de 03 (três) meses de aluguel; (b) incêndio ou acidente que obrigue o prédio e suas dependências locadas a 
obras sem direito de qualquer indenização; (c) descumprir o locatário, os termos e condições do contrato; (d) destinação da área locada 
para outro fim que não aquele previsto no contrato; e (e) em caso de falência, concordata ou insolvência do locatário ou de seu fiador 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor  

Especificar  

Incomar Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
10/12/2018 R$ 482.589,50 R$ 80.431,59 R$ 482.589,50 108 meses Não 0,00 

Relação com o emissor Controlada Direta da Companhia. 

Objeto contrato Locação de Imóvel Lote de Terras nº166 – Rem, com área total de 11.873,34 metros quadrados, localizados na avenida Ivani, 2084, no 
município de Paiçandu/PR, matrícula 104.097. O prazo de vigência do contrato de locação é de 15 anos, findando-se em 21/12/2033. O 
valor de Aluguel é de 1,4% do faturamento bruto da loja da Companhia estabelecida neste local.   

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) atraso no pagamento de 3 (três) meses de aluguel consecutivos, observado o prazo para purgação da mora estabelecida; (b) 
destinação da área locada para outro fim que não aquele previsto no contrato, excetuando-se as hipóteses de sublocação nos termos do 
contrato; e (c) em caso de decretação de falência da locatária 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor  

Especificar  

Incomar Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
27/12/2017 R$ 3.000.000,00 

R$ 
1.113.224,90 R$ 39.676,40 N/A Não 

SELIC + 
3% a.a. 

Relação com o emissor Controlada Direta da Companhia. 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Objeto contrato Mútuo entre as partes de prazo indeterminado. Os encargos cobrados são de 3% a.a. ou 0,25% a.m e são apropriados mensalmente.  

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção (a) atraso no pagamento de 3 (três) meses de aluguel consecutivos, observado o prazo para purgação da mora estabelecida; (b) 
destinação da área locada para outro fim que não aquele previsto no contrato, excetuando-se as hipóteses de sublocação nos termos do 
contrato; e (c) em caso de decretação de falência da locatária 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor  

Especificar  

Ingá Comercial Atacadista Ltda. 
30/06/2020 674.698,16 217.563,95 674.698,16 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores de 100% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco 
com o diretor presidente da Companhia. Sócio/acionista detentor do capital social da referida parte relacionada é empresa na qual 100% 
do capital social é pertencente ao Fundo de Investimento em Participações MMC, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Compra de mercadorias. O contrato entre as partes celebra a aquisição de mercadorias para comercialização nos pontos de venda da 
Companhia. Valor médio transacionado mensalmente no valor de R$ 100.000,00 e prazo de pagamento de 35 dias. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor  

Especificar  

Ingá Comercial Atacadista Ltda. 
30/06/2020 R$ 71,32 0,00 R$ 71,32 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores de 100% do capital social da referida parte relacionada possui relação de parentesco 
com o diretor presidente da Companhia. Sócio/acionista detentor do capital social da referida parte relacionada é empresa na qual 100% 
do capital social é pertencente ao Fundo de Investimento em Participações MMC, detentor de 34,99% do capital da Companhia. 

Objeto contrato Vendas de mercadorias nas lojas da Companhia adquiridos para parte relacionada. Sem diferenciações contratuais em relação aos demais 
clientes pessoa jurídica da companhia. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor 

Especificar  

Instituto Cidade Canção 
30/06/2020 R$ 415.314,79 R$ 0,00 R$ 415.314,79 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Outras Partes Relacionadas em que os administradores e diretores da Companhia exercem papel de gestão geral. 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Objeto contrato Doações de recursos financeiros da Companhia para doações de bens e serviços, benfeitorias e demais ações de caridade da parte 
relacionada para a sociedade em geral.  

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

Instituto Cidade Canção 
30/06/2020 R$ 19.628,57 R$ 7.451,40 R$ 19.628,57 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Outras Partes Relacionadas em que os administradores e diretores da Companhia exercem papel de gestão geral. 

Objeto contrato Vendas de mercadorias nas lojas da Companhia adquiridos para parte relacionada. Não existem diferenciações contratuais em relação 
aos demais clientes pessoa jurídica da companhia. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor 

Especificar  

Jadon Export Comércio Importação e Exportação Ltda. 30/06/2020 2.911.045,20 163.995,32 2.911.045,20 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Compra de mercadorias. O contrato entre as partes celebra a aquisição de mercadorias para comercialização nos pontos de venda da 
Companhia. Valor médio transacionado mensalmente no valor de R$ 500.000,00 e prazo de pagamento de 35 dias. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

Jadon Export Comércio Importação e Exportação Ltda. 30/06/2020 11.139,90 4.029,58 11.139,90 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Objeto contrato Devolução de mercadorias. O contrato entre as partes celebra a aquisição de mercadorias para comercialização nos pontos de venda da 
Companhia.  

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor 

Especificar  

Jadon Export Comércio Importação e Exportação Ltda. 30/06/2020 51.299,04 45.168,77 51.299,04 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Termo de Fixação e Reembolso de Custos e Valores (Contrato de Verbas Comerciais). Contratos padrão no segmento de varejo entre 
fornecedores de mercadoria e Compradora, com a concessão de descontos incondicionais e condicionais , assim denominados de acordo 
com a destinação ou origem das verbas comerciais: Fornecimento, Aniversário, Inauguração, Reinauguração, Trocas, Não devolução, 
Marketing, Ponto Extra, Cadastro de Produtos, Atingimento de Compras, dentre outros. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor  

Especificar  

Neo Comunicações e Publicidades Ltda. 24/01/2013 R$ 1.000,00 1.083,50 6.484,50 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Socio/acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Prestação de Serviço de marketing, comunicação, peças publicitarias e anúncios da parte da parte relacionada para a Companhia. 
Contratos esporádicos por demanda da Companhia. Prazo de pagamento de 30 dias.  

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor   

Especificar  

Neo Comunicações e Publicidades Ltda. 30/06/2020 1.668,59 238,67 1.668,59 N/A Não 0,00 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Socio/Acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Prestação de Serviço mensal de contabilidade em geral por parte do time contábil da Companhia para a parte relacionada. Prestação de 
serviço recorrente e com prazo de pagamento de 30 dias.  

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor   

Especificar  

Pighes Empreendimentos e Participações Ltda. 21/11/2013 34.000.000,00 22.915.002,13 4.325.529,84 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Controlada indireta 

Objeto contrato CRI – Securitização de Créditos Imobiliários. Tem por objeto a cessão onerosa, em caráter irrevogável e irretratável, pela parte relacionada 
à Brazilian Securities Companhia de Securitização, da totalidade de créditos imobiliários decorrentes do contrato de locação e 
representados pela CCI. A Companhia é fiadora e devedora solidária da operação financeira.  A Companhia é locatária de um imóvel de 
propriedade da controlada indireta, localizado na Av. Ivaí, lotes 85,96 e 87, Centro, município de Paiçandu/PR, conforme contrato de 
locação 

Garantia e seguros Alienação Fiduciária e Garantia Fidejussória / Garantias Fiduciárias – Seguro Patrimonial  

Rescisão ou extinção Cláusulas contratuais especificas – desocupação do imóvel restituindo à controlada o estado de conservação inicial, ressalvado o desgaste 
natural do imóvel decorrente de sua natural exploração. Notificação mínima de rescisão de 365 dias de antecedência. 

Natureza e razão para a operação Créditos Imobiliários – Escritura de Emissão de CCI – Locação de Imóvel 

Posição contratual do emissor Devedor   

Especificar  

Pighes Empreendimentos e Participações Ltda. 30/06/2020 0,00 R$ 125.122,49 0,00 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Controlada indireta 

Objeto contrato Recuperação de despesas – Deposito Judicial realizado pela Companhia por ser fiadora e corresponsável administrativamente da parte 
relacionada.  

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor 

Especificar  
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Sul Brasileira de Distribuição de Água Ltda. 01/04/2017 
739.024,52 142.500,25 739.024,52 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/Acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Compra de mercadorias – Termo de Opção (Contrato de Logística). O contrato entre as partes celebra a aquisição de mercadorias para 
comercialização nos pontos de venda da Companhia. Valor médio transacionado mensalmente no valor de R$ 100.000 e prazo de 
pagamento indefinido. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação Concessão de desconto para a realização da entrega de mercadorias diretamente no Centro de Distribuição, para que ocorra a redução 
do custo de aquisição de mercadorias 

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

Sul Brasileira de Distribuição de Água Ltda. 01/07/2019 
R$ 72.631,20 R$ 24.328,22 R$ 72.631,20 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e ou sócios/acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo 
de Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/Acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Termo de Fixação e Reembolso de Custos e Valores (Contrato de Verbas Comerciais). Contratos padrão no segmento de varejo entre 
fornecedores de mercadoria e Compradora, com a concessão de descontos incondicionais e condicionais , assim denominados de acordo 
com a destinação ou origem das verbas comerciais: Fornecimento, Aniversário, Inauguração, Reinauguração, Trocas, Não devolução, 
Marketing, Ponto Extra, Cadastro de Produtos, Atingimento de Compras, dentre outros. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação Concessão de descontos com o objetivo de redução do custo de aquisição de mercadorias e recuperação de despesas 

Posição contratual do emissor Credor  

Especificar  

Vinícola Intervin Ltda 01/07/2019 
78.523,94 131,60 78.523,94 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e Sócios/Acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo de 
Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/Acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Termo de Fixação e Reembolso de Custos e Valores (Contrato de Verbas Comerciais). Contratos padrão no segmento de varejo entre 
fornecedores de mercadoria e Compradora, com a concessão de descontos incondicionais e condicionais , assim denominados de acordo 
com a destinação ou origem das verbas comerciais: Fornecimento, Aniversário, Inauguração, Reinauguração, Trocas, Não devolução, 
Marketing, Ponto Extra, Cadastro de Produtos, Atingimento de Compras, dentre outros. 

Garantia e seguros N/A 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação Concessão de descontos com o objetivo de redução do custo de aquisição de mercadorias e recuperação de despesas 

Posição contratual do emissor Credor  

Especificar  

Vinícola Intervin Ltda 01/04/2017 
1.315.277,46 411.732,52 1.315.277,46 N/A Não 0,00 

Relação com o emissor Administradores e Sócios/Acionistas detentores do capital social da referida parte relacionada possui participação no capital no Fundo de 
Investimento em Participações DVA, detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/Acionista da referida parte relacionada é 
membro do conselho de Administração da Companhia. 

Objeto contrato Compra de mercadorias – Termo de Opção (Contrato de Logística). O contrato entre as partes celebra a aquisição de mercadorias para 
comercialização nos pontos de venda da Companhia. Valor médio transacionado mensalmente no valor de R$ 100.000 e prazo de 
pagamento indefinido. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

Mandacaru Emp. Imobiliários Ltda 30/06/2020 
537.364,35 81.389,69  N/A Não 0,00 

Relação com o emissor O Fundo de Investimento em Participações MMC é detentor de 100% do capital da empresa GMC administração e participações, a qual possui 9,6% do capital 
social da referida parte relacionada. O Fundo de Investimento em Participações MMC é detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/Acionista da 
referida parte relacionada exerce cargo de direção na Companhia. 

Objeto contrato Aluguel de Imóvel comercial com área de 2446,11 metros quadrados localizado no interior do Shopping Mandacaru Boulevard, sito na Avenida Mandacaru, 
277 Maringá/PR e do referido estacionamento localizado no mesmo endereço. Vigência do contrato de 01/06/2015 a 01/06/2030. Valor do aluguel mínimo 
mensal de R$ 65.820,11 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Devedor 

Especificar  

Mandacaru Emp. Imobiliários Ltda 30/06/2020 
1.045,18 543,67  N/A Não 0,00 

Relação com o emissor O Fundo de Investimento em Participações MMC é detentor de 100% do capital da empresa GMC administração e participações, a qual possui 9,6% do capital 
social da referida parte relacionada. O Fundo de Investimento em Participações MMC é detentor de 34,99% do capital da Companhia. Sócio/Acionista da 
referida parte relacionada exerce cargo de direção na Companhia. 
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Parte relacionada Data transação 
Montante envolvido 

(Reais) 
Saldo 

existente 
Montante 
(Reais) Duração 

Empréstimo 
ou outro 
tipo de 
dívida 

Taxa de 
juros 

cobrados 

Objeto contrato Vendas de mercadorias nas lojas da Companhia adquiridos para parte relacionada. Sem diferenciações contratuais em relação aos demais clientes pessoa 
jurídica da companhia. 

Garantia e seguros N/A 

Rescisão ou extinção N/A 

Natureza e razão para a operação  

Posição contratual do emissor Credor 

Especificar  
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e 

demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do 

pagamento compensatório adequado 

(a) Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses 

Em conformidade com o disposto no artigo 156 da Lei nº 6.404, a Companhia segue as práticas 

de governança, e possui Código de Ética e Conduta, que reflete as normas e condutas que devem 

ser tomadas em casos de potenciais conflitos de interesses. Assim, todas as operações da 
Companhia, incluindo aquelas que envolvem partes relacionadas, foram devidamente submetidas 

aos órgãos decisórios da Companhia a que estavam subordinadas, conforme regras vigentes. 
sejam realizadas em termos e condições usuais de mercado, sempre respeitando os interesses 

da Companhia.  

(b) Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o 

pagamento compensatório adequado 

A Companhia, ao realizar quaisquer transações com partes relacionadas, observa as condições 
praticadas pelo mercado à época da contratação da respectiva operação e tomando-se como 

base, ainda, negociações da mesma natureza realizadas anteriormente pela Companhia com seus 

parceiros. 

A maior parte das transações com partes relacionadas são contratadas através de pedidos de 

mercadorias ou serviços devidamente negociados, especificando as principais características e 
condições, tais como preço, prazos, locais de entrega entre outras, oportunidade em que é 

analisado o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas e, caso haja a necessidade 
de pagamento compensatório dessas transações, este será adequado a tais negociações, 

mediante, em alguns casos, avaliação do caráter personalíssimo da obrigação e valor justo das 
mercadorias adquiridas e de reputação do prestador de serviços, entre outros, mediante sua 

comparação, quando aplicável, com outras operações semelhantes praticadas pelo mercado em 

geral. Dentre essas características também deverá constar expressamente a possibilidade de 
resilição, pela Companhia, de qualquer transação com parte relacionada que seja de trato 

sucessivo, em condições equivalentes àquelas disponíveis nos contratos com partes não- 

relacionadas.  
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16.4 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 16.  
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17.  Capital social 

17.1 - Informações sobre o capital social 

 

Data da autorização 

ou aprovação 
Valor do capital (Reais) 

Prazo de 

integralização 

Quantidade de ações 

ordinárias (Unidades) 

Quantidade de ações 

preferenciais 
(Unidades) 

Quantidade total de 

ações (Unidades) 

Tipo de capital Capital Emitido 

30/04/2020 R$355.147.890,65 Não aplicável 338.659.316 0 338.659.316 

Tipo de capital Capital Subscrito 

30/04/2020 R$355.147.890,65 Não aplicável 338.659.316 0 338.659.316 

Tipo de capital Capital Integralizado 

30/04/2020 R$355.147.890,65 Não aplicável 338.659.316 0 338.659.316 

Tipo de capital Capital Autorizado 

03/08/2020 0,00 Não aplicável 200.000.000 0 200.000.000 
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17.2 - Aumentos do capital social 

 

Data de 
deliberação 

Órgão que 
deliberou o 

aumento 

Data 
emissão 

Valor total 
emissão 
(Reais) 

Tipo de 
aumento 

Ordinárias 
(Unidades) 

Preferenciai
s (Unidade) 

Total ações 
(Unidades) 

Subscrição 
/ Capital 
anterior 

Preço 
emissão 

Fator 
cotação 

17/03/2017 
Assembleia 

Geral 
17/03/2017 R$3.389.077,19 

Subscrição 
particular  

3.162.723 0 3.162.723 0,0104998 R$1,0715694 
R$ por 

Unidade 

Critério para 

determinação do preço de 
emissão 

O preço da emissão foi determinado com base no patrimônio líquido da ação, nos termos do art. 170, §1º, II da Lei das Sociedades por Ações. 

Forma de integralização Moeda corrente nacional 

Data de 
deliberação 

Órgão que 
deliberou o 

aumento 

Data 
emissão 

Valor total 
emissão 
(Reais) 

Tipo de 
aumento 

Ordinárias 
(Unidades) 

Preferenciai
s (Unidade) 

Total ações 
(Unidades) 

Subscrição 
/ Capital 
anterior 

Preço 
emissão 

Fator 
cotação 

27/04/2018 
Assembleia 

Geral 
27/04/2018 R$6.918.440,15 

Subscrição 
particular  

6.350.189 0 6.350.189 0,0212116 R$1,089486 
R$ por 

Unidade 

Critério para 
determinação do preço de 
emissão 

O preço da emissão foi determinado com base no patrimônio líquido da ação, nos termos do art. 170, §1º, II da Lei das Sociedades por Ações. 

Forma de integralização Moeda corrente nacional 

Data de 
deliberação 

Órgão que 
deliberou o 

aumento 

Data 
emissão 

Valor total 
emissão 
(Reais) 

Tipo de 
aumento 

Ordinárias 
(Unidades) 

Preferenciai
s (Unidade) 

Total ações 
(Unidades) 

Subscrição 
/ Capital 
anterior 

Preço 
emissão 

Fator 
cotação 

24/05/2019 
Assembleia 

Geral 
24/05/2019 

R$11.186.011,4
0 

Subscrição 
particular  

9.612.449 0 9.612.449 0,033583 R$1,163688 
R$ por 

Unidade 

Critério para determinação 
do preço de emissão 

O preço da emissão foi determinado com base no patrimônio líquido da ação, nos termos do art. 170, §1º, II da Lei das Sociedades por Ações. 

Forma de integralização Moeda corrente nacional 

Data de 
deliberação 

Órgão que 
deliberou o 

aumento 

Data 
emissão 

Valor total 
emissão 
(Reais) 

Tipo de 
aumento 

Ordinárias 
(Unidades) 

Preferenciai
s (Unidade) 

Total ações 
(Unidades) 

Subscrição 
/ Capital 
anterior 

Preço 
emissão 

Fator 
cotação 
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30/04/2020 
Assembleia 

Geral 
Ordinária 

30/04/2020 
R$10.880.671,0

0 
Subscrição 
particular  

8.680.411 0 8.680.411 0,026305 1,253474 
R$ por 

Unidade 

Critério para 
determinação do preço de 
emissão 

O preço da emissão foi determinado com base no patrimônio líquido da ação, nos termos do art. 170, §1º, II da Lei das Sociedades por Ações. 

Forma de integralização Moeda corrente nacional 
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não houve bonificação, desdobramento ou grupamento de ações da Companhia. 
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não houve redução do capital social da 

Companhia. 
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17.5 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 17. 
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18.  Valores mobiliários 

18.1 - Direitos das ações 

Espécie de ações ou 

CDA 

Ordinária 

Tag Along 100,000000% 

Direito a dividendos Aos acionistas da Companhia é assegurado o direito ao 

recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 
25% do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos 

seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de 

reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva 
para contingências e reversão das mesmas reservas formadas 

em exercícios anteriores. O pagamento do dividendo obrigatório 
poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos 

termos da lei. 

Direito a voto Pleno 

Conversibilidade Não 

Condição da 
conversibilidade e 

efeitos sobre o capital 
social 

Não aplicável 

Direito a reembolso de 
capital 

Sim 

Descrição das 

características do 

reembolso de capital 

Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por 

Ações, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas 

dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do 
último balanço aprovado pela Assembleia Geral. 

Restrição a circulação Não  

Resgatável  Não aplicável 

Hipóteses de resgate e 

fórmula de cálculo do 
valor de resgate 

Não é resgatável 

Condições para 

alteração dos direitos 

assegurados por tais 
valores mobiliários 

Competência privativa da Assembleia Geral da Companhia para 

deliberação que altera os dispositivos do Estatuto Social. 

Outras características 

relevantes 

A Companhia solicitou a admissão de suas ações à negociação 

no segmento do Novo Mercado da B3. 

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a saída 
voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3 caso 

seja precedida de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) 
realizada dentro do previsto na regulamentação editada pela 

CVM sobre OPAs para cancelamento de registro de companhia 

aberta. A realização da OPA pode ser dispensada por meio de 
aprovação em assembleia geral.  

A OPA deve possuir preço justo, baseado em laudo de avaliação, 
na forma estabelecida pela legislação societária. Além disso, os 

acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em 
circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente 

com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.  



 

326 
 
SP - 28425566v1  
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de 

acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública 

A Companhia não possui regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas 

significativos. 

Com relação à regra estatutária que os obriguem a realizar oferta pública, o Estatuto Social da 

Companhia determina que a alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por 

meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada 
sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição 

de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais 
acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em 

vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário 

àquele dado ao alienante. 

Além disso, o Estatuto Social da Companhia determina que qualquer pessoa, incluindo, sem 

limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de 
títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou 

com sede no Brasil ou no exterior, ou Grupo de Acionistas (conforme definido no Estatuto Social) 
que venha a adquirir ou se torne titular, direta ou indiretamente, por qualquer motivo, de ações 

de emissão da Companhia; ou de outros direitos, inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações 

de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) do seu 
capital social (“Pessoa Relevante”) deverá efetivar uma oferta pública de aquisição de ações 

específica para a hipótese prevista no Estatuto Social para aquisição da totalidade das ações de 
emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os 

regulamentos da B3 e os termos deste artigo. A Pessoa Relevante deverá realizar a referida oferta 
pública de aquisição de ações (“OPA”) no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de 

aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade igual ou 

superior a 15% (quinze por cento) do capital social da Companhia. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais 

ou políticos previstos no estatuto 

O Estatuto Social não estabelece exceções ao exercício de direitos patrimoniais ou políticos dos 

acionistas.  

Todavia, os acionistas terão seus direitos suspensos, na forma do artigo 120 da Lei das 

Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia, caso não cumpram obrigação imposta 

pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação.  

Adicionalmente, nos termos do artigo 171, parágrafo 4° da Lei das Sociedades por Ações, o direito 

de preferência pode estar sujeito a prazo decadencial, estabelecido pelo Estatuto Social e não 

inferior a trinta dias. 
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários 

negociados 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários 
admitidos à negociação. A oferta pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida 

junto à CVM e à B3. 
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil 

 

Valor mobiliário Debêntures  

Identificação do valor 
mobiliário 

1ª Emissão de Debêntures simples, com garantia real e 
fidejussória adicional 

Quantidade (Unidades) 70.000.000 
Valor total (Reais) R$70.000.000,00  

Data de emissão 28/09/2018 

Saldo Devedor em aberto R$47.928.000,00  
Restrição a circulação Sim 

Descrição da restrição As debêntures somente poderão ser negociadas depois de 
decorridos 90 (noventa) dias corridos de sua subscrição ou 

aquisição pelo investidor, conforme disposto no artigo 13 e 
15 da Instrução CVM 476, e entre investidores qualificados, 

assim definidos no artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 

18 de agosto de 2004, conforme alterada, observado o 
disposto nos incisos I e II do artigo 4º da Instrução CVM 

476. 
Conversibilidade Não 

Possibilidade resgate Sim 

Hipótese e cálculo do 
valor de resgate 

O resgate antecipado facultativo total das debêntures 
poderá ser realizado a qualquer tempo, a exclusivo critério 

da Companhia, e com comunicado à debenturista e ao 
Agente Fiduciário dos CRA de no mínimo 15 (quinze) dias 

úteis da data proposta para resgate.  
O resgate antecipado facultativo total das debêntures, com 

o consequente cancelamento das Debêntures, ocorrerá 

mediante pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo 
devedor do Valor Nominal Unitário das debêntures, 

acrescido de juros remuneratórios (100% da variação do 
DI) calculados pro rata temporis desde a primeira data de 

integralização ou desde a data de pagamento dos juros 

remuneratórios imediatamente anterior até a data do 
resgate antecipado facultativo total e ao prêmio flat 

incidente sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor 
nominal unitário da debêntures, acrescido dos juros 

remuneratórios. 

Características dos 
valores mobiliários 

(i) Data de vencimento: 28/09/2022 
(ii) Remuneração: 100% DI + 2,57% a.a. 

(ii) Espécie: com garantia real, com garantia fidejussória 
adicional. 

(iii) Vigência: Prazo de 4 (quatro) anos contados da data de 
emissão, vencendo em 28 de setembro de 2022. 

(iv) Pagamento da Remuneração: Trimestral, a partir de 

28/12/2019, vencendo em 28/09/2022. 
(v) Amortização: Trimestral, a partir de 28/09/2019, 

vencendo em 28/09/2022.  
(vi) Agente Fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos 

e Valores Mobiliários S.A. 

Condições para alteração 
dos direitos assegurados 

por tais valores 
mobiliários 

Quaisquer alterações dos direitos assegurados por tais 
debêntures precederá de aprovação em assembleia dos 

debenturistas convocada para tanto. 
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Outras características 

relevantes 

Vencimento antecipado em caso de (i) pedido de falência 

formulado por terceiros em face da Emissora, 
descumprimento da destinação dos recursos captados por 

meio da Oferta Restrita, (ii) reorganização societária, 
exceto caso mantido o controle direto ou indireta, 

(iii) alteração, direta ou indireta, de controle, entre outros. 

Restrições Impostas ao Emissor: Índice Dívida Líquida / 
EBITDA, igual ou inferior a 3,0x. 

  
Valor mobiliário Debêntures  

Identificação do valor 
mobiliário 

2ª Emissão de Debêntures simples, com garantia real e 
fidejussória adicional 

Quantidade (Unidades) 90.000 

Valor total (Reais) R$90.000.000,00  
Data de emissão 20/02/2020 

Saldo Devedor em aberto R$89.779.000,00 
Restrição a circulação Sim 

Descrição da restrição As debêntures somente poderão ser negociadas depois de 

decorridos 90 (noventa) dias corridos de sua subscrição ou 
aquisição pelo investidor, conforme disposto no artigo 13 e 

15 da Instrução CVM 476, e entre investidores qualificados, 
assim definidos no artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 

18 de agosto de 2004, conforme alterada, observado o 
disposto nos incisos I e II do artigo 4º da Instrução CVM 

476. 

Conversibilidade Não 
Possibilidade resgate Sim 

Hipótese e cálculo do 
valor de resgate 

O resgate antecipado facultativo total das debêntures 
poderá ser realizado a qualquer tempo, a exclusivo critério 

da Companhia, e com comunicado à debenturista e ao 

Agente Fiduciário no mínimo 20 (vinte) dias úteis da data 
proposta para resgate.  

O resgate antecipado facultativo total das debêntures, com 
o consequente cancelamento das Debêntures, ocorrerá 

mediante pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo 

devedor do Valor Nominal Unitário das debêntures, 
acrescido de juros remuneratórios (100% da variação do 

DI) calculados pro rata temporis desde a primeira data de 
integralização ou desde a data de pagamento dos juros 

remuneratórios imediatamente anterior até a data do 
resgate antecipado facultativo total e ao prêmio flat 

incidente sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor 

nominal unitário da debêntures, acrescido dos juros 
remuneratórios. 

Características dos 
valores mobiliários 

(i) Data de vencimento: 20/02/2027 
(ii) Remuneração: 100% DI + 1,98% a.a. 

(ii) Espécie: com garantia real, com garantia fidejussória 

adicional. 
(iii) Vigência: Prazo de 7 (sete) anos contados da data de 

emissão, vencendo em 20 de fevereiro de 2027. 
(iv) Pagamento da Remuneração: Trimestral, a partir de 

20/02/2021, vencendo em 20/02/2027. 
(v) Amortização: Trimestral, a partir de 20/02/2021, 

vencendo em 20/02/2027.  

(vi) Agente Fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. 
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Condições para alteração 

dos direitos assegurados 
por tais valores 

mobiliários 

Quaisquer alterações dos direitos assegurados por tais 

debêntures precederá de aprovação em assembleia dos 
debenturistas convocada para tanto. 

Outras características 

relevantes 

Vencimento antecipado em caso de (i) pedido de falência 

formulado por terceiros em face da Emissora, 

descumprimento da destinação dos recursos captados por 
meio da Oferta Restrita, (ii) reorganização societária, 

exceto caso mantido o controle direto ou indireta, 
(iii) alteração, direta ou indireta, de controle, entre outros. 

Restrições Impostas ao Emissor: Índice Dívida Líquida / 
EBITDA, igual ou inferior a 3,0x. 
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18.5.a - Número de titulares de valores mobiliários 

 

1ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, 
com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços 

restritos 

Número de titulares 

Pessoas Físicas: 0 

Pessoas Jurídicas: 2 
Investidores Institucionais: 0 
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação 

Na data deste Formulário de Referência, as debêntures da 1ª e da 2ª emissão da Companhia são 

admitidas à negociação na B3. 

Ainda, a oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à 
CVM e à B3. Uma vez concedido o registro, as ações ordinárias de emissão da Companhia serão 

admitidas à negociação no segmento Novo Mercado da B3. 
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação 

em mercados estrangeiros 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercados estrangeiros.  
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18.8 - Títulos emitidos no exterior 

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários negociados 

em mercados estrangeiros.  
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, 

incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores 

mobiliários do emissor 

Primeira Emissão de Debêntures  

A assembleia geral extraordinária da Companhia, em 24 de setembro de 2018, autorizou a 

primeira emissão de debêntures da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie com 

garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com 
esforços restritos de colocação. O valor total de tal emissão foi de R$ 70.000.000,00 e foram 

emitidas 70.000.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1,00. Para mais informações, 

vide item 18.5 deste Formulário de Referência. 

Segunda Emissão de Debêntures  

A assembleia geral extraordinária da Companhia, em 04 de fevereiro de 2020, autorizou a 

segunda emissão de debêntures da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie com 

garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com 
esforços restritos de colocação. O valor total de tal emissão foi de R$ 90.000.000,00 e foram 

emitidas 90.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Para mais informações, 

vide item 18.5 deste Formulário de Referência. 

  

  



 

338 
 
SP - 28425566v1  

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios 

(a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 

Os recursos obtidos por meio da 1ª Emissão de Debêntures foram destinados (i) ao pagamento 

antecipado integral de todo o endividamento contraído pela Companhia junto ao Banco Santander 
Brasil S.A. incluindo saldo devedor atualizado, multas, custos, juros e demais encargos 

financeiros, por meio da Cédula de Crédito Bancário n° 270875314, emitida pela Companhia em 

11 de agosto de 2014, observados os termos e condições nela estabelecidos; (ii) ao pagamento 
integral da Cédula de Crédito Bancário n° 10011408004500, emitida pela Companhia em 22 de 

fevereiro de 2017, conforme aditada, observados os termos e condições nela estabelecidos e em 
seus respectivos aditamentos; (c) ao reforço do capital de giro da Companhia; e/ou (d) para 

investimentos da Companhia com a finalidade de abrir novas lojas de sua titularidade, em todos 

os casos, sempre no âmbito da gestão ordinária de seus negócios.  

Os recursos obtidos por meio da 2ª Emissão de Debêntures foram destinados (i) para a realização 

de investimentos pela Companhia com a finalidade de adquirir terrenos para abrir 3 (três) novas 
lojas que poderão ser localizadas preferencialmente, mas não se limitando, nas cidades de 

Maringá/PR, Campo Mourão/PR, Telêmaco Borba/PR, Cascavel/PR, Foz do Iguaçu/PR e/ou 
Dourados/MS, e 1 (um) centro de distribuição da Companhia que poderá ser localizado, 

preferencialmente, mas não se limitando, nas cidades de Lins/SP ou Araçatuba/SP, que serão 

utilizados para compor as garantias reais desta emissão de debêntures, na forma de alienações 
fiduciárias; e (ii) os recursos remanescentes, após a aquisição dos imóveis pela Companhia, serão 

destinados para o reforço do capital de giro da Emissora. 

(b) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as 

propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 

Não houve qualquer desvio relevante entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 

aplicação divulgadas nos documentos da oferta.  

(c) Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 

Não aplicável, uma vez que não houve qualquer desvio. 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a 

ações de emissão de terceiros 

Não aplicável, dado que a Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a ações 

de emissão de terceiros nos últimos três exercícios e nem no exercício social corrente. 
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18.12 - Outras informações relevantes 

Em 25 de novembro de 2013, foi celebrado o “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
da 335ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Brazilian Securities 

Companhia de Securitização” entre a Brazilian Securities Companhia de Securitização e a Oliveira 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com vistas a emitir Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (CRI).  

Os CRI, por sua vez, são lastreados em recebíveis imobiliários cedidos pela Pighes 
Empreendimentos e Participações Ltda., que é integralmente detida pela Companhia. Nesse 

sentido, apresentamos abaixo algumas das principais características acerca do CRI:  

Valor mobiliário Certificado de Recebíveis Imobiliários 

Identificação do valor 
mobiliário 

Certificado de Recebíveis Imobiliários da 1ª série da 335ª 
emissão da Brazilian Securities Companhia de 

Securitização 

Quantidade de CRI 34 
Valor Nominal Unitário R$1.000.000,00 

Valor Global da Série R$34.000.000,00 
Remuneração IPCA+7,11% a.a. 

Data de emissão 25/11/2013 

Data de vencimento 10/11/2023 
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19.  Planos de recompra/tesouraria 

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua 

emissão nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente. 
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria 

Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

Até a data deste Formulário de Referência, não há valores mobiliários em tesouraria. 
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19.3 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 19.  
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20.  Política de negociação 

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários 

 

Data aprovação 03/08/2020 
Órgão responsável pela 
aprovação 

Conselho de Administração 

Cargo e/ou função  O acionista controlador, os administradores, os conselheiros fiscais, os membros 
de quaisquer órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas, criados 
por disposição estatutária, ou, ainda, os empregados e demais colaboradores da 
Companhia, do acionista controlador ou das sociedades controladas ou coligadas 
que, em decorrência de seu cargo, função ou posição na Companhia, no acionista 
controlador ou nas sociedades controladas ou coligadas, possam ter conhecimento 
ou acesso a qualquer informação privilegiada (“Pessoas Vinculadas”).  

Principais características e locais 
de consulta 

O propósito da “Política de Negociação de Valores Mobiliários” (“Política de 
Negociação”) é estabelecer regras que deverão ser observadas pelas Pessoas 
Vinculadas e pela Companhia para assegurar a observância de práticas de boa 
conduta na negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, bem 
como evitar o uso inadequado de informações privilegiadas, nos termos da 
Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução 

CVM 358”). 

A Política de Negociação está disponibilizada para consulta eletronicamente pelos 
sites: (i) da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Neste website, 
acessar, na página inicial, em acesso rápido, “Companhias – Informações 
Periódicas e Eventuais de Companhias” e digitar “Companhia Sulamericana de 
Distribuição” no campo disponível, posteriormente selecionar a Política no campo 
categoria; (ii) da Companhia (www.ri.csdvarejo.com.br); bem como fisicamente 
na sede social da Companhia, localizada na Avenida Carlos Correia Borges, nº 
1188, Jardim Guaporé, CEP 87.060-000, na cidade de Maringá, estado do Paraná.  

Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de 
fiscalização 

Pendência de Divulgação de Fato Relevante 
É vedada a negociação de valores mobiliários por Pessoa Vinculada que possa ter 
conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia até que ela a 
divulgue ao mercado na forma de ato/fato relevante, conforme a Política. Também 
se aplica quando estiver em curso aquisição ou alienação de valores mobiliários 
pela Companhia, sociedades controladas, sociedades coligadas ou sociedade sob 
controle comum; ou houver sido outorgada opção ou mandato para isso; e quando 
existir a intenção de promover incorporação, cisão total/parcial, fusão, 
transformação ou reorganização societária da Companhia.  
Após Divulgação de Ato/Fato Relevante 
Nesses casos, mesmo após a divulgação de ato/fato relevante, prevalecerá a 
proibição de negociação se ela puder interferir nas condições dos negócios com 
valores mobiliários, acarretando dano à Companhia/acionistas. Tal restrição deve 
ser informada pelo DRI. 
Período Anterior à Divulgação de ITR, DFP e Distribuição de Resultados 
Pessoas Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários no período de 15 
dias anterior à divulgação/publicação das informações trimestrais e 
demonstrações financeiras padronizadas. Tais restrições não se aplicam na 
hipótese de plano de investimento que atenda aos requisitos aplicáveis. Pessoas 
Vinculadas também não podem negociar valores mobiliários em período 
determinado pelo DRI, desde a decisão de aumentar o capital social, distribuir 
resultados, bonificações em ações ou seus derivativos ou aprovar desdobramento, 
e a publicação dos respectivos editais ou anúncios. 
Deliberação Relativa à Aquisição ou à Alienação de Ações de Emissão da 
Companhia 
O Conselho não poderá aprovar programa de recompra enquanto não forem 
divulgadas ao público informações sobre a celebração de acordo ou contrato para 
a transferência do controle acionário; outorga de opção ou mandato para o fim 
de transferência de do controle; ou existência de intenção de promover 
incorporação, cisão total/parcial, fusão, transformação ou reorganização societária 
que envolva a Companhia. Caso após a aprovação de programa de recompra 
ocorra fato que se enquadre em qualquer das 3 hipóteses acima, a Companhia 
suspenderá imediatamente as operações com seus valores mobiliários até a 
divulgação do respectivo ato/fato relevante. 
Ex-Administradores 
Os ex-administradores que se afastarem da administração antes da divulgação 
pública de ato/fato relevante relativo a negócio/fato iniciado durante seu período 
de gestão não poderão negociar valores mobiliários pelo prazo de 6 meses ou até 
que tal ato/fato relevante tenha sido divulgado, o que ocorrer por último, 
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observado o disposto abaixo. Se a negociação com os valores mobiliários, mesmo 
após a divulgação do ato/fato relevante, puder interferir nas condições dos 
referidos negócios em prejuízo da Companhia/de seus acionistas, os ex-
administradores não poderão negociar valores mobiliários pelo prazo mínimo de 
6 meses após seu afastamento, devendo tal restrição adicional ser informada pelo 
DRI. 
Vedações Adicionais 
As vedações também se aplicam às negociações realizadas direta ou 
indiretamente por Pessoas Vinculadas caso estas negociações se deem por 
intermédio de pessoas ligadas; terceiros com quem tiverem celebrado contrato de 
administração de carteira ou de negócio fiduciário; ou qualquer pessoa que tenha 
tido conhecimento de informação privilegiada, por meio de Pessoa Vinculada, 
sabendo que ainda não foi divulgada ao mercado. Não são consideradas 
negociações indiretas e não estão sujeitas à vedação, as negociações realizadas 
por fundos e/ou clubes de investimento de que sejam cotistas as pessoas acima, 
desde que não sejam exclusivos; e as decisões de negociação do administrador 
do fundo e/ou clube de investimento não possam de qualquer forma ser 
influenciadas por seus cotistas. 
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20.2 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 20. 
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21.  Política de divulgação 

21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à 

divulgação de informações 

Exceto pela política de divulgação de ato ou fato relevante (“Política de Divulgação”), a 
Companhia não adota qualquer outra norma, regimento ou procedimento interno relativo à 

divulgação de informações. 

De acordo com a legislação e as normas da CVM em vigor, em especial a Lei das Sociedades por 
Ações e as Instruções CVM 358 e 480, toda e qualquer companhia de capital aberto deve, como 

regra geral, apresentar à CVM determinadas informações periódicas, tais como informações 
financeiras trimestrais e demonstrações financeiras anuais acompanhadas do relatório da 

administração e do relatório dos auditores independentes, bem com o arquivar junto à CVM 
quaisquer acordos de acionistas existentes, avisos concernentes às assembleias gerais de 

acionistas e cópias de atas e comunicados relativos à divulgação de atos ou eventuais fatos 

relevantes. Nesse sentido, a Companhia deve cumprir com as normas e legislação relacionadas 

acima. 

A Instrução CVM 358 disciplina, ainda, algumas regras a respeito da divulgação e do uso de 
informações sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se refere 

à divulgação de informações relativas à negociação e a aquisição de títulos emitidos pelas 

companhias de capital aberto. 

Tais regras: 

• estabelecem o conceito de ato ou fato relevante, os quais originam a obrigatoriedade de 
divulgação de informações ao mercado. Enquadram-se no conceito de ato ou fato 

relevante as decisões tomadas pelos acionistas controladores, resoluções de assembleia 
geral de acionistas ou da administração da Companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos 

políticos, administrativos, técnicos, financeiros ou econômicos relacionados com os 

negócios da Companhia que possam influenciar o preço de suas ações e/ou a decisão 
dos investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou de exercer quaisquer 

direitos subjacentes às ações; 

• especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, tais como a celebração de 

contratos prevendo a transferência de controle da Companhia, a entrada ou retirada de 

acionistas que mantenham com a Companhia qualquer contrato ou colaboração 
operacional, administrativa, financeira ou tecnológica, bem como a ocorrência de 

qualquer reestruturação societária realizada entre as sociedades relacionadas à 

Companhia em questão; 

• obrigam a companhia de capital aberto a divulgar atos ou fatos relevantes à CVM, bem 

como ao mercado em geral, por meio da publicação dos referidos atos ou fatos relevantes 

nos jornais geralmente utilizados pela referida companhia; 

• exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um 
fato relevante, inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro 

da Companhia como companhia aberta, no prazo de um ano; 

• exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão 

técnico ou consultivo) de uma companhia de capital aberto divulguem à CVM o número, 

tipo e forma de negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas subsidiárias 
e suas sociedades controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como detidas por 

seus cônjuges, companheiros e dependentes, informando, ainda, quaisquer mudanças 

em referidas posições acionárias; 
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• exigem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista 

elegendo membros do conselho de administração de uma companhia de capital aberto 
alterem sua participação direta ou indireta, para cima ou para baixo, os patamares de 

5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim 
sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social de 

companhia aberta, referido acionista ou entidade divulgue as informações relacionadas 

com a referida aquisição ou alienação; e  

• proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas. 

O texto completo da Política de Divulgação poderá ser encontrado na página de relação com 
investidores da Companhia (www.ri.csdvarejo.com.br), bem como fisicamente no escritório 

administrativo da Companhia, localizada na Avenida Carlos Correia Borges, nº 1188, Jardim 

Guaporé, CEP 87.060-000, na cidade de Maringá, estado do Paraná.   
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos 

procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não 

divulgadas 

A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”), aprovada em reunião 
do conselho de administração da Companhia realizada em 3 de agosto de 2020, tem como 

propósito disciplinar os procedimentos internos a serem adotados com a finalidade de atender 

integralmente as disposições legais e regulamentares concernentes à divulgação de ato ou fato 

relevante, nos termos da Instrução CVM 358. 

A divulgação e comunicação à CVM e às entidades do mercado de ato ou fato relevante, pelos 
canais institucionais de comunicação da Companhia, assim como a adoção dos demais 

procedimentos previstos na Política de Divulgação, é obrigação do diretor de relações com 

investidores, conforme definido na Política de Divulgação. 

O ato ou fato relevante deverá ser divulgado em portal de notícias com página na rede mundial 

de computadores, bem como disponibilizado: (i) na página do sistema de envio de informações 
periódicas e eventuais da CVM (Sistema Empresas.Net); e (ii) no website de Relações com 

Investidores da Companhia (www.ri.csdvarejo.com.br) em teor no mínimo idêntico àquele 

remetido à CVM.  

A informação constante de ato ou fato relevante deverá ser apresentada de forma clara e precisa, 

em linguagem objetiva e acessível ao público investidor. Sempre que for utilizado algum conceito 
técnico que, a critério do diretor de relações com investidores, seja considerado como de maior 

complexidade, uma explicação sobre o seu significado deverá constar da informação divulgada. 

Na hipótese de veiculação de ato ou fato relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive 

informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com 
público selecionado, no País ou no exterior, deverá o diretor de relações com investidores divulgar 

simultaneamente a respectiva informação ao mercado, na forma estabelecida na Política de 

Divulgação. 

O acionista controlador, os diretores, os membros do conselho de administração, do conselho 

fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição 
estatutária, quando instalados, que tenham firmado termo constante da Política de Divulgação, 

bem como qualquer empregado da Companhia que venha a ter acesso a informações sobre ato 

ou fato relevante, conforme o item 4.3 da Política de Divulgação, serão responsáveis por 
comunicar ao diretor de relações com investidores todo e qualquer ato ou fato relevante de que 

tenham conhecimento e que saibam não ter ainda chegado ao conhecimento do diretor de 

relações com investidores, que promoverá sua divulgação. 

A comunicação ao diretor de relações com investidores deverá ser feita por meio de correio 

eletrônico, para o endereço ri@csdvarejo.com.br. 

Caso as pessoas mencionadas acima constatem a omissão do diretor de relações com investidores 

no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, e desde que não tenha sido 
deliberada a manutenção do sigilo sobre o ato ou fato relevante – nos termos da Política de 

Divulgação – tais pessoas deverão comunicar imediatamente o ato ou fato relevante à CVM, para 
se eximirem de responsabilidade imposta pela regulamentação aplicável em caso de sua não 

divulgação. 

Sempre que a CVM ou as entidades do mercado exigirem do diretor de relações com investidores 
esclarecimentos adicionais à comunicação e à divulgação de ato ou fato relevante, ou caso ocorra 

oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários, deverá o 
diretor de relações com investidores inquirir as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, 

com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas 

ao mercado. 
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As pessoas inquiridas na forma do parágrafo acima deverão responder à solicitação do diretor de 

relações com investidores imediatamente. Caso não tenham condições de se encontrarem 
pessoalmente ou falarem por telefone com o diretor de relações com investidores ainda no 

mesmo dia em que este tiver tido conhecimento da respectiva exigência da CVM ou das entidades 
do mercado, as pessoas em questão deverão enviar correio eletrônico com as informações 

pertinentes para o endereço ri@csdvarejo.com.br.  

A divulgação de ato ou fato relevante deverá ser feita, simultaneamente à CVM e às entidades 
de mercado, sempre que possível 1 hora antes do início ou após o encerramento dos negócios 

nas entidades do mercado.  

Quando os valores mobiliários estiverem sendo negociados simultaneamente em entidades do 

mercado brasileiras e estrangeiras, a divulgação de ato ou fato relevante deverá ser feita, sempre 
que possível 1 hora antes do início ou após o encerramento dos negócios em todos os países, 

prevalecendo, no caso de incompatibilidade, o horário de funcionamento do mercado brasileiro.    
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e 

fiscalização da política de divulgação de informações 

O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da 

política de divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores. 
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21.4 - Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes com relação a este item 21. 
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Companhia Sulamericana de Distribui<;ao 

--~-~~.P.~~~--~-~-~!?.~.--~~--~~-~.!?.~~-··· .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) sao aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercicio corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 
auditoria das demonstrac;oes financeiras individuais e consolidadas como 
um todo e na forma<;ao de nossa opiniao sobre essas demonstrac;oes 
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, nao expressamos uma 
opiniao separada sobre esses assuntos. 

Nossa auditoria para o exercicio findo em 31 de dezembro de 2019 foi planejada 
e executada considerando que as operac;oes da Companhia e suas controladas 
nao apresentaram modificac;oes significativas em relac;ao ao exercicio anterior. 
Portanto, os Principais Assuntos de Auditoria, bem como nossa abordagem de auditoria, 
mantiveram-se substancialmente alinhados aqueles do exercicio anterior, exceto pela inclusao de PAA 
sobre a adoc;ao inicial do CPC o6(R2)/IFRS 16, que mereceu maior foco em nossa auditoria do exercicio 
corrente. 

Porque e urn PAA 

Teste de impairment de agi.o (Nota 16) 

Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria 

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui o 
montante de R$ 302.658 mil registrado como agio 
advindo de combinac;ao de neg6cios e incorporac;ao 
de ac;Qes quando da cria<;ao da Companhia, 
ocorridas em anos anteriores. 

Nossos procedimentos de auditoria inclufram, entre 
outros, o entendimento dos controles internos 
relevantes relacionados com a preparac;ao das 
projec;Qes de fluxos de caixa da Companhia. 

Consideramos o teste de impairment de agio como 
um dos principais assuntos de auditoria em fun<;ao 
da magnitude do saldo de agio (goodwitl) 
registrado e da complexidade envolvida nas 
analises de recuperabilidade <lesses ativos, uma vez 
que envolvem julgamentos significativos em rela<;ao 
a estimativa dos fluxos de caixa futuros 
descontados, que incluem premissas que sao 
afetadas por condic;oes macroeconomicas e de 
mercado. Variac;oes nesses julgamentos e premissas 
podem trazer impactos relevantes nas 
demonstrac;oes financeiras. 

Conferimos a coerencia 16gica e aritmetica das 
projec;Oes dos fluxos de caixa. Com o apoio de 
especialistas em financ;as corporativas, avaliamos a 
razoabilidade das principais premissas adotadas 
nas projec;Qes, tais como taxas de crescimento e de 
desconto, mediante compara<;ao com os 
orc;amentos aprovados pela administrac;ao da 
Companhia, dados de mercado, quando 
disponiveis, e projec;oes de anos anteriores com os 
resultados efetivos subsequentes. 

Efetuamos, ainda, analise de sensibilidade e 
recalculo das projec;Qes considerando diferentes 
cenarios, bem como efetuamos leitura das 
divulgac;oes realizadas. 
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Outros assuntos 

Demonstra~es do Valor Adicionado 

As demonstrai;Qes individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercicio findo em 
31 de dezembro de 2019, elaboradrui sob a responsabilidade da administra~o da Companhia e 
apresentadas como informa¢o suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados 
em conjwito com a auditoria das demonstra~es financeiras da Companhia. Para a forma¢o de nossa 
opiniao, avaliamos se essas demonstra~es estao conciliadrui com as demonstra~es financeiras e registros 
contabeis, conforme aplic8.vel, e se a sua forma e conteudo estao de acordo com os criterios definidos no 
Pronunciamento Tecnico CPC 09 - "Demonstra¢o do Valor Adicionado". Em nossa opiniao, essas 
demonstrai;Qes do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os criterios definidos nesse Pronunciamento Tecnico e sao consistentes em rela~o As 
demonstrai;Oes financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 

Outras informa~es que acompanham as demonstra~es financeiras individuais e 
consolidadas e o relatorio do auditor 

A administra¢o da Companhia e responsavel por essas outras informa~s que compreendem o Relat6rio 
da Administra~o. 

Nossa opiniao sobre as demonstra~es financeiras individuais e consolidadas nao abrange o Relat6rio da 
Ad.ministra~o e nao expressamos qualquer forma de conclusao de auditoria sobre esse relat6rio. 

Em conexao com a auditoria das demonstra~es financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade ea de ler o Relat6rio da Ad.ministra¢o e, ao faz@-lo, considerar se esse relat6rio esta, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstra~es financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que ha distor¢o relevante no Relat6rio da Administra~o, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Nao temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administra~o e da govenian~ pelas demonstra~es financeiras 
individuais e consolidadas 

A administrai;Ao da Companhia e responsavel pela elaborai;Ao e adequada apresentai;Ao da8 
demonstrai;Oes financeiras individuais e consolidadas de acordo com as pra.ticas contabeis adotadrui no 
Brasil e com as normas internacionais de relat6rio financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles intemos que ela determ.inou como necessarios 
para permitir a elabora¢o de demonstra~s financeiras livres de disto~o relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 

Na elabora~ao da8 demonstra~es financeiras individuais e consolidadas, a administrai;io e responsavel 
pela avaliai;Ao da capacidade de a Companhia continuar operando, diwlgando, quando aplicavel, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elabora¢o da8 
demonstrai;Qes financeiras, a nao ser que a administrai;io pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
opera~es, ou nao tenha nenhuma altemativa realista para evitar o encerramento das opera~es. 
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Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Demonstrações do resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

 

    Controladora Consolidado  
           

  
Notas  

2019  
 

2018 2019  2018  

           
Operações continuadas           
 Receita  24  2.408.509       2.157.796 2.408.721       2.160.321  
 Custo das mercadorias vendidas  25  (1.745.473 )     (1.569.572 ) (1.745.473 )     (1.571.442 ) 

           
Lucro bruto    663.036  588.224 663.248  588.879  

           
 Despesas com vendas  25  (344.841 )       (280.927 ) (344.841 )       (280.927 ) 
 Despesas gerais e administrativas  25  (265.602 )       (270.195 ) (264.486 )       (269.224 ) 
 Resultado da equivalência patrimonial  13  479  909 -  -  
 Outras receitas operacionais líquidas  26  68.772             59.658 68.798             59.658  

           
Lucro operacional    121.844  97.669 122.719  98.386  

           
 Receitas financeiras    6.168            11.318 6.233            11.402  
 Despesas financeiras    (56.989 )         (47.018 ) (56.913 )         (46.926 ) 

           
Resultado financeiro, líquido  27  (50.821 ) (35.700 ) (50.680 ) (35.524 ) 

           
Lucro antes do imposto de renda           
 e da contribuição social    71.023  61.969 72.039  62.862  

           
 Imposto de renda e contribuição social  28         
  Corrente    (6.656 )           (5.275 ) (7.672 )           (6.168 ) 
  Diferidos    (11.237 )         (10.087 ) (11.237 )         (10.087 ) 

           
Lucro líquido do exercício    53.130  46.607 53.130  46.607  
           
           
Lucro líquido básico e diluído por ação  23  0,16  0,15     
            



Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

 

 
 

   Controladora    Consolidado  
          
  2019  2018  2019  2018  
         
          
Lucro líquido do exercício 53.130  46.607  53.130  46.607  
          
Outros componentes do resultado abrangente -  -  -  -   
          
         
          
Total do resultado abrangente do exercício 53.130  46.607  53.130  46.607  
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Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Em milhares de reais 
 
 
 

 

   Controladora  Consolidado  
           
 Notas  2019  2018  2019  2018  
           
Fluxos de caixa das atividades operacionais           
           
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social   71.023  61.969  72.039  62.862  
           
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa gerado 

pelas atividades operacionais:
          

Depreciações e amortizações 25  49.828      22.649  49.828      22.649  
Crédito de ICMS ST MVA não realizado 25  (7.265 ) (13.161 ) (7.265 ) (13.161 ) 
Resultado da equivalência patrimonial 13  (479 )      (909 ) -  -  
Resultado de ativos baixados 15/16  390        800  390        802  
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 21  11.353       2.640  11.353       2.640  
Provisão para perda de crédito esperada  7  (6 )      (625 ) (6 )      (625 ) 
Encargos arrendamento 14  18.113  -  18.113  -  
Encargos financeiros, líquidos 17  11.268      17.871  15.015      23.323  

            
(Aumento) redução nos ativos operacionais:           

Contas a receber   (23.790 )    (29.044 ) (20.492 )    (28.544 ) 
Estoques   (34.961 )    (12.429 ) (34.961 )    (10.769 ) 
Depósitos judiciais   2.714      (2.339 ) 2.714      (2.339 ) 
Outros ativos circulantes e não circulantes   (7.827)     (9.693 ) (6.607)     (4.694 

           
Aumento (redução) nos passivos operacionais:           

Fornecedores   36.288      37.830  36.288      37.830  
Salários e encargos sociais   4.031        886  3.987        831  
Impostos e contribuições a recolher   (281 ) (103 ) (456 ) (1.076 ) 
Parcelamento de impostos   (2.472 )       (63 ) (2.472 )       (63 ) 
Outros passivos circulantes e não circulantes   (24.857 ) (558 ) (21.177 )      3.265  

           
Caixa gerado nas operações   103.070  75.721  116.291  92.931  
        Juros pagos 17  (7.714 ) (17.095 ) (9.605 )    (19.229 ) 
        Imposto de renda e contribuição social pagos 28  (4.981 ) (4.520 ) (6.157 ) (4.895 ) 
           
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais    90.375  54.106  100.529  68.807  
           
Fluxos de caixa das atividades de investimento           

Adições aos intangíveis 16  (3.074 ) (182 ) (3.074 ) (182 ) 
Aquisição de bens para o ativo imobilizado 15  (34.685 ) (32.435 ) (34.807 ) (40.085 ) 
Dividendos recebidos   3.179        

           
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento   (34.580 ) (32.617 ) (37.881 ) (40.267 ) 
           
Fluxos de caixa das atividades de financiamento           

Aumento de capital   11.186  6.918  11.186  6.918  
Pagamento de arrendamentos 14  (42.100 ) -  (42.100 ) -  
Empréstimos e financiamentos obtidos  17  -  123.539  -  123.539  
Pagamento de empréstimos e financiamentos 17  (36.800 ) (113.873 ) (43.224 ) (120.759 ) 
Pagamento de empréstimo mútuo   (123 ) -  -  -  
Juros sobre capital próprio pagos 23  (22.838 ) (10.826 ) (22.838 ) (10.826 ) 
           

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento   (90.675 ) 5.758  (96.976 ) (1.128 ) 
           
(Redução) aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa no 
exercício 

  (34.880 ) 27.247  (34.328 ) 27.412  
           
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   80.629  53.382  82.049  54.637  
           
           
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício   45.749  80.629  47.721  82.049  



Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Demonstração do valor adicionado 
Em milhares de reais 
 
 
 

 

        
        
 Controladora  Consolidado  
           
  2019  2018   2019  2018  
Receitas          
 Vendas de mercadorias  2.543.928  2.277.796   2.543.928  2.280.596  
 Perda com créditos de liquidação duvidosa  (6 ) 656   (6 ) 656  
 Outras receitas 53.395  55.352   54.072  55.478  
           
  2.597.317  2.333.804   2.597.994  2.336.730  
           
Insumos adquiridos de terceiros           
 Custo das mercadorias vendidas (1.744.044 ) (1.581.211 )  (1.744.044 ) (1.582.435 ) 
 Materiais, energia, serviços terceiros e outros (247.992 ) (224.935 )  (246.835 ) (223.918 ) 
           
  (1.992.036 ) (1.806.146 )  (1.990.879 ) (1.806.353 ) 
           
Valor adicionado bruto 605.281  527.658   607.115  530.377  
 Depreciação e amortização (49.828 ) (22.649 )  (49.828 ) (22.649 ) 
           
Valor adicionado líquido produzido 555.453  505.009   557.287  507.728  
           
Valor adicionado recebido em transferência          
 Equivalência patrimonial 479  909   -  -  
 Receitas financeiras 6.168  11.318   6.233  11.402  

Outros 2.462  2.154   2.462  2.155  
           
Valor adicionado total a distribuir 564.562  519.390   565.982  521.285  

           
          
Colaboradores (247.733 ) (216.869 )  (247.736 ) (217.413 ) 
 Remuneração direta    (209.901 ) (189.138 )  (209.901 ) (189.629 ) 
 Participações (10.989 ) (3.554 )  (10.989 ) (3.554 ) 
 Benefícios (11.896 ) (10.775 )  (11.896 ) (10.771 ) 

Encargos (14.947 ) (13.402 )  (14.950 ) (13.459 ) 
           
Impostos, taxas e contribuições (196.509 ) (167.776 )  (198.003 ) (169.219 ) 

Federais (140.656 ) (120.702 )  (142.106 ) (122.099 ) 
Estaduais (54.036 ) (45.042 )  (54.037 ) (45.042 ) 
Municipais (1.817 ) (2.032 )  (1.860 ) (2.078 ) 
          

Financiamentos externos (67.191 ) (88.138 )  (67.114 ) (88.046 ) 
Juros (57.972 ) (48.310 )  (57.895 ) (48.218 ) 
Aluguéis (9.219 ) (39.828 )  (9.219 ) (39.828 ) 
          

Remuneração capitais próprios (53.129 ) (46.607 )  (53.129 ) (46.607 ) 
Juros sobre capital próprio (23.499 ) (22.838 )  (23.499 ) (22.838 ) 
Lucros retidos (29.630 ) (23.769 )  (29.630 ) (23.769 ) 
          

Valor adicionado distribuído (564.562 ) (519.390 )  (565.982 ) (521.285 ) 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



  



Companhia Sulamericana de Distribui~o 

Notas explicativas da administra«;io as demonstra«;oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Projesllo de mercado 

Transa!;Oes 
CRI - Certificados de recebiveis imobilifirios 
Debentures 
Finame 
Emprestimos banciuios (capital de giro) 

Equivalencia de caixa 
Exposic;iio liquida 
Efeito liquido - perda 

3.3 Gestio de risco de capital 

Risco 
Varia~o 

doCDI 
172%doCDI 
140%doCDI 
152%doCDI 
148%doCDI 

74%doCDI 

Saldoem 
31.12.2019 

(25.536) 
(58.362) 
(11.853) 
(47.691) 

(143.442) 

::17-721 
(9Q.Z21) 

Cenfilio Cenario 
Cenariol II III 

(28.079) (28.715) (29.033) 
{63.093) {64.276) {64.868) 
(12.896) (13.157) (13.288) 
(5i.zz8) (52.800) (53.311) 

(155.8::1:6) (158.2::1:8) (160.500) 

::i2.z66 (!0.2zz (!0.533 
(106.080) {108.6z~) C102.26z) 

(10.359) (12.950) (14.246) 

Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital sao os de salvaguardar a capacidade de continuidade 
do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e beneficios as outras partes interessadas, alem de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 

Para manter ou ajustar a estrutura do capital, o Grupo pode rever a politica de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ac;oes ou vender ativos para reduzir, 
por exemplo, o nivel de endividamento. 

Condizente com outras companhias do setor, o Grupo monitora o capital com base no indice de 
alavancagem financeira. Esse indice corresponde a divida liquida dividida pelo capital total. 

A divida liquida, por sua vez, corresponde ao total de emprestimos (incluindo emprestimos de curto e 
longo prazo, conforme demonstrado no balanc;o patrimonial consolidado), subtraido do montante de 
caixa e equivalentes de caixa. 

0 capital total e apurado atraves da soma do patrimonio liquido, conforme demonstrado no balanc;o 
patrimonial consolidado, com a divida liquida. 

Os indices de alavancagem financeira no Consolidado podem ser assim sumariados: 

Total dos emprestimos e financiamentos (Nota 17) 
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 

Divida liquida 

Total do patrimonio liquido 

Total do capital 
indice de alavancagem financeira - % 

23 de59 

2019 

141.271 
(47.721) 

23-550 

413.623 

5oz.173 
18 

Consolidado 
2018 

182.719 
(82.012) 

100.6zo 

3z2.8oz 

173-177 
21 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

Notas explicativas da administra«;io as demonstra«;oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Contas a receber 

Controladora 
2012 2018 

Circulante 
Administradoras de cartoes (i) 83.721 70.143 
Administradoras de cartoes - partes relacionadas 36.613 32.447 
Cheques pre-datados 26.994 27.315 
Contas a receber de fornecedores (ii) 39.569 39.761 
Contas a receber de fornecedores - relacionadas 347 347 
Cartao - alimentar;iio 28.636 18.367 
Cartao - alimentai;ao - partes relacionadas 9.111 8.652 
Contas a receber de clientes 834 470 
Contas a receber de clientes - relacionadas 247 
Outros 1.135 1.030 
Outros - partes relacionadas 282 

Subtotal 180.889 157.086 
Provisao para devedores duvidosos (331) (325) 

180.558 156.z61 

Nao circulante 

Contas a receber de clientes (iii) 

Consolidado 
2012 2018 

83.721 70.143 
36.613 32-447 
26.994 27.315 
39.569 39.761 

347 347 
28.636 18.367 

9.111 8.652 
2.036 4.970 

257 
1.135 1.030 
282 

182.091 161.586 
(331) (325) 

18i.z60 161.261 

Consoli dado 
2019 2018 

1.200 

(i) Administradoras de cartoes: As opera<;oes de cartao de credito sao recebidas normalmente dentro de um 
prazo de 30 dias. 

(ii) Contas a receber de fornecedores: este saldo e proveniente de acordos comerciais gerados atraves de 
transa<;oes correntes entre o Grupo e seus fornecedores e baseadas, principalmente, no volume de 
compras. 

(iii) Relativo a venda a terceiros do im6vel da controlada lncomar, concluida em 12 de dezembro de 2017 

onde foi estabelecido nova loja da Companhia, localizada na Av. Arquiteto Nilda Ribeiro, Maringa-PR. 

As contas a receber tern a seguinte composi<;iio por idade de vencimento: 

Controladora Consoli dado 
2019 2018 2012 2018 

A veneer 160.166 137.499 161.368 141.999 
Vencidos ate 30 dias 4.915 17.097 4.915 17.097 
Vencidos de 31a60 dias 1.847 1.322 1.847 i.322 
Vencidos de 61a90 dias 484 763 484 763 
Vencidos de 91a120 dias 33 34 33 34 
Vencidos acima de 121 dias 13-444 az1 13.~~~ az1 

180.889 157.086 182.021 161.586 

25 de59 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

Notas explicativas da administra«;io as demonstra«;oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

As movimentai;Qes na provisao para devedores duvidosos de contas a receber de clientes do Grupo sao as 
seguintes: 

Controladora Consolidado 
2019 2018 2012 2018 

Em 12 de janeiro (325) (950) (325) (950) 
Constituic;io de provisao (6) (6) 
Reversao de provisao 625 625 

Em 31 de dezembro (331) (325) (331) (325) 

A constitui~o e a baixa da provisao para contas a receber impaired foram registradas no resultado do 
exercicio como "outras despesas" Os valores debitados a conta de provisao sao geralmente baixados 
quando nao ha expectativa de recupera~ao dos recursos. 

A exposi~ao maxima ao risco de credito na data de apresenta~o do relat6rio e o valor contabil de cada 
classe de contas a receber mencionada acima. 

A administra~ao da Companhia decidiu nao constituir provisao para PCE para a modalidade de contas a 
receber referente a venda com cartoes, sendo que parcela substancial do saldo de contas a receber 
vencido a mais de 121 refere-se a esta modalidade e tern como contraparte uma parte relacionada. 
Conforme documento assinado entre as partes, os pagamentos dos titulos vencidos serao realizados ao 
longo do anode 2020. 

Estoques 

Controladora Consoli dado 
2012 2018 2012 2018 

Mercadorias para revenda 245.518 209.876 245.518 209.876 
Ajuste a valor presente (3.934) (2.982) (3.934) (2.982) 
Mercadorias para trocas 799 1.121 799 1.121 
Mercadorias em transito 2.440 2.754 2-440 2.754 
Estoque imobiliario - Incomar (i) 24.009 16.239 
Outros 790 857 790 857 
Provisoes para perdas nos estoques (ii) {i.265) {2·232) {i.265) {2·232) 

2~3.6~8 208.68z 26z.65z 22~.226 

(i) Em 2019, houve na Controlada Incomar, a reclassifica~ao do saldo de constru~o em andamento da Loja 
de Pai~ndu do grupo de imobilizado para o grupo de estoque, uma vez que a inten~o da administra~o 
desta controlada e vender 0 ativo assim que finalizado. 

(ii) As provisoes para perdas nos estoques sao compostas pela estimativa de perda por diferen~s de 
inventario. 

26de59 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

Notas explicativas da administra«;io as demonstra«;oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Outros ativos 

Controladora 

Circulante 2012 2018 

Valores a ressarcir (i) 1.500 2.575 
Despesas do exercicio seguinte 2.445 i.699 
Ressarcimento de terceiros - seguros 1.682 
Operac;Qes bancarias cessoes de creditos 1.073 
Alugueis a receber 453 458 
Investimentos bancarios (cotas de capital) 477 456 
Outros 52 

z.682 5·123 

Nao circulante 
Adiantamento de alugueis 1.525 1.675 
lmpostos a recuperar 2.869 1.153 
Emprestimos a receber 
Seguros a apropriar 69 714 
Cons6rcios 626 423 

5.082 3.265 
12.778 9.158 

Consolidado 

2012 2018 

1.500 2.575 
2.445 i.699 
1.682 
1.073 

453 458 
477 456 

61 
z.621 5·12~ 

1.525 1.675 
2.872 1.153 

2 
69 714 

626 423 
5.022 3.26z 

12.783 9.161 

(i) Referem-se a desembolsos par pagamentos de despesas pertencentes aos antigos acionistas da rede 
adquirida Amigao, que serao amortizados com os valores retidos para pagamento conforme descrito na 
(Nata 22). 

11 Titulos publicos estaduais 

Controladora e Consolidado 
2012 2018 

Valor de face dos precat6rios adquiridos 12.165 12.165 
(-) Desagio obtido na aquisic;iio dos precat6rios (6.976) (6.976) 
(-) Provisao para perdas na realizai;ao dos precat6rios ___ ___,,(5.._.1_8....._9,) ___ ___,.(5._.1_8..._9,) 

Para os titulos precat6rios detidos pela Companhia, cuja administra~ao possui duvidas sabre sua 
recuperabilidade, e constituida provisao para perda da totalidade do seu valor. 

12 Tributos diferidos 

0 impasto de renda ea contribui~o social diferidos sao calculados sabre os prejuizos :fiscais do impasto 
de renda, a base negativa de contribui~o social e as correspondentes diferen~s temporarias entre as 
bases de calculo do impasto sabre ativos e passivos e os valores contabeis das demonstra~oes 
:financeiras. As aliquotas desses impastos, de:finidas atualmente para determina~ao dos tributos 
diferidos, sao de 25% para o impasto de renda e de 9% para a contribui~o social. 

Impastos diferidos ativos sao reconhecidos na extensao em que seja provavel que o lucro futuro 
tributavel esteja disponivel para ser utilizado na compensa~ao das diferen~s temporarias, com base em 
proje~oes de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenarios 
economicos futuros que podem, portanto, sofrer altera~oes. 
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Os valores para compensa<;ao futura sao os seguintes: 

Imposto diferido ativos - Prejuizo fiscal e Base negativa 
Ativo de imposto diferido a ser recuperado em ate 12 meses 
Ativo de imposto diferido a ser recuperado ap6s 12 meses 

Imposto diferido ativos - Diferem;as temporarias 
Ativo de imposto diferido a ser recuperado em ate 12 meses 
Ativo de imposto diferido a ser recuperado ap6s 12 meses 

Imposto diferido passivos 
Passivo de imposto diferido a ser realizado em ate 12 meses 
Passivo de imposto diferido (agio) 

Controladora 
2019 2018 

5.952 4.787 
14.235 18.301 
20.187 23.091 

11.553 12.275 
12.617 15.225 
24.170 27.500 

44.35z 50.591 

(1.850) (2.516) 
(90.166) (84.497) 

(92.016) (8z.013) 

(4z.652) (36.122) 

Consolidado 
2012 2018 

5.952 4.787 
11.235 18.301 
20.187 23.091 

11.553 12.275 
12.61z 15.225 
24.170 27.500 

44.35z 50.591 

(1.850) (2.516) 
(90.166) (84.497) 

(22.016) (8z.013) 

(1z.652) (36.122) 

As parcelas registradas no nao circulante tern as seguintes expectativas de realiza<;ao: 

Ano Controladora Consolidado 
2019 2018 2012 2018 

2020 10.689 10.689 
2021 8.560 9.963 8.560 9.963 
2022 9.963 8.328 9.963 8.328 

Ap6s 2023 8.328 1·512 8.328 1·512 

Total 26.851 33.529 26.851 33.529 

0 valor contabil do ativo fiscal diferido e revisado periodicamente e as projec;Qes que os suportam sao 
revisadas anualmente, caso haja fatores relevantes que venham a modi:ficar as proje<;oes. 
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A movimentac;ao dos ativos e passivos de impastos diferidos durante o exercicio, sem levar em 
considerac;ao a compensac;iio dos saldos e a seguinte: 

Ativo de impasto diferido 
Em 1° de dezembro de 2018 

(Creditado) debitado a demonstrac;B.o do resultado 

Em 31 de dezembro de 2018 

(Creditado) debitado a demonstrac;B.o do resultado 

Em 31 de dezembro de 2019 

Passivo de impasto diferido 
Em 1° de dezembro de 2018 
Debitado (creditado) a demonstrac;B.o do 

resultado 

Em 31 de dezembro de 2018 

Debitado (creditado) a demonstrac;B.o do 
resultado 

Em 31 de dezembro de 2019 

13 Investimentos 

Amortiza~o fiscal 
do8gio 

Percentual 

78.829 
5.668 

84.497 

5.669 

20.166 

Controladora e Consolidado 
Prejuizos 

Provisiies fiscais Total --------

(29.030) (26.380) (55.410) 
1.530 3.289 4.819 

(27.500) (23.091) (50.591) 

3.330 2.205 6.23::1 

(24.170) (20.186) (44.357) 

Controladora e Consolidado 

Ajuste ao valor 
justo Outros Total 

2.068 848 81.745 
(530) 130 5.268 

i.538 978 87.013 

(530) (136) 5.003 

1.008 8::12 22.016 

de Saldo em Equivalencia Distribui~iio Saldo em 
._p_arti_._c_.ip._a_?.._-_o _ _,3.._1 ..... /_1_2._/2_0_18_ patrimonial de lucros 31/12/2019 

Incomar Empreendimentos Imobiliarios 99,99% 479 (3.179) 34.249 

Total 36.949 479 ======== (3.179) 34.249 ======== 
As movimentac;Oes ocorridas durante o ano de 2019 e 2018 na conta de investimentos da controladora 
estao abaixo apresentadas: 

Em 12 de janeiro 
Equivalencia patrimonial 
Recebimento de dividendos - controladas 

Em 31 de dezembro 
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(a) Resumo das informa«;oes financeiras 

14 

0 quadro abaixo apresenta um resumo das infonnai;Qes financeiras das controladas (principais e com 
participac;B.o nao controladora relevante). 

Balan«;o patrimonial sintetico 

Controladas 

Dire ta Indireta 
In co mar Pi.Jdies 

2019 2018 2019 2018 

Circulante 
Ativo 28.015 23.311 6.335 5.583 
Passivo ~310) ~i.z10) ~6.322) ~5.611) 

Ativo (passivo) circulante liquido 2z.zo5 21.601 6 ~28l 

Nao circulante 
Ativo 6.534 15.349 22.534 27.677 
Passivo ~12·52~1) ~2~t-z3z) 

Ativo nao circulante liquido 6.531 15·312 2.210 2.210 

Patrimonio liquido 3~·232 36.250 2.2~6 2.212 

Participai;ao % 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 

Arrendamentos 

(i) Saldos reconhecidos no balan«;o patrimonial 

0 balam;o patrimonial contem os seguintes saldos relacionados a arrendamentos: 

Ativos de direito de uso 
Edifi.cai;oes 

Passivos de arrendamentos 
Circulante 
Nao circulante 

31de 
dezembro 

179.940 

1z2.240 

37.787 
152-448 

2019 

111.de 
janeiro 

160.228 

160.228 

19.927 
110.301 

____ 1_.9,_o_.2_.3...,5 160.228 
As adii;oes aos ativos de direito de uso durante o exerdcio de 2019 totalizaram R$ 32.728. Os valores 
apresentados na tabela acima sao liquidos da depreciai;ao. 
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(ii) Saldos reconhecidos na 
demonstra«;io do resultado 

A demonstrai;B.o do resultado inclui os seguintes montantes relacionados a arrendamentos: 

Encargo de deprecia-.ao dos ativos de direito de uso (incluido em custos e despesas - encargo 
total de deprecia..ao - Nata 25) 

2019 

Edifica-.oes 
Despesas comjuros (incluidas nas despesas financeiras - Nata 27) 

(24.807) 
(18.113) 

Despesas relacionadas a pagamentos de arrendamentos variaveis nao incluidos em 
passivos de arrendamentos (incluidas em despesas operacionais - Nata 25) 

Os pagamentos de arrendamentos em 2019 juntamente com os juros, totalizaram R$ 42.100. 

(4.927) 

0 Grupo aluga predios comerciais para sua area administrativa, lojas de varejo e atacado. Em geral, os 
contratos de aluguel sao realizados por periodos fixos de 1 ano a 20 anos e podem incluir op<;oes de 
prorrogai;B.o, conforme descrito no item (iv) a seguir. 

Os prazos dos arrendamentos sao negociados individualmente. Os contratos de arrendamento nao 
contem clausulas restritivas, porem os ativos arrendados nao podem ser utilizados coma garantia de 
emprestimos. 

Ate o exercicio de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram classificados coma 
arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir de 12 de janeiro de 2019, os arrendamentos sao 
reconhecidos coma um ativo de direito de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo 
arrendado se torna disponivel para uso pelo Grupo. Cada pagamento de arrendamento e alocado entre o 
passivo e as despesas financeiras. As despesas financeiras sao reconhecidas no resultado durante o 
periodo do arrendamento. 0 ativo de direito de USO e depreciado ao longo da vida util do ativo OU do 
prazo do arrendamento pelo metodo linear, dos dais 0 menor. 

Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento sao inicialmente mensurados ao valor presente 
utilizando a taxa implicita do arrendamento ou uma taxa incremental. 

Os passivos de arrendamento incluem o valor presente liquido dos pagamentos de arrendamentos 
a seguir: 

pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essencia, menos quaisquer incentivos de 
arrendamentos a receber; 

pagamentos variaveis de arrendamentos variaveis que dependem de indice ou de taxa; 

valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatario, de acordo com as garantias de valor 
residual; 

o pre<;o de exercicio de uma op<;ao de compra se o arrendatario estiver razoavelmente certo de que 
ira exercer essa opi;B.o; 

pagamentos de multas por rescisao do arrendamento se o prazo do arrendamento refletir o 
arrendatario exercendo a opi;B.o de rescindir o arrendamento. 
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Os pagamentos de arrendamentos sao descontados utilizando a taxa de juros implicita no arrendamento. 
Caso essa taxa nao possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de emprestimo do 
arrendatario e utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatario teria que pagar em um emprestimo para 
obter os fundos necessarios para adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente economico 
similar, com termos e condii;Qes equivalentes. 

Para determinar a taxa incremental de emprestimo, o Grupo: 

sempre que possivel, utiliza como ponto de partida taxas de financiamentos recentes contratados 
com terceiros. As taxas refletem as mudam;as nas condic;oes de :financiamento desde que tal 
:financiamento de terceiro fora recebido; 

usa uma abordagem progressiva que parte de uma taxa de juros livre de risco ajustada para o risco de 
credito para arrendamentos mantidos pelo Grupo, sem financiamento recente com terceiros; e 

faz ajustes especificos a taxa, como no prazo, pais, moeda e garantia, por exemplo. 

0 Grupo esta exposto a potenciais aumentos futuros nos pagamentos de arrendamentos variaveis com base 
em um indice ou taxa, os quais nao sao incluidos no passivo de arrendamento ate serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um indice ou taxa sao concretizados, o 
passivo de arrendamento e reavaliado e ajustado em contrapartida ao ativo de direito de uso. 

Os pagamentos de arrendamentos sao alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas 
financeiras sao reconhecidas no resultado durante o periodo do arrendamento para produzir uma taxa 
peri6dica constante de juros sabre o saldo remanescente do passivo para cada periodo. 

Os ativos de direito de uso sao mensurados ao custo, de acordo com os itens a seguir: 

o valor da mensurac;3.o inicial do passivo de arrendamento; 

quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data inicial, ou antes dela, menos quaisquer 
incentivos de arrendamento recebidos; 

quaisquer custos diretos iniciais; e 

custos de restaurac;3.o. 

Os ativos de direito de USO geralmente sao depreciados ao longo da vida util do ativo OU do prazo do 
arrendamento pelo metodo linear, dos dois o menor. Se o Grupo estiver razoavelmente certo de que ira 
exercer uma opc;3.o de compra, 0 ativo do direito de USO e depreciado ao longo da vida util do ativo 
subjacente. 

Os pagamentos associados a arrendamentos de curto prazo de equipamentos e veiculos e todos 
arrendamentos de ativos de baixo valor sao reconhecidos pelo metodo linear como uma despesa no 
resultado. Arrendamentos de curto prazo sao aqueles com um prazo contratual de 12 meses ou menos. 
Os ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens de mobiliario de escrit6rio. 
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(iii) Pagamentos de arrendamentos variaveis 

Alguns arrendamentos de im6veis contem clausulas de pagamentos variaveis ligados a vendas geradas 
em uma loja. Para algumas lojas, ate 100% dos pagamentos de arrendamentos sao realizados de acordo 
com clausulas de pagamentos variaveis, havendo uma vasta gama aplicavel de porcentagens de vendas. 
Tais condic;Qes sao usadas por uma diversidade de razoes, como por exemplo, minimizar a base de custos 
fixos para lojas recentemente estabelecidas. Os pagamentos de arrendamentos variaveis que dependem 
de vendas sao reconhecidos no resultado no periodo em que ocorre a condic;ao que da origem a tais 
pagamentos. 

(iv) Op~oes de prorroga~o e extin~io 

As opc;Qes de prorroga<;ao e extin<;ao estao incluidas em diversos dos arrendamentos de ativos 
imobilizados do Grupo. Esses termos sao usados para maximizar a flexibilidade operacional em termos 
de gestao de contratos. A maioria das opc;oes de prorrogac;ao e extinc;ao mantidas podem ser exercidas 
apenas pelo Grupo, e nao pelo respectivo arrendador. 

(v) Divulga~oes adicionais requeridas pela CVM 

A Companhia divulga espontaneamente os requerimentos do Oficio Circular/CVM/SNC/SEP / n2 
02/2019. A taxa incremental foi mensurada levando-se em considerac;ao o custo de capta<;ao ponderado 
da Companhia em janeiro de 2019, o qual era de 145% do CDI. 0 CDI futuro, baseando-se no prazo 
contratual remanescente de cada contrato, foi extraido oficialmente da Bolsa Mercantil de Futuros, 
BMF. A taxa incremental minima apurada foi de 9,37% a.a. para contratos de 12 meses ea taxa 
incremental maxima foi de 14,14% a.a. para o prazo de 240 meses. 

Contratos por prazo e taxa de desconto 

Prazos 

1 ano 
3 anos 
5 anos 
10 anos 
15anos 
20 anos 

Passivos de arrendamento 

Taxa%a.a. 

9,37% 
11,01% 
12,42% 
13,69% 
13,96% 
14,14% 

As movimentac;Oes dos saldos dos passivos de arrendamento sao apresentadas no quadro a seguir: 

Saldo em 12 de janeiro de 2019 
Transferencia 
Juras provisionados 
Adic;3.o por novas contratos 
Pagarnentos 
Juras Pagos 
Arrendarnento variavel 
Outros 
Ajuste de remensurac;ao de arrendarnentos baseados em indices ou taxas medias 

160.228 
3.632 
18.113 

32.728 
(24.283) 
(17.817) 

4.927 
4.160 
8.547 

Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 190.235 
0 Grupo apresenta, no quadro abaixo, a analise de seus contratos com base nas datas de vencimento. Os 
valores estao apresentados com base nas prestac;Qes nao descontadas: 
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Maturidade dos contratos 

Vencimento das prestac;oes 

Menos de 1 ano 
Entre 1 e 2 anos 
Entre 2 e 5 anos 
Acima de 5 anos 

Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 

Ativos de direito de uso 

A movimentai;ao de saldos dos ativos de direito de uso e evidenciada abaixo: 

Saldo em 12 de janeiro de 2019 
Adic;3.o por novos contratos 
Ajustes por remensurac;ao 
Outros 
Despesa de depreciac;3.o 

Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 

0 quadro a seguir demonstra o direito potencial de PIS/COFINS a recuperar embutido na 
contraprestai;ao de arrendamento, conforme os periodos previstos para pagamento: 

Fluxo de caixa 

Contraprestac;3.o do arrendamento 
PIS/COFINS potencial (9,25%) 
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Nominal 

337.416 

37.787 
32.165 
63.038 
57.245 

190.235 

160.228 
32.728 

8.547 
3.244 

(24.8oz) 

179.940 

Ajustadoa 
valor presente 

179.940 
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Em atendimento ao Oficio Circular/CVM/SNC/SEP/ n12 02/2019, a Companhia apresenta 
espontaneamente os saldos comparativos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa 
financeira e da despesa de depreciai;3.o, considerando o efeito da inflai;3.o futura projetada nos fluxos dos 
contratos de arrendamento, descontados pela taxa nominal: 

2012 2020 2021 2022 Ap6s2022 

Passivo de arrendamento 
Contabil - IFRS 16/ CPC o6(R2) 190.235 174.635 157-442 139.219 137.774 
Fluxo com projec;3.o de inflai;ao 197.844 179.857 166.891 151.631 150.247 
Variac;3.o 4,00% 2,99% 5,66% 8,19% 8,30% 

Direito de uso liquido - saldo final 
Contabil - IFRS 16/ CPC o6(R2) 179.940 159.005 136.219 114.399 112.722 
Fluxo com projec;3.o de inflai;ao 187.138 164.096 145.196 125.899 124.244 
Variac;3.o 4,00% 3,20% 6,18% 9,13% 9,27% 

Despesa financeira 
Contabil - IFRS 16/ CPC o6(R2) 17.817 18.802 17.066 15.189 80-476 
Fluxo com projec;3.o de inflai;ao 18.463 19.076 17.838 16.318 87.981 
Variac;3.o 4,00% 1,46% 4,52% 7,43% 9,33% 

Despesa de depreciai;ao 
Contabil - IFRS 16/ CPC o6(R2) 24.807 27.037 26.488 25.483 114.349 
Fluxo com projec;3.o de inflai;ao 25.799 27.488 27.872 27.725 160.541 
Variac;3.o 4,00% 1,67% 5,22% 8,80% 11,22% 
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15 lmobilizado 
Controladora 

Imobilizado 
M6veise Maquinase Computadores em 

Terrenos utensllios !:!JuiJ.!amentos Edifica~es Veiculos e J.!erifericos Benfeitorias andamento Outros Total 
Em 31 de dezembro de 2017 
Saldo inicial 3.894 20.919 47.270 38.600 1.142 7.165 45.367 9.069 3.305 176.731 
Aquisi<;Oes 1.347 3.427 5.103 6.516 51 16444 
Projetos em andamento 15.991 15.991 
Baixas (251) (518) (33) (802) 
Transfe~ncias 102 102 
Depreciac;8.o (2.862) (6.147) (1.633) (516) (2.608) (6.964) (325) (21.055) 

Saldo contabil, lfquido ;;i.82:1 12.15;;i :1:1-0;;!2 ;;i6.26z 626 2-z22 :1:1·212 25.060 ;;i.o;;i1 18z.:i11 

Em 31 de dezembro de 2018 
Custo 3.894 39.051 86.680 44.239 6.787 20.669 93.901 25.060 5.073 325.354 
Depreciac;8.o acumulada ~12.828) ~:12.6:18) ~pz2) ~6.161) ~10-2:10) ~8.282) ~2.0:12) ~1i!Z·2:1i!) 

Saldo contabil, lfquido ;;i.82:1 12.15;;i :1:1-0;;!2 ;;i6.26z 626 2-z22 :1H12 25.060 ;;i.o;;i1 18z.:i11 

Em 1° dejaneiro de 2019 

Saldo inicial 3.894 19.153 44.032 36.967 626 9.729 44.919 25.060 3.031 187.411 
Aquisi<;Oes 2.617 7.136 2.692 986 647 14.078 
Projetos em andamento (i) 18.632 18.632 
Baixas (16) (139) (234) (389) 
Transfe~ncias 1.102 4.524 547 16.871 (23.044) 
Depreciac;8.o (2.202) (6.;;i20) (i.6;;i;;i) C;;i5;;i) (;;i.;;ioo) (8.za8) C;;i50) (2;;i.526) 

Saldo contabil, liquido ;;i.82:1 12·25:1 :12·2;;!;;! il5·ilil:1 2za 2-:1;;!:1 ao;;i8 20.6:18 ;;i.;;i28 126.1;;i6 

Em 31 dezembro de 2019 
Custo 3.894 42.625 97.698 44.239 6.787 22.783 ni.758 20.648 5.718 356.150 
Depreciac;8.o acumulada (22.6z1) c18.165) (8.205) (6.5!~) (1;;i.;;i:i2) <5z.z20) (2.;;i20) (160.011) 

Saldo contabil, lfquido ;;i.82:1 12·25:1 :12·2;;!;;! il5·ilil:1 2za 2-:1;;!:1 5:1·0;;!8 20.6:18 ;;i.;;i28 126.1;;i6 

Taxa media de depreciac;ao % ao 
ano 16 8 4 25 25 7 6 

(i) Trata-se de projetos em andamento que serao capitalizados ap6s a entrada em opera~o. 
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Consolidado 

M6veise Maquinase Computadores e Imobilizado 
Terrenos utensilios !:!IUiJ?amentos Edifica~es Veiculos J?erifericos Benfeitorias em andamento Outros Total 

Em 31 de dezembro de 2017 

Saldo inicial 10.419 20.919 47.270 38.600 1.142 7.165 45.367 9.069 
3.305 

183.256 

Aquisi<;Oes 1.347 3.427 5.103 6.516 
51 16-444 

Projetos em andamento 23.641 23.641 
Baixas (251) (518) (33) (802) 
Transferencias 102 102 
Deprecia<;B:o (2.862) (6.~z) Ci.6aa) C:p6) (2.608) (6.26~:1) - ~) (21.0ljlj) 

Saldo contabil, liquido 10.419 19.153 44.032 36.967 626 9.729 44.919 32.710 3.031 201.586 

Em 31 de dezembro de 2018 
Custo 10.419 39.051 86.680 44.239 6.787 20.669 93.901 32.710 5.073 339.529 
Deprecia<;B:o acumulada (12.828) (::1;2.6::1;8) cz.2z2) (6.161) (10.2::10) (::1;8.282) - ~) <1az.2::1a) 

Saldo contabil, liquido 10.419 19.153 44.032 36.967 626 9.729 44.919 32.710 3.031 201.586 

Em i 0 dejaneiro de 2019 

Saldo inicial 10.419 19.153 44.032 36.967 626 9.729 44.919 32.710 3.031 201.586 

Aquisi<;iies 2.617 7.136 2.692 986 121 647 14.199 
Projetos em Andamento 18.633 18.633 
Baixas (16) (139) (234) (389) 
Transferencias (i) 1.102 4.524 547 16.871 (30.815) (7.771) 
Deprecia<;B:o ,2.202) ,6.a20) ,1.6aa> ':l:i:l) ,a.aoo) ,8.za8) ~50) '2a.526) 

Saldo contabil, liquido 10.412 12·254 42.233 35·3:l4 273 2·434 54.038 20.642 3.a28 202.662 

Em 31 de dezembro de 2019 
Custo 10.419 42.625 97.698 44.239 6.787 22.783 111.758 20.649 5.718 362.676 
Deprecia<;B:o acumulada c22.6z1) C::1;8.::1;6:i) (8.20:i) (6.ljl::I;) (l:l·:l::l2) <:iz.z20, - ~) (160.01::1;) 

Saldo contabil, liquido 10-::112 12·2~~ ~2·2aa a~·aa~ 2~ 2-~a~ ,:i:f;·oa8 20.6:1;2 ~ 202.662 

16 8 4 25 25 7 6 
Taxa media de depreciac;ao % 
aoano 

(i) Saldo remanescente trata-se da reclassi:ficai;iio de imobilizado em andamento para estoque na controlada lncomar Empreendimentos. 
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:tinanceiras em 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

0 montante de R$ 23.596 (2018 - R$ 2i.055), referente a despesa de deprecia<;ao, foi reconhecido no 
resultado em "Despesas com vendas" e "Despesas gerais e administrativas". 

0 montante de R$ 18.632 em 2019 registrados como imobilizado em andamento refere-se a 
investimentos que ainda nao entraram em operac;ao, que dentre outros projetos, sao identificados como 
reforma das lojas Tamandare R$ 4.032, Toledo R$ 4.748 e Fernand6polis R$ 3.789. 

0 CD de Paic;andu inclui o seguinte valor, no caso em que a Companhia e arrendataria em uma opera<;ao 
de arrendamento financeiro: 

Custa - arrendamentos financeiros capitalizados 
Deprecia<;iio acumulada 

Saldo contabil, liquido 

Controladora 

2019 2018 

46.488 46.488 
(10.222) (8.029) 

36.266 a8.~122 

Consolidado 

2012 2018 

46-488 46-488 
(10.222) (8.029) 

;36.266 as.~122 

16 Intangivel 

(a) Composi~o e movimenta~io 

Intangivel Controladora e Consolidado 
Agio Marcas Fundode 

(i) (ii) reg!stradas Softwares comercio Luva.s Outros Total 
Em 31 de dezembro de 
2017 302.658 2zz 1.588 1.816 1-z10 zao 311·ZZ2 

Adi¢es 182 182 
Baixas (2) (2) 
Amortiza¢o (622) C12z) C101) C13z) (i.521) 

Em 31 de dezembro de 
2018 ao2.6iz8 2zz ua2 1.682 i·a02 22a a10.a6iz 

Adic;Oes 3.074 3.074 
Baixas 
Amortiza¢o {522) C112l {321) (223) Ci.125) 

Em 31 de dezembro de 
2019 302.658 2zz 3.621 i.510 3.218 (o) 312.011 
Taxa media de 
amortiza¢o % ao ano 20 5 5 20 

0 montante de R$ i.425 (2018 - R$ i.594) referente a despesa de amortizac;ao foi reconhecido no 
resultado em "Despesas com vendas" e "Despesas gerais e administrativas". 

(i) Em 2010, a Companhia incorporou a totalidade das ac;oes da Cidade Canc;ao e da Evora, em que a 
relac;ao de troca foi realizada a valores de mercado. A CSD apurou um agio, cujo fundamento economico 
foi pautado com base na expectativa de rentabilidade futura da uniao do Cidade Canc;ao e da Evora. 
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:tinanceiras em 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

0 fundamento economico do agio foi mensurado por empresa independente e refletido por meio de 
laudos de avalia<;ao elaborados com base no fluxo de caixa descontado projetado ao longo de um periodo 
de sete anos. Esta incorpora<;ao proporcionou a expansao conjunta das opera<;oes da Cidade Can<;ao e 
Evora, aumentando sua relevancia e consolida<;ao no mercado brasileiro, alem de importantes ganhos 
em eficiencia administrativa, maior flexibilidade no gerenciamento dos neg6cios e a centraliza<;ao no 
gerenciamento das incorporadas. 

Foi efetuado registro de ativos intangiveis gerados por intermedio do relacionamento com os clientes de 
cada uma das marcas. Este ativo intangivel foi amortizado linearmente entre o periodo de 4 a 9 anos, de 
acordo com o laudo de avalia<;ao e estudo efetuado. 

(ii) Em 2014, a Companhia adquiriu a rede de Supermercados Amigao apurando um agio gerado pela 
expectativa de rentabilidade futura no valor de R$ 73.861, decorrente da aquisi<;ao de participa<;ao do 
capital do AMIGA.a. 

(b) Testes do agio para verifica~ao de impairment 

Anualmente, a CSD efetua a avalia<;ao do valor recuperavel do agio contabilizado, de acordo com o 
Pronunciamento Contabil CPC 01 / IAS 36. Dessa forma, a administra<;ao avalia o valor recuperavel do 
agio no nivel da Unidade Geradora de Caixa (UGC)-Varejo, que e determinado com base nas proje<;oes 
das Lojas que utilizam as bandeiras "Supermercados Cidade Can<;ao", "Amigao Supermercados" e 
"Supermercado Sao Francisco" que tambem corresponde ao segmento reportado. Esses calculos usam 
proje<;Oes de fluxo de caixa antes do impasto de renda e da contribui<;ao social, baseadas em or<;amentos 
financeiros aprovados pela administra<;ao para um periodo de cinco anos. Os valores referentes aos 
fluxos de caixa posteriores ao periodo de cinco anos foram extrapolados com base nas taxas de 
crescimento estimadas. A taxa de crescimento nao excede a taxa de crescimento media de longo prazo do 
setor. 

0 modelo economico-financeiro calcula as receitas por meio das principais linhas de neg6cios, ou seja, 
faturamento das lojas atuais, considerando as premissas de crescimento, custos e despesas operacionais, 
a partir de proje<;oes de caixa provenientes de or<;amentos financeiros aprovadas pela Alta 
Administra<;ao para os pr6ximos 5 anos e incluem o valor de perpetuidade. A taxa de desconto aplicada 
no modelo economico - financeiro e de 13,08% e considera um crescimento de 4% para OS fluxos de 
caixa que excedem o periodo de 5 anos. 

Como resultado dessa analise, nao foi identificada necessidade de registrar provisao para redu<;ao ao 
valor recuperavel dos ativos. 

Foram construidas duas anfilises de sensibilidade: a) varia<;ao positiva de ate 10% na taxa de desconto 
utilizada e demais variaveis constantes e b) varia<;ao positiva de ate 10% na taxa de desconto utilizada, 
decrescimo de ate 10% no resultado do Ebitda projetado e demais variaveis constantes. Como resultados 
dessas duas analises de sensibilidade, nao foram identificadas necessidades de registrar provisao para 
redu<;ao ao valor recuperavel <lesses ativos. 
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17 Emprestimos e :tinanciamentos 

Controladora 

Circulante 
Emprestimos banc3.rios (i) 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 
Obrigac;oes de arrendamento financeiro (iii) 
CRI - Certificados de recebiveis imobiliarios (iv) 
Debentures (v) 

Nao circulante 
Emprestimos banc3.rios (i) 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 
Obrigac;oes de arrendamento financeiro (iii) 
CRI - Certificados de recebiveis imobiliarios (iv) 
Debentures (v) 

Total dos emprestimos e financiamentos 

2019 

22.303 
3.659 

21.054 

47.016 

25.387 
6.024 

37.308 

68.719 

115.735 

2018 

22.519 
4.288 
i.462 

10.011 

38.280 

43.972 
9.682 
2.171 

58.510 

111.335 

152.615 

Mapa de Movimenta~o dos Emprestimos e Financiamentos 

Trans- Juros Juros 
2018 ferencia Provisiio Paxos 

Emprestimos banduios (i) 66.492 4.848 (i.907) 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 13.970 

Obrigai;iies de arrendamento financeiro (iii) 3.632 (3.632) 
Debentures (v) 68.521 6.::llZ (5.8oz) 

152.615 {3.632) 11.268 cz.z11) 

Consolidado 

2012 2018 

22.303 22.519 
3.659 4.288 

1.462 
5.942 5.366 

21.051 10.011 

52.958 43.646 

25.387 43.972 
6.023 9.682 

2.172 
19.595 24.737 
37.308 58.510 

88.313 132.073 

141.271 182.719 

Controladora 

Amortiza~o -
~rinci~al 2012 

(21.743) 47.690 
(4.288) 9.682 

C10.z62) 58.362 
{36.800) 115-Z3Z 

Consoli dado 

Trans- Juros Juros Amortiza~o -
2018 ferencia Provisiio P~os ~rinci~al 2012 

Emprestimos bancarios (i) 66.492 4.848 (i.907) (21.743) 47.690 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 13.970 (4.288) 9.682 

Obrigai;Oes de arrendamento financeiro (iii) 3.632 (3.632) 
CRI - Certificados de recebiveis imobiliarios (iv) 30.104 3.747 (1.891) (6.423) 25.537 

Debentures (v) 68.521 6.1:iz (5.8oz) C10.z62) 58.362 
182.z12 {3.632) 15.015 C2.605) C13.22~1) 11;1.2Z3 
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Captai;io - Juros Juros Amortizai;io -
2017 principal Provisio Pagos principal 

Controladora 

Despesas 
Contratuais 2018 

Emprestimos bancirios (i) 124.294 50.000 14.810 (14.034) (108.578) - 66-492 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 16.779 434 1.682 (1.682) (3.242) 13.971 

Obrigac;Qes de arrendamento financeiro (iii) 1.100 3.106 145 (145) (574) 3.632 
Debentures (iv) ____ ~7_0._0_0_0 __ 1_.2~3~4~(~1_.2~34.) _____ ---~(1_·4~7~9.) 68.521 

_14~2_.1~7=3 __ 12~3~.5~4_0 __ 1~7._87~1~<1~7_.0~95.) __ ~(1_12~.3=9~4) ___ ~(1_.4~7~9)152.616 

Consolidado 

Captai;io 
Juros Juros Amortizai;io Despesas 

2017 principal Provisio Pagos - principal Contratuais 2018 

Emprestimos bancirios (i) 124.294 50.000 14.810 (14.034) (108.578) 66.492 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 16.779 434 1.682 (1.682) (3.242) 13.971 

Obrigac;Qes de arrendamento financeiro (iii) 1.100 3.106 145 (145) (574) 3.632 
CRI - Certificados de recebiveis imobiliarios (v) 33.672 5.452 (2.134) (6.887) 30.103 

Debentures (iv) zo.ooo 1.234~ <i.1z2) 68.521 

175.845 123.540 23.323 (19.229) (119.281) (i.479) 182.719 

(i) Os emprestimos bancarios tern vencimento ate 2024, sendo garantidos pela carteira de recebiveis de 
cartao e a~es dos acionistas. Em 2019 nao houve captac;ao de novas emprestimos. 

(ii) Os financiamentos na modalidade FINAME tern coma garantias dadas as maquinas e equipamentos 
financiados. 

(iii) AB obriga~es de arrendamento sao garantidas por meio de alienac;ao fiduciaria dos bens 
arrendados. A totalidade destes bens e reconhecida coma ativo imobilizado da Companhia sofrendo a 
depreciac;ao normal de acordo com a sua expectativa de vida util economica. 

(iv) Em 21 novembro 2013, a controlada Pighes Empreendimentos lmobiliarios Ltda emitiu certificados 
de recebiveis imobiliarios no valor de R$ 34.000, garantidos na sua totalidade pela controladora CSD. 
Os recursos obtidos por meio da emissao foram utilizados para a construc;ao de seu Centro de 
Distribuic;ao localizado na cidade de Paic;andu Estado do Parana. 

Os certificados sao atualizados monetariamente pela variai;ao acumulada do indice de prei;o ao 
consumidor amplo (IPCA). 

0 pagamento da primeira parcela ocorreu em 7 de outubro de 2014, no total de 110 parcelas mensais a 
findarem em 10 de novembro de 2023. 
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Companhia Sulamericana de Distribui«;ao 

Notas explicativas da administra~io as demonstra~oes 
:tinanceiras em 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Fornecedores 
Controladora 

2019 2018 

Fornecedores de mercadorias 265.576 234.409 
Fornecedores de hortifrutigranjeiros 11.570 6.729 
Fornecedores de produtos de consumo 4.192 3.307 
Ajuste a valor presente (1.847) (1.267) 
Outras contas a pagar 25 

279.491 243.203 

Consolidado 

2019 2018 

265.576 234.409 
11.570 6.729 
4.192 3.307 

(1.847) (1.267) 
25 

279.491 243.203 

0 contas a pagar corresponde principalmente ao saldo em aberto com fornecedores. Neste grupo de 
contas, incluem o contas a pagar que os fornecedores tern transferidos para instituic;oes financeiras 
como parte de programas de convenios sem direito de regresso, inclusive. Nao existe qualquer diferenc;a 
substancial na natureza ou nos termos das responsabilidades antes e depois das transac;Oes de 
convenios. 

0 Grupo intermedia entre os fornecedores e as instituic;oes financeiras a antecipac;ao das faturas do 
contas a receber dos fornecedores com o Grupo decorrentes da venda de mercadorias e servic;os. A 
divida com o fornecedor flea registrada na mesma rubrica do balanc;o patrimonial porque nao tern 
diferenc;a de natureza e de condic;Oes de prazo de pagamento antes e depois da antecipac;ao. 
0 Grupo recebe uma comissao por este servic;o, a receita obtida com estas operac;oes em 2019 foi de 
R$ 4.171 (2018 - R$ $ 2.604), o montante das operac;oes em aberto em 31 de dezembro de 2019 era de 
R$ 51.862 (2018 - R$ 36.552). 

Impostos e contribui~oes a recolher 

Controladora Consolidado 

2012 2018 2012 2018 
Circulante 

ICMS a recolher 17.162 18.042 17.162 18.042 
PIS e COFINS sobre faturamento a recolher 165 321 
IRPJ e CSLL a recolher 2.430 755 2.788 1.273 
IRRF de terceiros a recolher 102 11 102 11 
INSS s/ servic;os de terceiros a recolher 8 6 8 6 
Outros tributos a recolher 523 8z 632 152 

20.225 18.201 20.86~ 12.805 

Nao circulante 
IRPJ e CSLL- Autos de infrac;ao (i) 56.628 56.628 

Z6·22a 18.201 zz.:262 12.80:2 

(i) Com a adoc;iio do IFRIC 23 / ICPC 22 (Nota 2.1 (d)), os saldos relacionados a autuac;ao referente 
inadequac;ao na apurac;ao do Impasto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribuic;ao Social sobre o 
Lucro Liquido - CSLL. Os valores relativos a autuac;iio do Programa de Integrac;iio Social - PIS, ocorrida 
durante os anos de 2001 a 2004 da incorporada Evora, foram reclassificados para a rubrica de 
Obrigac;oes Tributarias. Vide Nota 21 (a). 
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Parcelamento de impostos 

Controladora 

2019 2018 

Circulante 
Principal 2.866 3.097 
Multa e juros 1·31Z 1·15Z 

1.213 1·551 

Nao circulante 
Principal 3.325 5.059 
Multa e juros z62 1.152 

1.08z 6.218 

Total de parcelamento de impastos 8.aoo 10.zz2 

Consolidado 

2019 2018 

2.866 3.097 
1·31Z 1·15Z 
1.213 1·551 

3.325 5.059 
z62 1.152 

1.08z 6.218 

8.aoo 10.zz2 

0 quadro abaixo indica as movimenta~es de consolida<;ao dos parcelamentos de ICMS e transferencias 
dos precat6rios utilizados no Termo de Pedido de Parcelamento formalizado no exercicio, demonstrando 
a varia<;ao ocorrida no exercicio: 

Controladora Consoli dado 
2019 2018 2019 2018 

Em 12 de janeiro 10.772 10.835 10.772 10.835 
Adi<;ao por adesao parcelamento 1.060 1.060 
Baixa de parcelamentos/pagamentos (2.837) (i.752) (2.837) (i.752) 
Atualiza<;ao 365 622 365 622 

Em 31 de dezembro 8.300 10.772 8.300 10.772 

As parcelas dos parcelamentos de impastos registradas no nao circulante tern os seguintes vencimentos: 

Controladora Consolidado 

Ano 2019 2018 2019 2018 

2020 3.903 3.903 
2021 2.942 2.315 2.942 2.315 
2022 1.145 1.145 

Total 4.087 6.218 4.087 6.218 

A distribui<;ao das parcelas registradas no passivo nao circulante esta considerando a liquida<;ao de um 
saldo representativo do valor devido, com base na homologa<;ao de titulos precat6rios dados coma forma 
de pagamento no exercicio de 2015, conforme preve a Lei Estadual n° 17.082/2012. 
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Companhia Sulamericana de Distribui«;ao 

Notas explicativas da administra~io as demonstra~oes 
:tinanceiras em 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

29 Transa~es com partes relacionadas 

(a) Saldos, as transa~oes com partes relacionadas estio resumidas como segue: 

Contas a receber (i) Controladora Consolidado 
2012 2018 2012 2018 

Niporice Com. De Benef. De Arroz Ltda 34 26 34 ~ 
Argus Empr. Imobilia.rios Ltda. 2 2 
Cooper Cob 214 214 
CTC Administradora e Participa<;Oes Ltda. 1 1 
Dutrigo Alimentos Ltda. 107 114 107 114 
EBC - Empresa Brasileira de Com. Ltda. 175 180 175 180 
Inga Comercial Atacadista Ltda. 17 17 
Instituto Cidade Canc;5o 1 1 
Jadon Expert 166 166 
Pighes Empreendimentos e Participac;Oes 125 125 
Safira - Sul Brasileira de Distribuic;5o 21 21 
Vinicola Intervin Ltda. 14 27 14 27 
Cooper Card Administradora de Cartoes Ltda. 15.z23 1i.022 1Q.Z23 11.022 

Valores a ressarcir - Parcelamento REFIS/PERT 10.243 8.926 10.243 8.926 
Valores a ressarcir antigos acionistas - Evora 66.zz1 63.111 66.zz1 63.111 
Ativo nao circulante - Partes Relacionadas zz.01:i; z2·a6z zz.01:i; z2·a6z 

Contas a pagar - fornecedores (ii) Controladora Consolidado 
2012 2018 2012 2018 

Passivo circulante - fornecedores 
Niporice Com. De Benef. De Arroz Ltda 709 758 709 758 
Cooper Cob 37 38 37 38 
CTC Administradora e Participa<;Oes Ltda. 52 51 52 51 
Dutrigo Alimentos Ltda. 1.968 1.697 1.968 1.697 
EBC - Empresa Brasileira de Com. Ltda. 4.289 6.471 4.289 6.471 
Inga Comercial Atacadista Ltda. 1.013 805 1.013 805 
Jadon Comercio Importac;5o e Exp. Ltda. 874 874 
Vinicola Intervin Ltda. 384 344 384 344 
Cardoso Administradora de Bens Ltda. 31 29 31 29 
GMC Administrac;5o e Participac;Oes Ltda. 5 4 5 4 
Cooper Card Administradora de Cartoes Ltda 1.794 756 1.794 756 
Safira - Sul Brasileira de Distribuic;5o 158 106 158 106 
Neo Comunicac;Oes e Publicidades Ltda. 1 1 1 1 

11.315 11.060 11.315 11.060 
Passivo circulante - Partes Relacionadas 

Pighes Empreendimentos e Par. Ltda. (Nota 17 (v)) 5.942 5.366 
Incomar Empreendimentos Imobiliarios (iii) 1.083 1.205 

z.025 6.5z1 1i.315 11.060 
Passivo nao circulante - Partes Relacionadas 

Pighes Empreendimentos e Par. Ltda (Nota 17 (v)) 12·251 2H3Z 

26.979 31.308 11.315 11.060 

Partes relacionadas - mutuo (iii) Controladora 

2012 2018 
Ativo nao circulante - outros ativos 

Incomar Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 1.083 1.205 

1.083 1.205 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

N otas explicativas da administra«;io as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Varejo Atacado Eliminaf;iies L Outros Total 
Descri"8o 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 

Receita liquida de vendas 2.269.766 2.061.843 138.743 95.953 212 2.525 2.408.721 2.160.321 
Lucro bruto 644.908 572.744 18.128 15.480 212 2.525 663.248 588.879 
Depreciai,;iio e amortizai,;iio (47.532) (14.727) (2.296) (849) (7.073) (49.828) (22.649) 
Equivalencia patrimonial 479 909 (479) (909) 
Lucro operacional 124.000 99.585 (2.156) (1.916) 875 2.587 122.719 98.386 
Resultado financeiro liquido (49.555) (35.697) (1.266) (2) 141 175 (50.680) (35.524) 
Lucro (prejuizo) antes do IR e CSLL 74-445 63.887 (3.422) (i.918) 1.016 2.763 72.039 62.862 
IReCSLL (18.909) (16.255) 
Lucro liquido (prejuiw) do ex:ercicio 74-445 63.887 (3.422) (i.918) 1.016 2.763 53.130 46.607 

Ativo circulante 323.592 290.011 29.258 21.820 193.854 193.343 546.704 505.174 
Ativo niio circulante 109.361 117.210 9.841 6.603 664.963 475.802 784.138 599.615 
Passivo circulante 246.745 189.680 22.799 14-459 238.829 223.031 508.373 427.170 
Passivo nao circulante 2.366 10.228 483 639 405.997 293.945 408.846 304.812 
Patrim6nio Llquido 183.842 207.313 15.817 13.325 213.964 152.169 413.623 372.807 
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RELAT6RIO DA ADMINISTRA(:AO 

No exerdcio de 2018, e apesar dos desafios enfrentados pelas empresas Brasileiras, a Companhia 

Sulamericana de Distribuii;:ao teve um posicionamento diferenciado no aproveitamento das 

oportunidades do setor varejista. Neste ano consolidamos o conceito de atacado de autosservi<;o com a 

marca Stock Atacadista, convertendo com sucesso duas lojas que estao em plena operai;:ao. Abrimos 

uma nova unidade de supermercado, e temos ainda outras quatro unidades em processo de expansao. 

Nasso foco no atendimento ao cliente esta cada vez mais impulsionado com novas estrategias e 

ferramentas de suporte, implementamos as procedimentos de relacionamento com nossos clientes, 

podendo desta maneira criar um processo de atendimento diferenciado atraves de inteligencia e 

informai;:ao, caminhando com objetivo de inovai;:ao em nossos canais de comunicai;:ao. Transformamos 

nossa area de comercio eletronico e ja estamos atendendo em diversas localidades atraves de pedidos 

eletronicos e com "click e retire", propiciando aos clientes mais uma facilidade e modalidade moderna e 

inovadora de compra. 

0 crescimento das vendas continua s61ido e a Companhia Sulamericana de Distribuii;:ao registrou 

aumento de 7,5% em 2018 comparado ao ano anterior. Com trabalho de produtividade de nossas areas 

de operai;:ao, administrativa e logfstica, as despesas operacionais e administrativas tiveram crescimento 

de 4,7% em relai;:ao ao ano anterior, destacadamente abaixo do crescimento total das vendas. 

Diante de todos as fates a CSD obteve uma Receita Uquida de R$2.160,3 milhoes em 2018 (R$2.008,6 

em 2017) crescimento de 7,5% e o Luera Brute de R$ 588,9 milhoes em 2018 (R$548,8 milhoes em 2017) 

com crescimento em valores nominais de 7,3%. 0 lucre lfquido cresceu 183,2%. 

Nossa expectativa para 2019 e promissora, e estamos bastante entusiasmados e acreditamos no 

crescimento economico e a retomada de consume do pals. Continuamos com nosso foco estrategico e a 

excelencia de nosso neg6cio esta no atendimento aos clientes, qualidade e produtividade, cooperai;:ao 

de nossos funcionarios e inovai;:ao. 

Aproveitamos para agradecer a contribuii;:ao inestimavel de todos as nossos funcionarios, fornecedores, 

parceiros e acionistas par todo as esfori;:os realizados em um ano de 2018 bastante desafiador, e 

acreditamos que estamos cada vez mais fortalecidos para alcani;:ar de forma objetiva as metas trai;:adas 

para o anode 2019. 
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Relat6rio do auditor independente 
sobre as demonstra~oesfinanceiras 
individuais e consolidadas 

Aos Administradores e Acionistas 
Companhia Sulamericana de Distribuic;ao 

Examinamos as demonstrac;oes financeiras individuais da Companhia Sulamericana de Distribui«;ao 
("Companhia"), que compreendem o balanc;o patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrac;oes do resultado, do resultado abrangente, das mutac;oes do patrimonio liquido e dos fluxos de 
caixa para o exercicio :findo nessa data, assim como as demonstrac;6es financeiras consolidadas da 
Companhia Sulamericana de Distribuic;ao e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o 
balanc;o patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrac;oes consolidadas 
do resultado, do resultado abrangente, das mutac;6es do patrimonio liquido e dos fluxos de caixa para o 
exercicio fi.ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais politicas contabeis. 

Em nossa opiniao, as demonstrac;6es financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posic;ao patrimonial e fi.nanceira da Companhia Sulamericana de Distribui«;ao e da 
Companhia Sulamericana de Distribuic;ao e suas controladas em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operac;6es e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas 
operac;oes e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercicio findo nessa data, de acordo com as 
praticas contabeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relat6rio fi.nanceiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB). 

Base para opiniao 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estao descritas na sec;ao a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrac;oes financeiras individuais e consolidadas". 
Somos independentes em relac;ao a Companhia e suas controladas, de acordo com OS principios eticos 
relevantes previstos no C6digo de Etica Profi.ssional do Contador e nas normas profi.ssionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades eticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida e sufi.ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opiniao. 

PricewaterhouseCoopers, Av Pedro Taques, 294, lOY Sala 1003 e 1004- Maringti-PR 87030000 

T: (44) 3472 2200, www.pwc.com/br 
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Principais Assuntos de Auditoria 

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) sao aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercicio corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 
auditoria das demonstrai;oes financeiras individuais e consolidadas coma 
um todo e na formai;ao de nossa opiniao sabre essas demonstrai;oes 
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, nao expressamos uma 
opiniao separada sabre esses assuntos. 

Porque e um PAA 

Reconhecimento de creditos tributarios 

Conforme divulgado nas Notas 24 e 25 as 
demonstrai;oes financeiras, a Companhia durante o 
exercicio findo em 31 de dezembro de 2018, 
reconheceu creditos tributarios de PIS - Programa 
de Integrai;a'.o Social, Cofins - Contribuii;ao para 
Financiamento da Seguridade Social e ICMS -
Impasto sabre a Circulai;a'.o de Mercadorias e 
Servii;os, nos montantes de R$ 19.055 mil e 
R$ 13.161 mil, respectivamente. Esses creditos 
foram reconhecidos com base na analise da 
legislai;ao vigente e da jurisprudencia atualizada em 
relai;ao aos assuntos em discussao, refori;ada pela 
opiniao legal dos assessores juridicos externos da 
Companhia. 

Em decorrencia do julgamento significativo da 
administrai;ao envolvido na interpretai;ao da 
legislai;ao e sistema de tributai;ao e da 
jurisprudencia relacionada, esse assunto foi 
considerado coma um dos principais assuntos de 
auditoria de 2018. 

Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria 

Em resposta a esse assunto, entre outros 
procedimentos, com o apoio de nossos especialistas 
tributanos, analisamos as opinioes legais dos 
assessores juridicos externos da Companhia hem coma 
as premissas e os criterios de mensurai;a'.o e 
reconhecimento dos creditos tributanos, a luz da 
legislai;a'.o vigente e jurisprudencia atual. 

Efetuamos tambem a leitura das divulgai;oes 
realizadas nas notas explicativas. 

N ossos procedimentos de auditoria demonstraram 
que os julgamentos e premissas utilizados pela 
administrai;ao para o registro dos referidos creditos 
tributarios sao razoaveis e as divulgai;oes sao 
consistentes com dados e informai;oes obtidos. 
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Teste de impairment de agio 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui o 
montante de R$ 302.658 mil registrados como agio 
advindo de combinac;ao de neg6cios e incorporac;ao 
de ac;oes quando da criac;ao da Companhia, 
ocorridas em anos anteriores. 

Nossos procedimentos de auditoria incluiram, entre 
outros: 

. Conferencia da coerencia 16gica e aritmetica das 
projec;oes dos fluxos de caixa; 
. Teste de reconciliac;ao dos fluxos de caixa futuros 

Consideramos 0 teste de impairment de agio como com OS planos de neg6cios aprovados pela 
um dos principais assuntos de auditoria em func;ao administrac;ao da Companhia, hem como a 
da magnitude do saldo de agio (goodwill) registrado comparac;ao das projec;oes de anos anteriores com os 
e da complexidade envolvida nas anruises de resultados efetivos subsequentes; 
recuperabilidade <lesses ativos, uma vez que . Avaliac;ao da razoabilidade das principais 
envolvem julgamentos significativos em relac;ao a premissas adotadas nas projec;oes, tais como taxas 
estimativa dos fluxos de caixa futuros descontados, de crescimento e de desconto, mediante comparac;ao 
que incluem premissas que sao afetadas por com os orc;amentos aprovados e dados de mercado; 
condic;oes macroeconomicas e de mercado. e 
Variac;oes nesses julgamentos e premissas podem . Analise de sensibilidade e recruculo das projec;oes 
trazer impactos relevantes nas demonstrac;oes considerando diferentes cenarios, hem como 
financeiras. efetuamos leitura das divulgac;oes realizadas. 

Outros assuntos 

Demonstra-;oes do Valor Adicionado 

N ossos procedimentos de auditoria demonstraram 
que os criterios e premissas utilizados pela 
administrac;ao sao razoaveis e as divulgac;oes 
consistentes com dados e informac;oes obtidos. 

As demonstrac;oes individual e consolidada do valor adicionado (DV A) referentes ao exercicio fin do em 
31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administrac;ao da Companhia e 
apresentadas como informac;ao suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrac;oes financeiras da Companhia. Para a formac;ao de nossa 
opiniao, avaliamos se essas demonstrac;oes estao conciliadas com as demonstrac;oes financeiras e registros 
contabeis, conforme aplicavel, e se a sua forma e conteudo estao de acordo com os criterios definidos no 
Pronunciamento Tecnico CPC 09 - "Demonstrac;ao do Valor Adicionado". Em nossa opiniao, essas 
demonstrac;oes do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os criterios definidos nesse Pronunciamento Tecnico e sao consistentes em relac;ao as 
demonstrac;oes financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
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Outras informa~oes que acompanham as demonstra~oes financeiras individuais e 
consolidadas e o relat6rio do auditor 

A administra<;a'.o da Companhia e responsavel par essas outras informa<;oes que compreendem o Relat6rio 
da Administra<;ao. 

Nossa opiniao sabre as demonstra<;oes financeiras individuais e consolidadas nao abrange o Relat6rio da 
Administra<;ao e nao expressamos qualquer forma de conclusao de auditoria sabre esse relat6rio. 

Em conexao com a auditoria das demonstra<;oes financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade e a de ler o Relat6rio da Administra<;ao e, ao faze-lo, considerar se esse relat6rio esta, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstra<;oes financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que ha distor<;ao relevante no Relat6rio da Administra<;ao, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Nao temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administra~ao e da governan~a pelas demonstra~oes financeiras 
individuais e consolidadas 

A administra<;a'.o da Companhia e responsavel pela elabora<;ao e adequada apresenta<;ao das 
demonstra<;oes financeiras individuais e consolidadas de acordo com as praticas contabeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relat6rio financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou coma necessanos 
para permitir a elabora<;ao de demonstra<;oes financeiras livres de distor<;ao relevante, independentemente 
se causada par fraude ou erro. 

Na elabora<;ao das demonstra<;oes financeiras individuais e consolidadas, a administra<;ao e responsavel 
pela avalia<;ao da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicavel, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elabora<;ao das 
demonstra<;oes financeiras, a nao ser que a administra<;ao pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
opera<;oes, ou nao tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera<;oes. 

Os responsaveis pela governan<;a da Companhia e suas controladas sao aqueles com responsabilidade pela 
supervisao do processo de elabora<;ao das demonstra<;oes financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra~oes financeiras individuais 
e consolidadas 

Nossos objetivos sao obter seguran<;a razoavel de que as demonstra<;oes financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estao livres de distor<;ao relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relat6rio de auditoria contendo nossa opiniao. Seguran<;a razoavel e um alto 
nivel de seguran<;a, mas nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor<;oes relevantes existentes. As 
distor<;oes podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoavel, as decisoes 
economicas dos usuarios tomadas com base nas referidas demonstra<;oes financeiras. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alem disso: 
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Identificamos e avaliamos os riscos de distor~ao relevante nas demonstra~oes financeiras individuais e 
consolidadas, independentemente se causada par fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem coma obtemos evidencia de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiniao. 0 risco de nao detec~ao de distor~o relevante 
resultante de fraude e maior do que o proveniente de erro, ja que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsifica~ao, omissao ou representa~oes falsas intencionais. 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas nao com o objetivo de expressarmos 
opiniao sabre a eficacia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 

Avaliamos a adequa~ao das politicas contabeis utilizadas ea razoabilidade das estimativas contabeis e 
respectivas divulga~oes feitas pela administra~ao. 

Concluimos sabre a adequa~ao do uso, pela administra~o, da base contabil de continuidade 
operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela~ao a 
eventos ou condi~es que possam levantar duvida significativa em rela~ao a capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar aten~o em nosso relat6rio de auditoria para as respectivas divulga~oes nas demonstra~oes 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modifica~o em nossa opiniao, se as divulga~oes 
forem inadequadas. Nossas conclusoes estao fundamentadas nas evidencias de auditoria obtidas ate a 
data de nosso relat6rio. Todavia, eventos ou condi~oes futuras podem levar a Companhia a nao mais se 
manter em continuidade operacional. 

Avaliamos a apresenta~o geral, a estrutura e o conteudo das demonstra~es financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulga~es e se essas demonstra~es financeiras representam as 
correspondentes transa~s e os eventos de maneira compativel com o objetivo de apresenta~ao adequada. 

Obtemos evidencia de auditoria apropriada e suficiente referente as informa~oes financeiras das 
entidades ou atividades de neg6cio do grupo para expressar uma opiniao sabre as demonstra~es 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsaveis pela dire~ao, supervisao e desempenho da 
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opiniao de auditoria. 

Comunicamo-nos com os responsaveis pela governan~a a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da epoca da auditoria e das constata~oes significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiencias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Dos assuntos que foram objeto de comunica~ao com os responsaveis pela governan~a, determinamos 
aqueles que foram considerados coma mais significativos na auditoria das demonstra~oes financeiras do 
exercicio corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relat6rio de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulga~ao 
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publica do assunto, ou quando, em circunstancias extremamente raras, determinarmos que o assunto nao 
deve ser comunicado em nosso relat6rio porque as consequencias adversas de tal comunica~ao podem, 
dentro de uma perspectiva razoavel, superar os beneficios da comunica~ao para o interesse publico. 

~~· •z;:_ode 2020 

PricewaternouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP00(0~60/0-5 

}.~~. ~~·~ 
'Mauricio Co ombari 
Contador CRC 1SP195838/0-3 
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Balanc;;o patrimonial em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

Controladora 

Ativo Notas 2018 2017 

Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 6 60.629 53.362 
Contas a receber 7 156.761 127.092 
Estoques 6 206.667 196.256 
Adiantamentos 3.492 2.049 
Impastos e contribui¢es a recuperar 26.069 5.636 
Outros ativos 9 5.193 6.155 

462.651 390.772 

Niio circulante 
Realizilvel a longo prazo 

Contas a receber 
Dep6sitos judiciais 20 10.130 7.791 
Partes relacionadas 26 72.367 71.232 
Outros ativos 9 3.965 4.960 

66.462 64.003 

lnvestimentos 12 36.949 36.040 
lmobilizado 13 167.411 176.731 
lntangivel 15 310.365 311.779 

621.167 606.553 

Total do ativo 1.104.038 999.325 

Consoli dado 

2018 2017 Passivo e patrimOnio liquido 

Circulante 
62.049 54.637 Fornecedores 

161.262 132.092 Emprestimos e financiamentos 
224.926 214.157 Salaries e encargos sociais 

3.623 2.710 ProvisOes trabalhistas 
26.121 5.637 Impastos e contribui¢es a recolher 

5.193 6.177 Parcelamento de impastos 

505.174 415.610 Partes relacionadas 
Dividendos e juros s/ capital pr6prio a pagar 
Outros passives circulantes 

1.200 5.700 
10.130 7.791 Niio circulante 
72.369 71.213 Emprestimos e financiamentos 

3.965 4.960 Parcelamento de impastos 
Tributes diferidos 

67.664 69.664 ProvisOes 
Partes relacionadas 
Outros passives 

201.566 163.256 
310.365 311.779 Total do passive 

599.615 564.719 PatrimOnio liquido 
Atribuido aos acionistas da controladora 

Capital social 
Reserva legal 
Reserva de lucres 

ParticipacAo dos niio controladores 

Total do patrimanio liquido 

1.104.789 1.000.329 Total do passivo e patrimOnio llquido 

As notas explicativas da administrac;ao sao parte integrante das demonstra<;:Qes financeiras. 

Controladora Consolidado 

Notas 2018 2017 2018 2017 

17 243.203 205.373 243.203 205.373 
16 36.260 62.322 43.646 67.096 

16.235 17.327 16.265 17.366 
31.602 31.624 31.616 31.663 

16 16.901 16.250 19.605 19.609 
19 4.554 3.964 4.554 3.964 
26 6.571 7.760 

22.636 10.626 22.636 10.626 
21 42.236 26.911 43.243 29.099 

426.422 364.377 427.170 365.016 

16 114.335 79.651 139.073 106.749 
19 6.216 6.671 6.216 6.671 
11 36.422 26.335 36.422 26.335 
20 119.216 123.367 119.216 123.746 
26 24.737 26.697 
21 3.664 7.491 3.663 7.491 

304.612 272.632 304.612 273.192 

731.234 657.209 731.962 656.210 

22 

333.061 326.163 333.061 326.163 
5.691 3.560 5.691 3.560 

33.632 12.393 33.632 12.393 

372.604 342.116 372.604 342.116 

3 3 

372.604 342.116 372.607 342.119 

1.104.038 999.325 1.104.789 1.000.329 
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Companhia Sulamericana de Distribuicao 

Demonstrac;;oes do resultado 
Exercicios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Controladora Consoli dado 

Notas 
2018 2017 2018 2017 

Opera~oes continuadas 
Receita 23 2.157.796 1.993.614 2.160.321 2.008.572 
Gusto das mercadorias vendidas 24 (1.569.572} (1.447.106} (1.571.442} (1.459.799} 

Lucro bruto 588.224 546.508 588.879 548.773 

Despesas com vendas 25 (280.927) (266.861) (280.927) (266.936) 
Despesas gerais e administrativas 25 (270.195) (259.147) (269.224) (258.350) 
Resultado da equival!!ncia patrimonial 12 909 1.565 
Outras receitas operacionais liquidas 25 59.658 43.924 59.658 43.925 

Lucro operacional 96.760 64.424 98.386 67.412 

Receitas financeiras 11.318 9.299 11.402 9.291 
Despesas financeiras (47.018} (50.438} (46.926} (50.457} 

Resultado financeiro, liquido 26 (35.700} (41.139} (35.524} (41.166} 

Lucro antes do impasto de renda 
e da contribui~o social 61.969 24.850 62.862 26.246 

Impasto de renda e contribuii;:ao social 27 
Corrente (5.275) (6.168) (1.396) 
Diferidos (10.087} (8.393} (10.087} (8.393} 

Lucro liquido do exercicio 46.607 16.457 46.607 16.457 

Lucro liquido basico e diluido por a~io 22 0,15 0,05 

As notas explicativas da administra~ao sac parte integrante das demonstra¢es financeiras. 
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Companhia Sulamericana de Distribuicao 

Demonstrac;;oes do resultado abrangente 
Exercicios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Lucro liquido do exercicio 

Outros componentes do resultado abrangente 

Total do resultado abrangente do exercicio 

Controladora 

2018 2017 

46.607 16.457 

46.607 16.457 

As notas explicativas da administra~ao sac parte integrante das demonstra¢es financeiras. 

Consolidado 

2018 2017 

46.607 16.457 

46.607 16.457 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Demonstrac;;oes das mutac;;oes do patrimonio liquido 
Em milhares de reais 

Capital 
Notas social 

Saldos em 1° de janeiro de 2017 322.774 
lntegralizac;ao de capital 22 3.389 
Lucre Uquido do exercicio 
Realizacao de ajuste de avaliac;ao patrimonial 
Constituic;ao de Reserva Legal 
Juros sobre capital pr6prio 22 
Transferencia entre reservas 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 326.163 

lntegralizac;ao de capital 22 6.918 
Lucre liquido do exercicio 
Realizac;ao de ajuste de avaliac;ao patrimonial 
Constituic;ao de reserva legal 
Juros sobre capital pr6prio 22 
Transferencia entre reservas 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 333.081 

Atribuivel aos acionistas da controladora 

Ajuste de Reserva 
avalia~Ao Reserva de lucros a Lucros 

~atrimonial legal distribuir acumulados Total 

(2) 2.738 7.586 333.096 
3.389 

16.457 16.457 
2 (2) 

822 (822) 
(10.826) (10.826) 

4.807 (4.807} 

3.560 12.393 342.116 

6.918 
46.607 46.607 

2.330 (2.330) 
(22.838) (22.838) 

21.439 (21.439} 

5.891 33.832 372.804 

As notas explicativas da administrac;ao sao parte integrante das demonstra<;:Qes financeiras. 

Participa~Ao Total do 
dos nlo patrimOnio 

controladores liguido 

3 333.099 
3.389 

16.457 

(10.826) 

3 342.119 

6.918 
46.607 

(22.838) 

3 372.807 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Demonstrac;;oes dos fluxos de caixa 
Exercicios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

Fluxos de caixa das atividades operacionais 

Lucro antes do impasto de renda e contribuic;Ao social 

Ajustes para reconciliar o lucro do exerclcio com o caixa gerado 
pelas atividades operacionais: 

Deprecia¢es e amortiza¢es 
Credito de ICMS ST MVA nao realizado 
Resultado da equivalencia patrimonial 
Resultado de ativos baixados 
Provisao para riscos civeis, trabalhistas e tributarios 
Provisao para devedores duvidosos 
Encargos financeiros, liquidos 

(Aumento) reduc;ao nos ativos operacionais: 
Contas a receber 
Estoques 
Dep6sitos judiciais 
Outros ativos circulantes e nao circulantes 

Aumento (reduc;llo) nos passivos operacionais: 
Fornecedores 
Salarios e encargos sociais 
Impastos e contribui¢es a recolher 
Parcelamento de impostos 
Outros passivos circulantes e nao circulantes 

Caixa gerado nas operac;Oes 
Juros pagos 
lmposto de renda e contribuic;iio social pagos 

Caixa liquido gerado pelas atividades operacionais 

Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Adi¢es aos intangiveis 
Aquisii;Ao de bens para o ativo imobilizado 
(Adi¢es) redu¢es aos investimentos 

Caixa liquido aplicado nas atividades de investimento 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
Aumento de capital 
Emprestimos e financiamentos obtidos 
Pagamento de emprestimos e financiamentos 
Juros sobre capital pr6prio pagos 

Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento 

Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa no exercicio 

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercicio 

Controladora 

Notas 2018 2017 

61.969 24.650 

24 22.649 20.342 
24 (13.161) 
12 (909) (1.565) 

13/15 600 2.820 
20 2.640 8.284 
7 (625) 855 
16 17.871 21.475 

(29.044) 11.121 
(12.429) (22.363) 

(2.339) (1.135) 
(9.694) 5.773 

37.830 8.718 
886 4.639 

(103) 2.699 
(63) (2.064) 

(7.408) (9.845) 

68.870 74.604 
16 (17.095) (17.993) 
27 (4.520) 

47.255 56.611 

15 (162) (684) 
13 (25.585) (35.802) 

(9.984) 

(25.767) (46.470) 

6.918 3.389 
16 123.540 68.472 
16 (113.873) (49.163) 
22 (10.826) (13.388) 

5.759 9.310 

27.247 19.451 

53.382 33.931 

80.629 53.382 

As notas explicativas da administracao sao parte integrante das demonstrac;Oes financeiras. 

Consolidado 

2018 2017 

62.662 26.246 

22.649 20.342 
(13.161) 

802 5.470 
2.640 8.284 

(625) 855 
23.323 21.475 

(26.544) 6.121 
(10.769) (23.697) 

(2.339) (1.135) 
(4.694) (746) 

37.830 8.718 
831 4.739 

(1.076) 3.822 
(63) (2.064) 

(3.584) (3.752) 

86.082 74.678 
(19.229) (20.364) 

(4.895) (1.396) 

61.958 52.918 

(182) (684) 
(33.235) (35.802) 

(1.008) 

(33.417) (37.494l 

6.918 3.389 
123.540 68.472 

(120.760) (53.250) 
(10.826) (13.388) 

(1.128) 5.223 

27.413 20.647 

54.637 33.990 

82.049 54.637 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Demonstrac;;oes do valor adicionado 
Exercicios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

Receitas 
Vendas de mercadorias 
Perda com creditos de liquidacao duvidosa 
Outras receitas 

lnsumos adquiridos de terceiros 
Custa das mercadorias vendidas 
Materiais, energia, servi9os terceiros e outros 

Valor adicionado bruto 
Depreciacao e amortiza9ao 

Valor adicionado liquido produzido 

Valor adicionado recebido em transferOncia 
Equivalencia patrimonial 
Receitas financeiras 
Outros 

Valor adicionado total a distribuir 

Colaboradores 
Remunera9ao direta 
ParticipayOes 
Beneficios 
Encargos 

Impastos, taxas e contribuic;Oes 
Federais 
Estaduais 
Municipais 

Financiamentos extemos 
Juras 
Alugueis 

Remunerac;lio capitais pr6prios 
Juras sabre capital pr6prio 
Lueras retidos 

Valor adicionado distribuido 

Controladora 

2018 2017 

2.277.796 2.111.725 
625 (855) 

55.352 35.860 

2.333.773 2.146.730 

(1.581.211) (1.444.347) 
(224.904} (217.100} 

(1.806.115} (1.661.447} 

527.658 485.283 
(22.649} (20.342} 

505.009 464.491 

909 1.565 
11.318 9.299 
2.154 2.120 

519.390 477.925 

(216.869} (212.720} 
(189.138) (184.822) 

(3.554) (6.730) 
(10.775) (8.647) 
(13.402} (12.521} 

(167.776} (159.323} 
(120.702) (114.061) 

(45.042) (43.498) 
(2.032) (1.764) 

(88.138} (89.427} 
(48.310) (52.080) 
(39.828) (37.347) 

(46.607} (16.455} 
(22.838) (10.826) 
(23.769) (5.629) 

(519.390} (477.925} 

As notas explicativas da administracao sao parte integrante das demonstrac;Oes financeiras. 

Consolidado 

2018 2017 

2.280.596 2.127.425 
625 (855) 

55.478 35.981 

2.336.699 2.162.551 

(1.582.435) (1.456.589) 
(223.886} (216.169} 

(1.806.321} (1.672. 758} 

530.377 489.793 
(22.649} (20.342} 

507.729 469.451 

11.402 9.291 
2.154 2.120 

521.285 480.862 

(217.413} (213.074} 
(189.629) (185.152) 

(3.554) (6.730) 
(10.771) (8.646) 
(13.459} (12.546} 

(169.219} (161.888} 
(122.099) (116.444) 

(45.042) (43.498) 
(2.078) (1.946) 

(88.046} (89.445} 
(48.218) (52.098) 
(39.828) (37.347) 

(46.607} (16.455} 
(22.838) (10.826) 
(23.769) (5.629) 

(521.285} (480.862} 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

1 Informa~oes gerais 

A Companhia Sulamericana de Distribuii;iio (a "Companhia" ou "CSD"), em conjunto com a controlada 
direta Incomar Empreendimentos Imobiliarios Ltda e controlada indireta Pighes Empreendimentos e 
Participa<;oes Ltda. (em conjunto denominados"Grupo") com sede na Cidade de Maringa, Estado do 
Parana, e uma sociedade por a<;oes de capital fechado. 

A CSD tern como atividade preponderante a comercializai;iio varejista e atacadista de produtos 
alimenticios, artigos de bazar, eletroeletronicos e outros produtos atuando atraves do formato de 
supermercados. A CSD possui em seu portfolio as bandeiras "Cidade Can<;ao", "Sao Francisco", 
"Amigao" e "Stock''. A Incomar possui como atividade a incorporai;iio de im6veis, construi;iio de im6veis, 
compra e venda de im6veis prontos ou a construir, sejam eles residenciais ou comerciais, terrenos ou 
fra<;Qes ideais, loca<;ao e administrai;iio de bens im6veis. A Pighes tern como objeto social a participa<;ao, 
como s6cia ou acionista, em outras sociedades e em empreendimentos comerciais de qualquer natureza 
e aluguel de im6veis pr6prios, residenciais e nao residenciais. 

A Companhia foi constituida em 30 de dezembro de 2009, com capital social de R$ 10. 

Em 26 de fevereiro de 2010, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinaria, a incorpora<;ao da 
totalidade das a<;oes representativas do capital social das empresas Evora Comercial de Generos 
Alimenticios S.A. ("Evora") e Supermercados Cidade Cani;iio S.A. ("Cidade Cani;iio"). E em 30 

de junho de 2010, ocorreu a incorpora<;ao das entao subsidiarias integrais Evora e Cidade Cani;iio pela 
CSD. 

Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo possufa 6.980 funcionarios (nao auditado), 50 lojas (nao 
auditado) e atuava em 24 cidades do interior dos Estados de Sao Paulo, Parana e Mato Grosso do Sul 
(nao auditado), utilizando uma infraestrutura logistica formada pelo Centro de Distribui<;ao de Pai<;andu 
de 30 mil metros quadrados (nao auditado) e o Centro de Distribuii;iio na cidade de Lins com 5 mil 
metros quadrados (nao auditado). 

A emissao dessas demonstra<;oes financeiras individuais e consolidadas do Grupo foi autorizada pelo 
Conselho de Administra<;ao em 31 de julho de 2020. 

2 Resumo das principais politicas contabeis 

As principais politicas contabeis aplicadas na prepara<;ao destas demonstra<;oes financeiras estao 
definidas abaixo. Essas politicas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercicios 
apresentados, salvo disposi<;ao em contrario. 

2.1 Base de prepara~io 

As demonstra<;oes financeiras foram preparadas conforme as praticas contabeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC) e as normas 
intemacionais de relat6rio financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informa<;oes relevantes 
pr6prias das demonstra<;oes financeiras, e somente elas, as quais estao consistentes com as utilizadas 
pela administrai;iio na sua gestao. 

As demonstra<;oes financeiras foram preparadas considerando o custo hist6rico como base de valor. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

A preparai;B.o de demonstra¢es financeiras requer o uso de certas estimativas contabeis criticas e 
tambem o exercicio de julgamento por parte da administrac;ao da Companhia no processo de aplicai;B.o 
das politicas contabeis do Grupo. Aquelas areas que requerem maior nivel de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as areas nas quais premissas e estimativas sao significativas para as 
demonstrac;oes financeiras estao divulgadas na Nota 2.19. 

Os itens incluidos nas demonstrac;oes financeiras de cada uma das empresas do Grupo sao mensurados 
usando a moeda do principal ambiente economico no qual cada empresa atua ("a moeda funcional"). As 
demonstrac;oes financeiras individuais e consolidadas estao apresentadas em R$, que e a moeda 
funcional da Companhia e a moeda de apresentac;ao. 

(a) Demonstra~es financeiras individuais 

As demonstra¢es financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as praticas 
contabeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC). Elas tambem 
estao em conformidade com as normas internacionais de relat6rio financeiro (International Financial 
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)). Essas 
demonstrac;oes individuais sao divulgadas em conjunto com as demonstra¢es financeiras consolidadas. 

(b) Demonstra~es financeiras consolidadas 

As demonstrac;oes financeiras consolidadas foram preparadas e estao sendo apresentadas conforme as 
praticas contabeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comite de 
Pronunciamentos Contabeis (CPC) e conforme as normas internacionais de relat6rio financeiro 
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB)). 

(c) Demonstra~io do valor adicionado 

A Companhia divulga espontaneamente a Demonstrai;B.o do Valor Adicionado (DVA), individual e 
consolidada, e requerida pela legislai;B.o societaria brasileira e pelas praticas conrabeis adotadas no 
Brasil aplicaveis a companhias abertas e e apresentada como parte integrante das demonstrac;oes 
financeiras. A DV A foi preparada de acordo com os criterios definidos no Pronunciamento Tecnico CPC 
09 - "Demonstrai;B.o do Valor Adicionado". As IFRS nao requerem a apresentac;ao dessa demonstrai;B.o, e 
portanto, essa demonstrai;B.o esta apresentada como informai;B.o suplementar, sem prejuizo do conjunto 
das demonstra¢es contabeis. 

(d) Mudan~as nas politicas contilbeis e divulga~oes 

A seguir indicamos as alterac;oes de politicas contabeis que foram adotadas pela primeira vez para o 
exercicio de 2018. 

CPC 48 / IFRS 9 - "Instrumentos Financeiros": aborda a classificai;B.o, a mensurac;ao e o 
reconhecimento de ativos e passivos financeiros. 0 CPC 48 / IFRS 9, com vigencia para 1° de janeiro de 
2018, substitui a orientai;B.o no CPC38 / IAS 39, que diz respeito a classificai;B.o e a mensurac;ao de 
instrumentos financeiros. As principais alterac;oes que o CPC 48 / IFRS 9 traz sao: (i) novos criterios de 
classificai;B.o de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, hibrido de 
perdas esperadas e incorridas, em substituii;B.o ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilizac;ao 
das exigencias para adoi;B.o da contabilidade de hedge. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Em 1° de janeiro de 2018, data da ado~ao inicial do CPC 48 / IFRS 9, a administra~ao avaliou quais 
modelos de neg6cio se aplicavam aos ativos financeiros mantidos pela Companhia, entao classificou os 
instrumentos financeiros a luz da nova norma. Os ativos financeiros que anteriormente haviam sido 
classificados como mantidos ate o vencimento e emprestimos e recebiveis, sao agora classificados ao 
custo amortizado. A Companhia pretende manter os ativos ate o vencimento a fim de coletar os fluxos de 
caixa contratuais, que consistem apenas em pagamentos do principal e de juros sobre o valor do 
principal em aberto. Nao houve diferen~ entre o valor contabil anterior e o revisado dos outros ativos 
financeiros em 12 de janeiro de 2018 para reconhecimento nos lucros acumulados iniciais. 

A Companhia tern os seguintes tipos de ativos financeiros sujeitos ao novo modelo de perda estimada de 
credito estabelecido pelo CPC 48 / IFRS 9. 

Contas a receber por vendas de produtos. 

Contratos de ativos relacionados a acordos comerciais. 

Contas a receber de partes relacionadas. 

Com o CPC 48 / IFRS 9, a Companhia teve que revisar sua metodologia de impairment para cada uma 
dessas classes de ativos. A Companhia aplica a abordagem simplificada para registrar provisoes para 
perdas estimadas de credito conforme estabelecido pelo CPC 48 / IFRS 9, permitindo o uso da provisao 
de perda esperada ao longo da vida util para todas as contas a receber e ativos relacionados a contratos 
com clientes. No que se refere ao caixa e equivalentes de caixa, tambem sujeitos aos requisitos de 
impairment do CPC 48 / IFRS 9, a perda de valor recuperavel identificada foi imaterial. 

Nao foram identificados outros impactos relevantes de sua ado¢o. 

CPC 47/IFRS15- "Receita de Contratos com Clientes" -Essa nova norma traz os principios que 
uma entidade aplicara para determinar a mensura¢o da receita e quando ela e reconhecida. Essa norma 
baseia-se no principio de que a receita e reconhecida quando 0 controle de um bem OU servi~o e 
transferido a um cliente, assim, o principio de controle substituira o principio de riscos e bene:ficios. Ela 
substitui o CPC 17 / IAS 11- "Contratos de Constru~ao", CPC 30 / IAS 18 - "Receitas" e correspondentes 
interpreta~es. 

A Companhia avaliou o metodo simplificado do CPC 47 / IFRS 15, concluiu que nao havera impactos a 
serem tratados, a receita ja compreende o valor justo da contrapresta¢o recebida ou a receber pela 
comercializa~ao de produtos no curso normal das atividades da Companhia. A receita e apresentada 
liquida dos impostos, das devolu~oes, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia opera com uma 
cadeia de pontos de varejo para a comercializa¢o de produtos alimenticios. As vendas dos produtos sao 
reconhecidas quando e vendido um produto para 0 cliente. As vendas no varejo sao, geralmente, 
realizadas em dinheiro, por meio de cartao de debito, credito e cheques. A Administra~ao determinou 
que nao ha menor probabilidade de reversao da receita reconhecida, nem a parte relacionada contratos 
nao ha qualquer rescisao. 

Nao foram observados impactos relevantes de sua ado¢o. 

2.2 Consolida~ao 

As seguintes politicas contabeis foram aplicadas na elabora¢o das demonstra~oes financeiras 
consolidadas. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

(a) Controladas 

Controladas sao todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detem o 
controle. As controladas sao totalmente consolidadas a partir da data em que o controle e transferido 
para o Grupo. A consolidac;ao e interrompida a partir da data em que o Grupo deixa deter o controle. 

Os ativos identificaveis adquiridos e os passivos assumidos para a aquisic;ao de controladas em uma 
combinac;ao de neg6cios sao mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisi<;ao. 0 Grupo 
reconhece a participa<;ao nao controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela 
proporcional da participa<;ao nao controlada no valor justo de ativos liquidos da adquirida. A 
mensurac;ao da participac;ao nao controladora e determinada em cada aquisic;ao realizada. Custos 
relacionados com aquisic;iio sao contabilizados no resultado do exercicio conforme incorridos. 

Transac;Oes, saldos e ganhos nao realizados em transac;Oes entre empresas do Grupo sao eliminados. 
Os prejuizos nao realizados tambem sao eliminados a menos que a opera<;ao fornec;a evidencias de uma 
perda (impairment) do ativo transferido. As politicas contabeis das controladas sao alteradas, quando 
necessario, para assegurar a consistencia com as politicas adotadas pelo Grupo. 

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os dep6sitos bancarios, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de tres meses, ou menos e com risco insignificante de 
mudanc;a de valor. 

24 lnstrumentos financeiros 

2.4.1 Classifica~o 

A partir de 1Q de janeiro de 2018, o Grupo classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias 
de mensura<;ao: 

Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado). 

Mensurados ao custo amortizado. 

A classificac;ao depende do modelo de neg6cio da entidade para gestao dos ativos financeiros e os termos 
contratuais dos fl.uxos de caixa. 

Reconhecimento e desreconhecimento 

Compras e vendas regulares de ativos financeiros sao reconhecidas na data de negociac;ao, data na qual o 
Grupo se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros sao desreconhecidos quando os 
direitos de receber fl.uxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e o Grupo tenha 
transferido substancialmente todos os riscos e beneficios da propriedade. 

2.4.2 Mensura~o 

No reconhecimento inicial, o Grupo mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um 
ativo financeiro nao mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transac;ao 
diretamente atribuiveis a aquisic;ao do ativo financeiro. Os custos de transac;ao de ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado sao registrados como despesas no resultado. 
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A mensura~o subsequente de titulos de divida depende do modelo de neg6cio do Grupo para gestao do 
ativo, alem das caracteristicas do fluxo de caixa do ativo. 

Os ativos, que sao mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de caixa 
representam apenas pagamentos do principal e de juros, sao mensurados ao custo amortizado. As 
receitas com juros provenientes <lesses ativos financeiros sao registradas em receitas financeiras usando 
0 metodo da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos OU perdas devido a baixa do ativo Sao reconhecidos 
diretamente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e 
perdas cambiais. As perdas por impairment sao apresentadas em uma conta separada na demonstra~o 
do resultado. 

2.4.3 Impairment de ativos financeiros 

A partir de 12 de janeiro de 2018, o Grupo passou a avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas de 
credito associadas aos titulos de divida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio do 
resultado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou nao um aumento 
significativo no risco de credito. 

Para as contas a receber de clientes, o Grupo aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo 
CPC 48 / IFRS 9 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida util a partir do 
reconhecimento inicial dos recebiveis. 

2.4.4 Compensa~o de instrumentos financeiros 

Ativos e passivos financeiros sao compensados e o valor liquido e apresentado no balanc;o patrimonial 
quando ha um direito legal de compensar os valores reconhecidos e ha a intenc;ao de liquida-los em uma 
base liquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 0 direito legal nao deve ser 
contingente em eventos futuros e deve ser aplicavel no curso normal dos neg6cios e no caso de 
inadimplencia, insolvencia ou falencia da empresa ou da contraparte. 

2.4.5 Politicas contabeis adotadas ate 31 de dezembro de 2017 

Conforme permitido pelas regras de transi~o do CPC 48 / IFRS 9, a nova norma foi adotada pelo Grupo 
a partir de 1°. de janeiro de 2018, sem a reapresenta~o das cifras comparativas do exercicio de 2017. 
Por esse motivo, as praticas contabeis adotadas na elaborac;ao das informac;oes comparativas sao as 
mesmas divulgadas nas demonstrac;oes financeiras do exercicio anterior de 31 de dezembro de 2017, 
cujo resumo apresentamos a seguir: 

Classifica~o 

Ate 31 de dezembro de 2017, o Grupo classificava seus ativos financeiros no reconhecimento inicial sob 
as seguintes categorias: mensurados ao valor justo atraves do resultado e emprestimos e recebiveis. A 
classificac;ao dependia da finalidade para a qual os ativos financeiros eram adquiridos. 

Reconhecimento e mensura~ao 

A mensura~o inicial nao foi alterada com a ado~o do CPC 48 / IFRS 9. As compras e as vendas 
regulares de ativos financeiros eram reconhecidas na data de negociac;ao. Os investimentos eram, 
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transa~o para todos os ativos 
financeiros nao classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor 
justo por meio de resultado eram, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transa~o 

21de67 



Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

sao debitados a demonstrai;ao do resultado. Os ativos financeiros eram baixados quando os direitos de 
receber fluxos de caixa dos investimentos tivesse vencido ou tivessem sido transferidos; neste Ultimo 
caso, desde que tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os beneficios da propriedade. Os 
ativos financeiros mensurados ao valor justo atraves do resultado eram, subsequentemente, 
contabilizados pelo valor justo. Os emprestimos e recebiveis eram contabilizados pelo custo amortizado, 
usando o metodo da taxa efetiva de juros. 

Impairment de ativos fi.nanceiros 

Ate 31 de dezembro de 2017, o Grupo avaliava no final de cada periodo do relat6rio se havia evidencia 
objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros estava deteriorado. Um ativo ou grupo 
de ativos financeiros estava deteriorado e as perdas por impairment eram incorridas somente se 
houvesse evidencia objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos ap6s o 
reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tern um 
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financei ro ou grupo de ativos financeiros que 
pode ser estimado de maneira confiavel. 

0 montante da perda por impairment era mensurada como a diferen~a entre o valor contabil dos ativos 
e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuizos de credito futuro que 
nao foram incorridos) descontados a taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. 0 valor 
contabil do ativo era reduzido e o valor do prejuizo era reconhecido na demonstra~ao consolidada do 
resultado. Se um emprestimo ou investimento mantido ate o vencimento tivesse uma taxa de juros 
variavel, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment era a atual taxa efetiva de juros 
determinada de acordo com o contrato. Como um expediente pratico, a Companhia e suas controladas 
poderiam mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um pre~o de 
mercado observavel. 

Se, num periodo subsequente, o valor da perda por impairment diminuisse e a diminui~ao puder ser 
relacionada objetivamente com um evento que ocorreu ap6s o impairment ser reconhecido (como uma 
melhoria na classificai;ao de credito do devedor), a reversao dessa perda reconhecida anteriormente era 
reconhecida na demonstrai;ao do resultado consolidado. 

2.5 Contas a receber 

As contas a receber correspondem aos valores a receber de clientes e de administradores de cartoes pela 
venda de mercadorias no curso normal de suas atividades. 0 Grupo mantem as contas a receber de 
clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas sao, 
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
com 0 USO do metodo da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisoes para perdas. Se 0 prazo de 
recebimento e equivalente a um ano ou menos e assim, as contas a receber sao classificadas no ativo 
circulante. 

As contas a receber oriundas de contratos comerciais decorrem de bonus e descontos concedidos por 
fornecedores, contratualmente estabelecidos e calculados sobre o volume de compra, a~oes de 
marketing, reembolso de custos, dentre outros. 

As contas a receber de clientes sao, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo, representado pelo valor 
de venda e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do metodo da taxa efetiva 
de juros menos a provisao para perdas de credito esperado (PCE) ou impairment. 
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2.6 Estoques 

Os estoques sao demonstrados ao custo media de aquisi<;ao ou ao valor Hquido de realiza<;ao, dos dois o 
menor. 0 valor Hquido de realiza<;ao e o pre<;o de venda estimado no curso normal dos neg6cios, sendo 
ajustado por provisao para realiza<;ao de boni:fica<;Qes nos estoques e para perdas e quebras, as quais sao 
periodicamente revisadas e avaliadas quanta a sua su:ficiencia. Na controlada Incomar, os estoques 
compreendem OS terrenos e imoveis destinados a Venda. 

2.7 Titulos publicos estaduais - precatorios 

A Companhia classi:fica os precat6rios adquiridos como instrumentos financeiros na categoria de 
mensurados pelo custo amortizado, ajustados por provisao para impairment quando a administra<;ao 
possui duvidas quanta a sua recuperabilidade (Nota 10). 

2.8 Ativos intangiveis 

(a) Agio 

Atualmente, a Companhia possui agios decorrentes das seguintes opera<;oes: 

Como resultado da incorpora<;ao da totalidade das a<;Qes da Evora e Cidade Can<;ao, gerou diferen<;a 
positiva entre o valor do patrimonio liquido daquelas empresas e o valor justo dos ativos e passivos das 
mesmas no momenta de sua avalia<;ao. 0 agio de incorpora<;ao das a<;Qes de controladas e registrado 
como "Ativo intangivel", sua amortiza<;ao para fins :fiscais foi esgotada em 2017. Para o registro contabil 
da forma<;ao da Joint Venture CSD em 2010, quando da associa<;ao das duas redes varejistas, a 
administra<;ao de:finiu a politica contabil de registrar os ativos e passivos ao valor justo. 

Adicionalmente, foi apurado agio na aquisi<;ao da rede Amigaolins Supermercado S.A. decorrente da 
aquisi<;ao de participa<;ao de 100% do capital desta empresa em 18 de agosto de 2014. 0 goodwill foi 
registrado por expectativa de rentabilidade futura de acordo com os laudos contabeis considerando o 
valor justo do patrimonio liquido da controlada. 

0 agio e testado anualmente para veri:ficar perdas, sendo este contabilizado pelo seu valor de custo 
menos as perdas acumuladas por impairment. 

(b) Marcas registradas 

As marcas registradas adquiridas separadamente sao demonstradas, inicialmente, pelo seu valor justo 
na data da aquisi<;ao e sao consideradas como intangivel de vida util inde:finida. 

(c) Softwares 

As licen<;as de software adquiridas sao capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os 
softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos sao amortizados 
durante sua vida util estimavel de cinco anos. 

Os custos associados a manuten<;ao de softwares sao reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 
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(d) Fundos de comercio 

Os fundos de comercio adquiridos separadamente sao demonstrados, inicialmente, pelo custo hist6rico. 
Posteriormente, sao avaliados com vida util definida, sao contabilizados pelo seu valor de custo menos a 
amortizar,;8.o acumulada. A amortizar,;8.o e calculada pelo metodo linear para alocar o custo dos fundos de 
comercio durante sua vida util conforme prazo de dura<;ao do contrato de aluguel dos neg6cios 
adquiridos. 

(e) Direitos sobre pontos comerciais ("Luvas") 

Os direitos sabre pontos comerciais (luvas) adquiridos separadamente sao demonstrados, inicialmente, 
pelo custo hist6rico. Posteriormente, sao avaliados com vida util definida e sao contabilizados pelo seu 
valor de custo menos a amortiza<;ao acumulada. A amortizar,;8.o e calculada pelo metodo linear para 
alocar o custo dos direitos sabre as luvas durante sua vida util conforme prazo de durar,;8.o do contrato de 
aluguel dos neg6cios adquiridos. 

2.9 Imobilizado 

0 imobilizado e mensurado pelo seu custo hist6rico, menos deprecia<;ao acumulada. 0 custo hist6rico 
inclui OS gastos diretamente atribuiveis a aquisi<;ao dos itens e OS CUStOS de financiamento relacionados 
com a aquisi<;ao de ativos qualificadores. 

Os custos subsequentes sao incluidos no valor contabil do ativo ou reconhecidos coma um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provavel que fluam beneficios economicos futuro 
associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com seguran<;a. 0 valor contabil de itens 
OU pe<;as substituidos e baixado. Todos OS outros reparos e manutem;oes sao lan<;ados em contrapartida 
ao resultado do exercicio, quando incorridos. 

Os terrenos nao sao depreciados. A deprecia<;ao de benfeitorias em propriedades de terceiros e efetuada 
de acordo com o periodo dos contratos de loca<;ao dos im6veis onde estao localizadas as lojas da CSD. 
Quanta aos outros ativos e calculada usando o metodo linear para alocar seus custos aos seus valores 
residuais durante a vida util media estimada, coma segue: 

Anos 

Benfeitorias em propriedades de terceiros (conforme prazos contratuais) 
Maquinas e equipamentos 
Veiculos 
Computadores e perifericos 
Edificar,;8.o 
M6veis e utensilios 

Os valores residuais e a vida util dos ativos sao revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada 
exercicio. 

15 
12 

4 
4 

25 
15 

0 valor contabil de um ativo e imediatamente baixado para seu valor recuperavel se o valor contabil do 
ativo for maior do que seu valor recuperavel estimado (Nata 2.10). 

Os ganhos e as perdas de aliena<;oes sao determinados pela compara<;ao dos resultados com o valor 
contabil e sao reconhecidos em "Outras receitas operacionais, liquidas" na demonstra<;ao do resultado. 
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2.10 Impairm.ent de ativos nio financeiros 

Os ativos que tern uma vida util indefinida, coma o agio, nao estao sujeitos a amortizac;ao e sao testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de reduc;ao ao valor recuperavel (impairment). As 
revisoes de impairment do agio e ativos intangiveis com vida util indefinida sao realizadas anualmente 
ou com maior frequencia se eventos ou alterac;oes nas circunstancias indicarem um possivel 
impairment. 

Os ativos que estao sujeitos a amortizac;ffo sao revisados para a verificac;ffo de impairment sempre que 
eventos ou mudanc;as nas circunstancias indicarem que o valor contabil pode nao ser recuperavel. Uma 
perda por impairment e reconhecida quando o valor contabil do ativo excede seu valor recuperavel, o 
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienac;ffo e o seu 
valor em uso. 

Para fins de avaliac;ao do impairment, os ativos sao agrupados nos niveis mais baixos para os quais 
existam fluxos de caixa identificaveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fins 
desse teste, 0 agio e alocado para as Unidades Geradoras de Caixa OU para OS Grupos de Unidades 
Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinac;ffo de neg6cios da qual o agio se originou, e sao 
identificadas de acordo com o segmento operacional. 

Os ativos nao financeiros, exceto o agio, que tenham sido ajustados por impairment, sao revisados 
subsequentemente para a analise de uma possivel reversao do impairment na data do balanc;o. 
Impairment de agio reconhecido no resultado do exercicio nao e revertido. 

2.11 Contas a pagar aos fornecedores 

As contas a pagar aos fornecedores sao obrigac;oes a pagar por bens ou servic;os que foram adquiridos de 
fornecedores no curso normal dos neg6cios, sendo classificadas coma passivos circulantes se o 
pagamento for devido no periodo de ate um ano. Caso contrario, as contas a pagar sao apresentadas 
coma passivo nao circulante. Elas sao, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do metodo de taxa efetiva de juros. 

2.12 Verbas comerciais de fornecedores 

As verbas comerciais recebidas de fomecedores sao mensuradas e reconhecidas com base nos contratos 
e acordos assinados entre a Companhia e os fornecedores, registradas ao resultado quando os 
correspondentes estoques sao recebidos no Centro de Distribuic;ffo ou Lojas. Outros tipos de verbas 
comerciais sao levadas a resultado quando da venda das respectivas mercadorias, momenta em que as 
margens dos produtos vendidos sao apuradas. 

Verbas comerciais podem ser relativas a volume de compras, logistica e negociac;Oes pontuais para 
recomposic;ffo de margem, reembolso de despesas, entre outros. As verbas de rebaixa de custo atreladas 
ao pedido de compra e as verbas de rebaixa de prec;o sao reconhecidas coma redutoras do custos da 
Companhia. As verbas de logistica, ponto extra, marketing, inaugurac;ao e reinaugurac;ffo sao 
reconhecidas coma outras receitas. Todos os tipos de verbas comerciais sao registradas coma contas a 
receber de fornecedores. 

Contratualmente a Companhia possui o direito de liquidar os passivos com fomecedores pelo liquido 
dos valores a receber das verbas, dep6sito em conta corrente e ou pela bonificac;ffo de mercadorias. 
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2.13 Emprestimos e financiamentos 

Os emprestimos e financiamentos sao reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, liquido dos custos 
incorridos na transac;ao e sao, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferenc;a entre os valores captados (liquidos dos custos da transa<;ao) e o valor de liquida<;ao e 
reconhecida na demonstra<;ao do resultado durante o periodo em que os emprestimos estejam em 
aberto, utilizando 0 metodo da taxa efetiva de juros. 

Ap6s o reconhecimento inicial, o passivo financeiro e mensurado ao custo amortizado, utilizando o 
metodo da taxa efetiva de juros. Os emprestimos sao classificados como passivo circulante, a menos que 
o Grupo tenha um direito incondicional de diferir a liquida<;ao do passivo por, pelo menos, 12 meses 
ap6s a data do balanc;o. 

Os custos de emprestimos gerais e especificos que sao diretamente atribuiveis a aquisi<;ao, constru<;ao OU 

produ<;ao de um ativo qualificavel, que e um ativo que, necessariamente, demanda um periodo de tempo 
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, sao capitalizados como parte do custo 
do ativo quando for provavel que eles irao resultar em beneficios economicos futuros para a entidade e 
que tais custos possam ser mensurados com confianc;a. Demais custos de emprestimos sao reconhecidos 
como despesa no periodo em que sao incorridos. 

2.14 Provisoes 

As provisoes para ac;oes judiciais (trabalhistas, civeis e impastos indiretos) sao reconhecidas quando: (i) 
a Companhia tern uma obrigac;ao presente ou nao formalizada como resultado de eventos passados; (ii) e 
provavel que uma saida de recursos seja necessaria para liquidar a obriga<;ao; e (iii) o valor tiver sido 
estimado com seguranc;a. 

Quando houver uma serie de obrigac;oes similares, a probabilidade de liquida-las e determinada, 
levando-se em considerac;ao a classe de obrigac;oes como um todo. Uma provisao e reconhecida mesmo 
que a probabilidade de liquidac;ao relacionada com qualquer item individual incluido na mesma classe 
de obrigac;oes seja pequena. 

As provisoes sao mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessarios para liquidar a 
obriga<;ao, usando uma taxa antes de impastos, a qual reflita as avaliac;oes atuais de mercado do valor 
temporal do dinheiro e dos riscos especificos da obriga<;ao. 0 aumento da obrigac;ao em decorrencia da 
passagem do tempo e reconhecido como despesa financeira. 

2.15 Imposto de renda e contribui~o social corrente e diferido 

As despesas de Imposto de Renda e Contribui<;ao Social do periodo compreendem os impastos corrente e 
diferido. Os impastos sobre a renda sao reconhecidos na demonstra<;ao do resultado, exceto na 
propor<;ao em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimonio liquido ou 
no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto tambem e reconhecido no patrimonio liquido ou no 
resultado abrangente. 

0 encargo de Imposto de Renda e a Contribuic;ao Social corrente e diferido e calculado com base nas leis 
tributarias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanc;o dos paises em que as 
entidades do Grupo atuam e geram lucro tributavel. A administrac;ao avalia, periodicamente, as posic;oes 
assumidas pelo Grupo nas apurac;oes de impastos sobre a renda com rela<;ao as situac;oes em que a 
regulamentac;ao fiscal aplicavel da margem a interpretac;oes; e estabelece provisoes, quando apropriado, 
com base nos valores estimados de pagamento as autoridades fiscais. 
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0 Impasto de Renda ea Contribuic;ao Social corrente sao apresentados liquidos, por entidade 
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relat6rio. 

0 Impasto de Renda ea Contribuic;iio Social diferidos sao reconhecidos usando-se o metodo do passivo 
sabre as diferenc;as temporarias decorrentes de diferenc;as entre as bases fiscais dos ativos e passivos e 
seus valores contabeis nas demonstrac;oes financeiras. Entretanto, o Impasto de Renda e a Contribui<;ao 
Social diferidos nao sao contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em 
uma operac;ao que nao seja uma combinac;ao de neg6cios, a qual, na epoca da transac;ao, nao afeta 0 

resultado contabil, nem o lucro tributavel (prejuizo fiscal). 

0 Impasto de Renda ea Contribuic;iio Social diferidos ativo sao reconhecidos somente na proporc;ao da 
probabilidade de que lucro tributavel futuro esteja disponivel e contra o qual as diferenc;as temporarias 
possam ser usadas. 

Os impastos de renda diferidos sao reconhecidos sabre as diferenc;as temporarias decorrentes dos 
investimentos em controladas, exceto quando o momenta da reversao das diferenc;as temporarias seja 
controlado pelo Grupo, e desde que seja provavel que a diferenc;a temporaria nao sera revertida em um 
futuro previsivel. 

Os impastos de renda diferidos ativos e passivos sao apresentados pelo liquido no balanc;o quando ha o 
direito legal ea inten<;ao de compensa-los quando da apura<;ao dos tributos correntes, em geral 
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impastos diferidos 
ativos e passivos em diferentes entidades, em geral sao apresentados em separado, e nao pelo liquido. 

2.16 Capital social 

As ac;oes ordinarias sao classificadas no patrimonio liquido. 

Os custos incrementais diretamente atribuiveis a emissao de novas ac;oes OU opc;oes sao demonstrados 
no patrimonio liquido coma uma deduc;ao do valor captado, liquida de impastos. 

2.17 Reconhecimento da receita 

0 CPC 47 / IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por 
quanta a receita e reconhecida. 

A receita compreende o valor justo da contraprestac;ao recebida ou a receber pela comercializac;ao de 
produtos no curso normal das atividades da Companhia. A receita e apresentada liquida dos impastos, 
das devoluc;oes, dos abatimentos e dos descontos. 

A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com seguranc;a, e 
quando e provavel que beneficios economicos futuros fluirao para a entidade, Conforme descric;iio a 
seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resultados hist6ricos, levando em considera<;ao o tipo 
de cliente, o tipo de transac;ao e as especificac;Oes de cada venda. 

(a) Venda de mercadorias 

A Companhia opera com uma cadeia de pontos de varejo e atacado de autosservic;o para a 
comercializac;ao de produtos alimenticios. As vendas de mercadorias sao reconhecidas quando e vendido 
um produto para o cliente, ou seja, quando o controle sabre os produtos e transferido ao cliente. As 

27de 67 



Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

vendas no varejo sao, geralmente, realizadas em dinheiro, por meio de cartao de debito ou credito ou 
ainda, por meio de cheques. Alem do varejo, a Companhia tambem atua nos segmentos de atacado de 
autosservic;o e vendas Web. 

(b) Venda de mercadorias - programa de fidelidade de clientes 

A Companhia opera um programa de fidelidade no qual os clientes de varejo ganham descontos 
diretamente no momenta da realiza<;ao da compra, nao possuindo nenhuma regra comercial ou de 
pontuac;ao pre-estabelecida para a concessao de descontos nas compras dos produtos nos canais de 
vendas. A receita da venda ja e reconhecida liquida do desconto dado ao cliente. 

(c) Receita financeira 

A receita financeira e reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o metodo da taxa efetiva de juros. 

2.18 Arrendamento marcantil 

A definic;ao de um acordo coma arrendamento mercantil baseia-se no tear do acordo em sua data inicial, 
isto e, se o cumprimento do acordo depende do uso de um ou mais ativos especificos ou se o acordo 
transfere um direito de uso do ativo. 

A Companhia arrenda espac,os comerciais, incluindo lojas e centros de distribuic;ao, em contratos 
cancelaveis e nao cancelaveis de arrendamento mercantil. Os prazos dos contratos variam 
substancialmente entre 5 e 15 anos. 

A Companhia e suas subsidiarias como arrendamrias 

Os contratos de arrendamentos mercantil financeiro, que transferem para a Companhia e suas 
subsidiarias substancialmente os riscos e beneficios derivados da propriedade do item arrendado, sao 
capitalizados quando do inicio do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou pelo 
valor presente dos pagamentos minimos de arrendamento mercantil, o que for menor. Os pagamentos 
de arrendamento mercantil sao alocados entre encargos financeiros e reduc;ao do passivo de 
arrendamento mercantil, de modo a se obter uma taxa de juros constante no saldo do passivo. Os 
encargos financeiros sao reconhecidos coma despesa financeira do exercicio. 

Os ativos arrendados sao depreciados ao longo de sua vida util. Porem, se nao houver uma certeza 
razoavel de que a Companhia e suas subsidiarias obterao a titularidade quando do encerramento do 
prazo do arrendamento mercantil, 0 ativo e depreciado ao longo de SUa vida util estimada OU do prazo do 
arrendamento mercantil, o que for menor, considera-se tambem as capitalizac;oes de melhorias e 
reformas efetuadas nas lojas. 

Os contratos de arrendamento mercantil sao classificados coma arrendamento mercantil operacional 
quando nao ha transferencia do risco e beneficios derivados da titularidade do item arrendado. 

Os pagamentos das parcelas dos arrendamentos mercantis (com excec;ao dos custos dos servic,os, tais 
coma seguro e manutenc;fio) classificados coma contratos de arrendamento mercantil operacional sao 
reconhecidos coma despesas, conforme sua competencia, durante o prazo do arrendamento mercantil. 
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A Companhia e suas subsidiarias como arrendadoras 

Os arrendamentos mercantis em que a Companhia nao transfere substancialmente a totalidade dos 
riscos e beneficios da titularidade do ativo sao classificados como arrendamentos mercantis 
operacionais. Os custos iniciais diretos de negocia<;ao dos arrendamentos mercantis operacionais sao 
adicionados ao valor contabil do ativo arrendado e reconhecidos ao longo do prazo do contrato, na 
mesma base das receitas de alugueis. 

2.19 Beneficios a empregados - participa~ao dos lucros 

A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participa<;ao nos resultados com base em uma 
estimativa e calculos que levam em considera<;ao o resultado atribuivel aos acionistas da Companhia 
ap6s certos ajustes. A Companhia reconhece uma provisao quando esta contratualmente obrigado ou 
quando ha uma pratica passada que criou uma obriga<;ao nao formalizada (constructive obligation). 

2.20 Estimativas e julgamentos contabeis criticos 

A prepara<;ao das demonstra<;oes financeiras do Grupo requer que a administra<;ao fa<;a julgamentos e 
estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e 
passivos, bem como as divulga<;oes de passivos contingentes, na data-base das demonstra<;oes 
financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que 
requeiram um ajuste significativo ao valor contabil do ativo ou passivo afetado em periodos futuros. 

As estimativas e os julgamentos contabeis sao continuamente avaliados e baseiam-se na experiencia 
hist6rica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoaveis para as 
circunstancias. 

Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com rela<;ao ao futuro. Por defini<;ao, as estimativas 
contabeis resultantes raramente serao iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores 
contabeis de ativos e passivos para o pr6ximo exercicio social, estao contempladas a seguir: 

(a) Perda (impairment) do agio 

Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (impairment) no agio, de acordo com a politica 
contabil apresentada na (Nota 2.10). 

Durante o exercicio de 2018, e com base nas estimativas da administra<;ao, nao houve determina<;ao de 
valores de perdas imputaveis ao agio (Nota 15 (b)). 

Uma perda por redu<;ao ao valor recuperavel existe quando o valor contabil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa excede o seu valor recuperavel, o qual e o maior entre o valor justo menos os custos de 
venda e o valor em uso. 0 calculo do valor justo menos os custos de vendas e baseado em informa<;oes 
disponiveis de transa<;oes de venda de ativos similares ou pre<;os de mercado menos os custos adicionais 
para descartar 0 ativo. 0 calculo do valor em USO e baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os 
fluxos de caixa derivam do or<;amento para os pr6ximos sete anos e nao incluem atividades de 
reorganiza<;ao com as quais a Companhia ainda nao tenha se comprometido ou investimentos futuros 
significativos que melhorarao a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. 0 valor 
recuperavel e sensivel a taxa de desconto utilizada no metodo de fluxo de caixa descontado, bem como 
aos recebimentos de caixa futuros esperados e a taxa de crescimento utilizada para fins de extrapola<;ao. 
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(b) Provisoes para riscos civeis, trabalhistas e fiscais 

0 Grupo reconhece provisao para causas civeis, trabalhistas e fiscais. A avalia<;ao da probabilidade de 
perda inclui a avalia<;ao das evidencias disponiveis, a hierarquia das leis, as jurisprudencias disponiveis, 
as decisoes mais recentes nos tribunais e sua relevancia no ordenamento juridico, bem coma a avalia<;ao 
dos advogados externos. As provisoes sao revisadas e ajustadas para levar em conta alterai;oes nas 
circunstancias, tais coma prazo de prescri<;ao aplicavel, conclusao de inspei;oes fiscais ou exposii;oes 
adicionais identificadas com base em novas assuntos ou decisoes de tribunais. 

( c) Creditos tributarios 

0 Grupo reconhece creditos tributarios principalmente relacionados a ICMS, ICMS de Substituii;ao 
Tributaria - ST, PIS e COFINS baseada na anruise da legisla<;ao vigente e dajurisprudencia atualizada 
refori;ada pela opiniao legal dos seus assessores juridicos externos. 

2.21 Distribui~o de dividendos ejuros sobre capital proprio 

A distribuii;ao de dividendos e juros sabre capital pr6prio para os acionistas da Companhia e 
reconhecida coma um passivo nas demonstrai;Qes financeiras do Grupo ao final do exercicio, com base 
no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do minima obrigat6rio somente e provisionado 
na data em que sao aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral no caso de dividendos ou pelo 
Conselho de Adminsitrai;ao, no caso de juros sabre capital pr6prio. 

0 beneficio fiscal dos juros sabre capital pr6prio e reconhecido na demonstra<;ao de resultado. 

2.22 Normas novas e interpreta~oes de normas que ainda nao estiio em vigor 

A seguinte nova norma foi emitidas pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC) mas nao esta em 
vigor para o exercicio de 2018. 

0 CPC o6(R2)/IFRS 16 - Operai;oes de arrendamento mercantil, que substitui o CPC o6(Rl)/IAS 17-
0perai;<>es de arrendamento mercantil, elimina a distin<;ao entre arrendamentos operacionais e 
arrendamentos financeiros a partir de 1° dejaneiro de 2019; exige o reconhecimento de um ativo (o 
direito de usar o item arrendado) e de um passivo financeiro relativo aos pagamentos de alugueis futuros 
descontados a valor presente para praticamente todos os contratos de arrendamento. Despesas com 
arrendamento operacional sao substituidas por despesas de deprecia<;ao relacionadas ao direito de uso e 
despesas de juros relacionadas ao passivo de arrendamento. Anteriormente, a Companhia reconhecia 
principalmente despesas de arrendamento operacional no resultado do exercicio pela sua competencia 
conforme o aluguel corrigido monetariamente formalizado em contratos de locai;ao. Assim, indicadores 
de desempenho coma o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) e, em 
menor medida, o resultado operacional serao positivamente impactados; inversamente, o resultado 
financeiro sera impactado negativamente. Por frm, o lucro liquido tambem sera afetado, pois a despesa 
total de aluguel e geralmente maior no inicio do contrato e diminui ao longo do tempo, ao contrario de 
um encargo linear sob o padrao atual. Adicionalmente, o caixa liquido das atividades operacionais sera 
maior, uma vez que os pagamentos em dinheiro pela parte principal do passivo de arrendamento e os 
juros relacionados serao classificados coma fluxos de caixa das atividades de financiamento. 

Conforme descrito na Nata 14, o Grupo tern R$ 567-416 de compromissos com arrendamento mercantil 
operacional, deste montante, 6% referem-se a pagamentos de arrendamentos de curto prazo e baixo 
valor que foram reconhecidos linearmente coma uma despesa no resultado do exercicio. Com relai;ao 
aos compromissos de arrendamento remanescentes, a Companhia reconheceu R$ 184.893 em 1° 
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janeiro de 2019 como ativos de direito de uso em contrapartida de passivos de arrendamento. A adoc;a_o 
da norma CPC o6(R2) impactou principalmente o reconhecimento de arrendamentos operacionais para 
as lojas e Centros de Distribuic;a_o da Companhia, particularmente aqueles associados as suas opera~oes 
deVarejo. 

Em 2018, a Companhia coletou e analisou os dados necessarios para a aplicac;ao do IFRS 16 em janeiro 
de2019. 

A Companhia aplicou a abordagem de transic;a_o simplificada e nao reapresentou os valores 
comparativos para o ano anterior a primeira ado~ao. Ativos de direito de uso relativos a arrendamentos 
de propriedades foram mensurados na transic;a_o como seas novas regras sempre tivessem sido 
aplicadas. Todos os outros ativos de direito de uso foram mensurados ao valor do passivo de 
arrendamento no momento da adoc;a_o (ajustado em rela~ao a quaisquer despesas de arrendamento 
pagas antecipadamente ou acumuladas). 

A Companhia optou em aplicar as duas isen~oes de reconhecimento propostas pela norma nos seguintes 
contratos: 

• Loca¢es de bens de curto prazo, 

• Arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de baixo valor. 

Alugueis nao incluidos na avalia~ao inicial do passivo (por exemplo, alugueis variaveis) sao classificados 
como despesas operacionais, assim como os encargos relacionados a arrendamentos de curto prazo e de 
baixo valor. 

0 prazo do arrendamento sera o periodo legalmente aplicavel do contrato e levara em conta as op¢es de 
rescisao e renova~ao por vias judicias, cujo uso pela Companhia e razoavelmente certo. 

A taxa de desconto utilizada para calcular o direito de uso e o passivo de arrendamento mercantil sera 
determinada com base em alguns dados hist6ricos que sejam diretamente atribuiveis a Companhia e / 
ou diretamente observaveis do mercado, tais como: 

• A taxa de endividamento hist6rica (Spread de risco da Companhia) na aquisi~ao de ativos similares e o 
endividamento da Companhia. 

• A curva futura livre de risco por prazo de vencimento. 

A Companhia optou por uma apresenta~ao do direito de uso e do passivo financeiro dos arrendamentos 
em linha separada no balanc,o patrimonial. 

Dada a complexidade deste novo pronunciamento, certos temas ainda estao sendo discutidos no 
mercado. Assim, os valores acima apresentados podem sofrer altera¢es ate a sua adoc;a_o inicial no 10 

trimestre de 2019, pois as estimativas da Companhia podem ser impactadas caso certas premissas sejam 
alteradas em discussoes na ado~ao pelo mercado. 

A diferenc;a entre o compromisso fora do balancp patrimonial e a estimativa da divida de alugueis do 
IFRS 16 em im6veis deve-se principalmente a: 
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• alterac;ao do criteria de minima cancelavel nos termos do CPC 06(R1), para razoavelmente certo nos 
termos do CPC o6(R2). 

• calculo do valor presente dos fluxos de alugueis no termo do CPC o6(R2) comparado com os fluxos 
nominais do CPC 06(R1). 

Dada a falta de uma posic;ao regulat6ria para os metodos de aplica<;ao de testes de impairment, a 
Companhia nao realizou um novo teste de impairment levando em considerac;ao os efeitos do CPC 06 
(R.2). 

IFRIC 23/ICPC 22 - "Incerteza sabre Tratamento de Tributos sabre a Renda": essa interpretac;ao 
esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sabre o lucro (IR/CS) correntes e 
diferidos, a luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que ha incerteza sabre tratamentos aplicados nos 
calculos dos respectivos tributos. A administra<;ao avaliou os principais tratamentos fiscais adotados 
pelo Grupo nos periodos em aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributarias e tendo em 
vista a referida norma, a reclassificou o montante relativo a autuac;ao do Impasto de Renda Pessoa 
Juridica - IRPJ e da Contribuic;ao Social sabre o Luera Llquido - CSLL referente a Autua<;ao da Evora, 
incorporada pela CSD, para o grupo de contas Impastos a Recolher de longo prazo. 0 saldo 
remanescente referente a autuac;ao do PIS - Programa de Integrac;ao Social continuara sendo 
apresentado na rubrica de Provisoes. 

Nao ha outras normas ou interpretac;Qes que ainda nao entraram em vigor que poderiam ter impacto 
significativo sabre as demonstrac;oes financeiras do Grupo. 

3 Gestiio de risco 

3.1 Gestiio de risco financeiro 

As atividades do Grupo estao expostas a diversos riscos financeiros: risco de taxa de juros, risco de 
credito, risco de liquidez. 0 programa de gestao de risco do Grupo se concentra na imprevisibilidade dos 
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do 
Grupo. 

A gestao de risco e realizada pela tesouraria central do Grupo, segundo as politicas aprovadas pelo 
Conselho de Administra<;ao. A tesouraria do Grupo identifica, avalia e protege o Grupo contra eventuais 
riscos financeiros. 

(a) Risco de taxa dejuros 

0 Grupo nao tern ativos significativos em que incidam juros. 0 resultado e seus fluxos de caixa 
operacionais sao, substancialmente, independentes das mudanc;as nas taxas de juros do mercado. 

0 risco de taxa de juros decorre de emprestimos de longo prazo. Os emprestimos emitidos a taxas 
variaveis expoem o Grupo ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os emprestimos emitidos a taxas 
fixas expoem a Companhia ao risco de valor justo associado a taxa de juros. A politica da Companhia ea 
de manter o maior numero possivel de seus emprestimos com pagamento em taxa de juros fora. 
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(b) Risco de credito 

0 risco de credito e administrado corporativamente. 0 risco de credito decorre de caixa e equivalentes 
de caixa, dep6sitos em bancos e instituii;oes financeiras, bem como de exposii;Qes de credito a clientes do 
atacado de autosservii;o e do varejo, incluindo contas a receber em aberto e com administradoras de 
cartoes. Este risco e minimizado pelo fato de grande parte das vendas da Companhia serem realizadas 
em dinheiro e por meio de cartoes de debito e credito. Com relai;iio aos cheques pre-datados, sao 
considerados os indicativos de perdas hist6ricas no estabelecimento de uma provisao para perdas 
(impairment). 

(c) Risco de liquidez 

A previsao de fluxo de caixa e realizada pelo departamento de financeiro da Companhia. Este 
departamento monitora as previsoes continuas das exigencias de liquidez do Grupo para assegurar que 
ele tenha caixa su:ficiente para atender as necessidades operacionais. Essa previsao leva em considerai;ao 
os planos de financiamento da divida, cumprimento de clausulas, cumprimento das metas internas do 
quociente do balani;o patrimonial e, se aplicavel, exigencias regulat6rias externas ou legais - por 
exemplo, restrii;oes de moeda. 

A tabela abaixo analisa OS passivos financeiros nao derivativos do Grupo, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao periodo remanescente no balani;o patrimonial ate a data contratual do vencimento. 

Controladora 

Menosde Entreume Entredoise Aclmade 
umano doisanos cincoanos cincoanos 

Em 31 de dezembro de 2018 
Fomecedores 243.203 
Emprestimos e financiamentos 38.280 45.249 69.086 
Partes relacionadas 6.571 5.707 19.030 
Outras contas a pagar 12.238 3.881; 

Em 31 de dezembro de 2017 
Fomecedores 205.373 
Emprestimos e financiamentos 62.322 68.038 11.007 806 
Partes relacionadas 7.780 5.105 17.649 6.143 
Outras contas a pagar 26.211 531 6.260 

Consolidado 

Menosde Entreume Entredoise Aclmade 
umano doisanos cincoanos cincoanos 

Em 31 de dezembro de 2018 
Fomecedores 243.203 
Emprestimos e financiamentos 43.646 50.956 88.117 
Outras contas a pagar 13.213 3.883 

Em 31 de dezembro de 2017 
Fomecedores 205.373 

Emprestimos e financiamentos 67.096 73.143 28.656 6.950 
Outras contas a pagar 22.022 531 6.260 
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3.2 Analise de sensibilidade dos instrumentos financeiros 

3.3 

Foi considerado como cenario mais provavel de se realizar, na avalia~ao da Administra~o, nas datas de 
vencimento de cada uma das opera~oes, as curvas de mercado (moedas e juros) da B3. 

Dessa maneira, no cenario provavel (I) nao ha impacto sabre o valor justo dos instrumentos :financeiros. 
Para OS cenarios (II) e (III), para efeito exclusivo de anruise de sensibilidade, considerou-se, Conforme 
determinado nas normas editadas pela CVM, uma deteriora~ao de 25% e 50%, respectivamente, nas 
variaveis de risco, ate um ano dos instrumentos financeiros Para o cenario provavel, o CDI utilizado foi 
de 6,50% ao ano. 

A Companhia divulgou a exposi~o liquida dos instrumentos :financeiros correspondentes e certos 
instrumentos financeiros na tabela de analise de sensibilidade abaixo, para cada um dos cenarios 
mencionados. 

Proje~io de mercado 

Risco 
Varia~io Saldoem Cenario Cenario Cenario 

Transa~oes doCDI 31.12.2018 I II III 
CRI - Certificados de recebiveis 172%do (30.104) (33.740) (34.312) (34.733) 
imobiliarios cm 
Debentures 140%do (68.529) (74.765) (76.324) (77.104) 

cm 
Fi name 152%do (17.597) (19.336) (19.771) (19.989) 

cm 
Emprestimos bancarios (capital de 148%do (66.489) (72.885) (74.484) (75.284) 
giro) cm 

(182.712) (200.456) (204.821) (207.110) 

Equivalencia de caixa 74%do 56.835 59.569 60.253 60.595 
cm 

Exposic;3.o liquida (125.881J (11o.88z) (111.638) (116.515) 
Efeito liquido - perda (15.003) (18.754) (20.631) 

Gestio de risco de capital 

Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital sao os de salvaguardar a capacidade de continuidade 
do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e beneficios as outras partes interessadas, alem de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 

Para manter ou ajustar a estrutura do capital, o Grupo pode rever a politica de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas a¢es ou vender ativos para reduzir, 
por exemplo, o nivel de endividamento. 

Condizente com outras companhias do setor, o Grupo monitora o capital com base no indice de 
alavancagem financeira. Esse indice corresponde a divida liquida dividida pelo capital total. 

A divida liquida, por sua vez, corresponde ao total de emprestimos (incluindo emprestimos de curto e 
longo prazo, conforme demonstrado no balan~o patrimonial consolidado), subtraido do montante de 
caixa e equivalentes de caixa. 
0 capital total e apurado atraves da soma do patrimonio liquido, conforme demonstrado no balan~o 
patrimonial consolidado, com a divida liquida. 
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Os indices de alavancagem financeira no Consolidado podem ser assim sumariados: 

Total dos emprestimos e financiamentos (Nota 16) 
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 

Divida liquida 

Total do patrimonio liquido 

Total do capital 
indice de alavancagem financeira - % 

4 lnstrumentos financeiros por categoria - consolidado 

2018 

182.719 
(82.049) 

100.6zo 

3z2.8oz 

473-4ZZ 
21 

Consoli dado 

201z 

175.845 
C51.63z) 

121.208 

312·112 

163.32z 
26 

~~~-2_0_18_ 201z 

Ativos, conforme o balarn;o patrimonial 
Classificados como Custo amortizado em 208 (Emprestimos e recebiveis em 2017) 

Contas a receber de clientes 
Outros ativos 
Dep6sitos judiciais 
Partes relacionadas 
Caixa e equivalentes de caixa 

Passivo, conforme o balarn;o patrimonial 
Classificados como Custo amortizado em 2018 (Outros passivos financeiros em 2017) 

Emprestimos 
Fornecedores e outras obrigac;oes, excluindo obrigac;oes legais 

5 Estimativa do valor justo dos instrumentos financeiros 

161.262 
8.816 

10.130 
72.369 
82.042 

334.626 

2018 

182.719 
243.203 

425.922 

132.092 
8.498 
7.791 

71.213 
51.63z 

274.231 

201z 

175.845 
205.373 

38i.218 

Pressupoe-se que os saldos de caixa e equivalentes de caixa, das contas a receber de clientes (menos a 
perda (impairment), partes relacionadas, dep6sitos judiciais, emprestimos e financiamentos e contas a 
pagar aos fornecedores pelo valor contabil, estejam pr6ximos de seus valores justos. 

As presentes demonstra.;oes financeiras nao possuem instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Caixa e equivalentes de caixa 

Controladora 
2018 2017 

Caixa 2.017 1.667 
Numerarios em transito 17.575 14.576 
Bancos conta movimento 4.202 5.415 
Aplicac;oes financeiras (i) 56.835 3i.z21 

80.629 53.382 

Consoli dado 
2018 2017 

2.017 1.667 
17.575 14.576 
4.301 6.670 

58.156 3i.z21 

82.049 54.637 

(i) Sao aplicac;oes em renda furn indexadas pela variac;3.o media de 50% a 98% do CDI, estao sujeitas a 
variac;Qes insignificantes de valor justo e podem ser resgatadas imediatamente sem penalidade de juros, 
cuja intenc;3.o da administrac;ao e fazer uso destes recursos no curto prazo. 

7 Contas a receber 

Controladora Consoli dado 
2018 2017 2018 2017 

Circulante 
Administradoras de cartoes (a) 37.696 36.158 37.696 36.158 
Administradoras de cartoes - partes relacionadas 32.447 27.886 32.447 27.886 
Cheques pre-datados 27.315 15.967 27.315 15.967 
Contas a receber de fornecedores (b) 39.414 29.612 39.414 29.612 
Contas a receber de fornecedores - partes relacionadas 347 199 347 199 
Cartao alimentac;ao 9.717 6.861 9.717 6.861 
Cartao alimentac;ao - partes relacionadas 8.650 8.571 8.650 8.571 
Contas a receber de clientes 470 771 4.970 5.771 
Outros 1.030 2.007 1.030 2.007 
Outros - partes relacionadas 10 10 

Subtotal 157.086 128.042 161.586 133.042 
Provisao para devedores duvidosos (325) (250) (325) (250) 

156.761 127.092 161.261 132.092 

Nao circulante 

Consoli dado 
2018 2017 

Contas a receber de clientes (c) 1.200 5.zoo 

(a) Administradoras de cartoes: As operac;oes de cartiio de credito sao recebidas normalmente 
dentro de um prazo de aproximadamente 30 dias. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

(b) Contas a receber de fomecedores: este saldo e proveniente de acordos comerciais gerados 
atraves de transai;oes correntes entre o Grupo e seus fornecedores e baseadas, principalmente, no 
volume de compras, logistica e negociai;oes pontuais para recomposii;iio de margem, reembolso de 
despesas, entre outros. 

(c) Relativo a venda a terceiros do im6vel da controlada lncomar, concluida em 12 de dezembro de 
2017 com prazo de recebimentos semestrais e data final em abrilf 2020, onde foi estabelecido nova loja 
da Companhia, localizada na Av. Arquiteto Nilda Ribeiro, Maringa-PR. 

As contas a receber tern a seguinte composii;ao por idade de vencimento: 

Controladora Consolidado 
2018 201z 2018 201z 

A veneer 137.499 104.050 141.999 109.050 
Vencidos ate 30 dias 17.097 8.738 17.097 8.738 
Vencidos de 31a60 dias 1.322 10.933 1.322 10.933 
Vencidos de 61 a 90 dias 763 3.233 763 3.233 
Vencidos de 91a120 dias 34 94 34 94 
Vencidos acima de 121 dias 371 22~ ;jz1 22~ 

15z.086 128.0~2 161.~86 l;j;j.0~2 

As movimentai;Qes na provisao para devedores duvidosos de contas a receber de clientes do Grupo sao as 
seguintes: 

Controladora Consolidado 
2018 201z 2018 201z 

Em 12 de janeiro (950) (95) (950) (95) 
Constituii;ao de provisao (855) (855) 
Reversao de provisao 625 62~ 

Em 31 de dezembro (325) C2~0) (;j2~) C2~0) 

A constituii;iio e a baixa da provisao para contas a receber impaired foram registradas no resultado do 
exercicio como "outras despesas". Os valores debitados a conta de provisao sao geralmente baixados 
quando nao ha expectativa de recuperai;ao dos recursos. 

A exposii;iio maxima ao risco de credito na data de apresentai;ao do relat6rio e o valor contabil de cada 
classe de contas a receber mencionada acima. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Estoques 

Controladora 
2018 2017 

Mercadorias para revenda 209.876 190.917 
Mercadorias para trocas 1.121 2.505 
Mercadorias em transito 2.754 5.795 
Terrenos - Incomar 
Outros 857 1.296 
Ajuste a valor presente (2.982) (2.319) 
Provisoes para perdas nos estoques (i) (2.232) (i.236) 

208.68z 126.2~8 

Consolidado 
2018 2017 

209.876 190.917 
1.121 2.505 

2.754 5.795 
16.239 17.899 

857 1.296 
(2.982) (2.319) 
(2.232) (i.236) 

22~.226 21~.1~z 

(i) As provisoes para perdas nos estoques sao compostas pela combinac;ao de dois principais fatores de 
desvalorizac;iio como segue: 

Ha algumas negociac;oes com fornecedores, que permite a Companhia devolver os produtos a 
fornecedores, denominado e segregado "estoque de produtos de trocas", basicamente e composto por 
produtos vencidos, danificados e baixo giro, quando segregados :ficam aguardando a retirada e 
consequente indenizac;iio, devido a probabilidade de nao ocorrer o ressarcimento, constitui-se a 
provisao. 

0 ramo de atividade varejista, esta sujeito a um processo de perdas de estoque, provenientes de sua 
operac;iio, seja por furtos, deteriorac;iio, pereciveis entre outras , este processo e previsto e reconhecido 
inclusive pela RFB (Receita Federal do Brasil) que preve um percentual aceitavel para dedutibilidade 
deste tipo de perdas, baseado no hist6rico dessas perdas a Companhia constitui provisao, que em media 
esta abaixo do patamar reconhecido pela RFB para o varejo. 

Os terrenos registrados na subsidiaria integral lncomar, estao diretamente relacionados a im6veis para 
comercializac;ao com investidores dentro do padrao usual de negociac;oes do setor imobiliario, e 
encontram-se registrados pelo custo de aquisic;iio ou valor de mercado, dos dois o menor. 

Nao ha onus OU gravames sabre OS estoques. 

As movimentac;oes na provisao para perdas nos estoques do Grupo sao as seguintes: 

Em 1° dejaneiro 
Constituic;ao de provisao 
Reversao de provisao 

Em 31 de dezembro 

Controladora 
~~~2_0_1_8,.... 2017 

(i.936) (2.541) 
(i.003) 

605 

(2.939) (i.936) 

Consoli dado 
~~~2_0_1_8,.... 2017 

(i.936) (2.541) 
(i.003) 

605 

(2.939) (i.936) 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Outros ativos 

Controladora 

Circulante 2018 201z 
Valores a ressarcir (i) 2.575 3.769 
Ressarcimento de terceiros 103 73 
Despesas do exercicio seguinte 1.596 1.520 
Alugueis a receber 458 403 
Investimentos bancarios (cotas de capital) 456 388 
Outros 2 

5.193 6.155 
Nao circulante 

Adiantamento de alugueis 1.675 1.825 
Impastos a recuperar 1.153 1.153 
Seguros a apropriar 714 1.563 
Cons6rcios 123 132 

3.265 1.280 

9.158 11.135 

Consolidado 

2018 201z 
2.575 3.769 

103 73 
1.596 1.520 

458 403 
456 388 

21 
5.193 6.177 

1.675 1.825 
1.153 1.153 

714 1.563 
123 132 

3.265 1.280 

9.158 11.157 

(i) Referem-se a desembolsos por pagamentos de despesas pertencentes aos antigos acionistas da rede 
adquirida AmigaoLins, que serao amortizados com os valores retidos para pagamento conforme descrito 
na (Nota 22). 

10 Titulos publicos estaduais 

Valor de face dos precat6rios adquiridos 
(-) Desiigio obtido na aquisi<;ao dos precat6rios 
(-) Provisao para perdas na realiza<;ao dos precat6rios 

Controladora e Consolidado 
2018 

12.165 
(6.976) 
(5.189) 

201z 

13.745 
(7.844) 
(5.901) 

Para os titulos precat6rios detidos pela Companhia, cuja administra~ao possui duvidas sobre sua 
recuperabilidade, e constituida provisao para perda da totalidade do seu valor. 

Em lll de janeiro 
Atualiza<;ao 
Reversao desiigio 
Reversao de provisao para perdas 
Baixas por recebimento 

Em 31 de dezembro 

Controladora e Consolidado 
~~~~~-2~0_1~8 201z 

864 
869 
711 

(2-444) 

402 
850 
400 

(1.652) 

Durante o anode 2018, a Companhia recebeu precat6rios junto ao Governo do Estado do Parana no 
montante de R$ 2-444, sendo R$ i.580 de principal e o valor de R$ 864 de atualiza~o monetaria. 

39 de 67 



Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

11 Tributos diferidos 

0 impasto de renda ea contribuii;ao social diferidos sao calculados sabre os prejuizos :fiscais do impasto 
de renda, a base negativa de contribuii;ao social e as correspondentes difereni;as temporarias entre as 
bases de calculo do impasto sabre ativos e passivos e OS valores contabeis das demonstrai;Qes 
:financeiras. As aliquotas <lesses impastos, de:finidas atualmente para determinai;ao dos tributos 
diferidos, sao de 25% para o impasto de renda e de 9% para a contribuii;ao social. 

Impastos diferidos ativos sao reconhecidos na extensao em que seja provavel que o lucro futuro 
triburavel esteja disponivel para ser utilizado na compensai;ao das difereni;as temporarias, com base em 
projei;Qes de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenarios 
economicos futuros que podem, portanto, sofrer alterai;Qes. 

Os valores para compensai;ao futura sao os seguintes: 

Imposto diferido ativos - Prejuizo fiscal e Base negativa 
Ativo de impasto diferido a ser recuperado em ate 12 meses 
Ativo de impasto diferido a ser recuperado ap6s 12 meses 

Imposto diferido ativos - Diferem;as tempor&rias 
Ativo de impasto diferido a ser recuperado em ate 12 meses 
Ativo de impasto diferido a ser recuperado ap6s 12 meses 

Imposto diferido passivos 
Passivo de impasto diferido a ser realizado em ate 12 meses 
Passivo de impasto diferido (agio) 

Controladora 
2018 2017 

4.787 2.967 
18.301 23·113 
23.091 26.380 

12.275 12.450 
15.225 16.580 
27.500 29.030 

50.591 55-410 

(2.516) (2.916) 
(81.1222 (z8.822) 

(8z.013) C81.z15) 

(~6.~22) (26.~~~) 

As parcelas registradas no nao circulante tern as seguintes expectativas de realizai;ao: 

Ano Controladora 
2018 2017 

2019 10.437 
2020 10.689 12.320 
2021 12.441 17.236 

Ap6s 2022 10.322 

Total 33.529 39.993 

Consolidado 
2018 2017 

4.787 2.967 
18.301 23·113 
23.091 26.380 

12.275 12.450 
15.225 16.580 
27.500 29.030 

50.591 55-410 

(2.516) (2.916) 
(81.12z2 (z8.822) 

(8z.013) C81.z15) 

(~6.~22) (26.~~~) 

Consolidado 
2018 2017 

10-437 
10.689 12.320 
12.441 17.236 
10.322 

33.529 39.993 

0 valor contabil do ativo fiscal diferido e revisado periodicamente e as projei;oes que os suportam sao 
revisadas anualmente, caso haja fatores relevantes que venham a modi:ficar as projei;oes. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

A movimenta«;ao dos ativos e passivos de impastos diferidos durante o exercicio, sem levar em 
considerac;ao a compensa«;ao dos saldos ea seguinte: 

Ativo de impasto diferido 
Em 1° de dezembro de 2017 

(Creditado) debitado a demonstrac;ao do resultado 

Em 31 de dezembro de 2017 

(Creditado) debitado a demonstrac;ao do resultado 

Em 31 de dezembro de 2018 

Passivo de impasto diferido 
Em 1° de dezembro de 2017 
Debitado (creditado) a demonstrac;ao do 

resultado 

Em 31 de dezembro de 2017 

Debitado (creditado) a demonstrac;ao do 
resultado 

Em 31 de dezembro de 2018 

12 Investimentos 

Percentual de 
~artici~a~io 

Incomar Empreendimentos 
Imobiliarios 99,99% 

Total 

Amortiza~io 
fiscal do agio 

65.346 

13-483 

78.829 

5.668 

84.497 

Saldoem 
a.1L12L201z 

36.040 

36.040 

Controladora e Consolidado 
Prejuizos 

Proviso es fiscais Total 

(28.313) (21.243) (49.556) 
Cz1z) C1p3z) (5.85~) 

(29.030) (26.380) (55-410) 

i.530 3.289 4.819 

<2z.500) (23.091) (50.591) 

Controladora e Consolidado 

Ajusteao 
valorjusto Outros Total 

2.598 728 68.672 

(530) 120 13.023 

2.068 848 81.745 

(530) 130 5.268 

i.538 978 87.013 

Aumen to Equivalencia Saldoem 
deca~ital ~atrimonial a.1L12L201s 

909 36.949 

909 36.949 
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Notas explicativas da administra~o as demonstra~oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

As movimentac;oes ocorridas durante o anode 2018 e 2017 na conta de investimentos da controladora 
estao abaixo apresentadas: 

Em 12 de janeiro 
Equivalencia patrimonial 
Aumento de capital - controladora 
AFAC -Adiantamento para futuro aumento de capital 

Em 31 de dezembro 

(a) Resumo das informa~oes financeiras 

2018 

36.040 
909 

Controladora 

2017 

25.499 
i.565 
9.984 

(1.008) 

0 quadro abaixo apresenta um resumo das informac;oes financeiras das controladas (principais e com 
participac;ao nao controladora relevante). 

Balan~ patrimonial sintetico 

Controladas 

Direta Indireta 
In co mar Pipes 

2018 201z 2018 201z 

Circulante 
Ativo 23.311 27.586 5.583 5.031 
Passivo <i.z10) (3.771) (5.611) (5.030) 

Ativo (passivo) circulante liquido 21.601 23.815 (282 1 

Nao circulante 
Ativo 15.349 12.228 27.677 31.836 
Passivo (2~·zaz2 (28.8282 

Ativo nao circulante liquido 15·3~2 12.228 2.2~0 2.238 

Patrimonio liquido 36.250 36.0~3 2.212 2·232 
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Companhia Sulamericana de Distribui~io 

N otas explicativas da administrat;io as demonstra«;Qes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

13 lmobilizado 

Controladora 

Maquinas Computadores Imobilimdo 
Terrenos M6veis e utensilios e ~ui~amentos Edi:fica~es Vefculos e ~erifericos Benfeitorias em andamento Outros TotBl 

Em 31 de dezembro de 2016 
Saldo inicial 5.204 20.264 43.191 39.938 1.702 7.189 35.570 7.806 2.281 163.145 
Aquisii;Oes 3.872 10.459 292 28 2.241 7.966 1.300 26.158 
Projetos em andamento 9.069 9.069 
Baixas (i.310) (420) (599) (39) (480) (2.848) 
Transferi\ncias 9 7.806 (7.806) (9) 
Deprecia.;ao (2.Z2z2 (5·Z202 (1.6302 (!2~22 (i.z852 (5·2252 (26z2 (18.z232 

Saldo conrabil, liquido 3.82~ 20.212 ~z.2zo 38.600 1.~2 z.165 ~5·36z 2.062 3·3°!2 1z6.za1 

Em 31 de dezembro de 2017 
Custo 3.894 38.533 84.968 44.239 6.787 15.951 87.387 9.069 5.021 295.849 
Deprecia.;ao acumulada (lz.6~2 (3z.6282 (5.6322 (5·~52 (8.z862 (~2.0202 (1.z162 (n2.1182 

Saldo contabil, liquido 3.82~ 20.212 ~pzo 38.600 1.~2 z.165 ~5·36z 2.062 3·3°!2 1z6.za1 

Em 1° dejaneiro de 2018 
Saldo inicial 3.894 20.919 47.270 38.600 1.142 7.165 45.367 9.069 3.305 176.731 
Aquisii;Oes 1.347 3.427 5.103 6.516 51 16.444 
Projetos em Andamento (i) 15.991 15.991 
Baixas (251) (518) (33) (802) 
Transferi\ncias 102 102 
Deprecia.;ao (2.862) (6.1~z) (i.633) (516) (2.608) (6.2~) (325) (21.055) 

Saldo contabil, llquido 3.82~ 12·153 ~.032 a6·26z 626 2·~2 ~-212 2!j.060 3.031 18z.~11 

Em 31 dezembro de 2018 
Custo 3.894 39.051 86.680 44.239 6.787 20.669 93.901 25.060 5.073 325.354 
Deprecia.;ao acumulada (12.8282 (~2.6~82 (z.2E2 (6.1612 (10.2~02 ~s.2822 (2.0~22 (13Z·2~32 

Saldo contabil, llquido 3.82~ 12·153 ~.032 36.26z 626 2·E2 ~-212 25.060 3.031 18z.~11 

Taxa media de deprecia.;ao % ao ano 16 8 4 25 25 7 6 

(i) Trata-se de projetos em andamento que serao capitalizados ap6s a entrada em opera<;ao. 

43 de 67 



Companhia Sulamericana de Distribui~io 

N otas explicativas da administrat;io as demonstrat;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Consoli dado 

Maquinas Computadores hnobilizado 
Terrenos M6veis e utensilios e !:!Juil!amentos Edifica!iloes Veiculos e l!erifericos Benfeitorias em andamento Outros Total 

Em 31 de dezembro de 2016 
Saldo inicial 14.059 20.264 43.191 39.938 1.702 7.189 35.570 8.098 2.281 172.292 
Aquisii;Oes 3.872 10.459 292 28 2.241 7.966 1.300 26.158 
Projetos em andamento 9.069 9.069 
Baixas (3.640) (420) (599) (39) (480) (292) (5.470) 
Transferencias 9 7.806 (7.806) (9) 
Deprecia~o (2.Z2z2 (5·Z2°l (i.63ol (-2~l (i.z8-2l (-2·2Z5l (26z2 (18.z23l 

Saldo contabil, liquido 10-412 20.212 !lz.2zo 38.600 1.l!l;2 z.165 !15·36z 2.062 3·3°!.i 183.256 

Em 31 de dezembro de 2017 
Custo 10.419 38.533 84.968 44.239 6.787 15.951 87.387 9.069 5.021 302.374 
Deprecia~o acumulada c1z.6!:!1) C3z.628) (5.632) (5.6!l;5) (8.z86) (!l;2.020) c1.z16) (112.118) 

Saldo contabil, liquido 10-412 20.212 !lz.2ZO a8.6oo 1.l!l;2 z.16-2 !15·36z 2.062 3·3°-2 183.256 

Em 1° dejaneiro de 2018 
Saldo inicial 10.419 20.919 47.270 38.600 1.142 7.165 45.367 9.069 3.305 183.256 
Aquisii;Oes 1.347 3.427 5.103 6.516 51 16444 
Projetos em Andamento 23.641 23.641 
Baixas (251) (518) (33) (802) 
Transferencias 102 102 
Deprecia~o (2.862) (6.1!lz) (i.633) (516) (2.608) (6.2~~) C325) (2i.055) 

Saldo contabil, liquido 10.412 12.1-23 !1!1·032 a6·26z 626 2·E2 !1!1·212 32.z10 3.031 201.!j86 

Em 31 de dezembro de 2018 
Custo 10.419 39.051 86.680 44.239 6.787 20.669 93.901 32.710 5.073 339.529 
Deprecia~o acumulada (12.828l (!12.6!1:8l (PEl (6.161l (10.2!1ol (!l;8.282l (2.0!l;2l (13Z·2!13l 

Saldo contabil, liquido 10-412 12.1!.i3 !1!1·032 36.26z 626 2·E2 !1!1·212 32.z10 3.031 201.!,j86 

Taxa media de deprecia~o % ao ano 16 8 4 25 25 7 6 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

N otas explicativas da administra«;io as demonstra«;oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

0 montante de R$ 2i.055 (2017- R$ 18.793) referente a despesa de deprecia<;ao foi reconhecido no 
resultado em "Despesas com vendas" e "Despesas gerais e administrativas". 

0 montante de R$ 25.060 em 2018 registrados coma imobilizado em andamento refere-se a 
investimentos que ainda nao entraram em opera<;ao, que dentre outros projetos sao representados pela 
troca de luminarias de lojas no valor de R$5.600 e a substitui<;ao do CPD central no valor de R$4.600. 

0 CD de Paii;andu, veiculos e maquinas e equipamentos incluem os seguintes valores nos casos em que o 
Grupo e arrendatario em uma opera<fe.o de arrendamento financeiro: 

Controladora Consolidado 

2018 2017 2018 2017 

Custo - arrendamentos financeiros capitalizados 46.488 43.138 46.488 43.138 
Depreciac;fio acumulada (8.029) (5.498) (8.029) (5.498) 

Saldo contabil, liquido 38.459 37.640 38.459 37.640 

0 Grupo arrenda diversos veiculos e maquinas, segundo contratos de arrendamento :financeiro nao 
cancelaveis. Os prazos dos arrendamentos sao de tres e dez anos e a propriedade dos ativos e do Grupo 

14 Compromissos com arrendamento mercantil operacional (consolidado) 

A Companhia arrenda na modalidade de arrendamento mercantil operacional, diversos pontos de 
varejo, onde se localizam suas unidades. 0 prazo media dos contratos de arrendamento e de 120 meses. 
A maioria dos contratos de arrendamento e renovavel no termino do periodo de arrendamento a taxa de 
mercado. 0 custo media mensal com arrendamento mercantil operacional e de R$ 4.728 (2017-
R$ 3.791). 

Os pagamentos futuros totais minimos de arrendamento, ja firmados e nao cancelaveis, sao: 

Consolidado 

Menos de um ano 
Mais de um ano e menos de cinco anos 
Mais de cinco anos 

2018 

36.603 
198.041 
332.772 

567.416 

201z 

34.217 
172.699 
246.546 

453-462 
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Companhia Sulamericana de Distribui~ao 

N otas explicativas da administra«;io as demonstra«;oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Intangivel 

Composi«;io e movimenta«;ao 

Intangivel Controladora e Consolidado 
Agio Marcas Fundode 

(i) (ii) reg!stradas Softwares comercio Luvas Outros 
Em 31 de dezembro de 2016 J02.6fi8 2zz l.fiz8 1·2fifi fi.03fi 1.16z 

Adii;Oes 684 
Baixas (28) 
Amortizac;ao (6~6) (132) ~ C~Jz) 

Em 31 de dezembro de 2017 ao2.6~8 2zz l.~88 1.816 ~ zao 
Adii;Oes 182 

Baixas (2) 
Amortizac;ao (622) (12z) ~ (~Jz) 

Em 31 de dezembro de 2018 ao2.6~8 2zz l.la2 1.682 .....i;a22.. 22a 
Taxa media de amortizac;ao % ao ano 20 20 5 5 20 

0 montante de R$ 1.594 (2017 - R$ i.547) referente a despesa de amortiza<;ao foi reconhecido no 
resultado em "Despesas com vendas" e "Despesas gerais e administrativas". 

Total 

312.6zo 

684 
(28) 

c1.~z) 

an·ZZ2 
182 
(2) 

(l.fi2~) 

a10.a6~ 

(i) Em 2010, a Companhia incorporou a totalidade das ac;oes da Cidade Canc;ao e da Evora, cuja relac;ao de 
troca foi realizada a valores de mercado. A CSD apurou um agio, cujo fundamento economico foi 
pautado com base na expectativa de rentabilidade futura da Cidade Canc;ao e da Evora. 

0 fundamento economico do agio foi mensurado por empresa independente e refletido por meio de 
laudos de avaliac;ao elaborados com base no fluxo de caixa descontado projetado ao longo de um periodo 
de sete anos. Esta incorpora<;ao proporcionou a expansao conjunta das operac;oes da Cidade Can<;ao e 
Evora, aumentando sua relevancia e consolida<;ao no mercado brasileiro, alem de importantes ganhos 
em eficiencia administrativa, maior flexibilidade no gerenciamento dos neg6cios e a centraliza<;ao no 
gerenciamento das incorporadas. 

Foi efetuado registro de ativos intangiveis gerados por intermedio do relacionamento com os clientes de 
cada uma das marcas. Este ativo intangivel foi amortizado linearmente entre o periodo de 4 a 9 anos, de 
acordo com o laudo de avaliac;ao e estudo efetuado .. 

(ii) Em 2014, a Companhia adquiriu a rede de Supermercados Amigao apurando um agio gerado pela 
expectativa de rentabilidade futura no valor de R$ 73.861, decorrente da aquisi<;ao de participa<;ao do 
capital do AMIGAO. 

(b) Testes do agio para verifica«;ao de impairment 

Anualmente, a CSD efetua a avaliac;ao do valor recuperavel do agio contabilizado, de acordo com o 
Pronunciamento Contabil CPC 01/IAS 36. Dessa forma, a administra<;ao avalia o valor recuperavel do 
agio considerado no nivel da Unidade Geradora de Caixa (UGC)- Varejo, que e determinado com base 
nas projec;oes das Lojas que utilizam as bandeiras "Supermercados Cidade Can<;ao", "Amigao 
Supermercados" e "Supermercado Sao Francisco" que tambem corresponde ao segmento reportado. 
Esses calculos usam projec;oes de fluxo de caixa, antes do impasto de renda e da contribuic;ao social, 
baseadas em orc;amentos financeiros aprovados pela administra<;ao para um periodo de cinco anos. Os 
valores referentes aos fluxos de caixa posteriores ao periodo de cinco anos foram extrapolados com base 
nas taxas de crescimento estimadas. A taxa de crescimento nao excede a taxa de crescimento media de 
longo prazo do setor. 
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0 modelo economico-:financeiro calcula as receitas par meio das principais linhas de neg6cios, ou seja, 
faturamento das lojas atuais, considerando as premissas de crescimento, custos e despesas operacionais, 
a partir de proje<;oes de caixa provenientes de or<;amentos :financeiros aprovadas pela Alta 
Administra<;ao para os pr6ximos 5 anos e incluem o valor de perpetuidade. A taxa de desconto aplicada 
no modelo economico - financeiro e de l0,77% e considera Um crescimento de 3,87% para OS fluxos de 
caixa que excedem o periodo de 5 anos. 

Como resultado dessa analise, nao foi identi:ficada necessidade de registrar provisao para redu<;ao ao 
valor recuperavel dos ativos. 

Foram construidas duas analises de sensibilidade: a) varia<;ao positiva de ate 10% na taxa de desconto 
utilizada e demais variaveis constantes e b) varia<;ao positiva de ate 10% na taxa de desconto utilizada, 
decrescimo de ate 10% no resultado do Ebitda projetado e demais variaveis constantes. Como resultados 
dessas duas analises de sensibilidade, nao foram identificadas necessidades de registrar provisao para 
redu<;ao ao valor recuperavel <lesses ativos. 

16 Emprestimos e financiamentos 

Circulante 
Emprestimos banciirios (i) 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 
Obrigai;oes de arrendamento financeiro (iii) 
CRI - Certificados de recebiveis imobiliiirios (iv) 
Debentures (v) 

Nao circulante 
Emprestimos bancarios (i) 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 
Obrigai;oes de arrendamento financeiro (iii) 
CRI - Certificados de recebiveis imobiliarios (iv) 
Debentures (v) 

Total dos emprestimos e financiamentos 

2018 

22.519 
4.288 
i.462 

10.011 

38.280 

43.972 
9.682 
2.171 

58.510 

114.335 

152.615 

Controladora 

201z 

57.595 
4.350 

377 

62.322 

66.699 
12-429 

723 

79.851 

142.173 

Consolidado 

2018 201z 

22.519 57.595 
4.288 4.350 
i.462 377 
5.366 4.774 

10.011 

43.646 67.096 

43.972 66.699 
9.682 12.429 
2.172 723 

24.737 28.898 
58.510 

139.073 108.749 

182.719 175.845 
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financeiras em 31 de dezembro de 2018 
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Mapa de Movimenta«;ao dos Emprestimos e Financiamentos 

Cap~~o- Juros 
2016 2rmcipal Provisio 

Emprestimos banciuios (i) 109.820 59.785 17.139 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 11.010 8.687 i.316 

Obriga.,Oes de arrendamento financeiro (iii) 1·55Z 16 
122.83z 68.4z2 18.4'71 

Capta"8.o- Juros 
2016 2rinci2al Provisio 

Emprestimos bancarios (i) 109.820 59.785 17.139 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 11.010 8.687 1.316 

Obriga.,oes de arrendamento financeiro (iii) 1.557 16 
CRI - Certificados de recebfveis imobiliflrios (v) 3z.125 3.006 

159.512 68.4z2 21.477 

Ca~~o- Juros 
201z 2rmcipal Provisio 

Emprestimos banciuios (i) 124.294 50.000 14.810 
FINAME - Financianiento industrial (ii) 16.779 434 1.682 

Obriga.,Oes de arrendamento financeiro (iii) 1.100 3.106 145 
CRI - Certificados de recebfveis imobiliarios (v) 

Debentures (iv) zo.ooo 1.231 

Cap~~o- Juros 
201z 2rmcipal Provisio 

Emprestimos banciuios (i) 124.294 50.000 14.810 
FINAME - Financianiento industrial (ii) 16.779 434 1.682 

Obriga.,Oes de arrendamento financeiro (iii) 1.100 3.106 145 
CRI - Certificados de recebfveis imobiliflrios (v) 33.672 5.452 

Debentures (iv) zo.ooo 

125.815 123.510 23.323 

Controladora 

Juros Amortiza"8.o -
Pagos 2rinci2al 201z 

(16.662) (45.788) 124.294 
(i.316) (2.918) 16.779 

{16) {15Z) 1.100 
(17.994) (49.163) 142.173 

Consolidado 

Juros Amortiza"8.o -
P!!KOS 2rinci2al 201z 

(16.662) (45.788) 124.294 
(i.316) (2.918) 16.779 

(16) (457) 1.100 
{2.3z1) <1.088) 33.6z2 

(20.365) (53.251) 175.845 

Controladora 

Juros Amortiza"8.o -
Pagos 2rinci2al 2018 

(14.034) (110.057) 65.013 
(1.682) (3.242) 13.970 

(145) (574) 3.632 

<1·2312 zo.ooo 

Consoli dado 

JurosAmortiza"8.o-
Pagos 2rinci2al 2018 

(14.034) -110.057 65.oi3 
(1.682) -3.242 13.970 

(145) (574) 3.632 
(2.134) (6.887) 30.104 
(i.231) zo.ooo 

(12.222) (120.z60) 182.z12 
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(i) Os emprestimos bancarios tern vencimento ate 2023, sendo garantidos pela carteira de recebiveis de 
cartao e ai;oes dos acionistas. A taxa media de captai;iio de emprestimos em 2017 foi de 144% do CDI e 
em 2018 160% do CDI. 

(ii) Os financiamentos na modalidade FINAME tern como garantias dadas, as maquinas e equipamentos 
financiados. 

(iii) As obrigai;Qes de arrendamento sao garantidas por meio de alienai;iio fiduciaria dos bens 
arrendados. A totalidade destes bens e reconhecida como ativo imobilizado da Companhia sofrendo a 
depreciai;ao normal de acordo com a sua expectativa de vida util economica. 

(iv) Em 21 novembro 2013, a controlada Pighes Empreendimentos lmobiliarios Ltda emitiu certificados 
de recebiveis imobiliarios no valor de R$ 34.000, garantidos na sua totalidade pela controladora CSD. 
Os recursos obtidos por meio da emissao foram utilizados para a construi;iio de seu Centro de 
Distribuii;ao localizado na cidade de Paii;andu Estado do Parana. 0 pagamento da primeira parcela 
ocorreu em 7 de outubro de 2014, no total de 110 parcelas mensais a findarem em 10 de novembro de 
2023. 

(v) A Companhia realizou a primeira emissao de Debentures simples nao conversiveis em ai;Qes no valor 
total de R$70.ooo, nos termos da instrui;ao 476a da CVM com garantia real, com garantia fidejuss6ria 
adicional, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das S.A. 

Os certificados sao atualizados monetariamente pela variai;iio acumulada do indice de prei;o ao 
consumidor amplo (IPCA). 

Consolidado 

Descric;ao 

Certificados de recebiveis imobiliarios 
Juros sobre CRI 

Total 

Circulante 
Nao circulante 

2018 

30.104 
4.864 

34.968 

5.367 
24.737 
30.104 

As parcelas dos emprestimos e financiamentos registradas no nao circulante tern os seguintes 
vencimentos: 

201z 

33.672 
6.222 

40.671 

4.774 
28.897 
33.671 

Ano Controladora Consolidado 

2018 201z 2018 201z 

2019 55.375 60-480 
2020 45.249 12.662 50.956 18.147 
2021 43-457 11.814 49.570 30.122 

Ap6s 2022 25.629 38.547 

Total 
114.335 79.851 139.073 108.749 
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Em conexao com as emissoes de debentures, certi:ficados de recebiveis imobiliarios e parte das operac;oes 
de emprestimos, a Companhia tern a obriga<;ao de manter indices :financeiros. Esses indices sao 
calculados anualmente com base nas informac;Oes contabeis consolidadas da Companhia preparadas de 
acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, sendo: (i) a divida liquida (divida menos 
disponibilidades); e (ii) indice de divida liquida/EBITDA menor ou igual a 3. Em 31 de dezembro de 
2018, a Companhia estava adimplente em rela<;ao a esses indices. 

Fornecedores 

Controladora Consolidado 
2018 201z 2018 201z 

Fornecedores de mercadorias 234.409 197.988 234.409 197.988 
Fornecedores de hortifrutigranjeiros 6.729 5.718 6.729 5.718 
Fornecedores de produtos de consumo 3.307 2.883 3.307 2.883 
Ajuste a valor presente (i.267) (1.218) (i.267) (i.218) 
Outras contas a pagar 25 2 25 2 

243.203 205.373 243.203 205.373 

0 contas a pagar corresponde principalmente ao saldo em aberto com fornecedores. Neste grupo de 
contas, incluem o contas a pagar que os fornecedores tern transferidos para instituic;Oes :financeiras 
coma parte de programas de convenios sem direito de regresso, inclusive. Nao existe qualquer diferenc;a 
substancial na natureza ou nos termos das responsabilidades antes e depois das transac;oes de 
convenios. 

0 Grupo intermedia entre os fornecedores e as instituic;oes :financeiras a antecipac;ao das faturas do 
contas a receber dos fornecedores com o Grupo decorrentes da venda de mercadorias e servic;os. A 
divida com o fornecedor fica registrada na mesma rubrica do balanc;o patrimonial porque nao tern 
diferenc;a de natureza e de condic;oes de prazo de pagamento antes e depois da antecipac;ao. 

0 Grupo recebe uma comissao par este servic,o, a receita obtida com estas operac;oes em 2018 foi de 
R$ 2.604 (2017 - R$ 2.041), o montante das operac;Oes em aberto em 31 de dezembro de 2018 era de 
R$ 36.552 (2017 - R$ 35.345). 

18 Impostos e contribui«;Oes a recolher 

Circulante 
ICMS a recolher 
PIS e COFINS sobre faturamento a recolher 
IR e CSLL a recolher 
IRRF de terceiros a recolher 
INSS s/ servic;os de terceiros a recolher 
Outros tributos a recolher 

2018 

18.042 

755 
11 

6 
87 

18.901 

Controladora 

201z 

18.051 

78 
14 

wz 
18.250 

Consolidado 

2018 201z 

18.042 18.051 
321 24 

1.272 691 
11 78 
6 14 

153 Zf21 

19.805 19.609 
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19 Parcelamento de impostos 

Controladora 

Circulante 
Principal 
Multa e juros 

Nao circulante 
Principal 
Multa e juros 

Total de parcelamento de impastos 

2018 

3.097 
1-457 

4.554 

5.059 
1.159 

6.218 

10.772 

201z 

2.696 
1.268 

3.964 

5.590 
1.281 

6.8z1 

10.835 

Consoli dado 

2018 201z 

3.097 2.696 
1·15Z 1.268 

4.554 3.964 

5.059 5.590 
1.152 1.281 

6.218 6.8z1 

10.772 10.835 

0 quadro abaixo indica as movimenta<;oes de consolida<;B.o dos parcelamentos de ICMS e transferencias 
dos precat6rios utilizados no Termo de Pedido de Parcelamento formalizado no exerdcio, demonstrando 
a varia<;ao ocorrida no exerdcio: 

Controladora Consolidado 
2018 201z 2018 201z 

Em Ill de janeiro 10.835 12.899 10.835 12.899 

Adi._ao por adesao parcelamento 1.060 5.659 1.060 5.659 
Baixa de parcelamentos/pagarnentos (i.752) (8.273) (i.752) (8.273) 
Atualiza._ao 622 55° 622 55° 

Em 31 de dezembro 10.zz2 10.8~5 10.zz2 10.8~5 

As parcelas dos parcelamentos de impostos registradas no nao circulante tern os seguintes vencimentos: 

Controladora Consolidado 

Ano 2018 2017 2018 2017 

2020 3.903 3.964 3.903 3.964 
Ap6s2020 2.a15 2.2oz 2.a15 2.2oz 

Total 6.218 6.871 6.218 6.871 

A distribui<;ao das parcelas registradas no passivo nao circulante esta considerando a liquida<;ao de um 
saldo representativo do valor devido, com base na homologa<;ao de titulos precat6rios dados como forma 
de pagamento no exerdcio de 2015, conforme preve a Lei Estadual n° 17.082/2012. 
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20 Provisoes 

Baseada na opiniao de seus assessores juridicos, a Companhia constituiu provisao para riscos em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
perdas que possam advir do desfecho de processos civeis, trabalhistas, tributarios e previdenciarios em andamento, para aqueles casos em que o risco de 
perda foi considerado provavel, como segue: 

Em 1° dejaneiro de 2017 

Adii;oes 
Baixas 
Variai;ao monet:Aria 
Reversao 

Em 31 de dezembro de 2017 

Em 1° dejaneiro de 2018 

Adii;Oes 
Babcas 
Variai;iio monetiiria 
Reversao(i) 

Em 31 de dezembro 
de2018 

Autos de 
infra!;iio 

101.323 

213 
(38.025) 

63.441 

Tributarias 

37.283 

6.551 

3.753 
(5.583) 

12.001 

42.004 

4.415 

2.512 
(8.z8o) 

40.151 

Civeis 

715 

(338) 

212 

612 

342 
(656) 

305 

Trabalhistas 

17.350 

4.898 
(2.988) 

785 
c2.z22} 

1z.323 

17.323 

4.999 
(6.155) 

424 
c1.2z2) 

15.319 

Demais 
provisoes 

(ii) 

359 

352 

359 

(359) 

Subtotal 
provisoes 

156.671 

11.808 
(3.326) 

4.751 
(46.158) 

123.746 

123.746 

9.756 
(7.170) 

2.936 
(10.052) 

119.216 

Dep6sitos 
judiciais 

precat6rios 

(3.788) 

(388) 

(4.1z6) 

(4.176) 

(i.444) 
792 

(287) 

(5.115) 

Demais 
dep6sitos 
judiciais 

(2.868) 

(2.789) 
2.384 
(342) 

(3.615) 

(3.615) 

(i.275) 
209 

(334) 

(S.015) 

Consolidado 

Subtotal 
dep6sitos 
judiciais 

(6.656) 

(2.789) 
2.384 
(730) 

cz.791) 

(7.791) 

(2.719) 
1.001 
(620) 

(10.130) 

Total 

150.015 

9.019 
(942) 
4.021 

(46.158) 

52.515 

115.955 

7.037 
(6.169) 

2.316 
(10.052) 

109.086 

(i) Trata-se da reversao de provisao por conta da adesao ao programa de parcelamento de dividas tributarias concedido pelo Governo (PERT), conforme 
detalhado na Nota 20 (a). 
(ii) 0 valor de provisoes da Controladora e de R$ 59.946, quando somados as demais provisoes R$ 359, reflete o total de provisoes consolidado. 
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(a) Tributarias 

As demandas tributarias sao substancialmente indexadas pela SELIC, cuja taxa foi aproximadamente de 
6,50% em dezembro de 2018 (7,10% em 2017) e estao sujeitas, quando aplicavel, a multas. 

Abaixo destacamos os principais processos tributarios provisionados pela Companhia: 

Durante o anode 2005, a Evora, incorporada pela CSD emjulho de 2010, foi autuada pela Receita 
Federal sabre inadequai;llo na apurai;llo do Impasto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribuic;ao 
Social sabre o Luera Liquido - CSLL, do Programa de Integrai;llo Social - PIS e da Contribuic;ao para o 
Financiamento da Seguridade Social- COFINS ocorrida durante os anos de 2001 a 2004. 

A Companhia esta questionando este auto na esfera administrativa. 0 entendimento dos advogados 
externos responsaveis pelo acompanhamento deste processo e de que a forma de lavratura do auto de 
infrac;ao emitido pela Receita Federal nao esta adequada, pois a fonte de informai;llo adotada pelo 
auditor fiscal foram livros fiscais nao relacionados aos impastos autuados, assim coma margens de 
contribuic;ao nao aplicaveis ao ramo de atividade da Companhia. 

Esses processos estao sendo provisionados em sua totalidade pela Companhia, assim coma seu 
respectivo valor a ressarcir, registrado no grupo de contas a receber longo prazo - garantias a receber 
(Nata 28(a)), uma vez que em caso de perda, ha im6veis hipotecados fornecidos pelos antigos acionistas 
da Evora no mesmo montante da causa. 

Lastreados pelo Medida Provis6ria expedida pelo Governo Federal MP 783/2017 de 31 de maio de 2017 e 
Lei 13.496/2017 a qual instituiu o PERT- Programa Especial de Regularizai;llo Tributaria, a Companhia 
utilizou o parecer de seus advogados para abdicar da discussao administrativa no caso da divida federal 
COFINS pertencente a empresa EVORA, autuac;ao de 2001 a 2004, sendo todo o desembolso classificado 
no contas a receber de partes relacionadas (Nata 9),ja que a mesma sera reembolsada pelos s6cios. No 
caso da divida da empresa adquirida em 2014 "AMIGAO" a Companhia desistiu da adesao a Lei 
12.996/2014 e aderiu a Lei 13.496/2017 (PERT 2017). 0 demonstrativo abaixo ilustra a negociac;ao: 

EVORA AMI GAO 
Co fins IR/CSLPISLCofins 

Valor Vencimento Valor Vencimento 

DividaPERT 37.882 8.449 
Benefieio de perdao de juros e multas (17.473) (2.070) 

Divida liquida a pareelar 20-409 6.379 

Pare Entrada 1/5 (i.515) 31-ago-2017 (338) 31-ago-2017 
Pare Entrada 2/5 (1.515) 30-set-2017 (338) 30-set-2017 
Pare Entrada 3/5 (1.515) 31-out-2017 (338) 31-out-2017 
Pare Entrada 4/5 (1.515) 30-nov-2017 (338) 30-nov-2017 
Pare Entrada 5/5 (i.515) 31-dez-2017 (338) 31-dez-2017 
Entrada Total (7.575) (1.690) 

Saldo a parcelar 12.834 4.689 

145 Pareelas 89 31-jan-2018 32 31-jan-2018 
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Compoem as provisoes tributarias valores relativos aos riscos tributarios sobre perdas de estoques que 
correspondem a R$ 22.971 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 2i.760 em 31 de dezembro de 2017), 
contingencias sobre acordos comerciais R$ 7.411 (R$ 6.211em2017) e riscos tributarios originarios da 
aquisic;ao dos Supermercados Amigao de R$ 9.769 (R$ 14.033 em 2017). 

Ha tambem outros processos ou autuac;oes fiscais que ocorreram no curso normal dos neg6cios. A 
Companhia, com base na opiniao de seus advogados, considera que um resultado desfavoravel e possivel 
e, portanto, nao constituiu provisao para perdas deste montante. 0 total desses processos e de R$ 3.730 
(2017- R$ 2.945). 

(b) Civeis 

A Companhia responde a ac;Oes de natureza civel e outras em diversos niveis judiciais. A Administrac;ao 
da Companhia constitui provisoes em montantes considerados suficientes para cobrir decisoes judiciais 
desfavoraveis quando seus assessores juridicos internos e externos entendem que as perdas sejam 
provaveis. Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia discute judicialmente processos 
no montante de R$ i.558 (2017- R$ 4.104) onde seus assessoresjuridicos reconhecem que os mesmos 
possuem risco de perda possivel. 

(c) Trabalhistas 

A Companhia e parte em varios processos trabalhistas no curso normal de seus neg6cios. Em 
31 de dezembro de 2017, a Companhia possui R$ 5.405 cujo o risco de perda foi considerado possivel 
(2017- R$ 4.709), os quais nao estao provisionados. AAdministrac;ao com o aUXI1io de seus assessores 
juridicos avalia essas contingencias registrando provisoes para perda quando razoavelmente estimadas 
considerando as experiencias anteriores em relac;ao aos valores demandados. 

21 Outros passivos 

Circulante 
Contas a pagar - diversos 
Contas a pagar imobilizado 
Imposto de renda e Contribuic;lio social 
Alugueis a pagar 
Provisoes diversas competfulcia 
Honorarios e servii;os terceirizados 
Fretes a pagar 
Cooper Card - Multi beneficios 
Reembolso folha de pagamento 
Recarga celular 
Devoluc;lio de compras e impostos 

Nao circulante 
Alugueis a pagar 
Hold Back (i) 

2018 

13.738 
9.490 
5.275 
3.850 
3.684 
2.663 

902 
927 
791 
727 
191 

42.238 

64 
3.819 

3.884 
16.121 

Controladora 

201z 
12.311 
2.640 

5.434 
i.368 
2.140 

826 
973 
843 
211 
165 

26.911 

531 
6.260 

Z·121 
3H02 

Consolidado 

2018 201z 

14.743 14-499 
9-490 2.640 
5.275 
3.850 5.434 
3.684 i.368 
2.663 2.140 

902 826 
927 973 
791 843 
727 211 
191 165 

43.243 29.099 

64 531 
3.812 6.260 

3.883 z.121 
12.126 36.520 
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(i) Refere-se a parcela a pagar aos antigos acionistas do Amigao, retidos a titulo de "escrow account". 
Este valor retido refere-se ao contrato de compra de quotas firmado em 06 de junho de 2014, para 
protegetr a Companhia de em relac;fio a todas e quaisquer perdas, prejuizos, responsabilidades, 
insubsistencia ativas, superveniencias passivas, dividas, contingencias presentes e futuras, danos diretos 
e indiretos, lucros cessantes, demandas, multas, penalidades, custos, despesas ou outras obrigac;oes de 
carater pecuniario, incluindo, mas nao se limitando, a custas processuais, correc;ao monetaria, dep6sitos, 
honorarios advocaticios e honorarios de outros especialistas, que venham afetar negativamente ou 
serem incorridas ou suportadas pela Companhia. 

22 Patrimonio liquido 

(a) Capital social 

Em 31 de dezembro de 2017, o capital social da Controladora era de R$ 326.163 dividido em 314.016 mil 
ac;oes ordinarias. Em 2018, os acionistas integralizaram na sua proporc;fio R$ 6.918 no capital social, 
desta forma seu montante em 31 de dezembro de 2018 passou a ser de R$ 333.081 dividido em 320.366 
mil ac;Qes ordinarias. 

A Companhia esta autorizada a aumentar seu capital social, por deliberac;fio do Conselho de 
Administrac;fio, independente de reforma estatutaria por meio de emissao de ate 10.000 (dez milhoes) 
de ac;oes ordinarias nominativas e sem valor nominal. 

As ac;oes representativas do capital social sao indivisiveis em relac;ao a Companhia e cada ac;ao ordinaria 
confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. A propriedade dessas ac;oes sera 
comprovada pela devida inscric;fio do name do titular no livro de Registro de Ac;oes N ominativas. 

(b) Lucro basico e diluido por a«;io 

0 lucro basico e diluido por ac;ao e calculado mediante a divisao do lucro atribuivel aos acionistas da 
sociedade, pela quantidade media ponderada de ac;Oes emitidas durante o exercicio. 

2018 

Lucro basico e diluido por ar;iio 
Lucro atribuivel aos acionistas da sociedade 46.607 
Quantidade media ponderada de ai;oes ordinarias em circula<;B.o (milhares) ---~3~2_0~.3~6_6 

0,15 

Consolidado 

2017 

0,05 

Nao ha outros instrumentos conversiveis em ac;oes. Por essa razao o lucro basico e diluido por ac;fio e o 
mesmo. 

(c) Reserva legal 

A reserva legal e constituida anualmente coma destinac;fio de 5% do lucro Hquido do exerdcio e nao 
podera exceder a 20% do capital social. A reserva legal tern por fim assegurar a integridade do capital 
social e somente podera ser utilizada para compensar prejuizo e aumentar o capital. A reserva legal 
acumulada em 31 de dezembro de 2018 e de R$ 5.891 (R$ 3.560 em 31 de dezembro de 2017). 
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(d) Dividendos propostos 

Os dividendos minimos obrigat6rios sao representados por 25% do lucro liquido ajustado, alinhado com 
os termos da Lei das Sociedades por Ac;oes, em especial no que tange ao disposto nos artigos 196 e 197. 

Luera liquido do exercicio 
Realiza<;ao de ajustes de avaliai;ao patrimonial 

Base para caJ.culo da reserva legal 
Constituii;ao da reserva legal {5%) 

Base de calculo dos dividendos 

Dividendo minima obrigat6rio (25%) 

Dividendos propostos no exercicio 

Na forma de JCP (i) 

Porcentagem sabre o lucro liquido do exercicio 

2018 

46.607 

46.607 
(2.330) 

44.277 

(11.069) 

2018 

(22.838) 

{22.838) 

49% 

201z 

16.456 
{2) 

16.454 
{822) 

15.632 

(3.908) 

201z 

(10.826) 

{10.826) 

66% 

(i) Durante o exercicio de 2018, foi aprovada pelo Conselho de Administrac;iio, a distribuic;ao de dividendos 
propostos na forma de juros sabre capital pr6prio aos acionistas, no montante total de R$ 22.838 
referente ao exercicio de 2018 (R$ 10.826 referente a 2017) e tendo por base o patrimonio liquido da 
sociedade. 

Nao houve movimentac;iio na conta de dividendos nos anos de 2018 e 2017. 

(e) Reserva de lucros a distribuir 

Com o advento da Lei n° 11.638 promulgada em 28 de dezembro de 2007, deve ocorrer a destinac;iio 
integral do lucro do exercicio, sendo assim o saldo do lucro do exercicio 2012, ap6s a constituic;ao 
obrigat6ria da Reserva Legal e a distribuic;ao de dividendos prevista em Estatuto foi transferido para a 
conta de reserva de lucros a distribuir, ate a data da Assembleia e reuniao do Conselho de 
Administrac;iio, onde sera de:finida a destinac;ao efetiva do valor. 

Conforme preve Estatuto, artigo 40 item (iii) ate 70% do lucro liquido do exercicio podera compor 
reserva de Investimentos, inclusive em Expansao, visando assegurar recursos para :financiar aplicac;Oes 
adicionais de capital :fixo e circulante, nao podendo esta reserva ultrapassar o capital social. 

As reservas de lucros acumuladas ate 31 de dezembro de 2018 e de R$ 33.832 (R$ 12.393 em 31 de 
dezembro de 2017). 
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(:0 Juros sobre capital pr6prio 

0 Conselho de Administrai;ao, aprovou a distribuii;ao aos acionistas, a titulo de Juras sabre o Capital 
Pr6prio, o valor total de R$ 22.838 (R$ 10.826 em 2017), equivalente ao valor bruto de R$ 0,05 par 
a<;ao. Sabre esse valor incide Impasto de Renda com aliquota de 15%, exceto para os acionistas imunes 
ou com tributai;ao diferenciada, conforme documentai;ao comprobat6ria. Os Juras sabre o Capital 
Pr6prio serao imputados aos dividendos obrigat6rios relativos ao exercicio de 2018 e submetidos a 
delibera<;ao da pr6xima Assembleia Geral Ordinaria. 

As movimenta<;oes ocorridas durante o ano de 2018 e 2017 na con ta de juros sob re capital pr6prio da 
controladora esrao abaixo apresentadas: 

Em 12 de janeiro 
Pagamentos 
Adic;oes 
Em 31 de dezembro 

23 Receita de vendas 

Mercadorias vendidas 
Deduc;oes da receita 

Impastos sobre vendas 
Vendas canceladas 

Controladora 

2018 2017 

2.280.852 2.115.090 

(120.000) (118.111) 
(3.056) (3.365) 

2.157.796 i.993.614 

~~~2_0_1_8_ 2017 

10.826 
(10.826) 

22.838 
22.838 

13.389 
(13.388) 

10.825 
10.826 

Consolidado 

2018 2017 

2.283.779 2.130.911 

(120.402) (118.974) 
(3.056) (3.365) 

2.160.321 2.008.572 
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24 Despesa por natureza 

Controladora 

Mercadorias 
Ajuste a valor presente 
Contratos comerciais 
Creditos de ICMS ST MV A nao realizada (i) 
Fretes s/ vendas 
Fretes diversos e transporte de valores 
Deprecia<;iio e amortiza<;iio 
Despesas com propaganda 
Despesas com consultoria e auditoria 
Despesas com pessoal 
Participa<;iio dos funcionarios nos resultados 
Despesas com im6veis 
Despesas com comunica<;oes 
Energia eletrica 
Multas, impastos e taxas 
Manuten<;iio de maquinas e equipamentos 
Taxa de administra<;iio de cartao 
Perdas diversas 
Outras despesas gerais 

Custa das mercadorias vendidas (ii) 
Despesas com vendas 
Despesas gerais e administrativas 

2018 

1.755.538 
(16.946) 

(155.859) 
(13.161) 

5.522 
19-428 
22.649 
25.345 
8.923 

264.293 
3.554 

46.905 
2.121 

25.789 
2.753 
7.483 

17.740 
52.847 
45.770 

2.120.694 

2018 

1.569.572 
280.927 
270.195 

2.120.694 

2017 

1.620.992 
(20.271) 

(153.615) 

5.146 
17.169 

20.342 
24.495 

8.569 
253.764 

6.730 
45.497 

1.898 
23.698 

1.942 
6.804 
17.277 

49.703 
~2·2~ 

1.2ZJ·ll~ 

Controladora 

201z 

i.447.106 
266.861 
259.147 

i.973.114 

Consolidado 

2018 2017 

1.757.408 1.633.685 
(16.946) (20.271) 

(155.859) (153.615) 
(13.161) 

5.522 5.146 
19.428 17.169 
22.649 20.342 
25.345 24.495 
8.964 8.569 

264.293 253.764 
3.554 6.730 

46.994 45.720 
2.121 1.898 

25.789 23.698 
2.755 1.942 
7.483 6.804 

17.740 17.277 
52.847 49.703 
~~.66z ~2.0;jO 

2.121.;22;j 1.28;2.086 

Consolidado 

2018 201z 

1.571.442 i.459.799 
280.927 266.936 
269.224 258.350 

2.121.593 i.985.086 

(i) Em 2018, a Companhia avaliou o reconhecimento do ressarcimento de ICMS Substituic;ao Tributaria 
("ICMS ST") ancorada em decisao do Superior Tribunal Federal, cuja integra do ac6rdao foi publicada 
em abril de 2017, pelo direito a recupera<;ao da diferenc;a do impasto pago (ICMS ST) sabre a margem 
estabelecida na compra de produtos para revenda e aquela apurada na venda ao consumidor dos 
produtos comercializados a partir de outubro de 2016. Desta maneira, A CSD reconheceu R$ 13.161 

relativos ao periodo de apurac;ao corrente, estando pendente a apura<;ao do ressarcimento ICMS 
Substitui<;ao Tributaria ("ICMS ST") do periodo de outubro de 2016 a dezembro de 2017. 

(ii) 0 custos das mercadorias vendidas e formado pelo valor do custo subtraido o valor das verbas de 
acordos comerciais com fornecedores (bonificac;6es), estabelecidas conforme os contratos de aquisi<;ao 
de mercadorias, menos o ajuste a valor presente dos fornecedores em consequencia do giro dos estoques 
e subtraido ainda o valor dos creditos de ICMS - Substituic;ao Tributaria (ICMS ST). 

25 Outras receitas, liquidas 
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Controladora 
2018 201z 

Creditos de ICMS, PIS e COFINS (i) 19.055 16.120 
Receita de reciclagem de produtos 3.828 3.787 
Receita de contratos logisticos (ii) 3i.961 22.020 
Receita sabre a venda de recarga de celulares 333 454 
Receita de aluguel 1.157 1.158 
Reversoes (Provisoes) tributarias 3.582 (621) 
Outras (212z) 1.006 

52.658 ~:3·22~ 

Consolidado 
2018 201z 

19.055 16.120 
3.828 3.787 

3i.961 22.020 
333 454 

1.157 1.158 
3.582 (621) 
C212z) 1.ooz 

52.658 ~:3·225 

(i) Sao creditos de ICMS, PIS e COFINS calculados sabre aluguel, energia eletrica, depreciac;iio, fretes, 
manutenc;iio de equipamentos, agua e esgoto, comunicac;ao de dados , material de embalagem, entre 
outras despesas, onde se conclui que, tais despesas sao essenciais a operac;iio. Os referidos creditos sao 
apurados a luz da legislac;iio vigente e com base na opiniao legal dos seus assessores juridicos externos. 

(ii) Receita de contratos logisticos correspondem a acordos comerciais com fornecedores, o fato gerador 
destes acordos esta relacionado a opc;iio do fornecedor em utilizar o Centro de Distribuic;iio coma forma 
de realizar entrega centralizada. Desta forma o custo de distribuic;iio para as lojas (carga e descarga, 
frete e armazenagem), flea par conta da Companhia, que busca compensar pelos acordos comerciais 
logisticos. 

26 Resultado financeiro 

Controladora Consolidado 

2018 201z 2018 201z 

Despesa financeira 
Juras de emprestimos bancarios (13.827) (17.875) (13.705) (17.875) 
Juras de financiarnentos bancarios (1.682) (1.229) (1.682) (1.229) 
Juras e rnultas sabre parcelarnento de impastos (i) (629) (1.826) (629) (1.826) 
Juras de arrendarnento rnercantil (2.262) (2.371) (2.262) (2.371) 
Variac;oes rnonerarias passivas (2.262) (3.754) (2.263) (3.755) 
Despesa de varia<;ao cambial (1.559) (i.559) 
Ajuste a valor presente (17.558) (20.921) (17.558) (20.921) 
Despesas bancarias (2.685) (296) (2.687) (301) 
IOF (1.337) (795) (1.337) (795) 
Outras (3.217) (1.370) (3.244) (1.384) 

Total das despesas financeiras (47.018) (50.438) (46.926) (50.457) 
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Controladora 

2018 201z 

Receita financeira 
Variac;oes monetarias ativas 3.811 5.849 
Juros recebidos 4.690 1.200 
Receita de variac;ao cambial 607 
Ganhos com precat6rios (Nota 10) 1.580 2.250 
Outras 630 

Total da receita financeira 11.318 9.299 

Resultado financeiro, liquido (35.zoo) (41.139) 

Despesa de imposto de renda e contribui«;io social 

Controladora 
2018 201z 

Resultado antes do imposto de renda e da contribuic;!lo social 61.969 24.850 
Aliquota do Imposto 34% 34% 

IR/CS pela aliquota nominal 21.062 8.~~8 

Diferenc;as permanentes 2.398 2-405 
Juros sobre capital pr6prio (7.765) (3.681) 
Diferidos sobre precat6rios ano corrente (242) (136) 
Diferidos de anos anteriores 1.386 
Efeito adicional IRPJ (24) 
x'PAT/Lei Rouanet (50) 
Diferidos de diferenc;as tributarias indedutiveis (24) (29) 
Efeito da reduc;ao da base ( Lucro Presumido controlada) 

Total contabilizado controladora 15.362 8.393 
Total contabilizado controlada 

Total contabilizado no exercicio: 
Corrente 5.275 
Diferido 10.08z 8.393 

Aliquota efetiva 23% 27% 

Consolidado 

2018 201z 

3.811 5.849 
3.964 1.192 

607 
1.580 2.250 

630 

11.402 9.291 

(35.524) (41.166) 

Consolidado 
2018 201z 

62.862 26.246 
34% 34% 

21.373 B.223 

2.398 2.405 
(7.765) (3.681) 

(242) (136) 
1.386 

(24) 
(50) 
(24) (29) 

(304) C4z5) 

15.362 8.393 
1.326 

6.168 i.396 
10.08z 8.393 

24% 30% 
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28 Transa«;oes com partes relacionadas 

(a) Saldos, as transa«;oes com partes relacionadas estao resumidas como segue: 

Contas a receber (i) 

Niporice Com. De Benef. De Arroz Ltda 
Argus Empr. Imobiliarios Ltda. 
Dutrigo Alimentos Ltda. 
EBC - Empresa Brasileira de Com. Ltda. 
lncomar Empreendimentos lmobiliarios 
Inga Comercial Atacadista Ltda. 
lnstituto Cidade Cam;ao 
Neo Comunica<;Oes e Publicidades Ltda. 
Safira - Sul Brasileira de Distribui<;!i.o 
Vinicola lntervin Ltda. 
Cooper Cred Administradora de Cartoes Ltda 

Ativo Circulante - partes relacionadas 

Valores a ressarcir - Parcelamento REFIS/PERT 
Valores a ressarcir antigos acionistas - Evora 
Ativo nao circulante - partes relacionadas 

Contas a pagar - fornecedores (ii) 

Passivo circulante - fornecedores 
Niporice Com. De Benef. De Arroz Ltda 
Cooper Cob 
CTC Administradora e Participa<;Oes Ltda. 
Dutrigo Alimentos Ltda. 
EBC - Empresa Brasileira de Com. Ltda. 
Inga Comercial Atacadista Ltda. 
Vinicola lntervin Ltda. 
Cardoso Administradora de Bens Ltda. 
GMC Administrai;ao e Participai;oes Ltda. 
Cooper Cred Administradora de Cartoes Ltda 
Safira - Sul Brasileira de Distribui<;!i.o 
Neo Comunica<;Oes e Publicidades Ltda. 

Passivo circulante - Partes Relacionadas 
Pighes Empreendimentos e Par. Ltda 
lncomar Empreendimentos Imobiliarios 

Passivo nao circulante - Partes Relacionadas 
Pighes Empreendimentos e Par. Ltda (Nota 16 (v)) 

Controladora 
2018 2017 

25 
1 

114 43 
180 97 

5 
31 
2 
2 

12 
26 16 

41.099 36.15z 
41.444 36.666 

8.926 7.789 
63-441 63.111 
72.367 71.230 

Controladora 
2018 201z 

758 
38 
51 47 

1.697 1.313 
6-471 5.981 

805 650 
344 299 

29 27 
4 4 

756 796 
106 86 

1 1 
11.060 9.204 

5.366 4.775 
1.205 3.005 
6.571 7.780 

24.737 28.827 

35·727 38.101 

Consolidado 
2018 2017 

25 
1 

114 43 
180 97 

5 
31 
2 
2 

12 
26 16 

41.022 36.15z 
41.444 36.666 

8.926 7.789 
63.441 63.111 
72.367 71.230 

Consoli dado 
2018 201z 

758 
38 
51 47 

1.697 1.313 
6-471 5.981 

805 650 
344 299 

29 27 
4 4 

756 796 
106 86 

1 1 
11.060 9.204 

11.060 2.204 

11.060 2.204 
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Partes relacionadas - mutuo (iii) 

Passivo circulante 
Incomar Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 

Contas de resultado (iv) 

Receitas 
Argus - Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 
Cardoso Administradora de Bens Ltda. 
CTC Administradora e Participac;Oes Ltda. 
Dutrigo Alimentos Ltda. 373 
EBC - Empresa Brasileira de Comercializai;ao Ltda. 1.119 
Inga Comercial Atacadista Ltda. 95 
GMC Administra<;ao e Participai;oes Ltda. 
Vinicola Intervin Ltda. 11 
Cooper Card Administradora de Cartoes 3 
Niporice Com. De Benef. De Arroz Ltda 
Safira - Sul Brasileira de Distribui<;!io 12 

1.613 

Receitas 

Cardoso Administradora de Bens Ltda. 
CTC Administradora e Participai;oes Ltda. 
Dutrigo Alimentos Ltda. 45 
Easy - Incorpora<;ao e Adm. de Im6veis Ltda. 
EBC - Empresa Brasileira de Comercializai;ao Ltda. 3 
Inga Comercial Atacadista Ltda. 308 
Jadon Comercio Importa<;ao e Exporta<;ao Ltda. 
GMC Administrai;ao e Participai;oes Ltda. 
Vinicola Intervin Ltda. 1 
Cooper Card Administradora de Cartoes 

357 

Custos 

(362) 
(191) 

(553) 

Custos 

(32) 

(2) 
(224) 

(1) 

(259) 

Controladora 

2018 201z 

1.205 3.005 

1.205 3.005 

Controladora 

2018 

Outras 
receitas 

Com~ras {des~esas) 

9 
(387) 
(562) 

(12.278) 387 
(49.744) 2.737 

(1.137) 285 
54 

(2.069) 120 
1.023 

(4.008) 
(1.150) 19 
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As operai;Qes com partes relacionadas decorrem, principalmente, de opera<;oes que a Companhia e suas 
subsidiarias mantem entre si e com outras entidades relacionadas, e foram contabilizadas 
substancialmente segundo os precps, os termos e as condi<;oes acordados entre as partes. As principais 
opera<;oes sao: 

(i) Os valores a receber com partes relacionadas referem-se principalmente a vendas de produtos. 

0 saldo do contas a receber circulante, refere-se principalmente ao meio de pagamento das vendas com 
o cartao da marca pr6pria da Companhia. 

0 saldo do contas a receber nao circulante, refere-se aos pagamentos do parcelamento do Refis/Pert 
efetuado pela Companhia que e sucessora da empresa Evora, e por conseguinte sera reembolsado pelos 
acionistas do Evora. 
A Companhia possui garantias na forma de bens im6veis no montante total de R$ 63-441, para suportar, 
no caso de perda e ser executado, o Auto de infra<;ao da Receita Federal relativo a apura<;ao do Impasto 
de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribui<;ao Social sabre o Luera Liquido - CSLL e do Programa 
de Integra<;ao Social- PIS ocorrida durante os anos de 2001a2004. (Nota 20) 

(ii) As obriga<;oes da Companhia com partes relacionadas estao divididas em: 

Aluguel: referem-se a obriga<;ao de alugueis de im6veis utilizados pela Companhia com as empresas 
relacionadas CTC e Cardoso; 

Compra de mercadorias: Realizadas jun to a EBC e a Inga Comercial e constituem-se de produtos de 
cestas basicas e cestas de natal. As compras com a Ipora, Jadon e Vinicola Intervin referem-se a 
aquisii;Qes de produtos no atacado. Ja as compras com a Dutrigo se referem aos produtos de panifica<;ao 
comercializados nas lojas da Companhia. 

Taxas/Tarifas de Cartoes: despesas com a CooperCred, com taxas administrativas de cartoes e tarifas de 
cobran<;a relativas a essas vendas com cartoes. 

Leasing financeiro: contas a pagar com a Controlada indireta Pighes Empreendimentos relacionada a 
opera<;ao de aquisi<;ao e constru<;ao do Centro de Distribui<;ao localizado no municipio de Pai<;andu-PR. 

(iii) Os emprestimos com partes relacionadas possuem taxa media de juros de CDI + 0,25% a. m. e 
vencimentos ate 31 de dezembro de 2018. 

(iv) As transai;Qes ocorridas no resultado de 2017 da Companhia com partes relacionadas estao assim 
descriminadas: 

Receitas - vendas de mercadorias comercializadas pela Companhia a partes relacionadas; 

Custos - custos relacionados as vendas acima descritas; 

Compras -As compras realizadas com a EBC ea Inga Comercial, sao basicamente servi<;os de montagem 
de cestas basicas e cestas de natal, assim como compras de produtos no atacado. As compras com a 
Dutrigo se referem aos produtos de pani:fica<;ao comercializados nas lojas da Companhia; e 

Outras receitas (despesas) -A receita com a Argus refere-se a receita de aluguel. As despesas com a 
Cardoso Administradora, CTC Administra<;ao, Easy Incorpora<;ao e GM Administra<;ao apresentadas, se 
referem a aluguel de lojas ou espa<;os utilizados pela Companhia. A despesa com a Inga Comercial e 
referente a compra de cesta basica para os colaboradores da CSD, a despesa com a Cooper e referentente 
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a presta<;ao de servi<;o de cobran<;a, ea receita com a Dutrigo, EBC e Ipora sao oriundas de acordos 
comerciais conforme as transa<;oes de compras de mercadorias. 

A Companhia e avalista apenas da controlada Pighes conforme a opera<;ao de CRI (Certificado de 
Recebiveis Imobiliarios) e nao possui qualquer vinculo de avalista com as demais partes relacionadas. 

(b) Remunera«;io do pessoal-chave da administra«;io 

0 pessoal-chave da administra<;ao inclui os conselheiros e diretores. A remunera<;ao paga ou a pagar ao 
pessoal-chave da administra<;ao esta apresentada a seguir: 

2018 2017 

Salarios e outros beneficios de curto prazo 

29 Informa«;Oes sobre os segmentos 

AAdministra<;ao monitora os seguintes segmentos: Varejo eAtacado de autosservi<;o. 

No segmento Varejo, a Companhia considera as bandeiras "Supermercados Cidade Can<;ao", "Amigao 
Supermercados" e "Supermercado Sao Francisco". J a no segmento Atacado de autosservi<;o, a considera 
a bandeira "Stock Atacadista". 

A Administra<;ao monitora os resultados operacionais de seus segmentos com o objetivo de tomar 
decisoes a respeito da aloca<;ao de recursos e avalia<;ao de desempenho. 0 desempenho do segmento e 
avaliado com base no resultado operacional e e mensurado de forma consistente com o resultado 
operacional das demonstra<;oes financeiras. 

Os segmentos operacionais sao divulgados de maneira consistente com o relat6rio interno fornecido ao 
principal tomador de decisoes operacionais, identificado como o Diretor-Presidente. 0 principal 
tomador de decisoes operacionais destina recursos e avalia o desempenho por meio da revisao de 
resultados e de outras informa<;oes relacionadas aos segmentos. 

Embora o segmento de Atacado de autosservi<;o nao atinja o criteria quantitativo requerido pelo 
IFRS/CPC para segmentos reportaveis, a administra<;ao concluiu que esse segmento deveria ser 
reportado, uma vez que e monitorado de perto pelo Diretor-Presidente como um segmento de 
crescimento potencial e com expectativa de contribuir significativamente para as receitas do Grupo no 
futuro. 

A Companhia considera que nao e relevante divulgar informa<;oes de vendas por categoria de produto, 
uma vez que produtos similares sao comercializados seguindo estrategias diferentes em cada um dos 
neg6cios, alem de haver controles gerenciais diferentes dos segmentos. Dessa maneira, consideramos 
impraticavel qualquer agrega<;ao de produtos para divulga<;ao. 

A Companhia calcula os resultados dos segmentos, utilizando as praticas contabeis adotadas no Brasil e 
as IFRSs, e o lucro operacional de cada segmento, que inclui algumas aloca<;Qes de despesas indiretas 
corporativas. Frequentemente, a Companhia revisa o calculo do lucro operacional de cada segmento, 
incluindo quaisquer aloca<;oes de despesas indiretas corporativas, conforme estabelecido pelas 
informa<;oes regularmente revisadas pelo principal tomador de decisoes operacionais. 
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A Companhia iniciou as opera~oes do segmento Atacado de autosservi~ em 2018, sendo que durante 
2017 operou apenas em um (mico segmento, o Varejo. Por esse motivo nao estao sendo apresentadas as 
informa~oes comparativas. As informa~oes dos segmentos da Companhia em 31 de dezembro de 2018 

estao incluidas no quadro a seguir: 

2018 

Atacadode Elimina~es/ 
Descri~o Varejo autosservi~ Subtotal Outros Total 

Receita liquida de vendas 2.061.843 95.953 2.157.796 2.525 2.160.321 
Custo das vendas (1.489.099) (80-473) (1.569.572) (1.870) (1.571.442) 
Lucro bruto 572.744 15-480 588.224 655 588.879 
Depreciac;io e amortizac;io (14.727) (849) (15.576) (7.073) (22.649) 
Equivalencia patrimonial 909 909 (909) 
Lucro operacional 99.585 (1.916) 97.669 716 98.386 
Resultado financeiro 

(35.697) (2) liquido (35.699) 175 (35.524) 

Lucro (prejuizo) antes do 
63.887 (1.918) 61.969 892 62.862 IRPJeCSLL 

IRPJeCSLL (16.255) 
Lucro (prejuizo) do 

63.887 (1.918) 61.969 892 46.607 exercicio 

Ativo circulante 290.011 21.820 311.831 193.343 505.174 
Ativo niio circulante 117.210 6.603 123.813 475.802 599.615 
Passivo circulante 189.680 14.459 204.139 223.031 427.170 
Passivo nao circulante 10.228 639 10.867 293.945 304.812 
Patrimonio Llquido 207.313 13.325 220.638 152.169 372.807 

Seguros (nio auditado) 

As coberturas de seguros, em 31 de dezembro de 2018, foram contratadas pelos montantes a seguir 
indicados, consoante ap61ices de seguros: 

Ramos 

Incendio, raio e explosao (basica) 
Danos eletricos 
Vendavalfgranizo/impacto de veiculos 
Vidros/anuncios luminosos 
Responsabilidade civil opera.;oes 
Responsabilidade civil empregador 
Seguro Garantia 
Lucros cessantes decorrentes da basica 
Outros 
Mercadorias em transporte 
Veiculos 

Importincia segurada 

931.681 
300 

5.000 
280 

5.325 
1.000 

900 
3.668 
1.400 

AdValorem 
Apenas terceiros 
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31 Eventos subsequentes 

Impactos do COVID-19 nas nossas opera«;Oes: 

Devido a situac.;ao sem precedentes com a disseminac,;ao do COVID-19, a Companhia atribuiu como 
prioridade maxima e imediata, a seguranc;a ea saude de seus funcionarios e clientes. Ao mesmo tempo, 
possui a responsabilidade e o papel fundamental de garantir o fornecimento de alimentos para a 
comunidade. Os impactos financeiros destas medidas abrangem periodos de competencia posteriores 
aos destas informac;Oes financeiras intermediarias ea Administrac,;ao estima que estes impactos nao sao 
significativos, somados aos demais eventos descritos a seguir: 

Implementac.;ao imediata de um comite de crise que reuniu um conjunto de medidas de seguranc;a 
abrangentes, tais como instalac;Oes de pias de higienizac,;ao, alcool em gel e termometros de aferic.;ao 
de temperatura nas entradas das lojas, barreiras de sanitizac.;ao, mascaras e luvas, placas de acrilicos 
em locais de maior contato fisico, distribuic;ao de todos equipamentos de EPls para protec.;ao de 
funcionarios. Estas ac;Oes estao em conformidade com as politicas e procedimentos exigidos pelos 
6rgaos de saude publica, em todas as lojas, centros de distribuic,;ao e nos escrit6rios; 

Cumprimento aos rigidos protocolos nas lojas com a esterilizac,;ao e higienizac;ao de todos os 
equipamentos e locais com maior frequencia, apoio e implantac;ao de sinalizac.;ao de distanciamento, 
organizac.;ao de filas para entrada nas lojas com objetivo de evitar aglomerac;oes para manter 
distancia segura entre os clientes, aumento do nlimero de caixas preferenciais aos idosos e divulgac;ao 
de informac;oes em nossas lojas e redes sociais; 

Controle de todos os estoques e principalmente de produtos mais sensiveis e prioritarios, tais como 
alimentos de mercearia, produtos de higiene e limpeza, carnes e frutas e verduras, os quais sao 
essenciais para o abastecimento das familias de nossos clientes; 

Fortalecimento e incremento de mais de 700 pessoas no quadro de funcionarios das lojas, centros de 
distribuic,;ao e matriz, para dar suporte e complementar os funcionarios afastados e remunerados que 
se encontram no grupo de risco; 
Desenvolvimento acelerado de nossas capacidades no e-commerce, o qual apresentou expressivo 
crescimento da procura e do volume de vendas; 

Negociac;Oes com fomecedores para equilibrar e canter os aumentos de despesas causados pela 
implantac.;ao de protocolos de seguranc;a do COVID-19; 

Ac;oes solidarias atraves de nosso lnstituto para ajudar pessoas em situac,;ao de vulnerabilidade, com 
doac;Oes em produtos de cesta basica e camas para hospitais publicos nas cidades em que a 
Companhia possui estabelecimentos. 

A crise causada pelo COVID-19 iniciou-se nas duas ultimas semanas do trimestre findo em 31 de marc;o 
de 2020, com isso o cenario atual revelou padroes atipicos de compras no segmento de varejo que 
observou um aumento do valor do ticket media e uma reduc;ao no nlimero de quantidade de tickets, 
reflexo da estocagem de alimentos e compras mais concentradas. Ja nosso segmento de atacado de 
autosservic;o percebeu uma queda nas vendas para os transformadores e pequenos comercios, que foi 
gradualmente compensada pelo aumento nas vendas para consumidores finais e revendedores produtos 
alimentares. 
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Apesar de todos os desa:fios constatados e comentados, a Administrai;B.o entende que nao ha, neste 
momenta, a necessidade de reavaliac;ao de estimativas contabeis, com a evidencia de que foram 
mantidos os acordos comerciais e compras com fornecedores, os contratos de arrendamento e alugueis 
com os proprietarios dos im6veis onde estao instaladas nossas lojas e as politicas de provisao e 
estimativas contabeis. 

Outros eventos 

Em 2019, houve o incremento de cinco novas unidades na Companhia, sendo quatro no segmento de 
varejo nas cidades de Umuarama/PR, Ourinhos/SP e Votuporanga/SP e uma no segmento de atacado de 
autosservic;o, na cidade de Toledo/PR. 

Em fevereiro de 2020, a Companhia conclui a 2a emissao de debentures simples, nao conversiveis em 
ac;oes, em serie (mica, com valor total de R$ 90 milhoes com prazo de 7 anos e carencia de 12 meses. Os 
recursos serao utilizados para suportar o crescimento da operac;ao da Companhia atraves da construc;ao 
de novas lojas e um novo centro de distribuic;ao. As debentures terao remunerai;B.o correspondente a 
100% da variai;B.o acumulada das taxas medias diarias do DI - Dep6sitos Interfinanceiros de um dia, 
acrescida de uma sobretaxa equivalente a 1,98% ao ano e os juros serao pagos trimestralmente com a 
mesma carencia da amortizai;B.o .. 

Emjunho de 2020, a Companhia inaugurou uma nova loja na cidade de Tres Lagoas/MS no segmento 
de varejo. Em Julho de 2020 a Companhia inaugurou uma nova loja na cidade de Penapolis/SP no 
segmento de varejo, totalizando, desta maneira, 57 lojas. 

* * * 
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RELAT6RIO DAADMINISTRAc;:Ao 

Em 2017 a economia Brasileira continuou com uma intensa recessao, e apesar dos esfor~os da equipe 

economica, atraves de redu~ao dos juros e controle da meta da infla~ao, observou-se uma queda na 

confian~a do consumo, combinada com a escassez de credito e altas taxas de desemprego, resultando 

ainda em uma defla~ao no setor de alimentos em quase todo o segundo semestre, fechando o ano de 

2017 em -4,9%, pressionando todos os varejistas deste segmento a buscarem desempenho com maiores 

volumes de vendas, qualidade e atendimento. 

Apesar da forte defla~ao dos alimentos, a CSD obteve um s61ido crescimento de vendas totais da ordem 

de 7,4% no anode 2017, e comparada com a mesma base de lojas tivemos um crescimento de 3,7%. Em 

linha com o piano de expansao, a Companhia abriu 3 novas lojas nas regiiles estrategicas de atua~ao, e se 

preparou para a entrada no modelo de Cash & Carry com sua nova bandeira Stock Atacadista inaugurada 

no infcio de janeiro de 2018. 

As despesas operacionais e administrativas cresceram em 7,8% em rela~ao ao ano anterior, ligeiramente 

superior ao crescimentototal das vendas, principalmente pela nova proposta da Companhia para o melhor 

atendimento ao cliente, e ainda com abertura de suas lojas aos domingos e feriados na regiao do Parana. 

Diante de todos os fatos a CSD obteve uma Receita Uquida de R$2.008,6 milhiles em 2017 {R$1.870,1 em 

2016) crescimento de 7,4% e o Lucro Bruto de R$ 548,8 milhiles em 2017 {R$535,0 milhiles em 2016) com 

crescimento em valores nominais em 2,6%, sendo a margem de 27,3% em 2017 menor em rela~ao a 2016 

em 1.3 p.p., combinado pela alta competitividade e pressao da defla~ao sobre os pre~os dos alimentos, 

mais especificamente commodities e hortifrutigranjeiros. 

0 ano de 2018 sera pautado pela retomada da confian~a do consumidor e o crescimento dos postos de 

trabalho que contribuira para o melhor desempenho de consumo dos brasileiros e das famflias atendidas 

pela CSD. Continuaremos com o foco em nosso piano estrategico em excelencia no atendimento aos 

clientes, qualidade dos produtos, inova~ao e expansao dos neg6cios, e acima de tudo, confiantes no futuro 

e na retomada do crescimento economico. 

Gostariamos de agradecer a colabora~ao especial dos nossos funcionarios, fornecedores, parceiros e 
acionistas por todo os esfor~os realizados ao longo do exercicio de 2017, e que continuemos com 
entusiasmo e confian~a para que possamos alcan~ar de forma objetiva as metas tra~adas para o ano de 
2018. 
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Relat6rio do auditor independente 
sobre as demonstrat;oesfinanceiras 
individuais e consolidadas 

Aos Administradores e Acionistas 
Companhia Sulamericana de Distribui<;ao 

Examinamos as demonstrai,;oes financeiras individuais da Companhia Sulamericana de Distribuii,;ao 
("Companhia" ou "Controladora"), que compreendem o balani,;o patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 
as respectivas demonstrai,;oes do resultado, do resultado abrangente, das mutai,;oes do patrimonio liquido 
e dos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, assim como as demonstrai,;oes financeiras 
consolidadas da Companhia Sulamericana de Distribui<;ao e suas controladas ("Consolidado"), que 
compreendem o balanr,;o patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrai,;oes consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutai,;oes do patrimonio liquido e 
dos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais politicas contabeis. 

Em nossa opiniao, as demonstrai,;Oes financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posii,;ao patrimonial e financeira da Companhia Sulamericana de Distribuii,;ao e da 
Companhia Sulamericana de Distribui<;ao e suas controladas em 31 de dezembro de 2017, o desempenho 
de suas operai,;oes e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas 
operai,;oes e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercicio findo nessa data, de acordo com as 
praticas contabeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relat6rio financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB). 

Base para opiniao ................. .... ....................... . _ 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estao descritas na sei,;ao a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrai,;oes financeiras individuais e consolidadas". 
Somos independentes em rela<;ao a Companhia e suas controladas, de acordo com OS principios eticos 
relevantes previstos no C6digo de Etica Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades eticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida e suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opiniao. 
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Companhia Sulamericana de Distrihui<;ao 

Principais Assuntos de Auditoria 

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) sao aqueles que, em nosso julgamento 
pro:fissional, foram os mais signi:ficativos em nossa auditoria do 
exerdcio corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 
auditoria das demonstra~oes :financeiras individuais e consolidadas como 
um todo e na forma~ao de nossa opiniao sohre essas demonstra~es 
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, nao expressamos uma 
opiniao separada sohre esses assuntos. 

Porque e um PAA 

Teste de impairment de agi.o 

Em 31 de dezemhro de 2017, a Companhia possui o 
montante de R$ 302.658 mil registrados como agio 
advindo de comhina~ao de neg6cios e incorpora<;ao 
de a~oes quando da cria<;ao da Companhia, 
ocorridas em anos anteriores. 

Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria 

Nossos procedimentos de auditoria incluiram, entre 
outros: 

. Conferencia da coerencia 16gica e aritmetica das 
proje~oes dos fluxos de caixa; 
. Teste de reconcilia<;ao dos fluxos de caixa futuros 

Consideramos o teste de impairment de agio como com os pianos de neg6cios aprovados pela 
um dos principais assuntos de auditoria em fun<;ao administra~ao da Companhia, hem como a 
da magnitude do saldo de agio (goodwill) registrado compara~ao das proje~oes de anos anteriores com os 
e da complexidade envolvida nas anfilises de resultados efetivos suhsequentes; 
recuperahilidade desses ativos, uma vez que . Avalia~ao da razoahilidade das principais 
envolvem julgamentos signi:ficativos em rela~ao a premissas adotadas nas proje~oes, tais como taxas 
estimativa dos fluxos de caixa futuros descontados, de crescimento e de desconto, mediante compara~ao 
que incluem premissas que sao afetadas por com os or~amentos aprovados e dados de mercado; 
condi~oes macroeconomicas e de mercado. e 
Varia~oes nessesjulgamentos e premissas podem . Analise de sensihilidade e recalculo das proje~oes 
trazer impactos relevantes nas demonstra~es considerando diferentes cenarios, hem como 
financeiras. efetuamos leitura das divulga~oes realizadas. 

Nossos procedimentos de auditoria demonstraram 
que os criterios e premissas utilizados pela 
administra<;ao sao razoaveis e as divulga~oes 
consistentes com dados e informa~oes ohtidos. 
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Companhia Sulamericana de Distribui<;ao 

Outros assuntos 

Demonstra~oes do Valor Adicionado 

As demonstra~oes individual e consolidada do valor adicionado (DV A) referentes ao exercicio :findo em 
31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administra~ao da Companhia e 
apresentadas como informa<;ao suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstra~oes financeiras da Companhia. Para a forma~ao de nossa 
opiniao, avaliamos se essas demonstra~oes estao conciliadas com as demonstra~oes :financeiras e registros 
contabeis, conforme aplicavel, e se a sua forma e conteudo estao de acordo com os criterios de:finidos no 
Pronunciamento Tecnico CPC 09 - "Demonstra~ao do Valor Adicionado". Em nossa opiniao, essas 
demonstra~oes do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os criterios de:finidos nesse Pronunciamento Tecnico e sao consistentes em rela<;ao as 
demonstra~oes :financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 

Outras informa~oes que acompanham as demonstra~oes financeiras individuais e 
consolidadas e o relatorio do auditor 

A administra<;ao da Companhia e responsavel por essas outras informa~oes que compreendem o Relat6rio 
da Administra~ao. 

Nossa opiniao sobre as demonstra~oes :financeiras individuais e consolidadas nao abrange o Relat6rio da 
Administra~ao e nao expressamos qualquer forma de conclusao de auditoria sobre esse relat6rio. Em 
conexao com a auditoria das demonstra~oes financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade ea de ler o Relat6rio da Administra~ao e, ao faze-lo, considerar se esse relat6rio esta, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstra~oes :financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que ha distor~ao relevante no Relat6rio da Administra~ao, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Nao temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administrac;io e da governan~ pelas demonstra~oes financeiras 
individuais e consolidadas 

A administra<;ao da Companhia e responsavel pela elabora~ao e adequada apresenta~ao das 
demonstra~oes :financeiras individuais e consolidadas de acordo com as praticas contabeis adotadas no 
Brasil e com as normas intemacionais de relat6rio :financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles intemos que ela determinou como necessarios 
para permitir a elabora~ao de demonstra~oes financeiras livres de distor~ao relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 

Na elabora~ao das demonstra~es financeiras individuais e consolidadas, a administra~ao e responsavel 
pela avalia~ao da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicavel, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elabora<;ao das 
demonstra~oes financeiras, a nao ser que a administra~ao pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
opera~oes, ou nao tenha nenhuma altemativa realista para evitar o encerramento das opera~oes. 

Os responsaveis pela goveman~a da Companhia e suas controladas sao aqueles com responsabilidade pela 
supervisao do processo de elabora<;ao das demonstra~oes financeiras. 
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Companhia Sulamericana de Distribui<;ao 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrac;oes financeiras individuais e 
consolidadas 

Nossos objetivos sao obter seguram;a razoavel de que as demonstra<;oes financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estao livres de distor<;ao relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relat6rio de auditoria contendo nossa opiniao. Seguran<;a razoavel e um alto 
nivel de seguran<;a, mas nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor<;oes relevantes existentes. As 
distor<;oes podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoavel, as decisoes 
economicas dos usuarios tomadas com base nas referidas demonstra<;oes financeiras. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alem disso: 

Identificamos e avaliamos os riscos de distor<;ao relevante nas demonstra<;oes financeiras individuais e 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, hem como obtemos evidencia de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiniao. 0 risco de nao detec<;ao de distor<;ao relevante 
resultante de fraude e maior do que o proveniente de erro, ja que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsifica<;ao, omissao ou representa<;oes falsas intencionais. 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas nao com o objetivo de expressarmos 
opiniao sobre a eficacia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 

Avaliamos a adequa<;ao das politicas contabeis utilizadas ea razoabilidade das estimativas contabeis e 
respectivas divulga<;oes feitas pela administra<;ao. 

Concluimos sobre a adequac;ao do uso, pela administrac;ao, da base contabil de continuidade 
operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela<;ao a 
eventos ou condi<;oes que possam levantar duvida significativa em relac;ao a capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar aten<;ao em nosso relat6rio de auditoria para as respectivas divulga<;oes nas demonstra<;oes 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modifica<;ao em nossa opiniao, se as divulga<;oes 
forem inadequadas. Nossas conclusoes estao fundamentadas nas evidencias de auditoria obtidas ate a 
data de nosso relat6rio. Todavia, eventos ou condi<;oes futuras podem levar a Companhia a nao mais se 
manter em continuidade operacional. 

Avaliamos a apresenta<;ao geral, a estrutura e o conteudo das demonstra<;oes financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulga<;oes e se essas demonstra<;oes financeiras representam as 
correspondentes transa<;oes e os eventos de maneira compativel com o objetivo de apresenta<;ao 
adequada. 

Obtemos evidencia de auditoria apropriada e suficiente referente as informac;oes financeiras das 
entidades ou atividades de neg6cio do grupo para expressar uma opiniao sobre as demonstra<;oes 
financeiras consolidadas. Somos responsaveis pela dire<;ao, supervisao e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opiniao de auditoria. 
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Companhia Sulamericana de Distribui<;ao 

Comunicamo-nos com os responsaveis pela governanr;a a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da epoca da auditoria e das constata<;oes significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiencias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Dos assuntos que foram objeto de comunica<;ao com os responsaveis pela governan<;a, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstra<;oes financeiras do 
exercicio corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relat6rio de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulga<;ao 
publica do assunto, ou quando, em circunstancias extremamente raras, determinarmos que o assunto nao 
deve ser comunicado em nosso relat6rio porque as consequencias adversas de tal comunica<;ao podem, 
dentro de uma perspectiva razoavel, superar os beneficios da comunica<;ao para o interesse publico. 

~Kde2020 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/0-5 

,1~(h 
Maunc10 Colomban 
Contador CRC 1SP195838/0-3 
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Companhia Sulamericana de Distribui~io 

Balan!j'o patrimonial em 31 de dezembro 
Em milharas de reais 

Ativo Notas 

Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 6 
Contas a receber 7 
Estoques 8 
Adiantamentos 
Impastos e contribuic;Oes a recuperar 
Outros ativos 9 

Nia circulante 
RealizBvel a longo prazo 

Contes a receber 7 
Dep6sitos judiciais 20 
Partes relacionadas 28 
Outros ativos 9 

lnvestimentos 12 
lmobilizado 13 
lntanglvel 15 

Controladora 

2017 2016 

53.382 33.931 
127.092 139.068 
196.258 173.895 

2.049 7.970 
5.836 12.483 
6.155 6.219 

390. 772 373.566 

7.791 6.656 
71.232 101.639 
4.980 5.598 

84.003 113.893 

36.040 25.498 
176.731 163.145 
311.779 312.670 

608.553 615.206 

Consoli dado 

2017 2016 

54.637 33.990 
132.092 139.068 
214.157 190.460 

2.710 8.079 
5.837 12.561 
6.177 6.220 

415.610 390.378 

5.700 
7.791 6.656 

71.213 101.325 
4.980 5.598 

89.684 113.579 

183.256 172.292 
311.779 312.670 

584.719 598.541 

Total do ativo 999.325 988.772 1.000.329 988.919 

Passivo a patrim6nio liquido 

Circulante 
Fomecedores 
Emprestimos e financiamentos 
Sal8rios e encargos sociais 
Provisoes trabalhistas 
Impastos e contribuic;Oes a recolher 
Parcelamento de impostos 
Partes relacionadas 
Dividendos e juros sJ capital pr6prio a pagar 
Outros passivos circulantes 

NAo circulante 
Emprestimos e financiamentos 
Parcelamento de impostos 
Tributos diferidos 
ProvisOes 
Partes relacionadas 
Outros passivos 

Total do passivo 

PatrimOnio lfquido 
Atribuido aos acionistas da controladora 

Capital social 
Reserve legal 
Ajuste de avaliar;lo patrimonial 
Reserva de lucros 

Participar;Ao dos nao controladores 

Total do patrimOnio lfquido 

Total do passivo a patrim6nio lfquido 

As notas explicativas da administra,.ao sao parte integrante das demonstrai;Oes financeiras. 

Controladora Consolidado 

Notas 2017 2016 2017 2016 

17 205.373 196.655 205.373 196.655 
16 62.322 43.859 67.096 48.200 

17.327 15.469 17.388 15.469 
31.624 28.843 31.663 28.843 

18 18.250 15.551 19.609 15.787 
19 3.964 2.516 3.964 2.516 
28 7.780 4.434 

10.826 13.389 10.826 13.389 
21 26.911 28.376 29.099 28.378 

384.377 349.092 385.018 349.237 

16 79.851 78.528 108.749 111.312 
19 6.871 10.383 6.871 10.383 
11 26.335 19.116 26.335 19.116 
20 123.387 156.671 123.746 156.671 
28 28.897 32.785 
21 7.491 9.096 7.491 9.096 

272.832 306.579 273.192 306.578 

657.209 655.671 658.210 655.815 

22 

326.163 322.774 326.163 322.774 
3.560 2.738 3.560 2.738 

(2) (2) 
12.393 7.591 12.393 7.591 

342.116 333.101 342.116 333.101 

3 3 

342.116 331.101 342.116 333.104 

999.325 988.772 1.000.329 988.919 
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Companhia Sulamericana de Distribuic;io 

Demonstra;oes do resultado 
Exercicios findos em 31 de dezembro 
Em mllharas de reals, axceto quando lndlcado de outra forma 

Contraladora Consolldado 

Notas 
2017 2016 2017 2016 

Opera~es contlnuadas 
Receita 23 1.993.614 1.870.221 2.008.572 1.870.094 
Gusto das mercadorias vendidas 24 (1.447.1Q§) (1.335.129) (1.459.799) (1.335.129) 

Luera bruto 546.508 535.092 548.773 534.965 

Despesas com vendas 24 (266.861) (240.631) (266.936) (240.631) 
Despesas gerais e administrativas 24 (259.147) (246.261) (258.350) (245.524) 
Resultado da equivalencia patrimonial 12 1.565 (276) 
Outras receitas operacionais lfquidas 25 43.924 42.183 43.925 42.183 

Luera operacional 65.989 90.107 67.412 90.993 

Receitas financeiras 9.299 6.998 9.291 6.978 
Despesas financeiras (50.438) (67.034) (50.457) (67.065) 

Resultado financeira, lfquido 26 (41.139) (60.036) (41.166) (60.087) 

Luera antes do lmposto de renda 
e da contrlbulr;ao social 24.850 30.071 26.246 30.906 

Impasto de renda e contribuit;ao social 27 
Corrente (1.396) (835) 
Diferidos (8.393) (11.293) (8.393) (11.293) 

Luera lfquldo do exercfclo 16.457 18.778 16.457 18.778 

Luera lfquldo baslco e dllufdo por ar;ao 22 0,05 0,06 

As notas explicativas da administrar;ao silo parte integrante das demonstracees financeiras. 
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Companhia Sulamericana de Distribuic;io 

Demonstra;oes do resultado abrangente 
Exercicios findos em 31 de dezembro 
Em mllharas de reals, axceto quando lndlcado de outra forma 

Luera liquido do exercicio 

Outros componentes do resultado abrangente 

Total do resultado abrangente do exercicio 

Controladora 

2017 2016 

16.457 18.778 

16.457 18.778 

As notas explicativas da administracAo silo parte integrante das demonstracees financ:eiras. 

Consolidado 

2017 2016 

16.457 18.778 

16.457 18.778 
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Companhia Sulamericana de Distribui~iio 

Demonstra;oes das muta;oes do patrimonio liquido 
Em milharas de reais 

Notas 

Saldos em 1° de janeiro de 2016 
lntegralizacao de capital 22 
Lucro Liquido do exercicio 
Realizai;Ao de ajuste de avaliai;Ao patrimonial 
ConstituicAo de Reserve Legal 
Juras sabre capital pr6prio 22 
Transfer!ncia entre reservas 

Saldos am 31 do dazambro do 2016 

lntegralizacao de capital 22 
Luera lrquido do exercfcio 
RealizacAo de ajuste de avaliaclo patrimonial 
Conslituii;Ao de reserva legal 
Juras sabre capital pr6prio 22 
Transferl!ncia entre reservas 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 

l\lust& do 
cap1ta1 avalla!<lo 
social patrimonial 

316.553 (6) 
6.221 

4 

322.774 (2) 

3.389 

2 

326.163 

As notas explicativas da administra~o slio parte integrante das demonstra¢es financeiras. 

Atribuivel aos acionistas da controladora 

Resarva de Partlclpa!<lo Total do 
Raserva lucros a Lucros dosnlo pat~mOnlo 

legal distribuir acumulados Total controladores lfguido 

1.799 3.144 (5) 321.485 3 321.488 
6.221 6.221 

18.778 18.778 18.778 
(4) 

939 (939) 
(13.388) (13.388) (13.388) 

4.442 (4.442) 

2.738 7.586 333.096 3 333.099 

3.389 3.389 
16.457 16.457 16.457 

(2) 
822 (822) 

(10.826) (10.826) (10.826) 
4.807 (4.807) 

3.560 12.393 342.116 3 342.119 
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Companhia Sulamericana de Distribui1;io 

Demonstra~o dos fluxos de caixa 
Exercicios findos em 31 de dezembro 
Em milharas de reais 

Flux.as de calxa das atlvldadas operaclonals 

Lucro antes do imposto de renda a contribui;lo social 

Ajustes para reconciliar o lucro do exerclcio com o caixa gerado pelas 
atividades operacionais: 

DepreciaCoes e amortizai;oes 
Resultado da equivalAncia patrimonial 
Resultado de ativos baixados 
ProvisAo para riscos crveis, trabalhistas e tributarios 
ProvisAo (reversAo) para devedores duvidosos 
Encargos financeiros, lfquidos 

(Aumanto) redu;lo nos ativos operacionais: 
Contas a receber 
Estoques 
Dep6sitos judiciais 
Outros ativos circulantes e nao circulantes 

Aumento (reduGIO) nos passivos operacionais: 
Fomecedores 
Sallirios e encargos sociais 
Impastos e contribui9fes a recolher 
Parcelamento de impastos 
Outros passivos circulantes e na.o circulantes 

Caixa gerado naa opera¢ea 
Juras pagos 
Impasto de renda e contribui~o social pagos 

Caixa llquldo gerado pelas atlvldades operaclonals 

Flux.as de calxa das atlvldadaa de lnvastlmento 
AdiQOes aos intangfveis 
Aquisi9Ao de bens para o ativo imobilizado 

(AdiQOes) reduQOes aos investimentos 

Caixa llquido aplicado nas atividades de investimento 

Flux.as de caixa das atividades de financiamento 
Aumento de capital 
Emprestimos e financiamentos obtidos 
Pagamento de emprestimos e financiamentos 
Juras sabre capital pr6prio pagos 

C8ixa liquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento 

Aumento (redu1;lo) lfquldo de calxa e equlvalentas de calxa no exercfclo 

Caixa e equivalentas de caixa no infcio do exercfcio 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercicio 

Controladora 

Notas 2017 2016 

24.850 30.071 

24 20.342 20.266 
12 (1.565) 276 

13/15 2.820 1.062 
20 8.284 11.242 
7 855 (1.736) 
16 21.475 27.137 

11.121 (38.574) 
(22.363) (23.566) 

(1.135) (10) 
5.773 (6.158) 

8.718 14.346 
4.639 7.552 
2.699 12.001 

(2.084) (4.477) 
(9.845) 3.492 

74.604 52.924 
16 (17.993) (23.109) 
27 

56.611 29.815 

15 (684) (203) 
13 (35.802) (16.183) 

(9.984) 

(46.470) (16.386) 

3.389 6.221 
16 68.472 15.413 
16 (49.163) (51.080) 
22 (13.388) (9.070) 

9.310 (38.516) 

19.451 (25.087) 

33.931 59.018 

53.382 33.931 

As notas explicativas da administracAo silo parte integrante das demonstra¢es financeiras. 

Consoli dado 

2017 2016 

26.246 30.906 

20.342 20.266 

5.470 1.062 
8.284 11.242 

855 (1.736) 
21.475 27.137 

6.121 (38.505) 
(23.697) (22.749) 

(1.135) (10) 
(!46) (5.801) 

8.718 14.346 
4.739 7.552 
3.822 12.001 

(2.064) (4.477) 
(3.752) (1.126) 

74.678 50.108 
(20.364) (25.606) 

(1.396) (835) 

52.918 23.667 

(684) (203) 
(35.802) (17.182) 

(1.008) 

(37.494) (17.385) 

3.389 6.221 
68.472 15.413 

(53.250) (43.972) 
(13.388) (9.070) 

5.223 (31.408) 

20.647 (25.126) 

33.990 59.116 

54.637 33.990 
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Companhia Sulamericana de Distribui1;io 

Demonstra;io do valor adicionado 
Exercicios findos em 31 de dezembro 
Em milharas de reais 

Receltas 
Vendas de mercadorias 
Perda com creditos de liquida~o duvidosa 
Outras receitas 

lnsumos adquiridos de terceiros 
Custo das mercadorias vendidas 
Materiais, energia, serviyos terceiros e outros 

Valor adicionado bruto 
Deprecia~o e amortiza~o 

Valor adicionado llquido produzido 

Valor adicionado recebido em transferincia 
Equivali!ncia patrimonial 
Receitas financeiras 
Outras 

Valor adicionado total a distribuir 

Colaboradores 
Remunera~o direta 
ParticipayOes 
Beneficios 
Encargos 

lmpostos, taxas e contribui;6es 
Federais 
Estaduais 
Municipais 

Financiamentos extemos 
Juras 
Alugueis 

Remunera;iio capitais pr6prios 
Juras sobre capital pr6prio 
Lueras retidos 

Valor adicionado distribufdo 

Controladora 

2017 2016 

2.111.725 1.980.731 
(855) 1.736 

35.860 24.733 

2.148.730 2.007.200 

(1.444.347) (1.331.831) 
(217.100) (202.646) 

(1.661.447) (1.534.477) 

485.283 472.723 
120.342) (20.266) 

464.941 452.457 

1.565 (276) 
9.299 6.998 
2.120 2.198 

477.925 461.377 

(212.720) (189.463) 
(184.822) (161.932) 

(6.730) (8.611) 
(8.647) (7.498) 

(12.521) (11.422) 

(159.323) (149.338) 
(114.061) (111.081) 

(43.498) (36.554) 
(1.764) (1.703) 

(89.427) (103.798) 
(52.080) (69.207) 
(37.347) (34.591) 

(16.455) (18.788) 
(10.826) (13.389) 

(5.629) (5.389) 

!477.925l !461.377l 

As notas explicativas da administra~o sao parte integrante das demonstrayOes financeiras. 

Consolldado 

2017 2016 

2.127.425 1.980.731 
(855) 1.736 

35.981 24.878 

2.162.551 2.007.345 

(1.456.589) (1.331.831) 
(216.168) (201.766) 

(1.672. 757) (1.533.597) 

489.794 473.748 
(20.342) (20.266) 

469.452 453.482 

9.291 6.978 
2.120 2.198 

480.863 462.658 

(213.074) (189.463) 
(185.152) (161.932) 

(6.730) (8.611) 
(8.646) (7.498) 

(12.546) (11.422) 

(161.888) (150.588) 
(116.444) (112.189) 

(43.498) (36.554) 
(1.946) (1.845) 

(89.445) (103.829) 
(52.098) (69.238) 
(37.347) (34.591) 

(16.456) 18.778 
(10.827) 13.389 

(5.629) 5.389 

!480.863l !462.658l 
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Companhia Sulamericana de Distribui\iio 

Notas expllcatlvas da admlnistra~o ils demonstra~ 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reaD, exeeto quaodo indieado de outra forma 

A Companhia Sulamericana de Distribuic;io (a "Companhia" ou "CSD"), em conjunto com a controlada 
direta Incomer Empreendimentos Imobiliiirios Ltda e controla.da indireta Pighes Empreendimentos e 
Participai;Oes Ltda. (em conjunto denominados"Grupo") com sede na Cidade de Maring{t, Estado do 
Parani, e uma sociedade por a~ de capital fechado. 

A CSD tern como atividade prepondenmte a comercializ~o varejista e atacadista de produtos 
alimentfcios, artigos de bazar, eletroeletronicos e outros produtos atuando atraves do formato de 
supermercados. A CSD possui em seu portf6lio as bandeiras "Cidade Canc;io", "Si.o Francisco" e 
•Amigio". A Incomar possui como ativida.de a in~o de im6veis, construc;io de im6veis, compra. e 
vend.a de im6veis prontos ou a construir, sejam el.es residenciais au comerciais, terrenos au~ 
ideais, locac;io e administra~o de bens im6veis. A Pighes tern como objeto social a particip~o, coma 
s6cia ou acionista, em outras sncieclaC!es e em empreendimentos comerciais de qualquer natureza e 
aluguel de im6veis pr6prios, residenciais e nio residenciais. 

A Companhia foi constitufda em 30 de d.ezembro de 2009, com capital social de R$ 10. 

Em 26 de fevereiro de 2010, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinaria, a incorporacio da 
totalida.de das a.c;6es representativas do capital social das empresas tvore. Comercial de G@neros 
Alimenticios S.A. ("Evora") e Supermercados Cidade ~o S.A. ("Cidade Cani;io") e em 
30 dejunho de 2010, ocorreu a incorporai;io das entio sub.sidihia.s integrais Evora e Cidade Cani;io 
pelaCSD. 

Em 31 de dezembro de 2017, o Gmpo possuia 6.741 funcionirios (nio auditado), 49 lojas (nio auditado) 
e atua em 23 cidades do interior dos :Esta.dos de Sio Paulo, Paran8 e Mato Grosso do Sul (nio audita.do), 
utilizando uma infraestrutura log{stica form.ada pel.o Centro de Distnbuii;io de Paic;andu de 30 mil 
metros quadrados (nio auditado) e o Centro de Distribui~o na cidade de Lins com 1 mil metros 
quadrados (nio auditado). 

Acrise causada pelo COVID-19 iniciou-se nas duas Ultimas semanas do trimestre findo em 31 de rnmw 
de 2020, com isso o cenhio atual revelou padrOes atipicos de compras no segmento de varejo que 
observou wn aumento do valor do ticket medio e uma reduc:fio no nUmero de quantidade de tickets, 
reflexo da estocagem de alimentos e compras mais concentradas. Ji nosso segm.ento de atacanzjo 
percebeu uma queda nas vendas para os transformadores e pequenos comercios, que foi gradualmente 
compensada pelo awnento nas vend.as para conswnidores finais e revendedores produtos alimentares. 

Apesar de todos os desafios constatados e comentados, a Administrai;io entende que nio ha, neste 
momento, a necessidade de reavaliai;io de estimativas contabeis, com a evidencia de que foram 
m.antidos os acordos comerciais e eompras com fornecedores, os contratos de arrendam.ento e alugueis 
com os proprietarios dos im6veis onde estio instaladas nossas lojas e as politicas de provisio e 
estimativas contabeis. 

A emissio dessas demonstra9.'Ses financeiras individuais e consolidadas do Grupo foi autorimda pelo 
Conselho de Administrai;io em 31 de julho de 2020. 

2 Resumo das principals polftlcas contabels 

As principais politicas contabeis aplicadas na preparac;io destas demonstra¢es :6.nanceiras estio 
definidas abaixo. F.ssas politicas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercicios 
apresentados, salvo disposii;io em contririo. 

2.1 Base de prepara9i10 

As demonstra<;Oes financeiras foram preparadas confonne as pr8ticas cont8.beis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comi~ de Pronunciamentos Contabeis (CPC) e as normas 
internacionais de relat6rio financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas 
pelo lnternatimta.lAccou.nting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informai;Oes relevantes 
pr6prias das demonstra.QOes :6.nanceiras, e somente elas, as quais estio consistentes com as utilizadas 
pela administrai;io na sua gestio. 

As demonstrac;Oes financeiras foram preparadas considerando o custo hist6rico eomo base de valor. 

16de60 
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Notu explieathu da adminUtra,.Ao b demOlllJb'a~ 
finaneeiru em 31 de dezembro de 2017 
Emmilbrw cle reaia,.,..,..., quandoilldicaclo cle - furma 

A prepara~ de demonstraQ5es financeiras requer o uso de certas estimativas contAbeis criticas e 
tambem o exerclcio deju1gamento por parte da adminia~ do Grupo no proce&!O de aplica~o das 
pollticas contibeis. 

Aquelas areas que requerem maior nlvel de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as 
areas nas quais premissas e estimativas sao significativas para as demonstraQ5es financeiras estio 
divulgadas na Nota 2.21. 

Os itens incluidos nas demonstra~es financeiras de cada uma das empreaas do Grupo sio mensurados 
usan.do a moeda do principal ambiente econfunico no qual ca.da empresa atua ("a moeda funcional"). As 
demons~es financeiras individuais e consolidadas estio apresentadas em R$, que ea moeda 
funcional da Companbia ea moeda de apresenta~o. 

(a) Demonstnu;ftes financeiru individwrlfl 

As demonstraQ5es financeiras individuais da Controladora foram preparadas confonne as pri.ticas 
contAbeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comit@ de Pronunciamentos Cont!beis (CPC). Elas tambem 
estio em conformidade com as normas internacionais de relat6rio financeiro (Intemotionol Financial 
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)). Essas 
demons~es individuais s8o divulgadas em conjunto com as demons~ financeiras consolidadas. 

(b) Demonstra~ finaneeiru COJU101idadu 

As demonstrac;iies financeiras consolidadas foram preparadas e estio sendo aprese:n.tadas conforme as 
pri.ticas contibeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo ComitC! de 
Pronunciamentos Contibeis (CPC) e conforme as normas internacionais de relat6rio financeiro 
(International Financial Reporting Standards 0FRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IA.SB)). 

(c) Demmwtnu;Ao do VBlor adicionado 

A Companhia divulga egpontaneamente a Dem~ do Valor Adicionado (DVA), individual e 
consolidada, e requerida pela legislai;io societ!ria brasileira e pe1as priticas contAbeis adotadas no 
Brasil aplicitveis a companhias abertas e e apresentada como parte integrante das demonst:racOes 
financeiras. A OVA foi preparada de acordo com os criterios definidos no Pronunciamento Tecmco CPC 
09 -"~o do Velor Adicionado". As IFRS nio requerem a apresen~o dessa demonstrai;io, e 
portanto, essa demonstrai;io estil apresentada como informai;io suplementar, sem pn:jufzo do conjunto 
das demonstraQ5es oontibeis. 

(d) Mudan9U1 1UU1 polfticu cont'-beis e divu]p~ 

A seguir indicamos as altera~ de politicas contAbeis que foram adotadas pela primeira vez para o 
exe.rclcio de 2017 . 

• CPC 03/IAS 07 - Demonstra\20 dos FlUIOlll de Cain. 

Essa al~o introduz uma divul~o adicional que pretende permitir aos usu!rios das demonstra~es 
financeiras avaliar melhor as mudan~ nos passivos decorrentes das atividades de financiamento. As 
entidades sio requeridas a divulgar mude:nc;as nos passivos para os quais fluxos de caixa foram ou iriio 
oompor as atividades de financiamento na dem~o dos fluxos de caixa. 

2.2 Coruio~o 

As seguintes politicas contibeis foram aplicadas na elabora~o das demonstra~ financeiras 
consolidadas. 

(a) Controladas 

Controladas sio todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detem o 
oontrole. As oontroladas sao totalmente consolidadas a partir da data em que o controle e transferido 
para o Grupo. A consoli~ e interrompida a partir da data em que o Grupo deixa deter o controle. 
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Notas expllcatlvas da admlnistra~o ils demonstra~ 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reaD, exeeto quaodo indieado de outra forma 

Os ativos identificiveis adquiridos e os passivos assumidos para a aquisii;i.o de controladas em uma 
oombin~o de neg6cios sio mensurados inicialmente pelos valorea justos na data da aquisic&o. 0 Grupo 
reconhece a participaQio Dia controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo coma pela parcela 
proporcional da partici~o niio controlada no valor justo de ativos liquid.OB da adquirida. A 
~ da participai;io nio controladora e determinada em cada aqu:isiQio realizada. Custos 
relacionados com aquisic;io sio contabilizados no resultado do exerclcio conforme incorridos. 

~. saldos e ganhos nio realizados em~ entre empresas do Grupo si.o eliminados. 
Os prejufzos nio realizados tambem sio eliminados a menos que a ~o forn~ evid@ncias de uma 
perda (impairment) do ativo transferido. As politicas conbibeis das controladas si.o alteradas, quando 
necessario, para assegurar a consist@ncia com as politicas adotadas pelo Gropo. 

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa. incluem o caixa, os dep6sitos bancfuios, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de tr& meses, ou menos e com risco insignificante de 
mudant;a de valor. 

24 Ativos financeiros 

24.1 Classifi.ea~o 

A Companhia e suas controladas cJassificam seus ativos financeiros no reconhecimento inicial sob as 
seguintes categorias: mensurados ao valor justo atrave& do resultado e emprCstimos e recebfveis. A 
classifi~o depende da finalidade para a qual 08 ativos financeiros foram adquirldos. A adminis~ 
determ.ina a classi:ficac;iio de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 

24.2 Reconhecimento e mensura~o 

As compras e as vend.as regulares de ativos financeiros sio reconhecida.s na data de negocia~o. Os 
investimentos sio, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transa~ para 
todos 08 ativos financeiros niio classificados como ao valor justo por meio do resultad.o. Os ativos 
financeiros ao valor justo por meio de resultado sio, inicialmente, reconhecid.oa pelo valor justo, e os 
custos da trans~o sio debitad.oa a demonstrac;iio do resultado. Os ativos financeiros sio baixados 
quando 08 direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido 
transferidos; neste Ultimo caso, desde que tenha transferid.o, significativmnente, todos os riscos e os 
beneffcios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo atravC.s do resultado sio, 
subsequentemente, oontabil:imdos pelo valor justo. Os emprestimos e recebiveis siio contabilizados pelo 
custo amortizado, usando o m&odo da taxa efetiva de juros. 

Ativos e passivos financeiros sio oompensados e o valor liquido e apresentado no balan~ patrimonial 
quando ha um direito legal de oompensar os valores reconhecidos e ha a in~ de liquida.-108 em uma 
base liquida, ou realizer o ati.vo e liquidar o passivo simultaneamente. 0 direito legal niio deve ser 
oontingente em eventos futuros e deve ser aplicivel no curso normal dos neg6cios e no caso de 
inadimpl.@ncia, insolv@ncia ou fal@ncia da empresa ou da contraparte. 

24.4 Impainnent de ativos finaneeiros 

.Ativos mensura.do.s ao custo am.ortimdo 

A Companhia e suas oontroladas avaliam no final de cada periodo do relat6rio se ha evid@.nc.i.a objetiva 
de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros estA deteriorad.o. Um ativo ou grupo de ativos 
financeiros esbi d.eteriorado e as perdas por impairment sio inoorridas somente se hB. evid@ncia objetiva 
de impairment oomo resultado de um ou mais eventos ocorridos ap6s o reconhecimento inicial dos 
ativos (um "even.to de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa 
futuros estimados do ativo :financeiro ou grupo de ati.vos :financeiros que pode ser estimad.o de maneira 
oonfilivel. 
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Em milhares de reaD, exeeto quaodo indieado de outra forma 

0 montante da perda par impairment e mensurada como a diferenc;a entre o valor contabil dos ativos e 
o valor presente dos :Ouxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuizos de credito futuro que ni.o 
foram incorridos) descontados a taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. 0 valor contAbil 
do ativo e reduzido e o valor do prejuizo e reconhecido na demonstrac;io consolidada do resultado. Se 
um empr6stimo ou investimento mantido ate o vencimento tiver uma taxa de juros variivel, a taxa de 
desconto para medir uma perda por impairment e a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo 
com o contrato. Como um expediente pri.tico, a Companhia e suas controladas pcxlem mensurar o 
impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando ump~ de mercado observivel. 

Se, num per(odo subsequente, o valor da perda par impairment diminuir ea diminui~ puder ser 
relacionada objetivamente com um evento que OCOITeu ap6s o impairment ser reconhecido (coma uma 
melhoria na classificacio de credi.to do devedor), a reversio dessa. perda reconhecida anteriormente seri. 
reconhecida na d~o do resulta.do consolidado. 

2.5 lnstrumento8 financeiros deriva.tivos 

A Companhia quitou durante o anode 2016 todas as suas ~ envolvendo instrumentos 
financeiros derivativos com o objetivo de proteger-se de eventuais vari~ do real frente ao d6lar 
estadunidense, tend.a em vista a exposiiyio cambial inerente a capt~o de recursos em moeda 
estrangeira, visando a red~o dos encargo.s financeiros sobre os recursos captados. 

2.6 Contas a receber 

As contas a receber correspondem aos valores a receber de clientes e de administradores de cartOes pela 
venda de mercadorias no curso normal de suas atividades. Se o prazo de recebimento e equivalente a um 
ano ou menos e assim, as contas a receber sio classificadas no ativo circulante. 

As contas a receber oriundas de contra.tos comerciais decorrem de b6nus e descontos concedidos por 
fomecedores, contratualmente estabelecidos e calculad.os sobre o volume de oompra, ac;Oes de 
morketi.ng, reembolso de custos, dentre outros. 

As contas a receber de clientes siio, inicialmente, reconhecidas pel.o valor justo, representado pelo valor 
de venda e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do metodo da taxa efetiva 
dejuros menos a provisio para devedores duvidosos (PDD) ou impairment. 

Os estoques sio demonstra.dos ao custo mMio de aquisicfio ou ao valor liquido de real:imc;io, dos dois o 
menor. 0 valor liquido de realiz~o e o pre;<> de vend.a estimado no curso normal dos neg6cios, sen.do 
ajustado por provisiio para realimc;io de boni:fica~ nos estoques e para perdas e quebras, as quais sio 
perlodicamente revisadas e avaliadas quanto 8. sua sufici&lcia. Na controlada Incomer, os estoques 
oompreendem OS terrenos e im6veis destinados 8. venda. 

2.8 Tftulos pUblicos esta.dua:is - precat6rios 

A Companhia classifica os precat6rios adquiridos como instrumentos financeiros na categoria de 
emprestimos e recebiveis, incialmente mensura.dos pelo custo amortizado, ajustados por provisiio para 
impairment quando a administrac;i.o possui dllvidas quanta a sua recupera.bilidade(Nota 10). 

2.9 Ativos intangiveis 

(a) Aglo 

Atualmente, a Companhia possui ilgios decorrentes das segtrlntes opera~: 

Como resultado da incorporai;io da totalidade das ~ da Evora e Cidade Canc;i.o, gerou diferen.91 
positiva entre o valor do patrim6nio liquido daquelas empresas e o valor justo dos ativos e passivos das 
mesmas no momenta de sua avaliac;iio. 0 8.gio de incorporai;io das a~ de controladas e registrado 
como "Ativo intanglvel", sua amortizai;io para fins fiscais foi esgotada em 2017, Para o registro contabil 
da forma.cfio da Joint Venture CSD em 2010, quando da associa9io das duas redes varejistas, a 
administrac;i.o definiu a politic.a contAbil de registrar os ativos e passivos ao valor justo. 
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Adicionalmente, foi apura.do 8.gio na aquisii;io da rede Amigiolins Supermercad.o SA decorrente da 
aqui.sii;io de participai;io de 10096 do capital desta empresa em 18 de agosto de 2014. 0 goodwill foi 
registrado por expectativa de rentabilidade futura de acordo com os laudos contabeis considerando o 
valor justo do patrim&rlo liquido da controlada. 

0 Bgio e testado anualmente para verificar perdas, sendo este contabilizado pelo seu valor de custo 
menos as perdas acumuladas par impaimumt. 

(b) Mareasregistradas 

As marcas registradas adquiridas separadamente si.o demonstradas, inicialmente, pelo seu valor justo 
na data da aquisii;io e sio consideradas coma intangivel de vida Util indefinida. 

(c) Sq/lwareB 

As liceni;;as de software adquiridas sio capital:imdas com base nos custos incorridos para adquirir os 
softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos sio amortU.ados 
durante sua vida Util estimavcl de cinco anos. 

Os custos associados 8. manuten~ de softwares siio reconhecidos como despesa., conforme incorridos. 

(d) Fundosdccom&cio 

Os fundos de comkrcio adquiridos separa.damente sio demonstrados, inicialmente, pel.o custo hist6rico. 
Posteriormente, sio avaliados com vida Util definida, sio contabilizados pelo sen valor de custo menos a 
amortiza~o acumulada. A amortiz~ e calculada pelo metodo linear para alocar o custo dos fundos de 
comerclo durante sua vida Util conforme prazo de d~ do contrato de aluguel dos neg6cios 
adquirido& 

(e) Direitos sobre pontos comerciais ("L11VB11") 

Os direitos sobre pontos comerciais Ouvas) adquiridos separadamente sio demonstrados, inicialmente, 
pelo custo hist6rico. Posteriormente, sio avaliados com vida Util definida e sio contabilizados pelo seu 
valor de custo menos a amortiza~o acumulada. A amortiz~o e calwlada pelo metodo linear para 
alocar o custo dos direitos sobre as luvas durante sua vida Util conforme prazo de duracio do contrato de 
aluguel doB neg6ci0& adquiridoB. 

2.10 Imobillu.do 

0 imobiliz.ado e mensurado pelo seu eusto hist6rico, menos depreci~ acumulada. 0 custo hist6rlco 
inclui OS gastos diretamente atribuiveis 8 aquisi~o dos itens e OS custos de financiamento relacionados 
com a aquisicio de ativos quali:ficadores. 

Os custos subsequentes siio incluidos no valor contabil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provivel que fluam beneficios econ&nicos futuro 
associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com seguran~ 0 valor contiibil de itens 
ou ~ substitufdos e baixado. Todos os outros reparos e manuteni;Oes sio lani;ados em contrapartida 
ao resultado do exerclcio, quando inconidos. 

Os terrenos nio sio depreciados. A depreci~o de benfeitorias em propriedades de terceiros C efetuada 
de acordo com o periodo dos contratos de lo~o dos im6veis onde estio localizadas as lojas da CSD. 
Quanto aos outros ativos e calculada usando o metodo linear para alocar seus custos aos seus valores 
residuais dmante a vida Util media estimada, como segue: 

Benfei.torias em propriedades de terceiros (confonne prazos contratuais) 
Miquinas e equipamentos 
Vefculos 
Computad.ores e perife.ricos 
Edificac;io 
M6veis e utensilios 

Anos 

15 
12 

4 
4 

25 
6 
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Os valores residuais ea vida Util dos ativos siio revisa.dos e ajustad.os, se apropria.do, ao final de cada 
exerclcio. 
0 valor contabil de um ativo e imediatamente baixado para sea valor recuperi.vel se o valor contabil do 
ativo for maior do que seu valor recuper6vel estimado (Nota 2.11). 

Os ganhos e as perdas de aliena~ sio determinado.s pela comp~o dos resultad.os com o valor 
contllbil e sio reconhecid.os em "Outras receitas opera.cionais, liquidas" na demons~o do resulta.do. 

2.11 Impairment de ativos nio finaneeiros 

Os ativos que t&n uma vida Util indefinida, como o ;igio, nio estio sujeitos 8. amorl:U.ac;io e sio testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redu(jio ao valor recuperi.vel (impairment). As 
revisOes de impairment do 8gio e ativos intangfveis com vida Util indefinida sio realizadas anualmente 
ou com maior frequ&icia se eventos ou alterac;6es nas circunstA.ncias indicarem um poss1vel impairment. 

Os ativos que estio sujeitos a amortiza.cio sio revisados para a veri:ficai;io de impairment sempre que 
eventos ou mudan~ nas circunstAncias indicarem que o valor contllbil pode nao ser recuperivel. Uma 
perda por impairment e reconhecida quando 0 valor contabil do ativo eireede seu valor recuperltvel, 0 

qual representa o maior valor entre o valor ju.sto de um ativo menos seus custos de alienai;io e o seu 
valor em uso. 

Para fins de avaliai;io do impairment, os ativos sio agrupad.os nos niveis mais baixo.s para os quais 
ex:istam fluxos de caixa identific&veis separa.damente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fins 
desse teste, o 8gio e alocado para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os Grupos de Unidades 
Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combin~ de neg6cios da qual o llgio se originou, e si.o 
identificadas de acordo com o segmento opera.clonal. 

Os ativos nio financeiros, exceto o Bgio, que tenham sido aju.stados por impairment, si.o revisados 
subsequentemente para a anaJ.ise de um.a possivel reversi.o do impairment na data do balan~ 
Impairment de Bgio reoonhecido no results.do do exerclcio niio e revertido. 

2.12 Cantu a pager a.os forneeed0l."e8 

As contas a pagar aos fomecedores sio ob~ a pagar por hens ou servii;os que foram adquiridos de 
fomecedores no curso normal dos neg6cios, send.a classificadas como passivos circulantes se o 
pagamento for devido no period.a de ate um ano. Caso contrari.o, as contas a pagar si.o apresenta.das 
como passivo niio circulante. El.as sio, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do metodo de taxa efetiva de juros. 

2.13 Verbas comercia:is de fornecedores 

As verbas comerciais recebidas de fomecedores sio mensura.das e reconhecidas com base nos contratos 
e acordos assinados entre a Companbia e os fomecedores, registradas ao resultado quando os 
correspondentes estoques sio recebidos no Centro de Distnbuii;io ou Lojas. Outros tipos de verbas 
comerciais si.o levadas a results.do quando da venda das respectivas mercadorias, momenta em que as 
margens dos produtos vendidos sio apuradas. 

Verbas comerciais podem ser relativas a volume de compras, logfstica e negocia¢es pontuais para 
recomposii;io de margem, reembolso de despesas, entre outros. As verbas de rebaixa. de custo atreladas 
ao pedido de compra e as verbas de rebaixa. de p~ sio reconhecidas como redutoras do custos da 
Companhia. As verbas de logfstica, ponto extra, marketing. inaugurai;io e reina~o sio 
reconhecidas coma outras receitas. Tod.as os tipos de verbas comerciais si.o registradas como contas a 
receber de fornecedores. 

Contratualmente a Companhia possui o direito de liquidar os passivos com fomecedores pelo liquido 
dos val.ores a receber das verbas, dep6sito em conta COtTente e ou pela bonificai;io de mercadorias. 

2.14 EmprCstimos e :linanciamentos 

Os emprCstimos e financiamentos sio reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, liquido dos cu.stos 
inconidos na trans~o e si.o, subsequentemente, demonstrados pelo custo am.ortizado. Qualquer 
diferen~ entre OS valores captad.os (liquidos dos custos da transai;io) e 0 valor de liqui~ e 
reconhecida na demonstra~o do resultado durante o perlodo em que os emprestimos estejam em 
aberto, utilimndo o metodo da taxa efetiva de juros. 
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Ap6s o reconhecimento inicial, o passivo financeiro e mensurado ao custo amorti7.8.do, utilizando o 
metodo da taxa efetiva de juros. Os empre&timos sio classificados como passivo circulante, a menos que 
o Gmpo tenha um direito incondicional de diferir a liqui~o do passivo por, pelo menos, 12 meses 
ap6s a data do bal~. 

Os custos de emprCstimos gerais e especlficos que sio diretamente atribuiveis a aquisic;io, construc;io ou 
produc;io de um ativo quali:ficavel, que e um ativo que, necessariamente, demand.a um per:[odo de tempo 
substancial para ficar pronto para seu uso ou vend.a pretendidos, sio capitalizados coma parte do custo 
do ativo quando for provivel que eles iriio resultar em bene:ftcios econ6micos futuros para a entidade e 
que tais custos possam ser mensura.dos com confianca. Demais custos de emprestimos siio reconhecidos 
c.omo despesa no perlodo em que sio incorridos. 

2.15 ProvisOes 

As provis6es para e.c;6es judieiais (trabalhistas, cfveis e impastos indiretos) si.o reconhecidas quando: (i) 
a Companhia tern uma obrigac;io presente ou nio fonnalimda coma resultado de eventos passados; (ii) e 
provivel que uma said.a de recursos seja necessluia para liquidar a obrigac;io; e (iii) o valor tiver sido 
estimad.o com seguranc;a.. 

Quan.do houver uma serie de obrigacOes similares, a probabilidade de liquida-las e determinada, 
levando-se em oonsiderac;io a classe de obrigafj)es coma um todo. Uma provisio e reconhecida mesmo 
que a probabilidade de liquidafiio relacionada com qualquer item individual incluido na mesma classe 
de obriga~es seja pequena. 

As provis6es sio mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessihios para liquid.er a 
obri~, usando uma taxa antes de impastos, a qual retlita as avalia~es atuais de mercado do valor 
temporal do dinheiro e dos risco.s especl:ficos da ob~o. 0 aumento da ob~ em decorr&icia da 
passagem do tempo e reconhecido como despesa financeira. 

2.16 lmposto de renda e contrib~ social corrente e diferido 

As despesas de Imposto de Renda e Contnbuifiio Social do periodo compreendem os impastos corrente 
e diferido. Os impastos sobre a renda siio reconhecidos na demons~ do resultado, exceto na 
propon;io em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrim6nio liquido ou 
no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto tambCm e reconhecido no patrim6nio liquido ou no 
resultado abrangente. 

0 encargo de Impasto de Renda e Contribuifiio Social corrente e diferido e calculado com base nas leis 
tnbutarias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balan93 ca.so sejam gerados 
lucros tribut:Aveis na ~-A adminis~ avalia, periodicamente, as posic;Oes assumidas pelo 
Grupo nas apt11'8if>es de impastos sobre a rend.a com re1.ac;8.o Rs situac;Oes em que a regulamen~ fiscal 
aplicivel di margem a in~; e estabelece provisOes, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento as autoridades fiscais. 

0 Impasto de Renda ea Contribui-;io Social corrente sio apresentados liquidos, por entidade 
contnbuinte, no passivo quando hoover montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos exced.em o total devido na data do relat6rlo. 

0 Impasto de Renda e Contnbuic;io Social diferidos sio reconhecidos usando-se o metodo do passivo 
sobre as dllerenc;as tempoclri.as decommtes de diferen~ entre as bases :fiscais dos ativos e passives e 
seus valores contabeis nas demonstra~es financeiras. Entretanto, o Impasto de Renda e a Contnbui~o 
diferidos niio siio contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou pas.sivo em uma 
~ que nio seja uma com~ de neg6cios, a qual, na epoca da transac;io, nio afeta o resultado 
contabil, nem o lucro tribut:Avel (prejuizo fiscal). 

0 Imposto de Renda e Contn~ Social diferidos ativos sio reconhecid.os somente na pro~ da 
probabilidade de que lucro tributRvel futuro esteja dispon1vel e contra o qual as diferenc;as temponirias 
possam ser usadas. 

Os impostos de renda diferid.os sio reconhecid.os sobre as dllerenc;as temponirias d.econ-entes dos 
investimentos em controladas, exceto quando o momento da reversio das dllerenc;as temporirias seja 
controlado pelo Grupo, e desde que seja prov8vel que a diferen~ temponllia nio ser8 revertida em um 
futuro previslvel. 
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Os impostos de renda diferidos ativos e passivos sio apresentados pelo liquido no balan~ quando hi o 
direito legal ea inten<;iio de compensi-los quando da apurai;io dos tnbutos correntea, em geral 
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autorida.de fiscal. Dessa forma, impastos diferidos 
ativos e passivos em diferentes entidades, em geral sio apresentados em separado, e nio pelo liquido. 

2.17 Capital social 

As~ ordinluias sio classificadas no patrim6nio liquido. 

Os custos incrementais diretamente atn'bufveis a emis.sio de novas ~ ou oPQOes sio demonstrados 
no patrim6nio liquido coma uma dedufjio do valor captado, liquida de impostos. 

2.18 Reconhecimento da receita 

A receita compreende o valor justo da contraprestac;io recebida ou a receber pela comercializa.cio de 
produtos no curso nonnal das ati.vida.des da Companhia. A receita b apresentada liquid.a dos impastos, 
das devol~es, dos abatimentos e dos desoontos. 

A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com seguranc;a., e 
provivel que beneftcios econ6micos futuros fluirio para a entidade e quando criterios especfficos 
tiverem sido atendidos para cada uma de sua.s atividade.s, conforme descrifjio a segujr. A Companhia 
baseia suas estimativas em resultados hist6ricos, levando em consid~o o tipo de cliente, o ti.po de 
transa<;iio e as especi:ficac;Oe de cad.a venda. 

(a) Venda de mercadorias 

0 Grupo opera com uma cadeia de pcmtos de varejo para a comerciali7.ai;io de produtos alimentlcios. As 
vendas dos produtos sio reconhecidas quando e vendido um produto para o cliente. AE. vendas no varejo 
Bio, geralmente, realizad.as em dinheiro, por meio de cartio de debito, credito e cheques. Em 2017 a 
Companhia iniciou a explorai;io de vendas com dois novos seguimentos, sen.do um deles atacado de 
autosserviljO e o outro vendas web. 

(b) Receltaflnaneelra 

A receita financeira e reconhecida conforme o prazo deconido, usando o metodo da taxa efetiva de juro.s. 

2.19 Arrendamentos 

0 Grupo arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais o Grupo 
detCm, substancialmente, todos os riscos e beneflcios da propriedade, sio classificados como 
arrendamentos :financeiros. Estes sio capitalizados no inicio do arrendamento pelo men.or valor entre o 
valor Justo do bem arrendado e o valor presente dos pagamentos mfnimos do arrendamento. 
Cada parcela paga do arrendamento e alocada, parte ao pas.sivo e parte aos encargos financeiros, para 
que, dessa fonna, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dfvida em aberto. AB obrigac;Oes 
correspondentes, liquidas dos encargos :financeiros, Bio incluidas em outros passivos a longo prazo. Os 
juros das despesas financeiras sio reconhecidos na dem~o do resultado durante o perlodo do 
arrendamento, para produzir uma taxa peri6dica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada periodo. 0 imobilizado adquirido por meio de arrendamentos :financeiros e 
depreciado durante a vida Util do ativo. 

Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos risco.s e beneflcios da propriedade e retida 
pelo arrendador sio classificados como arrendamentos operacionais. Os pagamentos efetuados para 
arrendamentos operacionais Oiquidos de quaisquer incentivos recebidos do arrendador) sio 
reconhecidos na demonstracio do resultado pelo met.ado linear, durante o periodo do arrendamento. 

2.20 Beneflclos a empregadoo - partlclpa~o dos lueros 

A Companhia reconhece um pas.sivo e uma despesa de partici~ nos resultados com base em 
estimativa e catculos que levam em considerai;io o resultado atnbuivel aos acionistas da Companhia 
ap6s certos ajustes. A Companhia reconhece uma provisio quando esti contra.tualmente obrigado ou 
quando hA uma pnitica passada que criou uma obri~o nao formalizada (constructive obligation). 
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2.21 Est:imat:ivu ejulgamentos eontabeis erftieos 

Aprepara~o das demonstra~ financeiras do Grupo requer que a admin~o ~julgamentos e 
estimativas e aciote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e 
passivos, hem como as divul~ de passivos contingentes, na data-base das demonstrai;Oes 
financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que 
requeiram um ajuste significativo ao valor conblbil do ati.vo ou passivo afetado em perfod.os futuros. 

As estimativas e os julgamentos contabeis sio continuamente avaliados e baseiam-se na experi@ncia 
hist6rica e em outros fatores, incluindo e.xpectativas de eventos futuros, consideradas razoiveis para as 
circunstincias. 

Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relac;io ao futuro. Par de:fini~o, as estimativas 
contllbeis resultantes raramente serlio iguais aos respectivos results.dos reais. As estimativas e premis&1s 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores 
contabeis de ativos e passivos para o pr6ximo e.xerclcio social, estio contempladas a seguir: 

(a) Pertla (impairment) do 6gio 

Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (impairment) no Bgio, de acordo com a polftica 
contabil apresentada na (Nota 2.11). 

Durante o exerclcio de 2017, e com base nas estimativas da admin~o, nio houve determin~ de 
valores de perdas impubiveis ao 6gio (Nota 15 (b )). 

Uma perda por redu~o ao valor recuperi.vel existe quando o valor contabil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa excede o seu valor recuperi.vel, o qual e o maior entre o valor justo menos os custos de 
vend.a e o valor em uso. 

0 c8J.culo do valor justo menos os custos de vendas e baseado em inf~ disponfveis de transat;Oes 
de vend.a de ativos similares ou prer;os de mercado menos os custos adicionai.s para descartar o ativo. 0 
c8lcuJ.o do valor em USO e basea.do no modelo de fluxo de caixa desconta.do. Os fluxos de caixa derivam 
do ~ento para os pr6ximos cinco anos e nio incluem atividades de reorganiz~o com as quais a 
Companhia ainda nio tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorario a 
base de ativos da unidade geradora de caixa. objeto de teste. 0 valor recuper8vel e sensivel a taxa. de 
desconto utilizada no metodo de :Ouxo de caixa desoonta.do, bem como aos recebimentos de caixa futuros 
esperados e a taxa. de crescimento utilizada para fins de extrapolai;io. 

(b) ProvisOes para ri.scos civeis, trabalhistas e fisca:is 

0 Gmpo reconhece provisio para causas cfveis, trabalhistas e fiscais. A avaliai;io da probabilidade de 
perda inclui a avaliac;io das evid~cias disponfveis, a hierarquia das leis, as jurispmd@ncl.as disponfveis, 
as decls6es mais recentes nos tribunais e sua relevftncia no ordenamento juridico, bem como a avaliac;io 
dos advogados externos. As provis6es sio revisadas e ajustadas para levar em conta altera~es nas 
circunstincias, tais como prazo de prescri~o aplicivel, conclusio de inspee;Oes fi.sca:is ou exposicOes 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou d.ecisOes de tribunais. 

(c) cr&litoo tributirioo 

0 Gmpo reconhece creditos tnbutluios principalmente relacionados a ICMS, ICMS de Substituii;io 
Tnbutarla - ST, PIS e COFINS baseada na anfilise da legisl.acio vigente e da jurispmd@ncia atualizada 
refo~ pela opiniio legal dos seus assessores juridicos externos. 

2.22 Distri~o de dividendos ejuros sobre capital pr()prlo 

A distnbuii;io de dividendos e juros sobre capital pr6prio para OS acionistas da Companhia e 
reconhecida como um passivo nas demonstrac;Oes financeiras do Grupo ao final do exercicio, com base 
no estatuto social da Companhia. Qualquer valor aciina do minimo obrigat6rio somente e provisionado 
na data em que sio aprovados pelos acionistas, em Assembleia Gera.1 no caso de dividendos ou pelo 
Conselho de Adminsitrai;io, no caso de juros sobre capital pr6prio. 

0 beneflcio fiscal dos juros sobre capital pr6prio e reconhecido na demonstrai;io de resultado. 
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2.23 Normas llOVll8 e interpreta9'.Jes de normas que ainda nio estio em vigor 
As seguintes novas norm.as foram emitidas pelo IASB mas n8o estao em vigor para o ex.erclcio de 2017. A 
~ antecipa.da de normas, embora encora.jada pelo IASB, nio e permiti.da, no Brasil, pelo Com.it@ de 
Pronunciamento Contllbeis (CPC). 

IFRS 9/CPC 48 - "lnstrmnentos Financeiros": aborda a classifi~o. a mensura~o e o 
reconhecimento de ativos e passives financeiros. A versio completa do IFRS 9 foi publicada em julho 
de 2014, com vig@ncia para i 0 dejaneiro de 2018, e substitui a orientalljio no IAS 39/CPC38, que diz 
respeito I\ classi~ e I\ m~ de instrumentos financeiros. As principais alteraQOes que o 
IFRS 9 traz sio: (i) novos criterios de classifica~o de ativos financeiros; (ii) navo modelo de 
impairment para ativos financeiros, hibrido de perdas esperadas e incorridas, em substitui-wio ao 
mod.elo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibiliz~ das exig&icias para adoc;io da contabilidade 
de hedge. 

Em 1° de janeiro de 2018, data da ad~o inicial do CPC 48 / IFRS 9, a adm.inistra~o avaliou quais 
modelos de neg6cio se aplicavam aos ativos financeiros mantidos pela Companhia, entio classi:ficou 
os instrumentos financeiros a luz da nova norma. Os ativos financeiros que anteriormente haviam 
sido classific.ados coma mantidos ate o vencimento e emprest:imos e recebfveis, sio agora 
classificados ao custo amortizado. A Companhia pretende manter os ativos ate o vencimento a :fim de 
coletar os f1uxos de caixa contratuais, que consistem apenas em pagamentos do principal e de juros 
sabre o valor do principal em aberto. Niio houve difereni;;a entre o valor contabil anterior e o revisado 
dos outros ativos financeiros em 1.11. de janeiro de 2018 para reconhecimento nos lucros acumulados 
iniciais. 

A Companhia tem os seguintes tipos de ativos financeiros sujeitos ao novo modelo de perda estimada 
de credito estabelecido pelo CPC 48 / IFRS 9. 

Contas a receber por vendas de produtos. 

Contratos de ativos relacionados a acordos comerciais. 

Contas a receber de partes relacionadas. 

Como CPC 48 / IFRS 9, a Companhia teve que revisar sua metodologia de impairment para 
cad.a uma dessas classes de ativos. A Companhia aplica a abordagem simplificada para registrar 
provisOes para perdas estimadas de credito confonne estabelecido pelo CPC 48 I IFRS 9, permitindo 
o uso da provisio de perda esperada ao longo da vida Util para todas as contas a receber e ativos 
relacionados a contratos com clientes. No que se ref ere ao caixa e equivalentes de caixa, tam'Mm. 
sujeitos aos requisitos de impairment do CPC 48 / IFRS 9, a perda de valor recuperavel identificada 
foi imaterial. 

Niio foram identificados outros impactos relevantes de sua ~o. 

IFRS 15/CPC 47 - "Receita de Contratos com Clientes" - Essa nova norma traz os prindpios 
que uma entidade aplicani para determinar a mensura~ da receita e quando e1a e reconhecida. Essa 
nonna baseia-se no princlpio de que a rec.eita e reconhecida quando o controle de um bem ou servic;o 
e transferido a wn cliente, assim, o princlpio de controle substituiri. o princlpio de riscos e bene:tlcios. 
El.a entra em vigor em 1.11. dejaneiro de 2018 e substitui a IAS n/CPC 17- "Contratos de~", 
IAS 18/CPC 30 - "Receitas" e correspondentes interpret&Q6es. 

A Companhia avaliou o metodo simpli:ficado do CPC 47 / IFRS 15, concluiu que niio houve impactos 
a serem tratados, a receita j8. compreende o valor justo da contraprestac;io recebida ou a receber pela 
comercializa~o de produtos no curso normal das atividades da Companhia. A receita e apresentada 
lfquida dos impastos, das devolu~ dos abatimentos e dos descontos. A Companhia opera com 
wna cadeia de pontos de varejo para a comercialir.ac;io de prod.utos alimentlcios. As vendas dos 
produtos sio reconhecidas quando e vend.id.a um produto para o cliente. As vend.as no varejo sio, 
geralmente, realizadas em dinheiro, por meio de cartio de debito, credito e cheques. A Administra~o 
determ.inou que nio h6 menor probabilidade de reversio da receita reconhecida, nem a parte 
relacionada contratos nio hi qualquer rescisio. 

Niio foram observados impactos relevantes de sua ado~. 
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IFRS 16/CPC 06 (R.2} - "Operaff6es de Arrendamento Mercantil" - com esaa nova norma, os 
arrendatarios passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do 
ativo arrendad.o para praticamente todos as contratos de arrendamento mercantil, incluindo as 
operacionais, podendo fl.car fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo 
ou de pequenos montantes. Os criterios de reoonhecimento em~ dos arrendamentos nas 
demonstra.CjOes financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. 0 IFRS 16/CPC 06 
(R.2) entra em vigor para exerclcios iniciados em ou ap6s 1° dejaneiro de 2019 e substitui o IAS 
17/CPC 06 - "Operai;Oes de Arrendamento Mercantil" e correspondentes interpretai;Qes. 

Em 201.8 o Grupo tinha R$ 567.416 de compromissos com arrendamento mercantil operacional, 
deste montante, 6% referem-se a pagamentos de arrendamentos de curto prazo e baixo valor que 
foram reconhecidos linearmente coma um.a despesa no resultado do exerclcio. Com rel~o aos 
compromissos de arrendamento remanescentes, a Companhia reconheceu R$ 184.893 em 1° janeiro 
de 2019 coma ativos de direito de uso em contrapartida de passivos de arrendamento. A adoc.iio da 
norma CPC o6(R.2) impactou principalmente o reconhecimento de arrendamentos operacionais para 
as lojas e Centros de Distn'bui~o da Companhia, particulannente aqueles associados 8s suas 
operacOes de Varejo. 

Em 201.8, a Companbia coletou e analisou os dados necess8ri.os para a apli~o do IFRS 16 em 
janeiro de 2019. 

A Companhia aplicou a abordagem de transi~o simplificada e nio reapresentou as valores 
comparativos para o ano anterior a primeira ad~. Ativos de direito de uso relativos a 
arrendamentos de propriedades foram mensurados na transi~ como seas novas regras sempre 
tivessem sido aplicadas. Todos os outros ativos de direito de uso foram mensurados ao valor do 
passivo de arrendamento no momenta da ~o (ajustado em rela~o a quaisquer despesas de 
arrendamento pagas antecipadamente ou acumuladas). 

A Companhia optou em aplicar as duas i.senc;Oes de reconhecimento propostas pela nonna nos 
seguintes contratos: 

• ~es de hens de curto prazo, 

• Arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de baixo valor . 

.Alugueis nio incluidos na a~ inicial do passivo (par exemplo, alugueis varh\vei.s) si.o 
classificados como despesas operacionais, assim como os encargos relacionados a arrendamentos de 
curto prazo e de baixo valor. 

0 prazo do arrendamento seri. o periodo legalmente apliclwel do contra.to e levari em conta as 
o~es de rescisi.o e renovac;io par vias judicias, wjo uso pela Companhia e razoavelmente certo. 

A taxa de desconto utilizada para calcular o direito de uso e o passivo de arrendamento mercantil seril 
d.eterm.inada com base em a1guns dados hist6ricos que sejam diretamente atnbufvei.s a Companhia e 
/ ou diretamente observiiveis do mercado, tais coma: 

• A taxa de endividamento hist6rica (Spread de risco da Companhia) na aquisii;io de ativos similares 
e o endividamento da Companhia. 

• A cw.va future. livre de risco par prazo de vencimento. 

A Companhia optou par uma apresentai;io do direito de uso e do passivo financeiro dos 
arrendamentos em linha separada no balancp patrimonial. 

Dada a complexidade deste novo pronunciamento, certos temas ainda estio sen.do discutidos no 
mercado. Assim, os valores acima apresentados podem sofrer al~ ate a sua ad~ inicial no 10 
trimestre de 2019, pois as estimativas da Companhia pod.em ser impactadas caso certas premissa.s 
sejam alteradas em discu.ss6e.s na adoi;io pelo mere.ado. 

A diferene;t. entre o compromisso fora do balancp patrimonial ea estimativa da dfvida de alugueis do 
IFRS 16 em im6veis deve-.se principalmente a: 
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• al~o do critm.io de minima cancelAvel nos term.as do CPC o6(Rl), para razoavelmente certo nos 
term.as do CPC o6(R.2). 

• calculo do valor presente dos fluxos de alugueis no termo do CPC o6(R.2) comparado com os flUX08 
nominais do CPC o6(Rl). 

Dada a falta de uma posicio regulat6ria para os metodos de aplicacio de testes de impairment, a 
Companhia nao realizou um novo teste de impairment levando em c.onsideracio os efei.tos do CPC 06 
(R2). 

Niio ha outras normas IFRS au interpretai;Oes IFRIC que ainda niio entraram em vigor que poderiam 
ter impacto significativo sobre as demonstra¢es financeiras do Grupo. 

3 Gestio de risco 

3.1 Gestiio de risco financeiro 

As atividades do Grupo estio expostas a diversos riscos financeiros: risco de taxa de juros, risco de 
credito e risco de liquidez. 0 programa de gestio de risco do Grupo se concentra. na imprevisibilidade 
dos mercados financeiros e bu.sea minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do 
Grupo. 

A gestio de risco C realimda pela tesouraria central do Grupo, segundo as politicas aprovadas pelo 
Conselho de Administraiyio. A tesouraria do Grupo identifica, avalia e protege o Grupo contra eventuais 
riscos financeiros. 

(a) Ri8co de taxa dejuroa 

0 Grupo niio tem ativos significativos em que incidam juros. 0 resultado e seus fluxos de caixa 
operacionais sio, substancialmente, independentes das mudani;as nas taxas de juros do meres.do. 
0 risco de taxa de juros decorre de emprestimos de longo prazo. Os empr6stimos emitidos a taxas 
variaveis exp6em o Grupo ao rlsco de taxa de juros de :Owro de caixa. Os empresrimos emitidos a taxas 
fixas exp6em a Companhia ao risco de valor justo associado ! taxa de juros. A politica da Companhia C a 
de manter o maior mlmero passive! de seus emprestimos com pagamento em taxa dejuros fixa. 

(b) W..Odeeredlto 

0 risco de crew.to e administrad.o corporativamente. 0 risco de crew.to decorre de caixa e equivalentes 
de caixa, dep6sitos em bancos e instituit;Oes financeiras, bem como de exposi~ de credito a clientes do 
atacado de autOBSel'V:i~ e do varejo, incluind.o contas a receber em aberto e com administradoras de 
cart6es. F.ste risco e minimiz.ado pelo fato de grande parte das vendas da Companhia serem realizadas 
em dinheiro e por meio de c.artOes de d.ebito e credito. Com rela~ aos cheques pr&datados, sii.o 
considerados os indicatives de perdas hist6ricas no estabelecimento de uma provisio para perdas 
(impairment). 

(e) Risco de llquldez 

A previsOO de :Owro de caixa e realizad.a pelo departamento de financeiro da Companhia. F.ste 
departamento monitora as previs6es contlnuas das exig@ncias de liquidez do Grupo para assegurar que 
ele tenha caixa suficiente para atender as necessidades operacionais. Essa previsi.o leva em consid~ 
os planos de financiamento da divida, cumprimento de chiusulas, cumprimento das metas internas do 
quociente do balani;o patrimonial e, se aplicivel, exig@ncias regulat6rias externas ou legais - por 
exemplo, restricOes de moeda. 

A tabela abaixo ana1isa os passivos financeiros nio derivatives do Grupo, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao peri'odo remanesc.ente no balan~ patrimonial ate a data contratual do vencimento. 
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MenOll de Entre um e Entre doil!I e Acima de 
um ano doU BDOS cinco ano11 cinco anOll 

Em.31 dedezembro de 2017 
Fomecedores 205-373 
Emprestimos e financiamentos 62.a22 68.038 11.007 806 
Partes reJacjonadas 7-780 5.105 17.649 6.143 
Outras contas a pagar 26.211 12-'31 6.26o 

Bm.31 de dezembro de 2016 
Fomecedores 196.655 
Emprestimos e financiamentos 43.859 34-346 43.375 807 
Partes relacionadas 4.434 4.566 16.069 12.150 
Outras contas a pagar 28.3~ ;Bo 8.516 

Comolidado 

Menmde Eotreume Entred.oille Acimade 
umano doUanos cincoano11 cincoanOll 

Bm.31 dedezembro de 2017 
Fomecedores 205-373 
Emprestimoa e financiamentos 67.096 7.l-'43 28.656 6.950 
Outras contas a pagar 22.022 5-11 6.96o 

Bm.31dedezembrode2016 
Fomecedores 196.655 
Emprestimos e financiamentos 48.200 38.912 59-444 12.956 
Outras contas a pagar 28.~ 58o 8.516 

3.2 An6lise de sensUrilidade dos :instrumen.tos financeiros 

Foi considerado coma cenAri.o mais prov8.vel de se realtt.ar, na avalia~ da Administrac;P.o, nas datas de 
vencimento de cada uma das operaq)es, as curvas de merca.do (moedas ejuros) da 83. 

Dessa maneira, no cenluio provivel en wio hi impacto sobre 0 valor justo dos instrumentos financeiros. 
Para os cen8ri.os (Il) e (Ill), para efeito exclusivo de anillise de sensfbilidade, considerou-se, conforme 
determinado nas normas editadas pela CVM, uma deteriorat;io de 25% e 50%, respectivamente, nas 
variaveis de risco, ate um ano dos instrumentos financeiros. Para o cenhio proWvel, o CDI util:imdo foi 
de9,21%. 

A Companhia divulgou a exposiqlo liquid.a dos instrumentos financeiros correspondentes e certos 
instrumentos financeiros na tabela de anilise de senm.Dilidade abaixo, para cad.a um dos cenhios 
mencionados. 
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RWco 
V~o Saldoem 

Tran~es doCDI 31.12.2017 

CRI - Certificados de recebiveis ""'"do (33.672) 
imobili!rios CD! ........ 269%do (1.100) 

CD! - J.31%do (16.mJ 
CD! 

Empr6s:timo.s bancArio.s (capital de 172%do (124.294) 
giro) CD! 

(175.845) 

Equival@ncia de caixa 74%do 53.382 
CD! 

Exp-llquida [122~63l 
Efeito llqmdo - penla 

Gestiio de ri8co de capital 

ProJ!l~ de mereado 

CenOriol Cen6rio Cenario 
II m 

(38.138) (39.255) (39.814) 

(1.373) (1.441) (1.475) 

(J.8.803) (19.309) (19.562) 

(143.984) (148.907) (151.369) 

(202.298) (208.912) (212.220) 

57-020 57.930 58.385 

[~5.2zfil [152.2Bgl [15-'3·835l 
(22.815) (28.519) Ca1.a72) 

Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital sio os de salvaguardar a capacidade de continuidade 
do Grupo para oferecer retomo aos acionistas e beneftcios as outras parte.s interessadas, alem de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse CUBto. 

Para manter ou aju.star a estrutura do capital, o Grupo pode rever a politica de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas a~es ou vender ativos para reduzir, 
por ex.emplo, o nfvel de endividamento. 

Condirente com outras companhias do setor, o Grupo monitora o capital com base no ind.ice de 
alavancagem financeira. Esse indice corresponde a dfvida liquida dividida pelo capital total. 

Adivida liquida, por sua vez, corresponde ao total de emprCstimos (incluindo emprestimos de curto e 
longo prazo, conforme demonstrado no balance patrimonial consolidado), subtrafdo do montante de 
caixa. e equivalentes de caixa.. 

0 capital total e apurado atra.Ws da soma do patrim6nio liquido, conforme demonstrado no balaneo 
patrimonial consolidado, com a dfvida liquida. 

Os indices de alavancagem :financeira no Consolidado podem ser assim sumariados: 

Total dos emprestimos e financiamentos (Nota 16) 
Menos: caixa. e equivalentes de caixa (N ota 6) 

D!vida liquida 

Total do patrim6nio lfquido 

Total do capital 
fndice de alavancagem financeira. - % 

2017 

175.845 
C54.63zl 

12L208 

342.119 

16a.32z 
26 

Consolldado 
2016 

159,512 
~3·220) 

12,fi-5:!:2 

:ll'3·1~ 

~8.626 

27 
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4 lnstrumentos :financeiros por categoria - consolidado 

Ativos, conforme o ~patrimonial 
Classi:licados como Emprestimos e recebfveis 

Contas a reeeber de clientes 
Outros ati.vos 
Dep6sito.s judiciai.s 
Partes relacionadas 
Caixa e equivalentes de caixa 

Passivo, conform.e o ~patrimonial 
Classificados coma Outros passivos financeiros 

Emprestimos 
Fornecedores e outras obriga¢es, excluindo ob~es lega:is 

4.1 Estimativa do valor justo dos instrumento.s :linanceiros 

2017 ao16 

132.092 139.068 
8499 13.937 
7,791 6.656 

71,213 101.325 
53.382 33·23:1 

273.365 2~.2Z2 

2017 2016 

175,845 159.512 
205.1173 126.6:!-l 
a81.218 a~6.16z 

Pressup6e-se que os saldos de caixa e equivalentes de caixa, das contas a receber de clientes (menos a 
perda (impairment), partes relacionadas, dep6sitos judiciais, empristimos e financiamentos e contas a 
pagar aos fornecedores pelo valor contabil, estejam pr6ximos de seus valores justos. 

As presentes demonstrac;Oes financeiras niio possuem instrumentos financeiros mensura.dos ao valor 
justo. 

5 Qualidade do credi.to dos ativos :linanceiro.s 

A qualidade do credito dos ativos financeiros que nio esta.o vencidos ou impaired e avaliada mediante 
refer&J.cia as classifica.Q6es externas de crew.to (se houver), pela agencia de risoo (Standard & Poor's). 

Segue abaixo as informa.c;Oes hist6ricas sabre os indices de inadimplbcia de contra.partes: 

Controladora Comollclado 
201z 2016 201z 2016 

Coll'tas a receber de clientes 
Contrapartes com classifica~o eirterna de 

""'"10 
A-> 30.757 45.886 30.757 45.886 
A-2 1.505 1.136 1.505 1.136 
BBB+ 7.935 7.935 
BBB- 4,222 4,222 

BBB 7,930 ... 7,930 ... 
A-1+ 3,049 1.058 3,049 1.058 
BB+ ... 185 

47.648 S{;.936 47.648 56.936 

Contrapartea sem. classfficai;io 
externa de credito 

Grupo2 43.285 60.343 43,285 60.343 
Grupo a 36.J..!52 21.~ 36.1.!52 21.~ 

79444 82.132 79444 82.132 

Total de contas a receber de clientes 12z.022 1;)2.068 12z.222 112·068 

30 de6o 



6 

Companhia Sulamericana de Distribui\iio 

Notas expllcatlvas da admlnistra~o ils demonstra~ 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reaD, exeeto quaodo indieado de outra forma 

Cootroladora 
201z 2016 

Conta-commte, dep6sitos bancarios ea~ 
B 9.799 11,001 

BB- 222 
A-2 28.201 5,473 
Sem cJassifica9'o (1.083) 9.3Lj 

az.L12 21i-~ 
Demais contas a receber 

Grupo2 z.a1a l.3.a2z 

z.al.8 q.a2z 
Emprestimos plll'll partes relacionadas 

Grupo2 3.005 316 

a.OO:;i ;p6 

Grupo 1- novas clientes/partes relacionadas (menos de seis meses). 

Consolidado 
201z 2016 

9.799 11.062 

1497 
28.201 5473 
(1.102) 9.313 

as12li 2.i;j.~8 

z.a1a l.3·23Z 

z.a1a 1.1·2al 

a.005 2 

a.oo:z 2 

Grupo 2 - Precat6rios/clientes/partes relacionadas existentes (mais de seis meses) sem inadimpl@ncia 
nopassado. 

Grupo 3 - Precat6rios /clientes/partes relacionadas ex:istentes (mais de seis meses) com a1gumas 
inadimpl@ncias no passado. Todas as inadimpl@ncias foram totalmente :recuperadas. 

Caixa e equivalentes de caixa 

Cootroladora Cmutolidado 
201z 2016 201z 2016 

CaD<a 1.667 1.348 1.667 1.348 
Numeririos em transito 14-576 6.794 14.576 6.794 
Bancos conta mm>imento .... ,. 6496 6.670 ..... 
Apl~ financeiras (i) 31.~ 12·2 23 a1.~ 12·2 23 

~-~82 ~~-~1 ~·~Z ~~·22° 

(i) Siio ap~ em rend.a :6xa indexadas pela ~media de 50% a 98% do CDI, estio sujeitas a 
~ insignificantes de valor justo e podem ser resgatadas imediatamente sem penalidade dejuros, 
cuja inteniwSo da administrac;io e fazer uso destes recursos no curto prazo. 

7 Contas a receber 

Controladora Consolidado 
201z 2016 201z 2016 

Circolante 
Admi:nistradoras de cart5es (a) 36.158 45.969 36.158 45.969 
Administradora de cart.Des - partes relacionadas 27.886 17.271 27.886 17.271 
Choques P'°-datadoo 15°967 26.614 15°967 26.614 
Contas a receber de fornecedores (b) 29.612 29.129 29.612 29.129 
Contas a receber de fornecedores - relacionadas ••• 3o8 ••• 308 
Cartio alimenW;Bo 6.861 12.831 6.861 12.831 
Cartio alimenta;io - partes relacionadas 8.571 4.517 8.s:n 4.517 
Contas a receber de clientes ,.,. 1.078 .. ,.,. L078 
Dutro• 2.007 1.379 2.007 1.379 
Outros - partes relacionadas '° •z '° ~ 

Subtotal 128.042 139.163 133,042 139.163 
Provis8o para devedores dovidosos CWio) (25) CWio) (25) 

12z.222 1.12·068 q2.222 1.12·068 
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Nlo clrcolante 

Contas a receber de clientes (c) 

Consolidado 
--~·~0~1~7 2016 

s.zoo 
(a) Administradoras de cartOes: As o~ de cartio de crew.to sio recebidas normalmente dentro de um 

prazo de aproximadamente 30 dias. 

(b) Contas a receber de fornecedores: este saldo e proveniente de ac.ordos comerciais gerados atrave& de 
transalj'Oes correntes entre o Grupo e seas fomecedores e baseadas, principalmente, no volume de 
compras. 

(c) Relativo a vend.a A terceiros do im6vel da controla.da Incomer, conclufda em 12 de dezembro de 2017 
onde foi estabelecido nova loja da Companhia, localizada na Av. Arquiteto Nilda Ribeiro, Maring&.-PR. 

8 

As contas a receber t&n a seguinte com~ por id.a.de de vencimento: 

CoDlrobulora Comiolidado 
2017 20'6 201z 2016 

A ""'oor 104.050 132.623 109.050 132.623 
Vencid.os ate 30 dias 8.738 5.331 8.738 5.331 
Vencidos de 31 a 60 dias w.933 681 10.933 681 
Vencidos de 61a90 dias 3.233 268 3.233 268 
Vencid.os de 91a120 dias 94 77 94 77 
Vencid.os acima de 121 dias 994 183 22'1 18;;1 

128.042 1.12·16a 1.1a-~2 112.16a 

As movimentai;Oes na provisio para devedores duvido.so.s de contas a receber de clientes do Grupo sio as 
seguintes: 

Controladora ComolidadD 
2017 2016 ao1z 2016 

Em111dejaneiro (95) (1.831) (95) (1.831) 
~ deprovisio (855) (8ssl 
Bailm de contas a receber 1.236 1.za6 

Em 31 de demnbro (250) '2il '2~oJ ~J 

A constituic;io e a baixa. da provisio para contas a receber impaired foram registra.das no resultado do 
exerclcio como "outras despesas". Os valores debitados ii conta de provisio sio geralmente baixados 
quando nio ha expectativa de recupera~o dos recursos. 

A exposii;io maxima ao risco de credito na data de apresentai;io do relat6rio e o valor contabil de cad.a 
classe de contas a receber mencionada acima. 

llstoques 

Controladora Comolidado 
201z 2016 201z 2016 

Mercad.orias para revenda 190.917 173.883 190.917 173.883 
Estoques em pod.er de terceiros • 4 • 4 
Mercadorias para trocas (i) 2-505 987 2.505 987 
Mercadorias em triinsito 5,795 2.990 5.795 2.990 
Terrenos - Incomar 17.899 16.s65 
Dutro• 1.294 1.036 L294 1.036 
Ajuste a valor presente (2,319) (2464) (2-319) (2464) 
Provis5es para perdas nos estoques (ii) [L236l [2~'Hll [1·236l [2~1l 

126-~8 1~.82~ 2!;1·1.!iZ 120.~6o 
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Companhia Sulamericana de Distribui\iio 

Notas expllcatlvas da admlnistra~o ils demonstra~ 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reaD, exeeto quaodo indieado de outra forma 

(i) Sio iten.s que nio estio em condii;Des de venda que retornam ao centro de distribuit;io com troca 
prevista pelos contratos de fornecimento. 

(ii) As provisOes para perdas nos estoque.s siio compostas pela combin~o de dois principais fa.tores de 
desvalorizafVio coma segue: 

9 

Hi algwnas negociafjOes com fomecedores, que permite a Companhia devolver os pnxlutos a 
fomecedores, denominado e segregado "estoque de produtos de trocas", basicamente e composto por 
produtos vencidos, dani:ficados e baixo giro, quando segregados ficam aguardando a retirada e 
consequente ind.eniz.ac;io, devido a probabilidade de nio 0001.Tet" o ressarcimento, constitui-se a 
provisi.o. 

0 ram.a de ativida.de varejista esbi sujeito a um processo de perdas de estoque, provenientes de sua 
~ Baja por furtos, deteriorat;io, pereclveis entre outras, este processo e previsto e reconhecido 
inclusive pela RFB (Receita Federal do Brasil). que p~ um percentual aceitlwel para dedutibilidade 
deste tipo de perdas e baseado no hist6rico dessas perdas e, a Companbia constitui provisiio que em 
media esti abaixo do patamar reconhecido pela RFB para o varejo. 

Os terrenos registre.dos na subsidifilia. integral Incomer estio diretamente relacionados a im6veis para 
comercializai;io com investidores dentro do padrio usual de negociai;Qes do setor imobilihio e 
encontram-se registrados pelo custo de aquisi~o ou valor de mercado, dos dois o menor. 

W'ao M. &nus ou gravames sabre os estoques. 

As moviment~ na provisio para perdas nos estoques do Grupo sio as seguintes: 

Con-ladora Consollclaclo 
201z 2016 201z 2016 

Em 1° de janeiro (2.541) (2.336) (2.541) (2.336) 
Consti~ de provi.s8o (205) (205) 
Revers5.o de provisio 6o5 605 

Em 31 de der.embro ~L2~6J ~ ~1·2~6J ~ 

Outros ativos 

Conttoladora Consolidado 

Cllcolante 2012 2016 2012 2016 
Valores a ressarcir (i) .. ,.., 3.142 .. ,.., 3.142 
Ressarcimento de terceiros 73 "' 73 "' Despesas do exerclcio seguinte 1.520 2.244 1.520 2.244 
AluguC.is a receber 403 385 403 385 
Investim.entos bancBrio.s (cotas de capital) 388 362 388 362 
Ou- 2 2 2~ 30 

6.15,.l 6.212 6.122 6.220 

~ao circolante 
Adiantamento de alogoeis LB25 1.975 1.825 1.975 
Impastos a recoperar L153 1.153 1.153 1.153 
Empr{istimos a receber 316 318 
Seguros a apropriar 1.563 2.159 1.563 2.159 
Co""""'8 ~2 311 ~2 311 

~.980 5·2~ ~.g8o 5.600 
11.q~ 12.q~ 11.1iZ 11.820 

(i) Referem-se a desembolsos por pagamentos de despesas pertencentes aos antigos acionistas da rede 
adquirida AmigioLins, que seriio amortizados com os valores retidos para pagamento confonne descrito 
na (Nota 22). 
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Companhia Sulamericana de Distribui\iio 

Notas expllcatlvas da admlnistra~o ils demonstra~ 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reaD, exeeto quaodo indieado de outra forma 

10 Tftulos pUblicos estaduais 

Co:otroladora e CmJsoHdado 

____ 2,,0,,,•"'z 2016 
Valor de :face dos precat6rios adquiridos 
(-) Des8gio obtido na aq~ dos precat6rios 
(-) Provisiio para perdas na realiza~o dos precat6rios 

13.745 
(7.844) 
(5.901) 

:14.995 
(8.694) 
(6.301) 

Para os demais tftulos precat6rios, wja administrac;io possui dUvidas sabre sua recuperabilidade, ~ 
constitufda provisio para perda da totalidade do seu valor. 

Em111dejaneiro 
Genho 
AtuWaoio 
Reversio des6gio 
Provis8o para perdas 
BaDw 
Compens~o 

Em 31 de dezembro 

Controladora e Coll801idado 
2017 2016 

500 
402 322 
850 564 
400 (280) 

(1.652) (120) 
~286) 

Durante o an.a de 2017, a Companhia recebeu precat6riosjunto ao Govern.a do Estado do Parani no 
montante de R$ 2.250, sendo que parte deste montante valor de R$ L250 de principal, e R$ 1.000 de 
atualizac;io monetaria. 

0 imposto de rend.a e a contnlruic;io social diferidos sio calculados sabre os prejufzos fi.scais do impasto 
de renda, a base negativa de contribuic;io social e as correspondentes difereni;as temporirias entre as 
bases de c8J.culo do impasto sobre ativos e passivos e as val.ores cont6.beis das dem~ 
:6.nanceiras. As aliquotas desses impastos, d.efinidas atualmente para determinac;iio dos trfbutos 
diferidos, sio de 25% para o impos:to de renda e de 9% para a contribuic;iio social. 

Impastos cliferidos ativos sio reconhecidos na extensio em que seja proviivel que o lucro futuro 
tnbutivel esteja disponivel para serutilimdo na c.ompensai;io das diferen-;as tempori.rias, com base em 
proj~ de resulta.dos futuros elabora.das e fundamentadas em premissas internas e em cewllios 
econ6micos futuros que podem, portanto, sofrer alteraQOe.s. 

Os valores para compensaljjio future. sio os seguintes: 

Controladora Cmuolidado 
201z 2016 201z ~ 

lmposto diferido atlvos - Pftdubo &cal e Base negatlva 
Ativo de impasto diferido a ser recuperado em ate 12 meses 2.967 4487 2.967 4.487 
Ativo de impasto diferido a ser recuperado ap6s 12 meses 23.4L1 16.:ztj6 2.'3~1.'3 ~ 

26.380 21.243 26.380 21.243 
lmposto diferido lllivos - Diferenlj8J!il tempor6riu 
Ativo de impasto diferido a ser recuperado em ate 12 meses 12.450 5.980 12450 5.980 
Ativo de impasto diferido a ser recuperado ap6s 12 meses 16.580 22.aaa 16.!,j80 ~ 

29.030 28.313 29.030 28.a13 
5!2·410 42·5~ 55~10 ~ 

Impasto diferido pu!dvos 
Passivo de impasto diferido a ser realizado em ate 12 me8eS (2.916) (1.145) (2.916) (1.145) 
Passivo de impasto diferido (igio) (:z!!.822J c~.52z> (~.822) ~ 

(81.z451 (68.~ (81.7:4fil ~ 

~26.aa~ ~12.116J ~26.aa~ ~ 
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Companhia Sulamericana de Distribui\iio 

Notas expllcatlvas da admlnistra~o ils demonstra~ 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reaD, exeeto quaodo indieado de outra forma 

As parcelas registradas no nio circulante tem as seguintes expectativas de realiza~o: 

Ano Controladora Comolidado 
2017 2016 201z 2016 

2018 11-514 11-514 
2019 10437 12.665 10437 12.665 
2020 12.320 14-910 12.320 14.910 

Ap6a2021 17.236 1z.2.36 

To1al 32·923 32.0!!2 ~2·923 32.0!!2 

0 valor oontabil do ativo fiscal diferido e revisado periodicamente e as projec;Oes que os suportam sio 
revisadas anualmente, caso haja fa.tores relevantes que venham a modi:ficar as proj~ 

A movimentat;io dos ativos e passivos de impostos diferidos durante o exerclcio, sem levar em 
consid~o a com~ dos saldos ea seguinte: 

Controladora e Consolidado 
Prajufzoo 

ProvUaea m.,.;, Total 
Ativo de imposto diferido 

Em.1° de dezembro de 2016 (27.381) (21.007) (48.388) 
(Creditado) debitado A demo~ do resultado (232) (2.'36) (L168) 

Em 31 de dezembro de 2016 (28.313) (21.243) (49.556) 

(Creditado) debitado a dem.onstra~o do resultado {Z!zl {5·1.3zl {5.8~} 

Em 31 de der.embro de 2017 ~22.0j;IOJ ~26.j;18oJ ~~10J 

Contro1adora e Cmuolidado 

Amortlza<Ao ~ ...... 
fiscal do~ valorjU8to OUtroo Total 

Passivo de imp05lo diferido 
Em.1° dedezembrode2016 52-553 3.128 .... 56.327 
Debitado (ereditado) 8. demonst~ do 

remtltado 12.Z23 '5-lol •• 12-l~l 

Em 31 de dezembro de 2016 65.346 2.598 728 68.672 

Debitado (ereditado) A d.emonstrai;io do 13483 (5ao) 120 13.073 

""""""° 
Em 31 de dezembro de 2017 ?8.822 2.068 ... 81.zt.j -- Percentual de Saldoem Awnento Equivalenda Saldoem 

uartieioa~o 3.1[12[2016 decaollal i!!!trlmonlal 3.1{u.[2012 

Incomar Empreendimentos 
Imobili!rios 99,99% 25498 ... ,. 1.565 36.040 

Tolal 2:i~28 s.2~ Lli6li ~6-~o 
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Companhia Sulamericana de Distribui\iio 

Notas expllcatlvas da admlnistra~o ils demonstra~ 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reaD, exeeto quaodo indieado de outra forma 

As movimentaQOes ocorridas durante o anode 2017 e 2016 na conta de investimentos da controladora. 
estio abaixo apresentadas: 

Em i2 de janeiro 
Eqnival&icia patrimonial 
Awnento de capital - controladora 
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital 

Em 31 de dezembro 

25.86o 
1.565 

25.974 
(276) 

8.977 
---~('~-·~··~) -----

36.040 25.492 

0 quadro abaixo apresenta um resumo das informa9.)es financeiras das controladas (principais e com 
partici~ nio controladora relevante). 

Balam;o patrlmonlal ohtt~co 

Controladu 

Direta -Inoomar ~es 
2017 2016 2012 2016 

Circulante 

"""' 27.586 16.675 5.031 4.571 
Passivo ,3.ZZ!J '~ (5.230} ~-~l 

A:tivo (passivo) cireul.ante liqoido 23.815 16.603 1 4 

Nio cireulante 

"""' 12.228 8.900 31.836 36.015 p"""° (1.008) {28.~8) {33.039) 
A:tivo nio circulante Hqoido 12.228 7.8g2 2.938 2.976 

Patrim6nio llqoido 36.043 24495 2.939 2.980 
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Companhia Sulamericana de Distribui1;iio 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~s 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em mllhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

13 Imobilizado 

Controladora 

H6velse MAqulnase Comp-.lonls e ImobDizado em 
Terrenoo utensllios eauiDamentoB Edifi~es Vefculos ueril'erieos Benfeitoriu andamento Outros Total 

Em 31 de dezembro de 2015 
Saldo inicial 5.204 22- 44.119 41-538 2.247 5-547 36.059 5.967 2479 165.604 
Aquisi~ S79 4.829 21 1.782 2.250 35 9496 
Projetos em andamento 7.767 7.767 
Bab<as (69) (1;88) (357) (48) (1.062: 
~ 70 447 1.992 3.419 (5.928) 
Valorjusto 
Depreciact&o (2.759) (5.6~ (1.621) (!i44) (1.776) (6.111) (2.3~ (18.66o' 

Salclo contabil, l.iquido 5.20~ 20.265 ~-122 32·238 l.ZQa z.l.8s 35·5!?2 z.so6 2.280 163.~5 

Em 31 de dezembro de 2016 
Custo 5.204 35.786 75.973 43.947 6.822 15.114 71.615 7.806 3.730 265.997 
~ acu.m.ulada (1..'2-522) (32.z§2) ~.OQ2) (5.120) (z.22 5> (36.~5) (1~ (102.s~· 

Saldo contabil, liquido ~·2~ 20.26~ ~~·121 ~2-~8 l,'22 ,.182 ~~-~~ ,.8o6 2.281 16~·~1 

Em1odejaneiro de2017 

Saldo inicial 5.204 20.264 43.191 39.938 l.']02 7.189 35.570 7.8o6 2.281 163.145 

Aquisi~ 3.872 10459 292 28 2.241 7.966 1.300 26.158 
Projetos em andamento (i) 9.o69 9.069 
Bab<as (1.310) (420) (599) (39) (480) (2.848) 
~ 9 7.806 (7.806) (9) 
Valorjusto 
Depreciac;iio (2.22zl (5.220) (1.~o) (!i40) (1.78fi) (5.2za) (26zl (18.223) 

Salclo contabil, liquido 3.8!M 20.212 ~.2ZQ a8.6oo 1.~ z.165 ~1:3!?z 2-0!?2 3-!3°5 1~.za1 

Em 31dezembrode2017 
Custo 3.894 38.533 64.968 44.239 6.787 15.951 87.a87 9.069 5.021 295.849 
~ acu.m.ulada (1z.6~ (az.628l (5.632} (5.~5J (8.zl!6) ~2.020} (1.Z!6l (112.118} 

Saldo contabil, liquido ~·8tJi 20.212 :i·2~ ~8.600 1.~ ,.16~ ~'ii~~ 2·0~ ~10~ 1~.~1 

Taxa media de deprecia~ % ao 4 
ano 16 8 25 25 7 6 

(i) Trata-se de projetos em andamento que seriio capitalizados ap6s a entrada em operac;iio. 
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Companhia Sulamericana de Distribui1;iio 

Notas explicativas da administra~o as demonstra~s 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em mllhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Consolidado 

MOveise lllAquinas • Computadoreo • Imobilim.do 
Terrenos utensfllos !!JuiDPmentos lldlficaelles Ve1culos J!erif&icoS Benfeitorias em andamento Outros Total 

Em 31 de dezembro de 2015 
Saldo inicial 13.227 22.444 44.119 41.538 2.247 5-547 36.059 6.092 2.479 173.752 
Aquisi~ 832 579 4.829 21 1.782 2.250 (16) 35 10.312 
Projetos em andamento 7.950 7.950 
Borixas (69) (588) (357) (48) (5.928) (1.062) 
Transfer&lcias 70 477 1.992 3419 
Deprecia<;lio (2.252} (lj.615} (i.621} (<44) (1.zzfil (6.111} (2.l~l (18.66ol 

Saldo contabil, lfquido !d·052 20.265 ~1.122 a2-2as 1.ZQ3 z.1aa 35·5~ 8.028 2.280 1zg.~2 

Em 31 de dezembro de 2016 
Custo 14.059 35.786 75-973 43.947 6.822 15.114 71°615 8.098 3.730 275.144 
Depreciai;io acumulada (t.12.522} u2.za22 ~-002} ~.120} tz.2~ ~6-~ll (ld!12l (102.8~ 

Salclo contibil, liquido !d·0 52 20.2~ ~-121 a2·2a8 1.ZQ2 z.1s2 35·5ZQ 8.028 2.281 1~-~2 

Em 10 dejaneiro de 2017 
Sal do inicial 14.059 20.264 43.191 39.938 1.702 7.189 35.570 8.098 2.281 172.292 
Aquisi~ 3.872 10459 292 28 2.241 7.966 1.300 26.158 
Projetos em andamento 9.069 9.069 
Borixas (3.640) (420) (599) (39) (480) (292) (5470) 
Transfer&lcias 9 7.806 (7.806) (9) 
Depreciac;io (2.222) (5·220} (1.630} (M2l (1.z§5l (5·2zfil (2~ (lB.223} 

Saldo contibil, liquido 10.~12 20.212 ~·2'2 a8.6oo l,~ z.16~ ~~·~~ 2.062 ~·~o~ 18~.2.~ 

Em 31 de dezembro de 2017 
Custo 10.419 38.533 64.968 44.239 6.787 15.951 87-387 9.069 5.021 302-374 
Depreciai;.io acumulada (lz.61~ taz.§28l tfi.632} t5·§i.~ (8.Zfil!l t£:.020} tl.Z!6l t112.11B} 

Saldo contibil, liquido 10.~12 20.212 !JZ·2Z2 a;B.600 1.~ z.165 i~-.1~ 2.062 a·a05 1Ba.2.~6 

Taxa media de depreciac;;io % ao 
ano 16 84 25 25 7 6 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

0 montante de R$ 18.793 (2016 - R$ 18.660) referente a despesa de depreciat;iio foi reconhecido no 
resultado em "Despesas com vendas" e "Despesas gerais e administrativas". 

0 montante de R$ 9.069 em 2017 registrados como imobilizado em andamento refere-se a 
investimentos que ainda niio entraram em operat;iio, que dentre outros projetos siio representados pela 
contrut;iio da Loja Gastiio no valor de R$ 4.519 ea reforma da Loja Birigui no valor de R$3.269. 

0 CD de Paic;andu, velculos e maquinas e equipamentos incluem os seguintes valores nos casos em que o 
Grupo e arrendat8.rio em uma operat;iio de arrendamento financeiro: 

Custo - arrendamentos financeiros capitalizados 
Deprecia~o acumulada 

Saldo contabil, liquido 

Controladora 
2017 

43.138 
(s.498) 

37.640 

2016 

42.847 
(4.330) 

38.517 

Consoli dado 
2017 

43.138 
(5.498) 

37.640 

2016 

42.847 
(4.330) 

38.517 

0 Grupo arrenda diversos veiculos e maquinas, segundo contratos de arrendamento financeiro niio 
cancelaveis. Os prazos dos arrendamentos sao de tr& e dez anos e a propriedade dos ativos e do Grupo 

14 Compromissos com arrendamento mercantil operacional (consolidado) 

A Companbia arrenda na modalidade de arrendamento mercantil operacional, diversos pontos de 
varejo, onde se localizam suas unidades. 0 prazo medio dos contratos de arrendamento e de 120 meses. 
A maioria dos contratos de arrendamento e renovavel no termino do periodo de arrendamento a taxa de 
mercado. 0 custo memo mensal com arrendamento mercantil operacional e de R$ 3.791 (2016 -
R$ 3.610). 

Os pagamentos futuros totais minimos de arrendamento, ja firmados e nao cancelaveis, sao: 

Consolidado 

Menos de um ano 
Mais de um ano e menos de cinco anos 
Mais de cinco anos 

2017 

34.217 
172.699 
246.546 

453.462 

2016 

30.739 
124.127 
260.251 

:4~·nz 
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Companhia Sulamericana de Distribuif;io 

Notas explicativas da administrat;iio as demonstra,.Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em mllhares de reals, exceto quando indicado de outra forma 

15 Intangivel 

(a) Composit;iio e movimentat;iio 

Intanglvel 

Em 31 de dezembro de 2015 

Adi¢es 
Bailras 
Amortizac;io 

Em 31 de dezembro de 2016 

Adi¢es 
Bailras 
Amorti7.a~o 

Em 31 de dezembro de 2017 
Taxa media de amortizai;io 96 ao ano 

Agio 
(i) (ii) 

302.658 

302.6§8 

302.6§8 

Marcas 
registradas 

352 

277 
20 

Softwares 
2.005 

203 

(630) 

1.§78 

684 
(28) 

C646) 

1.§88 
20 

Controladora e Consolidado 
Fundode 
eomercl.o Luvas Outros Total 

2.02~ :z.360 1.60~ a1~.023 

203 

(1.'l2) '321.il (i:Jz) (1.606) 

1-~~ ~-oa-l 1.1~ a12.6zo 

684 
(28) 

(1.'l2) '321.il (i:Jz) (1.:;;lz) 

1.816 ~·:z!O zao a11.m 
5 5 20 

0 montante de R$ i.548 (2016 - R$ 1.606) referente a despesa de amortizao;iio foi reconhecido no resultado em "Despesas com vendas" e "Despesas gerais e 
administrativas ". 

(i) Em 2010, a Companhia incorporou a totalidade das ac;Oes da Cidade Cano;iio e da Evora, cuja relao;iio de troca foi realizada a valores de mercado. A CSD 
apurou um {igio, cujo fundamento econ6mico foi pautado com base na expectativa de rentabilidade futura da Cidade Cano;iio e da Evora. 

0 fundamento econ6mico do agio foi mensurado por empresa independente e refletido por meio de laudos de avaliao;iio elaborados com base no fluxo de 
caixa descontado projetado ao longo de um periodo de sete anos. Esta incorporao;iio proporcionou a expansiio conjunta das operac;Oes da Cidade Cano;iio e 
Evora, aumentando sua releWncia e consolidao;iio no mercado brasileiro, alem de importantes ganhos em efici@ncia administrativa, maior flexibilidade no 
gerenciamento dos neg6cios ea centralizao;iio no gerenciamento das incorporadas. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

Foi efetuado registro de ativos intangiveis gerados por intermedio do relacionamento com os clientes de 
cada wna das marcas. Este ativo intangivel esta sendo amortizado linearmente entre o periodo de 4 a 9 
anos, de acordo com o laudo de avalia~o e estudo efetuado. 

(ii) Em 2014, a Companhia adquiriu a rede de Supermercados Amigiio apurando um agio gerado pela 
expectativa de rentabilidade futura no valor de R$ 73.861, decorrente da aquisi~o de participa~o do 
capital do AMIGAO. 

(b) Testes do agio para verificac;iio de impairment 

Anualmente, a CSD efetua a avalia~o do valor recuperavel do agio contabilizado, de acordo com o 
Pronunciamento Contabil CPC 01/IAS 36. Dessa forma, a administra~o avalia o valor recuperavel do 
agio considerado no nivel da Unidade Geradora de Caixa (UGC) - Varejo, que e determinado com base 
nas projec;iies das Lojas que utilizam as bandeiras "Supermercados Cidade Can~o", "Amigiio 
Supermercados" e "Supermercado Sao Francisco" que tambem corresponde ao segmento reportado. 
Esses cfilculos usam projec;Oes de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contnbui~o social, 
baseadas em ori;amentos financeiros aprovados pela administra~o para um periodo de cinco anos. Os 
valores referentes aos fluxos de caixa posteriores ao periodo de cinco anos foram extrapolados com base 
nas taxas de crescimento estimadas. A taxa de crescimento niio excede a taxa de crescimento media de 
longo prazo do setor. 

0 modelo econ6mico-financeiro calcula as receitas por meio das principais linhas de neg6cios , ou seja, 
faturamento das lojas atuais, considerando as premissas de crescimento, custos e despesas operacionais, 
a partir de projec;iies de caixa provenientes de ori;amentos financeiros aprovadas pela Alta 
Administra~o para os pr6ximos 5 anos e incluem o valor de perpetuidade. A taxa de desconto aplicada 
no modelo econ6mico - financeiro e de 16,38% e considera um crescimento de 4,01% para os fluxos de 
caixa que excedem o periodo de 5 anos. 

Como resultado dessa analise, niio foi identificada necessidade de registrar provisiio para redu~o ao 
valor recuperavel dos ativos. 

Foram construidas duas analises de sensibilidade: a) varia~o positiva de ate 10% na taxa de desconto 
utilizada e demais variaveis constantes e b) varia~o positiva de ate 10% na taxa de desconto utilizada, 
decrescimo de ate 10% no resultado do Ebitda projetado e demais variaveis constantes. Como resultados 
dessas duas analises de sensibilidade, niio foram identificadas necessidades de registrar provisiio para 
redu~o ao valor recuperavel desses ativos. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

16 Emprestimos e financiamentos 

Controladora Co11Bolidado 

Circulante 
Emprestimos bancarios (i) 
FINAME - Financiamento indnstrial (ii) 
Obrigai;Oes de arrendamento financeiro (iii) 
CRI - Certificados de recebiveis imobiliiuios (iv) 

Nli.o circulante 
Emprestimos bancarios (i) 
FINAME - Financiamento indnstrial (ii) 
Obrigai;Oes de arrendamento financeiro (iii) 
CRI - Certificados de recebiveis imobiliiuios (iv) 

Total dos emprestimos e financiamentos 

2016 

Emprestimos banciuios (i) 109.820 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 11.010 

Obriga¢es de arrendamen1o financeiro (iii) 1.55z 
122.aaz 

2016 

Emprestimos banciuios (i) 109.820 
FINAME - Financiamento industrial (ii) 11.010 

Obriga¢es de arrendamen1o financeiro (iii) 1.557 
CRI - Certificados de receblveis imobililuios (iv) az.125 

152.512 

2017 2016 2017 2016 

57.595 40.617 57.595 40.617 
4.350 2.786 4.350 2.786 

377 456 377 456 
1·ZZ1 1·311 

62.322 43.859 67.096 48.200 

66.699 69.203 66.699 69.203 
12.429 8.224 12.429 8.224 

723 1.101 723 1.101 

28.828 a2.z81 

79.851 ,S.528 108.z12 111.312 

!12.lZJ 122.a8z lz:j.84lj ll22·l212 

C.Ontroladora 

Capta~o - Juro.s Juros Amortiza~o -
principal Provisio Pasos ]!rinciJ!!!! 2017 

59.785 17.139 (16.662) (45.788) 124.294 
8.687 i.316 (1.316) (2.918) 16.779 

16 (16) (i:;zJ 1.100 

68.1E 18.1Z! (1z.221) (i2.163) 112.123 
C.Onsolidado 

Capta~o - Juro.s Juros .Amortiz~o -
principal Provisio Pai<os principal 2017 

59.785 17.139 (16.662) (45.788) 124.294 
8.687 i.316 (1.316) (2.918) 16.779 

16 (16) (457) 1.100 
3.006 (2.JZ!) (i.088) a.'3·6E 

68.1E 21.1zz (20.36:;) (.;J.2!;1) 1z5.B45 

(i) Os emprestimos hancarios tern vencimento ate 2020, sendo garantidos pela carteira de recehiveis de 
cartao ea~ dos acionistas. A taxa media de capta<;iio de emprestimos em 2017 foi de 172% do CDI. 

(ii) Os financiamentos na modalidade FINAME tern como garantias dadas, as maquinas e equipamentos 
financiados. 

(iii) As ohriga.,Oes de arrendamento sao garantidas por meio de aliena<;iio fiduciftria dos hens 
arrendados. A totalidade destes hens e reconhecida como ativo imohilizado da Companhia sofrendo a 
deprecia<;iio normal de acordo com a sua expectativa de vida 6.til economica. 

(iv) Certificados de recehiveis imohili8rios (CRI) 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

Em 21 novembro 2013, a controlada Pighes Empreendimentos Imobilii\rios Ltda emitiu certificados de 
recebiveis imobilii\rios no valor de R$ 34.000, garantidos na sua totalidade pela controladora CSD. Os 
recursos obtidos por meio da emissiio foram utilizados para a constru\;iio de sen Centro de Distribui\;iio 
localizado na cidade de Paic;andu Estado do Parani\. 

Os certificados siio atualizados monetariamente pela varia\;iio acumulada do indice de prei;o ao 
consumidor amplo (IPCA). 

0 pagamento da primeira parcela ocorreu em 7 de outubro de 2014, no total de 110 parcelas mensais a 
findarem em 10 de novembro de 2023. 

Descri~o 

Certificados de recebiveis imobiliarios 
Juros sobre CRI 

Total 

Circulante 
Nao circulante 

2017 

33.672 
6.999 

40.671 

4.774 
28.892 
33.671 

Co11Bolidado 

2016 

37.125 
2·3ZO 

46.495 

4.341 
32.z81 
37.125 

AB parcelas dos emprestimos e financiamentos registradas no niio circulante tern os seguintes 
vencimentos: 

Ano Controladora Co11Bolidado 

201z 2016 201z 2016 

2018 34.346 38.912 
2019 55.375 39.737 60.480 44.722 
2020 12.662 4.445 18.147 27.678 

Ap6s2021 11.811 ao.122 

Total 
79,851 78.528 108.749 111.312 

Fornecedores 

Controladora Consolidado 

201z 2016 201z 2016 

Fomecedores de mercadorias 197.988 191.939 197.988 191.939 
Fornecedores de hortifrutigranjeiros 5.718 3.914 5.718 3.914 
Fornecedores de produtos de consumo 2.883 2.810 2.883 2.810 
Ajuste a valor presente (1.218) (2.013) (1.218) (2.013) 
Outras contas a pagar 2 2 

20fZ·aza 126.6~ 20:2.aza 126.6~ 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

0 contas a pagar corresponde principalmente ao saldo em aberto com fornecedores. Neste grupo de 
contas, incluem o contas a pagar que os fornecedores t@m transferidos para institui¢es financeiras 
como parte de programas de conv@nios sem direito de regresso, inclusive. Nao existe qualquer diferem;a 
substancial na natureza ou nos termos das responsabilidades antes e depois das transa¢es de 
conwnios. 

0 Grupo intermedia entre os fornecedores e as institui¢es financeiras a antecipai;iio das faturas do 
contas a receber dos fornecedores com o Grupo decorrentes da venda de mercadorias e servio;os. A 
dlvida com o fornecedor flea registrada na mesma rubrica do balano;o patrimonial porque niio tern 
diferem;a de natureza e de condi¢es de prazo de pagamento antes e depois da antecipai;iio. 

0 Grupo recebe uma comissao por este servicyi, a receita obtida com estas opera¢es de risco sacado em 
2017 foi R$ 2.041 (2016 - R$ 846), o montante das opera¢es em aberto em 31 de dezembro de 2017 era 
de R$ 35.345 (2016 - R$ 26.586). 

Impostos e contribuic;Oes a recolher 

Controladora Consolidado 

201z 2016 201z 2016 
Circulante 

!CMS a recolher 18.051 14.866 18.051 14.866 
PIS e COFINS sobre faturamento a recolher 488 24 512 
IR e CSLL a recolher 691 204 
IRRF de terceiros a recolher 78 101 78 101 
INSS s/ servi~s de terceiros a recolher 14 7 14 7 
Outros tn'butos a recolher ioz 82 z51 2Z 

18.250 15.551 12.609 15.787 

Parcelamento de impostos 

Controladora Consoli dado 

2017 2016 2017 2016 

Circulante 
Principal 2.696 1.711 2.696 1.711 
Multa ejuros 1.268 805 1.268 805 

3-264 2.516 3.264 2.516 

Niio circulante 
Principal 5.590 8.447 5.590 8.447 
Multa e juros 1.281 1.236 1.281 1.236 

6.8z:! 10.383 6.8z:! l0.383 

Total de parce!amento de impostos 10.835 12.899 10.835 12.899 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

0 quadro abaixo indica as movimentac;Oes de consolidac;lio dos parcelamentos de !CMS e transferencias 
dos precat6rios utilizados no Termo de Pedido de Parcelamento formalizado no exerc!cio, demonstrando 
a variac;lio ocorrida no exerclcio: 

Controladora Consolidado 
201z 2016 201z 2016 

Em 11idejaneiro 12.899 17.376 12.899 17.376 

Adi~o por adesio parcelamento 5.659 5.659 
Bab<a de parcelamentos/pagamentos (8.273) (4.822) (8.273) (4.822) 
Atualiza<;io 550 1.331 550 1.331 
Compensa~o com precat6rios (286) (286) 

Em 31 de dezembro 10.835 12.899 10.835 12.899 

All parcelas dos parcelamentos de impostos registradas no niio circulante tern os seguintes vencimentos: 

~~~~~~-=Co.:=n=tro'-"=Ia=d=o~r~a~ Consoli dado 

Ano 2017 2016 2017 2016 

2018 2.516 2.516 
2019 2.516 2.516 
2020 3.964 2.516 3.964 2.516 

Ap6s2021 2.907 2.8a5 2.2oz 2.8a5 

Total 6.871 10.~8~ 6.8z1 10.~8~ 

A distribuic;lio das parcelas registradas no passivo niio circulante esra considerando a liquidac;lio de um 
saldo representativo do valor devido, com base na homologac;lio de tftulos precat6rios dados como forma 
de pagamento no exercicio de 2015, conforme preve a Lei Estadual n° 17.082/2012. 
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Companhia Sulamericana de Distribuif;io 

Notas explicativas da administrat;iio as demonstra,.Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em mllhares de reals, exceto quando indicado de outra forma 

Provi..Oes 

Baseada na opiniao de seus assessores juridicos, a Companhia constituiu provisao para riscos em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
perdas que possam advir do desfecho de processos c!veis, trabalhistas, tributarios e previdenciarios em andamento, para aqueles casos em que o risco de 
perda foi considerado provavel, como segue: 

Consolidado 

Demais Dep6sitos Demais Subtotal 
Autos de ProvisOes Subtotal judiciais dep6sitos dep6sitos 
infrac;Ao TributBrias Civeis Trabalhistss (ii) provisiies precat6rios judiciais judiciais Tots! 

Em 1° de janeiro de 2016 88.831 33.804 561 15.317 138.513 (4.416) (2.230) (6.646) 131.867 

Adi~s 12.492 6.459 354 9.107 28.412 (74) (1.102) (1.176) 27.236 
Babras (171) (5-405) (5.576) 1.254 783 2.037 (3.539) 
Vari.acio monetaria 4.498 1.204 5.702 (552) (319) (871) 4.831 
Reverslio (z.478) (29) (2.873) (10.380) (10.380) 

Em 31 de dezembro de 2016 101.323 37.283 715 17.350 156.671 (3.788) (2.868) (6.656) 150.015 

Em 1° de janeiro de 2017 101.323 37.283 715 17.350 156.671 (3.788) (2.868) (6.656) 150.015 

Adi~s 6.551 4.898 359 11.808 (2.789) (2.789) 9.019 

Babras (338) (2.988) (3.326) 2.384 2.384 (942) 

Vari&;io monetfilia 213 3.753 785 4.751 (388) (342) (730) 4.021 

Reverslio(i) (38.095) (5.583) 242 (2.722) (46.158) (46.158) 

Em 31 de dezembro de 2017 6~·:1:11 :12.0~ 612 1z.~2~ ~2 1~-~6 c:i.1z6l ~.61~) Cz-Z21) 11~-2~~ 

(i) Trata-se da reversao de provisao por conta da adesao ao programa de parcelamento de dividas tributarias concedido pelo Governo (PERT), conforme 
detalhado na Nota 20 (a). 

(ii) 0 valor de provis6es da Controladora e de R$ 59.946, quando somados as demais provisoes R$ 359, reflete o total de provisoes consolidado. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

(a) Tributarias 

All demandas tnbutarias siio substancialmente indexadas pela SELIC, cuja taxa foi aproximadamente de 
7,10% em dezembro de 2017 (14,25% em 2016) e estiio sujeitas, quando aplicavel, a multas. 

Abaixo destacamos os principais processos tributarios provisionados pela Companhia: 

Durante o ano de 2005, a Evora, incorporada pela CSD em julho de 2010, foi autuada pela Receita 
Federal sobre inadequa<;iio na apura<;iio do Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribui<;iio 
Social sobre o Lucro Llquido - CSLL, do Programa de Integra<;iio Social - PIS e da Contribui<;iio para o 
Financiamento da Seguridade Social- COFINS ocorrida durante os anos de 2001 a 2004. 

A Companhia esta questionando este auto na esfera administrativa. 0 entendimento dos advogados 
externos responsaveis pelo acompanhamento deste processo e de que a forma de lavratura do auto de 
infra<;iio emitido pela Receita Federal niio esta adequada, pois a fonte de informa<;iio adotada pelo 
auditor fiscal foram livros fiscais niio relacionados aos impastos autuados, assim como margens de 
contribui<;iio niio aplicaveis ao ramo de atividade da Companhia. 

Esses processos estiio sendo provisionados em sua totalidade pela Companhia, assim como sen 
respectivo valor a ressarcir, registrado no grupo de contas a receber longo prazo - garantias a receber 
(Nota 28(a)), uma vez que em caso de perda, ha im6veis hipotecados fornecidos pelos antigos acionistas 
da Evora no mesmo montante da causa. 

Lastreados pelo Medida Provis6ria expedida pelo Governo Federal MP 783/2017 de 31 de maio de 2017 e 
Lei 13.496/2017 a qua! instituiu o PERT- Programa Especial de Regulariza<;iio Tributaria, a Companhia 
utilizou o parecer de sens advogados para abdicar da discussii.o administrativa no caso da dlvida federal 
COFINS pertencente a empresa EVORA, autua<;iio de 2001 a 2004, sendo todo o desembolso classificado 
no contas a receber de partes relacionadas (Nota 9), ja que a mesma sera reembolsada pelos s6cios. No 
caso da divida da empresa AMIGAO a Companhia desistiu da adesiio a Lei 12.996/2014 e aderiu a Lei 
13.496/2017 (PERT 2017). 0 demonstrativo abaixo ilustra a negocia<;iio: 

EvORA AMIGAO 
Cofins IR/CSlPISlCofins 

Valor Vencimento Valor Vencimento 

DividaPERT 37.882 8.449 
Beneficio de perdiio de juros e multas (17.473) (2.070) 
Divida llquida a parcelar 20.409 6.379 

Pare Entrada 1/5 (1.515) 31-ago-2017 (338) 31-ago-2017 
Pare Entrada 2/5 (i.515) 30-set-2017 (338) 30-set-2017 
Pare Entrada 3/5 (1.515) 31-out-2017 (338) 31-out-2017 
Pare Entrada 4/5 (i.515) 30-nov-2017 (338) 30-nov-2017 
Pare Entrada 5/5 (1.51!;) 31-dez-2017 (338) 31-dez-2017 
Entrada Total (7.575) (1.690) 

Saldo a parcelar 12.834 4.689 

145 Parcelas 89 31-jan-2018 32 31-jan-2018 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

Compoem as provisOe.s tributarias valores relativos aos riscos tributarios sobre perdas de estoques que 
correspondem a R$ 21.760 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 18.605 em 31 de dezembro de 2016), 
conting@ncias sobre acordos comerciais R$ 6.211 (R$ 3.594 em 2016) e riscos tributarios originarios da 
aquisio;iio dos Supermercadas Amigao de R$ 14.033 (R$ 14.725 em 2016). 

Ha tambem outros processos ou autua<;Oes fiscais que ocorreram no curso normal dos neg6cios. A 
Companhia, com base na opiniiio de seus advogados, considera que um resultado desfavoravel e passive! 
e, portanto, nao constituiu provisao para perdas deste montante. 0 total desses processas e de R$ 2.945 
(2016 - R$ 5.460). 

(b) Civeis 

A Companbia responde a a<;Oes de natureza civel e outras em diversos niveis judiciais. A Administrao;iio 
da Companbia constitui provisoes em montantes considerados suficientes para cobrir decisOe.s judiciais 
desfavoraveis quando seus assessores juridicos internos e extemos entendem que as perdas sajam 
provftveis. Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia discute judicialmente processos 
no montante de R$ 4.104 (2016- R$ 7.520) onde seus assessoresjuridicos reconhecem que os mesmos 
passuem risco de perda passive!. 

(c) Trabalhistas 

A Companhia e parte em varios processos trabalhistas no curso normal de seus neg6cios. Em 
31 de dezembro de 2017, a Companbia passui R$ 4.709 cujo o risco de perda foi considerado possivel 
(2016 - R$ 3.651), os quais nao estao provisionados. AAdministrao;iio com o auxflio de seus assessores 
juridicos avalia essas conting@ncias registrando provisoes para perda quando razoavelmente estimadas 
considerando as experi@ncias anteriores em relao;iio aos valores demandados. 

21 Outros passivos 

Circulante 
Contas a pagar diversos 
Contas a pagar imobilizado 
Alugueis a pagar 
Honoririos e servi<;os terceirizados 
Fretes a pagar 
Cooper Card - Multi beneficios 
Outras contas a pagar 

Nao circulante 
Alugueis a pagar 
Hold Back (i) 

2017 

15.591 
2.640 
4.488 
2.140 

827 
973 
252 

26.911 

531 
6.960 

7.421 

34.402 

Controladora 

2016 
16.781 
3.214 
3.473 
2.775 

870 
973 
220 

28.376 

1.036 
8.060 

2.026 

az.172 

Consolidado 

2017 2016 

17.779 16.781 
2.640 3.214 
4.488 3.473 
2.140 2.775 

827 870 
973 973 
252 222 

29.099 28.378 

531 1.033 
6.260 8.060 

Z·121 2.026 

36.590 az.174 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

(i) Refere-se a parcela a pagar aos antigos acionistas do Amigao, retidos a titulo de "escrow account". 
Este valor retido refere-se ao contrato de compra de quotas firmado em 06 de junho de 2014, para 
proteger a Companhia de em rela~o a todas e quaisquer perdas, prejuizos, responsabilidades, 
insubsist@ncia ativas, superveni@ncias passivas, dlvidas, conting@ncias presentes e futuras, danos diretos 
e indiretos, lucros cessantes, demandas, multas, penalidades, custos, despesas ou outras obrigai;Oes de 
car8.ter pecuniario, incluindo, mas nio se limitando, a custas processuais, corre~o monetaria, dep6sitos, 
honorarios advocaticios e honorarios de outros especialistas, que venham afetar negativamente ou 
serem incorridas ou suportadas pela Companhia. 

22 Patrim6nio liquido 

(a) Capital social 

Em 31 de dezembro de 2016, o capital social da Controladora era de R$ 322.774 dividido em 310.853 mil 
ai;Oes ordinarias. Em 2017, a Companhia integralizou R$ 3.389 em seu capital social, desta forma seu 
montante em 31 de dezembro de 2017 passou a ser de R$ 326.163 dividido em 314.016 mil ac;oes 
ordinarias. 

A Companhia esta autorizada a aumentar seu capital social, por delibera~o do Conselho de 
Administra~o, independente de reforma estatutaria por meio de emissao de ate 10.000 (dez milhoes) 
de ai;Oes ordinarias nominativas e sem valor nominal. 

As ai;Oes representativas do capital social sao indivislveis em re!ac;ao il. Companhia e cada a~o ordinaria 
confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. A propriedade dessas ac;oes sera 
comprovada pela devida inscri~o do nome do titular no livro de Registro de Ai;Oes Nominativas. 

(b) Luero basico e diluido por ac;iio 

0 lucro basico e diluido por a~o e calculado mediante a divisao do lucro atribuivel aos acionistas da 
sociedade, pela quantidade media ponderada de ai;Oes emitidas durante o exercicio. 

2017 

Lucro basico e diluido por a~o 
Lucro atribuivel aos acionistas da sociedade 16.457 
Quantidade media ponderada de ac;Oes ordinarias em circulai;io (milhares) ____ 3~1~4~.0~1~6 

0,05 

Consoli dado 

2016 

18.778 
305.356 

006 

Nao M outros instrumentos conversiveis em ai;Oes. Por essa razii.o o lucro basico e diluido por a~o e o 
mesmo. 

(c) Reserva legal 

A reserva legal e constitu!da anualmente como destina~o de 5% do lucro l!quido do exercicio e nao 
podera exceder a 20% do capital social. A reserva legal tern por fim assegurar a integridade do capital 
social e somente podera ser utilizada para compensar prejuizo e aumentar o capital. A reserva legal 
acumulada em 31 de dezembro de 2017 e de R$ 3.560. 
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Companhia Sulamericana de Distribui~o 

N otas explicativas da administrac;iio as dernonstrac;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra form.a 

(d) Dividendos propostos 

Os dividendos minimos obrigat6rios siio representados por 25% do lucro llquido ajustado, alinhado com 
os termos da Lei das Sociedades por Ao;Oes, em especial no que tange ao disposto nos artigos 196 e 197. 

201z 2016 

Lucro llquido do exerclcio 16.456 18.778 
Realiza~o de ajustes de avalia~o patrimonial (2) (1) 

Base para cfilculo da reserva legal 16.454 18.774 
Constitui~o da reserva legal (5%) (823) C232l 

Base de cfilculo dos dividendos 15.631 lz.835 

Dividendo mlnimo obrigat6rio (25%) (3.908) (4.459) 

Dividendos propostos no exercicio 201z 2016 

Na forma de JCP (i) (10.826) (13.388) 

Porcentagem sobre o Iucro llquido do exerclcio 66% 71% 

(i) Durante o exercicio de 2017, foi aprovada pelo Conselho de Administrar;iio, a distribuir;iio de dividendos 
propostos na forma de juros sobre capital pr6prio aos acionistas, no montante total de R$ 10.826, 
referente ao exerclcio de 2017 e tendo por base o patrimonio llquido da sociedade. 

Nao houve movimentar;iio na conta de dividendos nos anos de 2017 e 2016. 

(e) Reserva de lucros a distribuir 

Com o advento da Lei n° 11.638 promulgada em 28 de dezembro de 2007, deve ocorrer a destinar;iio 
integral do lucro do exercicio, sendo assim o saldo do lucro do exercicio 2012, ap6s a constituir;iio 
obrigat6ria da Reserva Legal e a distribuir;iio de dividendos prevista em Estatuto foi transferido para a 
conta de reserva de lucros a distribuir, ate a data da Assembleia e reuniiio do Conselho de 
Administrar;iio, onde sera definida a destinar;iio efetiva do valor. 

Conforme prev@ Estatuto, artigo 40 item (iii) ate 70% do lucro llquido do exercicio podera compor 
reserva de Investimentos, inclusive em Expansiio, visando assegurar recursos para financiar aplicao;Qes 
adicionais de capital fixo e circulante, niio podendo esta reserva ultrapassar o capital social. 

As reservas de lucros acumuladas ate 31 de dezembro de 2017 e de $ 12.393. 

(f) Juros sobre capital pr6prio 

0 Conselho de Administrar;iio, aprovou a distribuir;iio aos acionistas, a tltulo de Juros sobre o Capital 
Pr6prio, o valor total de R$ 10.826, equivalente ao valor bruto de R$ 0,05 por ar;iio. Sobre esse valor 
incide Imposto de Renda com allquota de 15%, exceto para os acionistas imunes ou com tributar;iio 
diferenciada, conforme documentar;iio comprobat6ria. Os Juros sobre o Capital Pr6prio seriio imputados 
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aos dividendos obrigat6rios relativos ao exercicio de 2017 e submetidos a delibera~o da pr6xima 
Assembleia Geral Ordinaria. 

As movimentar;Oes ocorridas durante o anode 2017 e 2016 na conta de juros sobre capital pr6prio da 
controladora estao abaixo apresentadas: 

Em i.12 de janeiro 
Pagamentos 
Adii;Oes 
Em 31 de dezembro 

----=2'-"0"'1.._7 2016 

13.389 
(13.388) 
10.825 
10.826 

9.071 
(9.070) 
13-388 

23 Receita de vendas 

Controladora Consolidado 

2017 2016 2017 2016 

Mercadorias vendidas 2.115.090 1.986.099 2.130.911 1.986.244 
Dedui;Oes da receita 

Impostos sobre vendas (118.111) (110.510) (118.974) (110.782) 
Vendas canceladas (a.a6fi) (5.a68) (a.a65.J ~.a68) 

1·22:!·611 l.8zo.221 2.008.lj~ l.8Z2.02:'1 

24 Despesas por natureza 

Controladora Consolidado 

2017 2016 2017 2016 

Mercadorias 1.620.992 1.498.825 1.633.685 1.498.825 
Ajuste a valor presente (20.271) (24.048) (20.271) (24.048) 
Contratos oomerciais (153.615) (139.648) (153.615) (139.648) 
Fretes s/ vendas 5.146 4.870 5.146 4.870 
Fretes diversos e transporte de valores 17.169 14·513 17.169 14·513 
Deprecia~o e amortiza~o 20.342 20.266 20.342 20.266 
Despesas com propaganda 24.495 21.873 24.495 21.873 
Despesas com consultoria e auditoria 8.569 9.142 8.569 9.231 
Despesas com pessoal 253.764 225.140 253.764 225.140 
Participa~o dos funcion3.rios nos resultados 6.730 8.611 6.730 8.611 
Despesas com im6veis 45.497 43.314 45.720 43.521 
Despesas com comunica~es 1.898 2.296 1.898 2.296 
Energia eJetrica 23.698 26.346 23.698 26.346 
Multas, impostos e taxas 1.942 3.094 1.942 3.094 
Manuten~ de m3.quinas e equipamentos 6.804 6.226 6.804 6.226 
Taxa de administra<;ao de cartiio 17.277 15.652 17.277 15.652 
Perdas diversas 49.703 47.311 49.703 47.311 
Outras despesas gerais :'12·2Z:'I a8.2!38 ~2.030 az.205 

1-2~-1~ 1.822.021 i.28~.086 1.821.28~ 

Controladora Consoli dado 
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201z 

Custo das mercadorias vendidas (i) 1.447.106 
Despesas com vendas 266.861 
Despesas gerais e administrativas 252.~z 

1.2za-1~ 

2016 201z 2016 

1.335.129 1.459.799 1.335.129 
240.631 266.936 240.631 
216.261 <>.S8.350 2~.5~ 

1.822.021 1.285.085 1.821.281 

(i) 0 custos das mercadorias vendidas e formado pelo valor do custo subtraido o valor das verbas de 
acordos comerciais com fornecedores (bonifica<;Oes), estabelecidas conforme os contratos de aquisi!;lio 
de mercadorias, e menos o ajuste a valor presente dos fornecedores em consequencia do giro dos 
estoques. 

25 Outras receitas, liquidas 

Controladora Consolidado 

201z 2016 201z 2016 

creditos de ICMS, PIS e COFINS (i) 16.120 17.577 16.120 17.577 
Receita de reciclagem de produtos 3.787 2.874 3.787 2.874 
Receita de contratos Ioglsticos (ii) 22.020 21.876 22.020 21.876 
Receita sobre a venda de recarga de celulares 454 474 454 474 
Receita de servic;os de carga e descarga 44 44 
Receita de aluguel 1.158 1.551 1.158 1.551 
Provisoes tnbutarias (621) (1.388) (621) (1.388) 
Custas com precat6rios (4) (7) (4) (7) 
Outras 1.010 (818) 1.011 (818) 

13·221 12.183 13·22.S 12.183 

(i) Sao creditos de ICMS, PIS e COFINS calculados aluguel, energia eletrica, deprecia!;lio, fretes,, 
manuten!;lio de equipamentos, agua e esgoto, comunica!;lio de dados, material de embalagem, entre 
outras despesas, onde se conclui que, tais despesas siio essenciais a opera!;lio. Os referidos creditos siio 
apurados a luz da legisla!;lio vigente e com base na opiniiio legal dos seus assessores juridicos extemos. 

(ii) Receita de contratos logisticos correspondem a acordos comerciais com fornecedores, o fato gerador 
destes acordos esta relacionado a op!;lio do fornecedor em utilizar o Centro de Distribui!;lio como forma 
de realizar entrega centralizada, desta forma o custo de distribui!;lio para as lojas (carga e descarga, frete 
e armazenagem), fica por conta da Companhia, que busca compensar pelos acordos comerciais 
logisticos. 
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26 Resultado financeiro 
Controladora Consoli dado 

201z 2016 201z 2016 
Despesa :financeira 

Juros de emprestimos bancarios (17.875) (22.838) (17.875) (22.838) 
Juros de financiamentos banc8rios (1.229) (i.393) (1.229) (i.393) 
Juros e multas sobre parcelamento de impostos (i) (1.826) (i.328) (1.826) (i.328) 
Juros de arrendamento mercantil (2.371) (2.906) (2.371) (2.906) 
Varia~es monetarias passivas (3.754) (11.550) (3.755) (11.550) 
Despesa de variac;iio cambial (273) (273) 
Perdas com precat6rios (i) (443) (443) 
A,juste a valor presente (20.921) (24.500) (20.921) (24.500) 
Outras (2.,i62) (1.803) (2.,i80) (1.83,i) 

Total das despesas financeiras Ujo.138) C6z.oa,il (1:j0°"11:iZl C6z.o6!:il 

Receita financeira 
VariactOes monetarias ativas 5.849 3.761 5.849 3.761 
Juros recebidos 1.200 i.918 1.192 1.897 
Receita de variac;iio cambial 
Ganhos com precat6rios (Nola 10) 2.250 1.064 2.250 1.064 
Outras 255 256 

Total da receita financeira 2·2 22 6.228 2·221 6.2z8 

Resultado financeiro, liquido (41.139) (60.036) (:11.166) (60.08?) 

27 Despesa de imposto de renda e contribuic;iio social 

Controladora Consoli dado 
201z 2016 201z 2016 

Resultado antes do impasto de renda e da contribui~o social 24.848 30.071 26.244 30.906 
Aliquota do Imposto 34% 34% 34% 34% 

IR/CS pela allquota nominal 8.,i,i8 10.22~ 8.223 10.508 

Diferen~ permanentes 2.405 4.878 2.405 4.878 
Juros sobre capital pr6prio (3.681) (4.552) (3.681) (4.552) 
Diferidos sabre precat6rios ano corrente (136) (170) (136) (170) 
Diferidos de anos anteriores 1.386 1.386 
Correc;iio depreciac;iio dedutlvel 623 623 
Saldo negativo referente a anos anteriores 116 116 
Diferidos de diferen~ tnbutfuias indedutlveis (29) 174 (29) 174 
Efeito da reduc;iio da base ( Lucro Preswnido controlada) (125) (281) 

Total contabilizado controladora 8.393 11.293 8.393 11.293 
Total contabilizado controlada i.326 835 

Total contabilizado no exercicio: 
Corrente i.396 835 
Diferido 8.323 11.223 8.323 11.223 

Aliquota efetiva 27% 29% 30% 31% 
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28 Transac;Oes com partes relacionadas 

(a) Saldos, as transac;Oes com partes relacionadas estiio resumidas como segue: 

Conms a receber (i) 

Argus Empr.Imobiliarios Ltda. 
Dutrigo Alimento Ltda. 
Ebe - Empresa Brasileira De Comercializa~o Ltda. 
lncomar Empreendimentos lmobiliarios Ltda. 
Inga Comercial Atacadista Ltda. 
lnstitnto Cidade Can~o 
lporii Com.Distr.Repr.Agua Refres.Beb.Alc.Alim.Ltda. 
Neo Comunicacoes e Publicidades Ltda. 
Sul Brasileira De Distnbuicao De Agua Ltda Me 
Vmicola Intervin Ltda. 
Safira - Sul Brasileira de Distribui~o 
Jadon Comercio lmporta~o e Exporta~o Ltda. 
Cooper Cred Administradora de Cartoes Ltda. 
Ativo circulante - Partes Relacionadas 
Ativo niio circulante - Partes Relacionadas 

Conms a pagar - fornecedores (ii) 

Passivo circulante - fornecedores 
Cooper Cred Administradora de Cartoes Ltda. 
CTC Administradora e Participa~es Ltda. 
Dutrigo Alimentos Ltda. 
EBC - Empresa Brasileira de Com. Ltda. 
lncomar Empreendimentos lmobiliarios Ltda. 
Inga Comercial Atacadista Ltda. 
Jadon Comercio lmporta~o e Exp. Ltda. 
lporii Com. Distr. Agna e Bebidas Ltda. 
Vmlcola Intervin Ltda. 
Cardoso Administradora de Bens Ltda. 
Safira - Sul Brasileira de Distribui~o 
Neo Comuni~es e Publicidades Ltda. 
GMC Administra~o e Participa~es Ltda. 

Passivo circulante - Partes Relacionadas 
Pighes Empreendimentos e Par. Ltda. 
lncomar Empreendimentos lmobiliarios 

Passivo nio circulante - Partes Relacionadas 
Pighes Empreendimentos e Par. Ltda (Nota 16 (v)) 

2017 

1 
43 
97 

5 
31 
2 

2 
12 
16 

36.457 
36.666 

71.232 

2017 

796 
47 

1.313 
5.981 

650 

299 
27 
86 

1 

9.204 

4.775 
3.005 
7.780 

28.89z 

45.881 

Controladora 
2016 

44 
174 

10 

2 
67 

12 
3 

63 
21.z88 
22.163 
101.323 

Controladora 
2016 

707 
46 

1.246 
8.451 

770 
850 

37 
351 
27 
72 

1 

12.562 

4.434 

~A31 

32.z85 

12.z81 

Consolidado 
201z 2016 

1 
43 44 
97 174 

5 
31 10 

2 
2 

2 67 
12 
16 12 

3 
63 

36.457 21.z88 
36.666 22.163 
71.232 101.323 

Consolidado 
2017 2016 

796 707 
47 46 

1.313 i.246 
5.981 8.451 

650 770 
850 

37 
299 351 

27 27 
86 72 

1 1 

9.204 12.562 

2.204 12.562 
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Partes relacionadas - mutuo (iii) 

Ativo nao circulante - outros ativos 

Controladora 

Pighes Empreendimentos e Participai;Oes Lida. 254 

Passivo niio circulante 
Incomar Empreendimentos ImobiliArios Lida 3.005 62 

Partes relacionadas -AFAC (iv) 
Controladora 

~~~~2~0~1~z- 2016 
Investimentos 

Incomar Empreendimentos Imobiliarios Lida. 1.008 

Contas de resultado (v) 

Controladora 

201 

Outras 
receitas 

Receitas Custos Com2ras ~des2esas) 
Argus - Empreendimentos Imobiliarios Lida. 
Cardoso Administradora de Bens Lida. (318) 
ere Administradora e Participa.,Oes Lida. (478) 
Dutrigo Alimentos Lida. 45 (32) (10.763) 787 
Easy - Incorpora\;iio e Adm. de Im6veis Lida. (215) 
EBC - Empresa Brasileira de Comercializa\;iio Lida. 3 (2) (38.159) 1.137 
Inga Comercial Atacadista Lida. 
Iporii Com. Distr. Agua e Bebidas Lida. 

308 (224) (1.087) 542 

Jadon Comercio Importa\;iio e Exporta\;iio Lida. 20 
GMC Administra\;iio e Participai;Oes Lida. (858) (49) 
Vinicola Intervio Lida. 1 (1) (1.689) 240 
Cooper Card Administradora de Cartoes (2~1) 

35Z (~) ~2-~6) Z2!.i 
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Receitas 
Argus - Empreendimentos lmobililuios Ltda. 
Cardoso Administradora de Bens Ltda. 
ere Administradora e Participa~es Ltda. 
Dutrigo Alimentos Ltda. 37 
Easy - lncorpora~o e Adm. de Im6veis Ltda. 
EBC - Empresa Brasileira de Comercializa~o Ltda. 62 
Inga Comercial Atacadista Ltda. 
lporii Com. Distr. Agua e Bebidas Ltda. 

345 

lnstituto Cidade Can~o 13 
Jadon Comercio lmporta~o e Exporta~o Ltda. 
Cooper Cred Administradora de Cartoes Ltda. 
GMC Administra~o e Participa~es Ltda. 
Vinicola Intervin Ltda. 2 

459 

Cwitos 

(29) 

Cs4J 
(300) 

(11) 

2 

(392) 

Controladora 

2016 

Outras 
receitas 

Com2ras ~des2esas) 

7 
(301) 
(471) 

(9.561) (59) 
(304) 

(42.174) 88 
(1.277) (180) 

(913) 21 

(6.774) 40 
(969) 

(46) 
(1.~06) (15) 

(62.105) (2.189) 

As operac,iies com partes relacionadas decorrem, principalmente, de operac,iies que a Companhia e suas 
subsidiarias mant@m entre si e com outras entidades relacionadas, e foram contabilizadas 
substancialmente segundo os preqis, os termos e as condic,iies acordados entre as partes. 

(i) Os valores a receber com partes relacionadas referem-se principalmente a vendas de produtos. 

0 saldo do contas a receber circulante, refere-se principalmente ao meio de pagamento das vendas com 
o cartlio da marca pr6pria da Companhia. 

A Companhia possui garantias na forma de bens im6veis no montante total de R$ 63-441 , para 
suportar, no caso de perda e ser executado o Auto de infra~o da Receita Federal relativo a apura~o do 
Impasto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribui~o Social sobre o Lucro Llquido - CSLL e do 
Progrania de lntegra~o Social - PIS ocorrida durante os anos de 2001 a 2004. (N ota 20) 

(ii) As obrigac;Oes da Companhia com partes relacionadas estiio divididas em: 

Aluguel: referem-se a obriga~o de alugueis de im6veis utilizados pela Companhia com as empresas 
relacionadas CTC e Cardoso; 

Compra de Mercadorias: Realizadas jun to a EBC ea Inga Comercial e constituem-se de produtos de 
cestas basicas e cestas de natal. As compras com a Iporii, Jadon e Vinicola Intervin referem-se a 
aquisic;Oes de produtos no atacado. Ja as compras com a Dutrigo se referem aos produtos de panifica~o 
comercializados nas lojas da Companhia. 
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TaxasjTarifas de Cartoes: despesas com a CooperCred, com taxas administrativas de cartoes e tarifas de 
cobranc;a relativas a essas vendas com cartoes. 

Leasing financeiro: contas a pagar com a Controlada indireta Pigbes Empreendimentos relacionada a 
operai;lio de aquisii;lio e construi;lio do Centro de Distribuii;lio localizado no municipio de Paic;andu-PR. 

(iii) Os emprestimos com partes relacionadas possuem taxa media de juros de CDI + 0,20% a. m. e 
vencimentos ate 31 de dezembro de 2017. 

(iv) 0 adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) foi realizado em 2014 com a Controlada direta 
Incomar, sendo que o mesmo sera integralizado em 2017. 

(v) As transao;Qes ocorridas no resultado de 2017 da Companbia com partes relacionadas estao assim 
descriminadas: 

Receitas - vendas de mercadorias comercializadas pela Companbia a partes relacionadas; 
Custos - custos relacionados as vendas acima descritas; 

Compras -As compras realizadas com a EBC ea Inga Comercial, sii.o basicamente servii;os de montagem 
de cestas basicas e cestas de natal, assim como compras de produtos no atacado. As compras com a 
Dutrigo se referem aos produtos de panificai;iio comercializados nas lojas da Companhia; e 

Outras receitas (despesas) -A receita com a Argus refere-se a receita de aluguel. As despesas com a 
Cardoso Administradora, CTC Administrai;iio, Easy Incorporai;lio e GM Administrai;lio apresentadas, se 
referem a aluguel de lojas ou espai;os utilizados pela Companhia. A despesa com a Inga Comercial e 
referente a compra de cesta basica para os colaboradores da CSD, a despesa com a Cooper e referentente 
a prestai;iio de servii;o de cobranc;a, ea receita com a Dutrigo, EBC e Iporii. sii.o oriundas de acordos 
comerciais conforme as transao;Oes de compras de mercadorias. 

A Companbia e avalista apenas da controlada Pighes conforme a operai;lio de CRI (Certificado de 
Recebiveis Imobiliarios) e nii.o possui qualquer vinculo de avalista com as demais partes relacionadas. 

(b) Remunerac;iio do pessoal-chave da administrac;iio 

0 pessoal-chave da administrai;lio inclui os conselbeiros e diretores. A remunerai;lio paga ou a pagar ao 
pessoal-chave da administrai;lio esta apresentada a seguir: 

2017 2016 

Sal.3rios e outros beneffcios de curto prazo 6.941 6.107 

29 Informae,Oes sobre os segmentos 

AAdministrac;'io monitora os seguintes segmentos: Varejo eAtacado de autosservii;o. 

No segmento Varejo, a Companbia considera as bandeiras "Supermercados Cidade Cani;lio", "Amigii.o 
Supermercados" e "Supermercado Sii.o Francisco". Ja no segmento Atacado de autosservii;o, a 
administrai;lio considera a bandeira "StockAtacadista", inaugurada no inicio dejaneiro de 2018. 
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AAdministrac;'io monitora os resultados operacionais de seus segmentos com o objetivo de tomar 
decisoes a respeito da alocac;'io de recursos e avaliac;'io de desempenho. 0 desempenho do segmento e 
avaliado com base no resultado operacional e e mensurado de forma consistente com o resultado 
operacional das demonstraq'ies financeiras. 

Os segmentos operacionais siio divulgados de maneira consistente com o relat6rio interno fornecido ao 
principal tomador de decisoes operacionais, identificado como o Diretor-Presidente. 0 principal 
tomador de decisoes operacionais destina recursos e avalia o desempenho por meio da revisao de 
resultados e de outras informa<;Oes relacionadas aos segmentos. 

Em 2017, a Companhia atuou somente no segmento Varejo. 0 segmento atacado de autosservi~ iniciou 
suas opera<;Oes em janeiro de 2018. 

30 Seguros (niio auditado) 

As coberturas de seguros, em 31 de dezembro de 2017, foram contratadas pelos montantes a seguir 
indicados, consoante ap61ices de seguros: 

Ramos 

IncSndio, raio e explosio (b8sica) 
Danos eletricos 
Vendaval/granizo/impacto de veiculos 
Vidros/am'.incios luminosos 
Responsabilidade civil opera~oes 
Responsabilidade civil empregador 
Segnro Garantia 
Lucros cessantes decorrentes da b8sica 
Outros 
Mercadorias em transporte 
Veiculos 

31 Eventos subsequentes 

Impactos do COVID-19 nas nossas operac;Oes: 

Importincia segurada 

R$ 835.216 
R$300 

R$3.100 
R$360 

R$1.ooo 
R$500 

R$3.116 
R$s.325 

R$225 
AdValorem 

Apenas terceiros 

Devido a situa~o sem precedentes com a dissemina~o do COVID-19, a Companhia atnbuiu como 
prioridade m3xima e imediata, a seguram;a ea saude de seus funcionarios e clientes. Ao mesmo tempo, 
possui a responsabilidade e o papel fundamental de garantir o fornecimento de alimentos para a 
comunidade. Os impactos financeiros destas medidas abrangem periodos de competencia posteriores 
aos destas informa<;Oes financeiras intermediarias e a Administra~o estima que estes impactos nao sao 
significativos, somados aos demais eventos descritos a seguir: 

Implementa~o imediata de um comite de crise que reuniu um conjunto de medidas de seguran~ 
abrangentes, tais como instala<;Oes de pias de higieniza~o, iilcool em gel e termometros de aferi~o 
de temperatura nas entradas das lojas, barreiras de sanitiza~o, mascaras e luvas, placas de acrilicos 
em locais de maior contato ffsico, distribui~o de todos equipamentos de EPis para prote~o de 
funcioniirios. Estas a<;Oes estiio em conformidade com as politicas e procedimentos exigidos pelos 
6rgaos de saude publica, em todas as lojas, centros de distribui~o e nos escrit6rios; 
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Cumprimento aos rigidos protocolos nas lojas com a esteriliza~o e higieniza~o de todos os 
equipamentos e locais com maior frequencia, apoio e implanta~o de sinaliza~o de distanciamento, 
organiza~o de filas para entrada nas lojas com objetivo de evitar aglomeral;Oes para manter 
distil.ncia segura entre os clientes, aumento do nfunero de caixas preferenciais aos idosos e divulga~o 
de informa<;lie8 em no88a8 loja8 e redes 8ociais; 

Controle de todo8 os e8toque8 e principalmente de produto8 mais 8enslveis e prioritario8, tai8 como 
alimentos de mercearia, produtos de higiene e limpeza, carnes e frutas e verduras, os quais sao 
e88enciai8 para o aba8tecimento das famflia8 de 1108808 cliente8; 

Fortalecimento e incremento de mai8 de 700 pe88oas no quadro de funcionarios da8 loja8, centro8 de 
distribui~o e matriz, para dar suporte e complementar os funcionarios afastados e remunerados que 
se encontram no grupo de risco; 
De8envolvimento acelerado de no88a8 capacidades no e-commerce, o qua! apre8entou expre88ivo 
cre8cimento da procura e do volume de vendas; 

Negocia<;lies com fornecedore8 para equilibrar e conter os aumento8 de despe8a8 cau8ado8 pela 
implanta~o de protocolos de seguram;a do COVID-19; 

A<;lie8 8olidarias atrave8 de nos8o Instituto para ajudar pe88oas em 8itua~o de vulnerabilidade, com 
doa<;lies em produto8 de cesta basica e cama8 para hospitais publico8 na8 cidade8 em que a 
Companhia possui estabelecimentos. 

A cri8e cau8ada pelo COVID-19 iniciou-8e nas duas Ultimas 8emanas do trimestre findo em 31 de mar<;o 
de 2020, com isso o cenario atual revelou padrOes atlpicos de compras no segmento de varejo que 
observou um aumento do valor do ticket medio e uma redu~o no nfunero de quantidade de tickets, 
reflexo da estocagem de alimento8 e compras mai8 concentradas. Ja nos8o 8egmento de atacarejo 
percebeu uma queda nas vendas para os transformadore8 e pequeno8 comercios, que foi gradualmente 
compensada pelo aumento nas vendas para consumidores finais e revendedores produtos alimentares. 

Apesar de todos os desafios constatados e comentados, a Admini8tra~o entende que nao ha, ne8te 
momento, a necessidade de reavalia~o de estimativas contabeis, com a evidencia de que foram 
mantidos os acordos comerciais e compras com fornecedores, os contratos de arrendamento e alugueis 
com os proprietarios dos im6veis onde estiio instaladas nossas loja8 e as polfticas de provisao e 
estimativas contabeis. 

Outros eventos 

Em janeiro de 2018 a Companhia iniciou suas atividades do 8egmento do atacado de autosservilt'l 
(modelo de Cash & Carry), havendo portanto diferencia~o das demonstra<;lies financeiras por segmento 
quando aplicavel. 

Em setembro de 2018, a Companhia concluiu a 18 emissao de debentures simples, nao conversiveis em 
al;Oes, em serie nnica, com valor total de R$ 70 milhoes e com prazo de 4 anos. Os recursos foram 
utilizados para promover o alongamento da divida. As deb@ntures terao remunera~o correspondente a 
100% da varia~o acumulada das taxas medias diarias do DI - Dep6sitos Interfinanceiros de um dia, 
acrescida de uma sobretaxa equivalente a 2,57% ao ano e os juro8 8erao pagos trimestralmente a partir 
da data da emissao. 
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Not.as explicativas da administra~ao as demonstrat;Oes 
financeiras em 31 de dezembro de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Em dezembro de 2018, foi inaugurada uma loja no municipio de Pai~~mdu/PR no segmento de varejo, 
totalizando 50 lojas ao final de 2018 na Companhia. Em 2019, houve o incremento de cinco novas 
unidades na Companhia, sendo quatro no segmento de varejo nas cidades de Umuarama/ PR, 
Ourinhos/SP, Votuporanga/SP e uma no segmento de atacado de autosservi~. na cidade de Toledo/PR. 

Em fevereiro de 2020, a Companhia concluiu a 2a emissao de debentures simples, nao conversfveis em 
ai;Qes, em serie ilnica, com valor total de R$ 90 milhoes com prazo de 7 anos e carencia de 12 meses. Os 
recursos serao utilizados para suportar o crescimento da opera~o da Companhia atraves da constru~o 
de novas lojas e um novo centro de distribui~o. As deb@ntures terao remunera~o correspondente a 
100% da varia~o acumulada das taxas medias diarias do DI - Dep6sitos Interfinanceiros de um dia, 
acrescida de uma sobretaxa equivalente a 1,98% ao ano e os juros serao pagos trimestralmente com a 
mesma carencia da amortiza~o. 

Emjunho de 2020, a Companhia inaugurou uma nova loja na cidade de Tr& Lagoas/MS no segmento 
de varejo. Em Julho de 2020 a Companhia inaugurou uma nova loja na cidade de Penapolis/SP no 
segmento de varejo, totalizando, desta maneira, 57 lojas. 

* * * 
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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
 
 
 
Introdução 
 
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia 
Sulamericana de Distribuição (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR 
referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de 
junhode 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de 
três e de seis meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
período de seis meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as 
demais notas explicativas.  
 
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e 
consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e com a 
norma internacional de contabilidade IAS 34 –Interim Financial Reporting, emitida pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma 
condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das 
Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas 
informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. 
 
Alcance da revisão 
 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações 
intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da 
Entidade e ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor 
of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de 
indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação 
de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é 
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, 
consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos 
significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião 
de auditoria. 
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Conclusão sobre as informações intermediárias 
 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as 
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais 
acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 
34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 
 
Outros assuntos 
 
Demonstrações condensadas  
do valor adicionado 
 
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), 
individuais e consolidadas, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, elaboradas 
sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar 
para fins do IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em 
conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas 
com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e 
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração 
do Valor Adicionado”. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve 
a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em 
relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
 
Maringá, 3 de agosto de 2020 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Carlos Alexandre Peres 
Contador CRC 1SP198156/O-7 
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Em Tesouraria

Total 344.267

Preferenciais 0

Ordinárias 0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinárias 344.267

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações

(Mil)

Trimestre Atual

30/06/2020
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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



1.02.01.10.04 Impostos e contribuições a recuperar 2.894 2.870

1.02.01.10.03 Depósitos judiciais 7.389 7.416

1.02.02 Investimentos 34.610 34.249

1.02.01.10.05 Outros creditos não circulantes 3.526 2.219

1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 77.897 77.014

1.02.04.01.02 Intangível 312.956 312.014

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 13.809 12.505

1.02.01.09.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 77.897 77.014

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 42.208 20.648

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 168.513 179.940

1.02.04.01 Intangíveis 312.956 312.014

1.02.04 Intangível 312.956 312.014

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 34.610 34.249

1.02.02.01 Participações Societárias 34.610 34.249

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 173.984 175.488

1.02.03 Imobilizado 384.705 376.076

1.01.03 Contas a Receber 184.236 180.558

1.01.03.01 Clientes 184.236 180.558

1.01.04 Estoques 232.323 243.648

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 140.059 45.749

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 91.706 89.519

1 Ativo Total 1.430.175 1.331.237

1.01 Ativo Circulante 606.198 519.379

1.01.06 Tributos a Recuperar 20.318 26.387

1.01.08.03.01 Adiantamentos 24.610 15.348

1.01.08.03.02 Outros creditos 2.994 5.244

1.02 Ativo Não Circulante 823.977 811.858

1.01.08.03 Outros 27.604 20.592

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 20.318 26.387

1.01.07 Despesas Antecipadas 1.658 2.445

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 27.604 20.592

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 22.355 31.411

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 22.355 31.411

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 274.559 221.167

2.02.02 Outras Obrigações 77.430 81.255

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento 144.188 152.448

2.02.01.02 Debêntures 108.016 37.308

2.01.06 Provisões 41.915 32.124

2.01.05.02.04 Outros passivos circulantes 40.773 35.578

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 33.871 23.499

2.02 Passivo Não Circulante 462.558 408.846

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 41.915 32.124

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 41.915 32.124

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 50.007 47.659

2.02.03 Tributos Diferidos 50.007 47.659

2.02.02.02.06 Outros passivos não circulantes 375 876

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 60.562 58.765

2.02.04 Provisões 60.562 58.765

2.02.02.02 Outros 60.646 61.661

2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 16.784 19.594

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 16.784 19.594

2.02.02.02.05 Parcelamentos estaduais - LP 1.273 1.822

2.02.02.02.04 Parcelamentos federais - LP 2.055 2.265

2.02.02.02.03 Imposto de Renda e Contribuição Social - LP 56.943 56.698

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 241.068 279.491

2.01.02 Fornecedores 241.068 279.491

2.01.03 Obrigações Fiscais 20.446 24.508

2.01.03.01.02 Parcelamentos federais 3.064 3.042

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 4.661 5.582

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 13.107 13.087

2 Passivo Total 1.430.175 1.331.237

2.01.05.02 Outros 74.644 59.077

2.01 Passivo Circulante 544.078 508.771

2.01.01.01 Obrigações Sociais 23.075 8.657

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 36.182 21.744

2.01.03.01.03 Obrigações Fiscais Federais 1.597 2.540

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento 37.633 37.787

2.01.04.02 Debêntures 29.690 21.054

2.01.05 Outras Obrigações 81.888 66.101

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 7.244 7.024

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 7.244 7.024

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 55.256 25.962

2.01.03.02.01 Obrigações Fiscais Estaduais 14.745 17.755

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 15.785 18.926

2.01.03.02.02 Parcelamentos estaduais 1.040 1.171

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 55.256 25.962

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 122.579 84.803

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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2.03.01 Capital Social Realizado 344.267 344.267

2.03 Patrimônio Líquido 423.539 413.620

2.03.04.01 Reserva Legal 8.547 8.547

2.03.04 Reservas de Lucros 79.272 69.353

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 70.725 60.806

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 345 254

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 53.135 51.375

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 7.082 7.136

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 25.996 18.624

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -5.705 -3.306

3.06.02 Despesas Financeiras -29.109 -30.814

3.99.01.01 ON 0,06000 0,05000

3.06.01 Receitas Financeiras 1.887 1.334

3.08.01 Corrente -3.358 -654

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.11 Lucro/Prejuízo do Período 20.291 15.318

3.08.02 Diferido -2.347 -2.652

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 20.291 15.318

3.03 Resultado Bruto 348.698 313.951

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -295.480 -265.847

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -948.337 -825.831

3.06 Resultado Financeiro -27.222 -29.480

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 1.297.035 1.139.782

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 361 134

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 53.218 48.104

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 36.372 29.591

3.04.01 Despesas com Vendas -186.456 -164.971

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -145.757 -130.601

DFs Individuais / Demonstração do Resultado



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à 
30/06/2020

DMPL - 01/01/2019 à 
30/06/2019
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4.01 Lucro Líquido do Período 20.291 15.318

4.03 Resultado Abrangente do Período 20.291 15.318

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à 
30/06/2020

DMPL - 01/01/2019 à 
30/06/2019
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6.01.02.10 Juros pagos -3.285 -3.872

6.01.02.09 Outros passivos circulantes e não circulantes 9.962 -6.940

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -32.899 -16.277

6.01.02.11 Imposto de renda e contribuição social pagos -4.205 -1.501

6.01.02.08 Parcelamento de impostos -868 -969

6.01.02.05 Fornecedores -38.423 -45.576

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 140.059 13.209

6.01.02.07 Impostos e contribuições a recolher -2.861 -3.542

6.01.02.06 Salários e encargos sociais 14.438 -551

6.03.06 Juros sobre capital próprio pagos 0 -22.838

6.03.04 Pagamento de empréstimos e financiamentos -21.790 -13.066

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 45.749 80.629

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 94.310 -67.420

6.03.03 Empréstimos e financiamentos obtidos 120.000 0

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 77.706 -41.681

6.02.02 Aquisição de bens para o ativo imobilizado -32.899 -16.277

6.03.02 Pagamento de arrendamentos -20.504 -16.963

6.03.01 Aumento de capital 0 11.186

6.01.01.03 Crédito de ICMS ST MVA não realizado -7.111 -4.512

6.01.01.02 Depreciações e amortizações 24.312 24.090

6.01.01.05 Resultado de ativos baixados 248 307

6.01.01.04 Resultado da equivalência patrimonial -361 -134

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 49.503 -9.462

6.01.02.04 Outros ativos circulantes e não circulantes 4.741 2.484

6.01.01.01 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 25.996 18.625

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 64.913 57.589

6.01.01.06 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 1.863 6.402

6.01.02.01 Contas a receber -3.937 -20.602

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -15.410 -67.051

6.01.02.03 Depósitos judiciais 27 405

6.01.02.02 Estoques 9.001 13.613

6.01.01.08 Provisão para perda de crédito esperada 259 -32

6.01.01.07 Provisão para perda de estoque 2.324 -1.354

6.01.01.10 Encargos financeiros, líquidos 4.658 5.595

6.01.01.09 Encargos arrendamento 12.725 8.602

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à 
30/06/2020

DMPL - 01/01/2019 à 
30/06/2019
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5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -10.372 0 0 -10.372

5.07 Saldos Finais 344.267 0 79.272 0 0 423.539

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 20.291 0 0 20.291

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 20.291 0 0 20.291

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 -10.372 0 0 -10.372

5.01 Saldos Iniciais 344.267 0 69.353 0 0 413.620

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 344.267 0 69.353 0 0 413.620

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -11.112 0 0 -11.112

5.04.01 Aumentos de Capital 11.186 0 0 0 0 11.186

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 15.318 0 0 15.318

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 15.318 0 0 15.318

5.07 Saldos Finais 344.267 0 43.929 0 0 388.196

5.04 Transações de Capital com os Sócios 11.186 0 -11.112 0 0 74

5.01 Saldos Iniciais 333.081 0 39.723 0 0 372.804

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 333.081 0 39.723 0 0 372.804

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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7.08.01.03 F.G.T.S. 8.065 7.026

7.08.01.02 Benefícios 6.782 5.382

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 111.473 85.776

7.08.01.04 Outros 6.944 6.329

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 305.137 256.344

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 305.137 256.344

7.08.01.01 Remuneração Direta 116.975 102.868

7.08.01 Pessoal 138.766 121.605

7.08.03.02 Aluguéis 5.130 2.211

7.08.03.01 Juros 29.477 31.434

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 10.372 11.112

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 20.291 15.318

7.08.02.02 Estaduais 39.738 23.701

7.08.02.01 Federais 70.649 61.256

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 34.607 33.645

7.08.02.03 Municipais 1.086 819

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 9.919 4.206

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -258 12

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -1.083.387 -947.120

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -947.670 -825.113

7.01.02 Outras Receitas 26.760 22.660

7.06.03 Outros 1.009 1.243

7.01 Receitas 1.409.579 1.224.844

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 1.383.077 1.202.172

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -135.717 -122.007

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 3.257 2.710

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 361 134

7.06.02 Receitas Financeiras 1.887 1.333

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 301.880 253.634

7.03 Valor Adicionado Bruto 326.192 277.724

7.04 Retenções -24.312 -24.090

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -24.312 -24.090

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à 
30/06/2020

DMPL - 01/01/2019 à 
30/06/2019
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1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 13.811 12.508

1.02.01.10.03 Depósitos judiciais 7.389 7.416

1.02.01.10.04 Impostos e contribuições a recuperar 2.894 2.870

1.02.01.09.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 77.900 77.014

1.02 Ativo Não Circulante 795.897 784.138

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 91.711 89.522

1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 77.900 77.014

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 42.208 20.649

1.02.04 Intangível 312.956 312.014

1.02.04.01 Intangíveis 312.956 312.014

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 168.513 179.940

1.02.01.10.05 Outros creditos não circulantes 3.528 2.222

1.02.03 Imobilizado 391.230 382.602

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 180.509 182.013

1.02.04.01.02 Intangível 312.956 312.014

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 142.381 47.721

1.01.03 Contas a Receber 184.239 181.759

1.01.03.01 Clientes 184.239 181.759

1.01.08.03.02 Outros creditos 2.994 5.244

1 Ativo Total 1.429.663 1.330.842

1.01 Ativo Circulante 633.766 546.704

1.01.04 Estoques 257.412 267.657

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 27.722 20.710

1.01.08.03 Outros 27.722 20.710

1.01.08.03.01 Adiantamentos 24.728 15.466

1.01.06 Tributos a Recuperar 20.341 26.410

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 20.341 26.410

1.01.07 Despesas Antecipadas 1.671 2.447

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento 144.188 152.448

2.02.01.02 Debêntures 108.016 37.308

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 39.139 51.005

2.02.02.02.03 Imposto de Renda e Contribuição Social - LP 56.943 56.698

2.02.02.02 Outros 60.646 61.661

2.02.02 Outras Obrigações 60.646 61.661

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 41.915 32.124

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 41.915 32.124

2.01.06 Provisões 41.915 32.124

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 39.139 51.005

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 291.343 240.761

2.02 Passivo Não Circulante 462.558 408.846

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 7.082 7.136

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 53.135 51.375

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 60.562 58.765

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 423.542 413.623

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 345 254

2.02.02.02.06 Outros passivos não circulantes 375 876

2.02.02.02.05 Parcelamentos estaduais - LP 1.273 1.822

2.02.02.02.04 Parcelamentos federais - LP 2.055 2.265

2.02.04 Provisões 60.562 58.765

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 50.007 47.659

2.02.03 Tributos Diferidos 50.007 47.659

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 241.068 279.491

2.01.02 Fornecedores 241.068 279.491

2.01.03 Obrigações Fiscais 20.916 25.077

2.01.03.01.02 Parcelamentos federais 3.064 3.042

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 5.083 6.105

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 13.107 13.087

2 Passivo Total 1.429.663 1.330.842

2.01.05.02.04 Outros passivos circulantes 40.899 35.692

2.01 Passivo Circulante 543.563 508.373

2.01.01.01 Obrigações Sociais 23.077 8.658

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 36.184 21.745

2.01.03.01.03 Obrigações Fiscais Federais 2.019 3.063

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento 37.633 37.787

2.01.04.02 Debêntures 29.690 21.054

2.01.05 Outras Obrigações 74.770 59.191

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 33.871 23.499

2.01.05.02 Outros 74.770 59.191

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 61.387 31.904

2.01.03.02.01 Obrigações Fiscais Estaduais 14.793 17.801

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 15.833 18.972

2.01.03.02.02 Parcelamentos estaduais 1.040 1.171

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 61.387 31.904

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 128.710 90.745

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 3 3

2.03.04.01 Reserva Legal 8.547 8.547

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 70.725 60.806

2.03.04 Reservas de Lucros 79.272 69.353

2.03.01 Capital Social Realizado 344.267 344.267

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2020

Exercício Anterior 
31/12/2019
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3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -6.250 -3.794

3.08.01 Corrente -3.903 -1.141

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 26.541 19.112

3.99.01.01 ON 0,06000 0,05000

3.06.02 Despesas Financeiras -29.072 -30.780

3.08.02 Diferido -2.347 -2.653

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 20.291 15.318

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 20.291 15.318

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 20.291 15.318

3.03 Resultado Bruto 348.519 313.958

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -294.801 -265.439

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -948.337 -825.830

3.06.01 Receitas Financeiras 1.895 1.373

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 1.296.856 1.139.788

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 53.718 48.519

3.06 Resultado Financeiro -27.177 -29.407

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 36.372 29.598

3.04.01 Despesas com Vendas -186.457 -164.971

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -144.716 -130.066

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à 
30/06/2020

DMPL - 01/01/2019 à 
30/06/2019
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4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 20.291 15.318

4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 20.291 15.318

4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 20.291 15.318

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à 
30/06/2020

DMPL - 01/01/2019 à 
30/06/2019
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6.01.02.10 Juros pagos -4.086 -4.832

6.01.02.09 Outros passivos circulantes e não circulantes 12.566 -5.778

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -32.899 -16.397

6.01.02.11 Imposto de renda e contribuição social pagos -4.808 -2.043

6.01.02.06 Salários e encargos sociais 14.439 -579

6.01.02.05 Fornecedores -38.423 -45.576

6.01.02.08 Parcelamento de impostos -868 -969

6.01.02.07 Impostos e contribuições a recolher -2.903 -3.778

6.02.02 Aquisição de bens para o ativo imobilizado -32.899 -16.397

6.03.06 Juros sobre capital próprio pagos 0 -22.838

6.03.04 Pagamento de empréstimos e financiamentos -25.485 -16.657

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 47.721 82.049

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 94.660 -66.615

6.03.01 Aumento de capital 0 11.186

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 74.011 -45.272

6.03.03 Empréstimos e financiamentos obtidos 120.000 0

6.03.02 Pagamento de arrendamentos -20.504 -16.963

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 142.381 15.434

6.01.01.03 Crédito de ICMS ST MVA não realizado -7.111 -4.512

6.01.01.02 Depreciações e amortizações 24.312 24.090

6.01.01.06 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 1.863 6.402

6.01.01.05 Resultado de ativos baixados 248 307

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 53.548 -4.946

6.01.02.04 Outros ativos circulantes e não circulantes 4.728 3.652

6.01.01.01 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 26.541 19.112

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 67.694 60.739

6.01.02.01 Contas a receber -2.739 -19.801

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -14.146 -65.685

6.01.02.03 Depósitos judiciais 27 405

6.01.02.02 Estoques 7.921 13.614

6.01.01.08 Provisão para perda de crédito esperada 259 -32

6.01.01.07 Provisão para perda de estoque 2.324 -1.354

6.01.01.10 Encargos financeiros, líquidos 6.533 8.124

6.01.01.09 Encargos arrendamento 12.725 8.602

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa  - Método Indireto



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à 
30/06/2020

DMPL - 01/01/2019 à 
30/06/2019
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5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -10.372 0 0 -10.372 0 -10.372

5.07 Saldos Finais 344.267 0 79.272 0 0 423.539 3 423.542

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 20.291 0 0 20.291 0 20.291

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 20.291 0 0 20.291 0 20.291

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 -10.372 0 0 -10.372 0 -10.372

5.01 Saldos Iniciais 344.267 0 69.353 0 0 413.620 3 413.623

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 344.267 0 69.353 0 0 413.620 3 413.623

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não 
Controladores

Patrimônio Líquido 
Consolidado
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5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 -11.112 0 0 -11.112 0 -11.112

5.04.01 Aumentos de Capital 11.186 0 0 0 0 11.186 0 11.186

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 15.318 0 0 0 0 0

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 15.318 0 0 15.318 0 15.318

5.07 Saldos Finais 344.267 0 43.929 0 0 388.196 3 388.199

5.04 Transações de Capital com os Sócios 11.186 0 -11.112 0 0 74 0 74

5.01 Saldos Iniciais 333.081 0 39.723 0 0 372.804 3 372.807

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 333.081 0 39.723 0 0 372.804 3 372.807

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não 
Controladores

Patrimônio Líquido 
Consolidado
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7.08.01.04 Outros 6.944 6.329

7.08.01.03 F.G.T.S. 8.065 7.030

7.08.02.01 Federais 71.372 61.913

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 112.231 86.459

7.08.01 Pessoal 138.766 121.609

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 305.911 256.950

7.08.01.02 Benefícios 6.782 5.382

7.08.01.01 Remuneração Direta 116.975 102.868

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 20.304 15.318

7.08.03.02 Aluguéis 5.130 2.211

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 9.919 4.206

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 10.372 11.112

7.08.02.03 Municipais 1.121 845

7.08.02.02 Estaduais 39.738 23.701

7.08.03.01 Juros 29.480 31.353

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 34.610 33.564

7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos 13 0

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -258 12

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -1.082.299 -946.371

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -947.670 -825.113

7.01.02 Outras Receitas 26.760 22.660

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 305.911 256.950

7.01 Receitas 1.409.579 1.224.844

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 1.383.077 1.202.172

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -134.629 -121.258

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 2.943 2.567

7.06.02 Receitas Financeiras 1.934 1.325

7.06.03 Outros 1.009 1.242

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 302.968 254.383

7.03 Valor Adicionado Bruto 327.280 278.473

7.04 Retenções -24.312 -24.090

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -24.312 -24.090

DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta DMPL - 01/01/2020 à 
30/06/2020

DMPL - 01/01/2019 à 
30/06/2019
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Comentário do Desempenho

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

O desempenho da Companhia no primeiro semestre findo em 30 de junho de 2020 ficou de 
acordo com as expectativas do pessoal chave da administração, apesar da adversidade da 
pandemia do COVID-19 instalada no Brasil e no mundo e dos consequentes desafios enfrentados 
por toda a população e comunidades em geral nos municípios que atuamos para o 
contingenciamento e inibição do contágio. Empenho e prioridade de segurança foram 
estabelecidos para garantir a segurança dos funcionários e dos clientes da CSD. 
 
Foram aprimoradas, durante o período relativo ao segundo trimestre de 2020, as iniciativas já 
implementadas no início da pandemia do COVID-19: (i) implementação imediata de um comitê 
de crise que reuniu um conjunto de medidas de segurança abrangentes, tais como instalações de 
pias de higienização, álcool em gel e termômetros de aferição de temperatura nas entradas das 
lojas, barreiras de sanitização, máscaras e luvas, placas de acrílicos em locais de maior contato 
físico, distribuição de todos equipamentos de EPIs para proteção de funcionários. Estas ações 
estão em conformidade com as políticas e procedimentos exigidos pelos órgãos de saúde pública, 
em todas as lojas, centros de distribuição e nos escritórios; (ii) cumprimento aos rígidos 
protocolos nas lojas com a esterilização e higienização de todos os equipamentos e locais com 
maior frequência, apoio e implantação de sinalização de distanciamento, organização de filas para 
entrada nas lojas com objetivo de evitar aglomerações para manter distância segura entre os 
clientes, aumento do número de caixas preferenciais aos idosos e divulgação de informações em 
nossas lojas e redes sociais; (iii) controle de todos os estoques e principalmente de produtos mais 
sensíveis e prioritários, tais como alimentos de mercearia, produtos de higiene e limpeza, carnes 
e frutas e verduras, os quais são essenciais para o abastecimento das famílias de nossos clientes; 
(iv) fortalecimento e incremento de mais de 700 pessoas no quadro de funcionários das lojas, 
centros de distribuição e matriz, para dar suporte e complementar os funcionários afastados e 
remunerados que se encontram no grupo de risco; (v) desenvolvimento acelerado de nossas 
capacidades no e-commerce, o qual apresentou expressivo crescimento da procura e do volume 
de vendas; (vi) negociações com fornecedores para equilibrar e conter os aumentos de despesas 
causados pela implantação de protocolos de segurança do COVID-19; e (vii) ações solidárias 
através de nosso Instituto para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, com doações em 
produtos de cesta básica e camas para hospitais públicos nas cidades em que a Companhia possui 
estabelecimentos.  
 
Durante o primeiro semestre de 2020, a Companhia apresentou um desempenho sustentável e 
resistente ao momento adverso que a economia e o contexto dos negócios passam globalmente, 
como se segue: 
  

 Período de seis meses 
encerrados em 30 de junho 

2020 e 2019 
 
Em R$ mil 

 
1S20 

 
1S19 

 
Var.% 

Receita Bruta 1.385.104 1.203.996 15,0% 
Receita Líquida 1.296.856 1.139.788 13,8% 
Lucro Bruto   348.519   313.958 11,0% 
Margem Bruta      26,9%      27,5% -0,6p.p. 
Outras Receitas     36.372     29.598 22,8% 
Despesas VG&A  (331.173)  (295.037) 12,2% 
Despesas % venda líquida      25,5%      25,9%  0,4p.p. 
EBITDA ajustado (*)     54.881    45.384 20,9% 
Margem EBITDA ajustada      4,2%        4,0%  0,2p.p 
Lucro líquido ajustado (*)     24.975    18.735 33,3% 
Margem líquida      1,9%       1,6%  0,3p.p 

(*) O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil de rentabilidade calculada que exclui do EBITDA/LAJIDA os resultados não recorrentes ou extraordinários 
auferidos pela Companhia e as despesas de aluguel das lojas em operação, pagos de acordo com os termos definidos em nossos contratos de locação. A partir 
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Comentário do Desempenho

de 1º de janeiro de 2019, a Companhia passou a adotar o IFRS-16 (arrendamentos) e todos os contratos de locação de propriedades de terceiros, passaram a 
ser considerados como ativo imobilizado em contrapartida de um passivo de curto e longo prazo conforme o prazo do contrato locatício.  

(*) O lucro líquido ajustado é a resultante do somatório de depreciação, arrendamentos e resultado financeiro, arrendamentos subtraídas despesas de aluguéis 
(efeitos IFRS-16). O Lucro Líquido Ajustado é utilizado pela Companhia por entender que, dessa maneira, os efeitos da adoção do IFRS-16 (arrendamentos), 
adotado desde 1º de janeiro de 2019, são eliminados. Em razão da adoção do IFRS-16, todos os contratos de locação de propriedades de terceiros, passaram 
a ser considerados como ativo imobilizado em contrapartida de um passivo de curto e longo prazo conforme o prazo do contrato locatício. 

 
A Companhia Sulamericana de Distribuição S/A (“CSD”) encerrou o primeiro semestre de 2020 
com um crescimento de dois dígitos nas vendas e no seu EBITDA ajustado. Consequentemente, 
apresentou uma melhor rentabilidade, fortalecida pela sua presença e consistência, estabelecida 
como o principal varejista regional no mercado brasileiro, através de uma gestão estratégica de 
posicionamento em localidades onde a Companhia possui liderança e experiência em suas 
operações através das bandeiras Cidade Canção, Amigão, São Francisco e Stock Atacadista. A 
margem líquida foi de 1,6% nos seis primeiros meses do ano de 2020 encerrados em 30 de junho 
de 2020, contra uma margem líquida de 1,3% apurada nos primeiros seis meses de 2019. 
 
Neste contexto, fizemos importantes avanços, apesar de um cenário econômico que permanece 
desafiador devido a pandemia do COVID - 19.  A receita bruta da Companhia teve um crescimento 
de 15,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, encerrando o primeiro semestre de 2020 
com R$ 1,4 bilhões.  
 
O EBTIDA ajustado no primeiro semestre de 2020 foi de R$ 54,9 milhões, representando uma 
margem de 4,2% da receita líquida e crescimento de 20,9% se comparado com o mesmo período 
do ano anterior, acréscimo de R$ 9,5 milhões na comparação entre períodos. 
 
O lucro líquido ajustado foi de R$ 25,0 milhões nos primeiros seis meses de 2020, crescimento 
de 33,3% se comparado ao mesmo período de 2019, aumento de R$ 6,2 milhões. 
 
A Companhia Sulamerica de Distribuição encerrou o primeiro semestre de 2020 com 56 lojas, 
sendo 53 lojas no segmento tradicional de varejo e 3 lojas de atacarejo de autosserviço.  
 
Maringá, 31 de julho de 2020. 
 
Diretoria 
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Notas Explicativas

Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas do período 
findo 30 de junho de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

1 Informações gerais 
 
A Companhia Sulamericana de Distribuição, em conjunto com a controlada direta Incomar 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e controlada indireta Pighes Empreendimentos e Participações 
Ltda. (a “Companhia” ou “CSD” ou “Grupo”) com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, é uma 
sociedade por ações de capital fechado. 
 
A CSD tem como atividade preponderante a comercialização varejista e atacadista de produtos 
alimentícios, artigos de bazar, eletroeletrônicos e outros produtos, atuando através do formato de 
supermercados. A CSD possui em seu portfólio as bandeiras "Cidade Canção", "São Francisco", 
“Amigão” e “Stock”. A Incomar possui como atividade a incorporação de imóveis, construção de imóveis, 
compra e venda de imóveis prontos ou à construir, sejam eles residenciais ou comerciais, terrenos ou 
frações ideais, locação e administração de bens imóveis. A Pighes tem como objeto social a participação, 
como sócia ou acionista, em outras sociedades e em empreendimentos comerciais de qualquer natureza 
e aluguel de imóveis próprios, residenciais e não residenciais. 
 
A Companhia foi constituída em 30 de dezembro de 2009, com capital social de R$ 10. 
 
Em 26 de fevereiro de 2010, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, a incorporação da 
totalidade das ações representativas do capital social das empresas Évora Comercial de Gêneros 
Alimentícios S.A. ("Évora") e Supermercados Cidade Canção S.A. ("Cidade Canção"). Em 
30 de junho de 2010, ocorreu a incorporação das então subsidiárias integrais Évora e Cidade Canção 
pela CSD. 
 
Em 30 de junho de 2020, o Grupo possuía 8.434 funcionários (não revisado), 56 lojas (não revisado) e 
atuava em 26 cidades do interior dos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul (não revisado), 
utilizando uma infraestrutura logística formada pelo Centro de Distribuição de Paiçandu de 30 mil 
metros quadrados (não revisado) e o Centro de Distribuição na cidade de Lins com 5 mil metros 
quadrados (não revisado). 
 
Não foram constituídas provisões contábeis proporcionadas por incertezas e riscos de perdas futuras 
relacionadas ao COVID 19. Os eventos e condições geradas pela dissiminaçao do COVID 19 não geraram 
incertezas relacionadas a continuidade operacional da Companhia, imparment de ativos não financeiros, 
ativos não circulante, imobilizado, estoques e intangível. Até o presente momento, não houve revisão 
geral do plano orçamentário da Companhia para o ano de 2020. O segmento de varejo e atacado 
permanece em operação seguindo as medidas restritivas e preventivas estabelecidas pelos entes 
governamentais. 
 
A emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias condensadas do Grupo foi autorizada pelo 
Conselho de Administração em 31 de julho de 2020. 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
condensadas 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário. 
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2.1 Base de preparação 
 
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas (consolidadas e individuais) foram 
preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - 
Interim Financial Reporting e o Pronunciamento Técnico CPC 21 – (R1) Demonstração Intermediária, 
implementados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), e 
evidenciam todas as informações relevantes das demonstrações financeiras intermediárias, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.  
 
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas de 30 de junho de 2020 não incorporam 
todas as notas e as divulgações exigidas pelas normas contábeis para as demonstrações financeiras 
anuais, uma vez que o seu objetivo é prover uma atualização das atividades, eventos e circunstâncias 
significativas em relação aquelas demonstrações financeiras anuais. Portanto, devem ser lidas em 
conjunto com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, emitidas em 30 de março de 2020. 
 
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas foram preparadas de forma consistente com 
as políticas contábeis divulgadas na Nota 2 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, 
bem como as estimativas e julgamentos contábeis críticos utilizados no processo de elaboração das 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas são consistentes com aqueles divulgados na 
mesma nota mencionadas anteriormente.  
 
  

3 Gestão de risco 
 
3.1 Gestão de risco financeiro 

 
As atividades do Grupo estão expostas à diversos riscos financeiros: risco de taxa de juros, risco de 
crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco do Grupo se concentra na imprevisibilidade 
dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do 
Grupo. 
 
A gestão de risco é realizada pela tesouraria central do Grupo, segundo as políticas aprovadas pelo 
Conselho de Administração. A tesouraria do Grupo identifica, avalia e protege o Grupo contra eventuais 
riscos financeiros. 
 

(a) Risco de taxa de juros 
 
O Grupo não tem ativos significativos em que incidam juros. O resultado e seus fluxos de caixa 
operacionais são, substancialmente, independentes das mudanças nas taxas de juros do mercado. 
 
O risco de taxa de juros decorre de empréstimos de longo prazo. Os empréstimos emitidos a taxas 
variáveis expõem o Grupo ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os empréstimos emitidos a taxas 
fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros. A política da Companhia é a 
de manter o maior número possível de seus empréstimos com pagamento em taxa de juros fixa.  
 
 
 
 

PÁGINA: 23 de 69

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



Notas Explicativas

Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas do período 
findo 30 de junho de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

(b) Risco de crédito 
 
O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes 
de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes do 
atacado e do varejo, incluindo contas a receber em aberto e com administradoras de cartões. Este risco é 
minimizado pelo fato de grande parte das vendas da Companhia serem realizadas em dinheiro e por 
meio de cartões de débito e crédito. Com relação aos cheques pré-datados, são considerados os 
indicativos de perdas históricas no estabelecimento de uma provisão para perdas (impairment). 
 

(c) Risco de liquidez 
 
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro da Companhia. Este departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez do Grupo para assegurar que ele tenha caixa 
suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de 
financiamento da dívida, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do 
balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições 
de moeda. 
 
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. 
 
 

 Controladora
  

  
Menos de

 um ano
Entre um e 

dois anos
Entre dois e 

cinco anos
Acima de 

cinco anos
  
Em 30 de junho de 2020 
 Fornecedores 241.068 - - -
 Empréstimos e 
 financiamentos 84.946 68.397 30.243 31.731
 Passivo de arrendamento 37.633 31.587 59.144 53.457
 Partes relacionadas 7.244 13.648 3.136 -
 Outras contas a pagar 40.773 375 - -
 
 
Em 31 de dezembro de 2019
 Fornecedores 279.491 - - -
 Empréstimos e 
 financiamentos 47.016 67.685 1.034 -

Passivo de arrendamento 37.787 32.165 63.038 57.245
Partes relacionadas 7.024 13.572 6.022 -

 Outras contas a pagar 35.578 876 - -
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  Consolidado
  

  
Menos de

um ano
Entre um e 

dois anos
Entre dois e 

cinco anos
Acima de 

cinco anos
  
Em 30 de junho de 2020 
 Fornecedores 241.068 - - -
 Empréstimos e 
 financiamentos 91.077 82.045 33.379 31.731
 Passivo de arrendamento 37.633 31.587 59.144 53.457
 Outras contas a pagar 40.899 375 - -
 

Em 31 de dezembro de 2019
 Fornecedores 279.491 - - -
 Empréstimos e 
 financiamentos 52.958 81.257 7.056 -

Passivo de arrendamento 37.787 32.165 63.038 57.245
 Outras contas a pagar 35.692 876 - -
 

 
3.2 Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros

 
Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas datas de 
vencimento de cada uma das operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da B3.  
 
Dessa maneira, no cenário provável (I) não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros. 
Para os cenários (II) e (III), para efeito exclusivo de análise de sensibilidade, considerou-se, conforme 
determinado nas normas editadas pela CVM, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas 
variáveis de risco, até um ano dos instrumentos financeiros. Para o cenário provável a taxa de juros 
ponderada foi de 3,98% ao ano (177% do CDI). 
 
O Grupo divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros correspondentes e certos 
instrumentos financeiros na tabela de análise de sensibilidade abaixo, para cada um dos cenários 
mencionados.  
 

Projeção de mercado

 
 

Transações 

Risco 
Variação 

do CDI

 
Saldo em 
30.06.20

 
Cenário I  

 
Cenário 

II

 
Cenário 

III
CRI – Certificados de recebíveis imobiliários  275% do CDI  (22.915) (24.333 ) (24.688) (24.866) 
Debêntures 158% do CDI (137.707) (142.602 ) (143.826) (144.438)
Finame  262% do CDI  (8.267) (8.754 ) (8.876) (8.937) 
Empréstimos bancários (capital de giro) 170% do CDI (69.343) (71.995 ) (72.658) (72.990)
 (238.232) (247.684 ) (250.048) (251.231)
  
Equivalentes de caixa  95% do CDI  142.381 150.429  152.441 153.447
Exposição líquida (95.851) (97.255 ) (97.607) (97.784)
Efeito líquido - perda - (1.404 ) (1.756) (1.933)
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3.3 Gestão de risco de capital 
  
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade 
do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, o Grupo pode rever a política de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, 
por exemplo, o nível de endividamento. 
 
Condizente com outras companhias do setor, o Grupo monitora o capital com base no índice de 
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. 
 
A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e 
longo prazo, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de 
caixa e equivalentes de caixa.  
 
O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial consolidado, com a dívida líquida. 
 
Os índices de alavancagem financeira no Consolidado podem ser assim sumariados: 
 
 Consolidado

 30.06.20 31.12.19

Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 17) 238.232 141.271
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (142.381) (47.721)
 
Dívida líquida 95.851 93.550
 
Total do patrimônio líquido 423.542 413.623
 
Total do capital 519.393 507.173
Índice de alavancagem financeira - % 18 18
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4 Instrumentos financeiros por categoria – consolidado 
 

 30.06.20 31.12.19
Ativos, conforme o balanço patrimonial
Classificados como Custo amortizado
 Contas a receber de clientes 184.239 181.759
 Depósitos judiciais 7.389 7.416
 Partes relacionadas 77.900 77.014
 Caixa e equivalentes de caixa 142.381 47.721
 411.809 313.910
 
 30.06.20 31.12.19
 Passivo, conforme o balanço patrimonial
     Classificados como Custo amortizado
  Empréstimos e financiamentos 238.232 141.271
  Passivo de arrendamento 181.821 190.235
  Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais 241.068 279.491
 661.121 610.997
 

5 Estimativa do valor justo 
 
Pressupõe-se que os saldos de caixa e equivalentes de caixa, das contas a receber de clientes (menos a 
perda (impairment)), partes relacionadas, depósitos judiciais, empréstimos e financiamentos e contas a 
pagar aos fornecedores pelo valor contábil, estejam próximos de seus valores justos. 
 
As presentes demonstrações financeiras não possuem instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo. 
 

6 Caixa e equivalentes de caixa  
 

 Controladora Consolidado  
 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19
 
Caixa  2.011 1.860 2.011 1.860
Numerários em trânsito 4.356 11.675 4.356 11.675
Bancos conta movimento 4.450 6.489 4.719 6.780
Aplicações financeiras (i) 129.242 25.725 131.295 27.406
 140.059 45.749 142.381 47.721

 
(i) São aplicações em renda fixa indexadas pela variação média de 78% a 102% do CDI, estão sujeitas a 

variações insignificantes de valor justo e podem ser resgatadas imediatamente sem penalidade de juros, 
cuja intenção da administração é fazer uso destes recursos no curto prazo, ou seja, menos de 90 dias. 
Taxa de Juros ponderada nas aplicações realizadas de 95% do CDI. 

 
Em 20 de fevereiro de 2020, a Companhia captou R$ 90.000 (Nota 17) através da segunda emissão de 
debêntures simples, os recursos serão utilizados para a construção de novas lojas e um centro de 
distribuição, contudo em virtude da pandemia ocasionada pelo COVID-19, não foi possível a aplicação 
destes recursos para tais finalidades nos prazos planejados. 
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7 Contas a receber 
 

 Controladora  Consolidado  
 30.06.20 31.12.19  30.06.20 31.12.19  
Circulante 
Administradoras de cartões (i) 58.484 47.108  58.484 47.108
Cheques pré-datados 22.846 26.994  22.846 26.994
Contas a receber de fornecedores (ii) 42.586 39.222  42.586 39.222
Cartão - alimentação 17.110 19.525  17.110 19.525
Outros 1.341 1.440 1.344 2.641
Administradora de cartões – partes relacionadas 34.081 36.613 34.081 36.613
Contas a receber de fornecedores – partes relacionadas 392 347 392 347
Cartão - alimentação – partes relacionadas 7.962 9.111 7.962 9.111
Outros – partes relacionadas 24 529 24 529
  
Subtotal 184.826 180.889 184.829 182.090
Provisão para perda de crédito esperada (“PCE”) (590) (331) (590) (331)
 184.236 180.558 184.239 181.759
 

(i) Administradoras de cartões: As operações de cartão de crédito são recebidas normalmente dentro de um 
prazo de 30 dias. 

 
(ii) Contas a receber de fornecedores: este saldo é proveniente de acordos comerciais gerados através de 

transações correntes entre o Grupo e seus fornecedores e baseadas, principalmente, no volume de 
compras. 
 
As contas a receber têm a seguinte composição por idade de vencimento: 
 
 Controladora Consolidado 
 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19
A vencer 162.746 160.166 162.749 161.367
Vencidos até 30 dias 5.243 4.915 5.243 4.915
Vencidos de 31 a 60 dias 2.047 1.847 2.047 1.847
Vencidos de 61 a 90 dias 985 484 985 484
Vencidos de 91 a 120 dias 337 33 337 33
Vencidos acima de 121 dias 13.468 13.444 13.468 13.444
 184.826 180.889 184.829 182.090
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As movimentações na provisão para perda de crédito esperada de contas a receber de clientes do Grupo 
são as seguintes: 
 
 Controladora Consolidado 
 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19
 
No início do período  (331) (325) (331) (325)
Constituição de provisão (259) - (259) -
Reversão de provisão - 32 - 32
No fim do período (590) (293) (590) (293)
 
A constituição e a baixa da provisão para contas a receber impaired foram registradas no resultado do 
período como "Outras receitas operacionais, líquidas". Os valores debitados à conta de provisão são 
geralmente baixados quando não há expectativa de recuperação dos recursos. 

  
 A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é o valor contábil de cada 

classe de contas a receber mencionada acima. 
 
A administração da Companhia decidiu não constituir provisão para Provisão para perda de crédito 
esperada para a modalidade de contas a receber referente a venda com cartões, sendo que parcela 
substancial do saldo de contas a receber vencido a mais de 121 dias, refere-se a esta modalidade e tem 
como contraparte uma parte relacionada. Conforme documento assinado entre as partes, os pagamentos 
dos títulos vencidos serão realizados ao longo do segundo semestre de 2020. 
 

8 Estoques  
 
 Controladora Consolidado 
 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19
Mercadorias para revenda 234.286 245.518 234.286 245.518
Ajuste a valor presente (3.825) (3.934) (3.825) (3.934)
Mercadorias para trocas 676 799 676 799
Mercadorias em trânsito 4.785 2.440 4.785 2.440
Estoque imobiliário – Incomar (i) - - 25.089 24.009
Outros 690 790 690 790
Provisões para perdas nos estoques (ii) (4.289) (1.965) (4.289) (1.965)
 
 232.323 243.648 257.412 267.657
 

(i) Em 2019, houve na Controlada Incomar, a reclassificação do saldo de construção em andamento da Loja 
de Paiçandu do grupo de imobilizado para o grupo de estoque, uma vez que a intenção da administração 
desta controlada é vender o ativo assim que finalizado. 
 

(ii) As provisões para perdas nos estoques são compostas pela estimativa de perda por diferenças de 
inventário. 
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A movimentação da provisão para perdas nos estoques está demonstrada abaixo: 
 
 Controladora Consolidado 
 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19
 
No início do período  (1.965) (2.939) (1.965) (2.939)
Constituição de provisão (2.324) - (2.324) -
Reversão de provisão - 1.354 - 1.354
No fim do período (4.289) (1.585) (4.289) (1.585)
 
O ramo de atividade varejista, está sujeito a um processo de perdas de estoque provenientes de sua 
operação, seja por furtos, deterioração ou perecibilidade, dentre outras. Este processo é previsto e 
reconhecido inclusive pela RFB (Receita Federal do Brasil) que prevê um percentual aceitável para 
dedutibilidade deste tipo de perdas. Baseado no histórico dessas perdas, a Companhia constitui 
provisão, a qual, em média, está abaixo do patamar reconhecido pela RFB para o varejo. 
 
O custo dos estoques reconhecido no resultado e incluído em "Custo das mercadorias vendidas" totalizou 
até 30 de junho de 2020 R$ 948.337 (até 30 junho de 2019 - R$ 825.830).  
 
Os terrenos registrados na subsidiária integral Incomar, estão diretamente relacionados a imóveis para 
comercialização com investidores dentro do padrão usual de negociações do setor imobiliário e 
encontram-se registrados pelo custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor. 
 
Não há ônus ou gravames sobre os estoques. 
 

9 Adiantamentos  
 
 Controladora Consolidado 
 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19
Adiantamento a funcionários 2.318 2.664 2.334 2.680
Adiantamento a fornecedores 9.334 673 9.436 774
Adiantamento para aquisição de novas Lojas (i) 12.955 12.000 12.955 12.000
Outros adiantamentos 3 11 3 12
 
 24.610 15.348 24.728 15.466
 

(i) Trata-se de adiantamento para a aquisição de duas lojas na cidade de Votuporanga-SP. 
 
No mês de junho de 2020, a Companhia iniciou as operações de antecipação direta a fornecedores com 
recursos próprios, ocasionando um aumento de saldo no grupo de adiantamentos, comparado ao saldo 
de dezembro de 2019. 
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10 Outros ativos  
 

 Controladora  Consolidado

Circulante 30.06.20 31.12.19  30.06.20 31.12.19
  Valores a ressarcir (i) 1.267 1.500  1.267 1.500
  Despesas do exercício seguinte 1.658 2.445  1.670 2.445
  Ressarcimento de terceiros - seguros 359 1.682  359 1.682
  Operações bancárias cessões de créditos 691 1.073  691 1.073
  Aluguéis a receber 502 453  502 453
  Investimentos bancários (cotas de capital) (ii) - 477  - 477
  Outros 175 59  176 61
 4.652 7.689  4.665 7.691
   
Não circulante   
   Adiantamentos de aluguéis 1.450 1.525  1.450 1.525
   Impostos a recuperar 2.894 2.869  2.894 2.872
   Seguros a apropriar 835 69  835 69
   Consórcios 720 626  720 626

Investimentos bancários – (cotas de capital) (ii) 521 -  523 -
 6.420 5.089  6.422 5.092

11.072 12.778  11.087 12.783

 
(i) Referem-se a desembolsos por pagamentos de despesas pertencentes aos antigos acionistas da rede 

adquirida Amigão que serão amortizados com os valores retidos para pagamento conforme descrito na 
(Nota 22). 
 

(ii) Em 2020 foi reclassificado do grupo Circulante para o grupo Não Circulante. 
 
 

11 Títulos públicos estaduais 
 
 Controladora e Consolidado 
 30.06.20 31.12.19 
Valor de face dos precatórios adquiridos 12.165 12.165
(-) Deságio obtido na aquisição dos precatórios (6.976) (6.976)
(-) Provisão para perdas na realização dos precatórios (5.189) (5.189)
 - -
 
Para os títulos precatórios detidos pela Companhia, cuja administração possui dúvidas sobre sua 
recuperabilidade, é constituída provisão para perda da totalidade do seu valor. 
 

12 Tributos diferidos 
 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto 
de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as 
bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações 
financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos 
diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 
 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 
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tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em 
projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários  
econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. 
 
Os valores para compensação futura são os seguintes: 
 
  Controladora  Consolidado
 30.06.20 31.12.19  30.06.20 31.12.19
Imposto diferido ativos – Prejuízo fiscal e Base 
negativa   
Ativo de imposto diferido a ser recuperado em até 12 meses 8.067 5.952  8.067 5.952
Ativo de imposto diferido a ser recuperado após 12 meses 10.675 14.235  10.675 14.235
 18.742 20.187  18.742 20.187
Imposto diferido ativos – Diferenças temporárias   
Ativo de imposto diferido a ser recuperado em até 12 meses 7.442 11.553  7.442 11.553
Ativo de imposto diferido a ser recuperado após 12 meses 18.407 12.617  18.407 12.617
 25.849 24.170  25.849 24.170
   
 44.591 44.357  44.591 44.357
   
Imposto diferido passivos   
Passivo de imposto diferido a ser realizado em até 12 meses (530) (1.850) (530) (1.850)
Passivo de imposto diferido (ágio) (94.068) (90.166) (94.068) (90.166) 
  
 (94.598) (92.016) (94.598) (92.016)
  
 (50.007) (47.659) (50.007) (47.659)

 
As parcelas dos tributos diferidos ativos realizáveis após 12 meses tem as seguintes expectativas de 
realização: 
 

Ano Controladora  Consolidado
 30.06.20 31.12.19  30.06.20 31.12.19
   

2021 9.910 8.560  9.910 8.560
2022 5.126 9.963  5.126 9.963

Após 2022 14.046 8.329  14.046 8.329
   

Total 29.082 26.852  29.082 26.852
 
O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as projeções que os suportam são 
revisadas anualmente, caso haja fatores relevantes que venham a modificar as projeções. 
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A movimentação dos ativos e passivos de impostos diferidos durante o período, sem levar em 
consideração a compensação dos saldos é a seguinte: 
 
 Controladora e Consolidado

 Provisões  
Prejuízos 

fiscais Total
Ativo de imposto diferido   
  Em 1º de janeiro de 2020 (24.170) (20.187) (44.357)
     (Creditado) debitado à demonstração do resultado (1.679) 1.445 (234)
   
   Em 30 de junho de 2020 (25.849) (18.742) (44.591)
  
  Em 1º de janeiro de 2019 (27.500) (23.091) (50.591)
     (Creditado) debitado à demonstração do resultado (167) 286 119
  
   Em 30 de junho de 2019    (27.667) (22.805) (50.472)
 
  Controladora e Consolidado

 
Amortização fiscal 

do ágio
Ajuste ao valor 

justo  Outros Total
Passivo de imposto diferido   
  Em 1º de janeiro de 2020 90.166 1.008  842 92.016
    Debitado (creditado) à demonstração do 
resultado 

2.834 (265) 13  2.582

   
Em 30 de junho de 2020 93.000 743  855 94.598
   
  Em 1º de janeiro de 2019 84.497 1.538  978 87.013
    Debitado (creditado) à demonstração do 
resultado 

2.835 (265) (37) 2.533

   
Em 30 de junho de 2019 87.332 1.273 941 89.546
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13 Investimentos 
 

 

Percentual 
de 

participação
Saldo em 

31/12/2019
Equivalência 
patrimonial

Distribuição 
de lucros

Saldo em
30/06/2020

 
Incomar Empreendimentos Imobiliários 99,99% 34.249 361 - 34.610
 
Total 34.249 361 - 34.610
 
As movimentações ocorridas até 30 de junho de 2020 na conta de investimentos da controladora estão 
abaixo apresentadas: 
 
 Controladora
  
 30.06.20  30.06.19
  
No início do período  34.249  36.949
 Equivalência patrimonial 361  134
  

No final do período  34.610  37.083
 
(a)  Resumo das informações financeiras 

 
 O quadro abaixo apresenta um resumo das informações financeiras das controladas (principais e com 

participação não controladora relevante). 
 

  Balanço patrimonial sintético 
 Controladas
 

   
Direta

Incomar 
Indireta

Pighes
   
 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19
  
Circulante 
 Ativo 28.311 28.015 6.501 6.335
 Passivo (214) (310) (6.513) (6.329)
  
Ativo (passivo) circulante líquido 28.097 27.705 (12) 6
  
Não circulante 
 Ativo 6.516 6.534 19.723 22.534
 Passivo - - (16.784) (19.594)
  
Ativo não circulante líquido 6.516 6.534 2.939 2.940
  
Patrimônio líquido 34.613 34.239 2.927 2.946
 
Participação % 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%
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14 Arrendamentos 
 

(a) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial 
 

 O balanço patrimonial contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:  
 

 

   
  

30 de
junho de 2020

31 de 
dezembro de 

2019
   
 Ativos de direito de uso  
  Edificações 168.513 179.940
   
  168.513 179.940
   
 Passivos de arrendamentos   
  Circulante 37.633 37.787
  Não circulante 144.188 152.448
   
  181.821 190.235

 
As adições aos ativos de direito de uso durante o periodo acumulado até 30 de junho de 2020 
totalizaram R$ 162. 
 
 Os valores apresentados na tabela acima são líquidos da depreciação. 
 

(b) Saldos reconhecidos na  
demonstração do resultado 
 

 A demonstração do resultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos: 
 

  2020
  
 Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso  (incluído em custos e despesas - encargo 

 total de depreciação - Nota 25) (11.562) 
  
 Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras - Nota 27) (11.088)
 Despesas relacionadas a pagamentos de arrendamentos variáveis não incluídos em  

 passivos de arrendamentos (incluídas em despesas operacionais - Nota 25) (2.279) 
  
  

 
 Os pagamentos de arrendamentos no período acumulado até 30 de junho de 2020 juntamente com os 

juros totalizaram R$ 20.504 (R$ 19.128 no mesmo período do ano anterior). 
 
O Grupo aluga prédios comerciais para sua área administrativa, lojas de varejo e atacado. Em geral, os 
contratos de aluguel são realizados por períodos fixos de 1 ano a 20 anos e podem incluir opções de 
prorrogação, conforme descrito no item (iv) a seguir. 
 
Os prazos dos arrendamentos são negociados individualmente. Os contratos de arrendamento não 
contêm cláusulas restritivas, porém os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de 
empréstimos. 
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 Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram classificados como 

arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir de 1o de janeiro de 2019, os arrendamentos são 
reconhecidos como um ativo de direito de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo 
arrendado se torna disponível para uso pelo Grupo. Cada pagamento de arrendamento é alocado entre o 
passivo e as despesas financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no resultado durante o 
período do arrendamento. O ativo de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do 
prazo do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor.  

 
 Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente 

utilizando a taxa implícita do arrendamento ou uma taxa incremental. 
 
 Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos 

a seguir: 
 
. pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência, menos quaisquer incentivos de 

arrendamentos a receber; 
 
. pagamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou de taxa; 
 
. valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor 

residual; 
 
. o preço de exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de que 

irá exercer essa opção; 
 
. pagamentos de multas por rescisão do arrendamento se o prazo do arrendamento refletir o 

arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento.  
 

 Os pagamentos de arrendamentos são descontados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. 
Caso essa taxa não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de empréstimo do 
arrendatário é utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para 
obter os fundos necessários para adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente econômico 
similar, com termos e condições equivalentes. 
 

 Para determinar a taxa incremental de empréstimo, o Grupo: 
 
. sempre que possível, utiliza como ponto de partida taxas de financiamentos recentes contratados 

com terceiros. As taxas refletem as mudanças nas condições de financiamento desde que tal 
financiamento de terceiro fora recebido; 

 
. usa uma abordagem progressiva que parte de uma taxa de juros livre de risco ajustada para o risco de 

crédito para arrendamentos mantidos pelo Grupo, sem financiamento recente com terceiros; e 
 
. faz ajustes específicos à taxa, como no prazo, país, moeda e garantia, por exemplo. 
 

 O Grupo está exposto a potenciais aumentos futuros nos pagamentos de arrendamentos variáveis com base 
em um índice ou taxa, os quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice ou taxa são concretizados, o 
passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado em contrapartida ao ativo de direito de uso. 
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Os pagamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas 
financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para produzir uma taxa 
periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. 
 

 Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com os itens a seguir: 
 
. o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; 
 
. quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data inicial, ou antes dela, menos quaisquer 

incentivos de arrendamento recebidos; 
 
. quaisquer custos diretos iniciais; e 
 

 . custos de restauração. 
 

 Os ativos de direito de uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do  
 arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Se o Grupo estiver razoavelmente certo de que irá 

exercer uma opção de compra, o ativo do direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo 
subjacente.  
 

 Os pagamentos associados a arrendamentos de curto prazo de equipamentos e veículos e todos 
arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no 
resultado. Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo contratual de 12 meses ou menos. 
Os ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens de mobiliário de escritório. 
 

(c) Pagamentos de arrendamentos variáveis 
 

 Alguns arrendamentos de imóveis contêm cláusulas de pagamentos variáveis ligados a vendas geradas 
 em uma loja. Para algumas lojas, até 100% dos pagamentos de arrendamentos são realizados de acordo 

com cláusulas de pagamentos variáveis, havendo uma vasta gama aplicável de porcentagens de vendas. 
Tais condições são usadas por uma diversidade de razões, como por exemplo,  minimizar a base de 
custos fixos para lojas recentemente estabelecidas. Os pagamentos de arrendamentos variáveis que 
dependem de vendas são reconhecidos no resultado no período em que ocorre a condição que dá origem 
a tais pagamentos. 
 

(d) Opções de prorrogação e extinção 
 

 As opções de prorrogação e extinção estão incluídas em diversos dos arrendamentos de ativos 
imobilizados do Grupo. Esses termos são usados para maximizar a flexibilidade operacional em termos  
de gestão de contratos. A maioria das opções de prorrogação e extinção mantidas podem ser exercidas 
apenas pelo Grupo, e não pelo respectivo arrendador.  
 

(e) Divulgações adicionais requeridas pela CVM 
 
A Companhia divulga espontaneamente os requerimentos Ofício Circular/CVM/SNC/SEP/ no 02/2019. 
A taxa incremental foi mensurada levando-se em consideração o custo de captação ponderado da 
Companhia em janeiro de 2019, o qual era de 145% do CDI. O CDI futuro, baseando-se no prazo 
contratual remanescente de cada contrato, foi extraído oficialmente da Bolsa Mercantil de Futuros, 
BMF. A taxa incremental mínima apurada foi de 9,37% a.a. para contratos de 12 meses e a taxa 
incremental máxima foi de 14,14% a.a para o prazo de 240 meses. 
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Contratos por prazo e taxa de desconto 
 

Prazos  Taxa % a.a.
   
1     ano  9,37%
3   anos  11,01%
5   anos 

 
12,42%

10 anos  13,69%
15  anos  13,96%
20 anos  14,14%
 
Passivos de arrendamento 
 
As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro a seguir: 
 
Saldo em 1o de janeiro de 2020 190.235
 Juros provisionados 12.725
 Adição por novos contratos 162
 Pagamentos (9.416)

Juros (11.088)
Baixa (5.733)

      Outros (979)
 Ajuste de remensuração de arrendamentos baseados em índices ou taxas médias 5.915
 
Saldo dos passivos de arrendamento em 30 de junho de 2020 181.821
 
O Grupo apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com base nas datas de vencimento. Os 
valores estão apresentados com base nas prestações não descontadas: 
 
 
Maturidade dos contratos 
 
Vencimento das prestações
 
Menos de 1 ano  37.711
Entre 1 e 2 anos 31.529
Entre 2 e 5 anos 59.144
Acima de 5 anos  53.437
 181.821
Saldo dos passivos de arrendamento em 30 de junho de 2020
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Ativos de direito de uso 
 
A movimentação de saldos do ativos de direito de uso é evidenciada abaixo:  
 
Saldo em 1o de janeiro de 2020 179.940
 Adição por novos contratos 162
 Ajustes por remensuração 5.915

Baixas (5.524)
      Outros (418)
 Despesa de depreciação  (11.562)
  
Saldo dos ativos de direito de uso em 30 de junho de 2020 168.513
 
 
O quadro a seguir demonstra o direito potencial de PIS/COFINS a recuperar embutido na 
contraprestação de arrendamento, conforme os períodos previstos para pagamento: 
 
 
 
Fluxo de caixa  Nominal 

Ajustado a 
valor presente 

  
Contraprestação do arrendamento 278.513 154.245
PIS/COFINS potencial (9,25%) 25.762 14.268
  
 304.275 168.513
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Notas Explicativas

Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas do período 
findo 30 de junho de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Em atendimento ao Ofício Circular/CVM/SNC/SEP/ no 02/2019,  a Companhia apresenta 
espontaneamente os saldos comparativos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa 
financeira e da despesa de depreciação, considerando o efeito da inflação futura projetada nos fluxos dos 
contratos de arrendamento, descontados pela taxa nominal: 

 
 

 2020 2021 2022 2023 Após 2024
  
Passivo de arrendamento  
 Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2) 181.821 167.101 148.735 131.109 129.822
 Fluxo com projeção de inflação 193.185 171.083 156.483 141.237 139.890
 Variação 6,25% 2,38% 5,21% 7,72% 7,76%
  
Direito de uso líquido - saldo final  
 Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2) 168.513 148.633 125.659 105.138 103.648
 Fluxo com projeção de inflação 179.045 152.536 133.048 114.537 112.955
 Variação 6,25% 2,63% 5,88% 8,94% 8.98%
  
Despesa financeira  
 Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2) (15.833) (11.068) (9.981) (8.844) (98.599)
 Fluxo com projeção de inflação (16.820) (11.233) (10.431) (9.469) (107.243)
 Variação 6,25% 1,49% 4,51% 7,07% 8,77%
  
Despesa de depreciação  
 Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2) (8.319) (11.753) (11.364) (9.510) (105.138)
 Fluxo com projeção de inflação (8.839) (11.980) (12.025) (10.363) (117.652)
 Variação 6,25% 1,93% 5,82% 8,97% 11,90%
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Notas Explicativas

Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas do período 
findo 30 de junho de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

O montante de R$ 11.938 acumulados até 30 de junho de 2020 ($ 11.495 no mesmo período de 2019), 
referente à despesa de depreciação, foi reconhecido no resultado em "Despesas com vendas" e “Despesas 
gerais e administrativas”. 
 
O montante de R$ 42.209, registrados como imobilizado em andamento, acumulados até 30 de junho de 
2020, referem-se a construção de novas lojas ou reformas em Penápolis R$ 6.753, Três Lagoas R$ 5.822, 
Toledo R$ 4.104, Tamandaré  3.457, Fernandópolis R$ 3.252 Stock Londrina R$ 3.138, Votuporanga 
R$ 1.025, bem como investimentos em equipamentos para o CD Paiçandu totalizam R$ 3.207 e o saldo 
remanecente em investimentos de TI e demais grupos do imobilizado da Companhia. 
 
O CD de Paiçandu inclui o seguinte valor, no caso em que a Companhia é arrendatária em uma operação 
de arrendamento financeiro: 
 

Controladora Consolidado

 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19

Custo - arrendamentos financeiros capitalizados 46.488 46.488  46.488 46.488
Depreciação acumulada (11.419 ) (10.222 ) (11.419 ) (10.222 )
   
Saldo contábil, líquido 35.070 36.266  35.070 36.266

 
 
16 Intangível 

 
(a) Composição e movimentação 

 

 

Intangível  
 

Controladora e Consolidado     

  
Ágio

 (i) (ii)
Marcas 

registradas Softwares
Fundo de  
comércio  Luvas  Outros Total            

Em 31 de dezembro de 
2019  302.658 277 3.621 1.540  3.918  - 312.014

      
   Adições  - - - -  -  - -
 Transferências  - - 1.756 -  -  - 1.756

   Baixas  - - - -  -  -
   Amortização  - - (543) (70)  (201)  - (814)
      
Em 30 de junho de 
2020  302.658 277 4.834 1.470  3.717  - 312.956
      
Em 31 de dezembro de 
2018  302.658 277 1.139 1.689  4.309  293 310.365
   
 Adições  - - 318 -  -  - 318
   Baixas  - - - -  -  - -
   Amortização  - - (271) (80)  (190)  (220) (761)
      
Em 30 de junho de 
2019  302.658 277 1.186 1.609  4.119  73 309.922
Taxa média de 
amortização % ao ano  - - 20 5  5  20
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O montante de R$ 814 até 30 de junho de 2020 (até 30 de junho de 2019 – R$ 761) referente à despesa 
de amortização foi reconhecido no resultado em “Despesas com vendas” e “Despesas gerais e 
administrativas”. 
 
 

(b) Testes do ágio para verificação de impairment  
  

 
Com base na avaliação da administração procedida durante o primeiro semestre de 2020, inclusive 
considerando o atual cenário de pandemia pelo COVID-19, não foram identificados fatores internos ou 
externos que demonstrasse que o ágio registrado poderia estar registrato por valor não recuperável.  
 
 

17 Empréstimos e financiamentos  
 
  Controladora Consolidado
  
 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19
Circulante 
   Empréstimos bancários (i) 51.469 22.303 51.469 22.303
   FINAME - Financiamento industrial (ii) 3.787 3.659 3.787 3.659
   CRI - Certificados de recebíveis imobiliários (iv) - - 6.131 5.942
   Debêntures (iii) 29.690 21.054 29.690 21.054
 84.946 47.016 91.077 52.958
 
Não circulante 
   Empréstimos bancários (i) 17.874 25.387 17.874 25.387
   FINAME - Financiamento industrial (ii) 4.480 6.024 4.480 6.023
   CRI - Certificados de recebíveis imobiliários (iv) - - 16.784 19.595
   Debêntures (iii) 108.017 37.308 108.017 37.308
 
 130.371 68.719 147.155 88.313
 
Total dos empréstimos e financiamentos 215.317 115.735 238.232 141.271
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Mapa de movimentação dos empréstimos e financiamentos 
 

      Controladora 
1º de 

janeiro 
de 2020 

Captação - 
principal

Juros 
Provisão

Juros 
Pagos

Amortização 
- principal  

Despesas 
Contratuais

30 de junho 
de 2020

  
Empréstimos bancários (i)  47.690 30.000 1.241 (1.570) (7.624)  (394) 69.343
FINAME – Financiamento 

 industrial (ii) 
 

9.683 - - - (1.416)  - 8.267
Debêntures (iii)  58.362 90.000 3.417 (1.715) (10.769)  (1.588) 137.707

  
115.735 120.000 4.658 (3.285) (19.809)  (1.982) 215.317 

               Consolidado 
1º de 

janeiro 
de 2020 

Captação - 
principal

Juros 
Provisão

Juros 
Pagos

Amortização 
- principal  

Despesas 
Contratuais

30 de junho 
de 2020

    
Empréstimos bancários (i)  47.690 30.000 1.241 (1.570) (7.624)  (394) 69.343
FINAME - Financiamento  

industrial (ii) 
 

9.682 - - (1.415)  - 8.267
CRI - Certificados de recebíveis  

imobiliários (iv)  25.537 - 1.875 (801) (3.696)  - 22.915
Debêntures (iii)  58.362 90.000 3.417 (1.715) (10.769)  (1.588) 137.707

 
141.271 120.000 6.533 (4.086) (23.504)  (1.982)

 
238.232

 
 

              Controladora
 

1º de 
janeiro de 

2019  
Captação - 

principal
Juros 

provisão
Juros 
pagos

Amortização 
principal

Despesas 
contratuais  

Transfe-
rência

30 de 
junho de 

2019
  

Empréstimos bancários (i)  66.490  - 2.581 (810) (10.720) 222  - 57.763
FINAME - Financiamento 

 industrial (ii) 
 

13.971  - - - (2.166) -  - 11.805
Obrigações de arrendamento 

 financeiro  3.632  - 22 (19) (877) 148  (2.906) -
Debêntures (iii)  68.521  - 2.992 (3.043) - 327  - 68.797

 
152.614  - 5.595 (3.872) (13.763) 697  (2.906)

 
138.365

  

                Consolidado
 

1º de 
janeiro de 

2019  
Captação - 

principal
Juros 

provisão
Juros 
pagos

Amortização 
principal

Despesas 
contratuais  

Transfe-
rência

30 de 
junho de 

2019
  

Empréstimos bancários (i)  66.490  - 2.581 (810) (10.720) 222  - 57.763
FINAME - Financiamento 

 industrial (ii) 
 

13.971  - - - (2.166) -  - 11.805
Obrigações de arrendamento 

 financeiro  3.632  - 22 (19) (877) 148  (2.906) -
CRI – Certificados de  

recebíveis imobiliários (iv) 
 

30.104  - 2.529 (960) (3.591) -  - 28.082
Debêntures (iii)  68.521  - 2.992 (3.043) - 327  - 68.797

 
182.718  - 8.124 (4.832) (17.354) 697  (2.906) 166.447
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findo 30 de junho de 2020 
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(i) Os empréstimos bancários têm vencimento até 2024, sendo garantidos pela carteira de recebíveis de 
cartão e ações dos acionistas. No 1º trimestre de 2020 houve captação de R$30.000 no Banco do 
Brasil a taxa de CDI + 1,95% a.a. pelo prazo de 1 ano. 
 

(ii) Os financiamentos na modalidade FINAME tem como garantias dadas as máquinas e equipamentos 
financiados 

 
(iii) Em fevereiro de 2020, ocorreu a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 

serie única, com valor total de R$ 90 milhões com prazo de 7 anos e carência de 12 meses. Os 
recursos serão utilizados para suportar o crescimento da operação da Companhia através da 
construção de novas lojas e um novo centro de distribuição. Os juros serão pagos trimestralmente 
com a mesma carência da amortização. As debêntures terão remuneração correspondente a 100% da 
variação acumulada das taxas médias diárias do DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, acrescida 
de uma sobretaxa equivalente a 1,98% ao ano. 

 
(iv) Em 21 novembro 2013, a controlada Pighes Empreendimentos Imobiliários Ltda emitiu certificados 

de recebíveis imobiliários no valor de R$ 34.000, garantidos na sua totalidade pela controladora 
CSD. Os recursos obtidos por meio da emissão foram utilizados para a construção de seu Centro de 
Distribuição localizado na cidade de Paiçandu Estado do Paraná. 

 
Os certificados são atualizados monetariamente pela variação acumulada do índice de preço ao 
consumidor amplo (IPCA). 
 
O pagamento da primeira parcela ocorreu em 7 de outubro de 2014, no total de 110 parcelas mensais a 
findarem em 10 de novembro de 2023. 
 
 

Consolidado
 
Descrição 30.06.2020 31.12.2019
 
  Certificados de recebíveis imobiliários 22.914 25.537
  Juros sobre CRI 2.173 2.972
 
Total 25.087 28.509
 
  Circulante 6.123 5.942
  Não circulante 16.146 19.595
 22.269 25.537
 

 As parcelas dos empréstimos e financiamentos registradas no não circulante têm os seguintes 
vencimentos: 
 

Ano  Controladora Consolidado
  
  30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19

2021  27.482 42.366 30.712 49.180
2022  40.915 25.319 47.740 32.077
2023  15.905 1.034 22.634 7.056

Após 2024  46.069 - 46.069 -
Total  130.371 68.719 147.155 88.313
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Em conexão com as emissões de debêntures, certificados de recebíveis imobiliários e parte das operações 
de empréstimos, a Companhia tem a obrigação de manter determinados índices financeiros com 
mensurações anuais. Esses índices são calculados anualmente com base nas informações contábeis 
consolidadas da Companhia, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo: 
índice de dívida líquida (dívida menos disponibilidades)/EBITDA menor ou igual a 3. Em 30 de junho 
de 2020, a Companhia estava adimplente em relação a esses índices. 
 
 

18 Fornecedores  
  Controladora  Consolidado  
  
 30.06.20 31.12.19  30.06.20 31.12.19
  
Fornecedores de mercadorias 224.351 265.576  224.351 265.576
Fornecedores de hortifrutigranjeiros 13.050 11.570  13.050 11.570
Fornecedores de produtos de consumo 4.904 4.192  4.904 4.192
Ajuste a valor presente (1.393) (1.847) (1.393) (1.847)
Outras contas a pagar 156 -  156 -

  

 241.068 279.491  241.068 279.491
 
A variação é proporcionada devido aos maiores níveis de estoques exigidos durante o último trimestre de 
cada ano em virtude das campanhas e vendas de Natal. 
 
O Grupo intermedia entre os fornecedores e as instituições financeiras a antecipação das faturas do 
contas a receber dos fornecedores com o Grupo decorrentes da venda de mercadorias e serviços. A 
dívida com o fornecedor fica registrada na mesma rubrica do balanço patrimonial porque não tem 
diferença de natureza e de condições de prazo de pagamento antes e depois da antecipação.  
O Grupo recebe uma comissão por este serviço, a receita obtida com estas operações no acumulado do 
ano até 30 de junho de 2020 foi de R$ 2.070 (R$ 1.414 no mesmo período do ano anterior), o montante 
das operações em aberto em 30 de junho de 2020 era de R$ 32.495 (R$ 51.862 em 31 de dezembro de 
2019). 
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19 Impostos e contribuições a recolher  
 
 Controladora Consolidado
 
 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19
Circulante 
 ICMS a recolher 14.390 17.162 14.390 17.162
 PIS e COFINS sobre faturamento a recolher - - 121 165
    IRPJ e CSLL a recolher 1.583 2.430 1.884 2.788
 IRRF de terceiros a recolher 8 102 8 102
    INSS s/ serviços de terceiros a recolher 6 8 6 8
 Outros tributos a recolher 355 593 403 639
 16.342 20.295 16.812 20.864
 
Não circulante 
 IRPJ e CSLL - Autos de infração (i) 56.943 56.698 56.943 56.698
 
 73.285 76.993 73.755 77.562
 

(i) Com a adoção do IFRIC 23 / ICPC 22 (Nota 2.1 (d)), os saldo relacionados à autuação referente 
inadequação na apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL. Os valores relativos à autuação do Programa de Integração Social – PIS, ocorrida 
durante os anos de 2001 a 2004 da incorporada Évora, foram reclassificados para a rubrica de 
Obrigações Tributárias. Vide Nota 21 (a). 

 
 

20 Parcelamento de impostos  
 
 Controladora Consolidado
  
 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19

 
Circulante 
   Principal 2.791 2.866 2.791 2.866
   Multa e juros 1.313 1.348 1.313 1.348
 4.104 4.213 4.104 4.213

 
Não circulante 
   Principal 2.708 3.325 2.708 3.325
   Multa e juros 620 762 620 762
 3.328 4.087 3.328 4.087
 
Total de parcelamento de impostos 7.432 8.300 7.432 8.300
 
O quadro abaixo indica as movimentações de consolidação dos parcelamentos de ICMS e transferências 
dos precatórios utilizados no Termo de Pedido de Parcelamento formalizado no exercício, demonstrando 
a variação ocorrida no exercício: 
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 Controladora Consolidado 
 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19 
No ínicio do período 8.301 10.772 8.301 10.772
Baixa de parcelamentos/pagamentos (1.114) (1.199) (1.114) (1.199)
Atualização 245 231 245 231

 
No final do período 7.432 9.804 7.432 9.804
 
As parcelas dos parcelamentos de impostos registradas no não circulante têm os seguintes vencimentos: 
 

  Controladora  Consolidado

    
Ano  30.06.20 30.06.19  30.06.20 30.06.19

    
2021  2.731 2.942  2.731 2.942
2022  597 1.145  597 1.145

    
Total  3.328 4.087  3.328 4.087

 
A distribuição das parcelas registradas no passivo não circulante está considerando a liquidação de um 
saldo representativo do valor devido, com base na homologação de títulos precatórios dados como forma 
de pagamento no exercício de 2015, conforme prevê a Lei Estadual nº 17.082/2012. 
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(a)  Tributárias 
 
As demandas tributárias são substancialmente indexadas pela SELIC, cuja taxa foi de 1,74% acumulado 
até junho de 2020 (3,03% até junho 2019) e estão sujeitas, quando aplicável, a multas. 
 
Abaixo destacamos os principais processos tributários provisionados pela Companhia: 
 
Durante o ano de 2005, a Évora, incorporada pela CSD em julho de 2010, foi autuada pela Receita 
Federal sobre inadequação na apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.  do Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social- COFINS ocorrida durante os anos de 2001 a 2004.  
 
Conforme adoção do IFRIC 23 / ICPC 22 (Nota 2.1 (d)),  em 2019, ocorreu a reclassificação do montante 
de R$ 53.870 relativo à autuação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL para o grupo de contas Impostos a Recolher de longo prazo (Nota -19). O 
saldo remanescente de R$ 10.117 referente à autuação do PIS  - Programa de Integração Social continua 
sendo apresentado na rubrica de Provisões. 
 
A Companhia está questionando este auto na esfera administrativa. O entendimento dos advogados 
externos responsáveis pelo acompanhamento deste processo é de que a forma de lavratura do auto de 
infração emitido pela Receita Federal não está adequada, pois a fonte de informação adotada pelo 
auditor fiscal foram livros fiscais não relacionados aos impostos autuados, assim como margens de 
contribuição não aplicáveis ao ramo de atividade da Companhia. 
 
Esses processos estão sendo provisionados em sua totalidade pela Companhia, assim como seu 
respectivo valor a ressarcir, registrado no grupo de contas a receber longo prazo - garantias a receber 
(Nota 29(a)), uma vez que em caso de perda, há imóveis hipotecados fornecidos pelos antigos acionistas 
da Évora em valor suficiente para o montante da causa.  
 
À tempo, a composição do saldo no PERT – Programa Especial de Regularização Tributária, aderido 
pela Companhia em 2017, encontra-se abaixo: 
 

 
ÉVORA 
Cofins  

 AMIGÃO 
IR/CS/PIS/Cofins

 Valor  Valor 
 
Dívida PERT 37.882 8.449
Benefício de  perdão de juros e multas (17.473) (2.070)
 
Dívida líquida a parcelar 20.409 6.379
 
Entrada total (valores pagos em 2017) (7.575) (1.690)
 
Saldo inicial a parcelar  12.411 4.650
 
Saldo da dívida em 30 de junho de 2020 11.498 3.700
 
Em 30 de junho de 2020, compõem as provisões tributárias valores relativos aos riscos tributários sobre 
perdas de estoques que correspondem a R$ 23.581 (R$ 22.647 em 31 de dezembro de 2019), autuações 
de ICMS no estado do PR no montante de R$ 6.479 (R$ 6.368 em 31 de dezembro de 2019), 
contingências sobre acordos comerciais R$ 8.101 (R$ 7.637 em 31 de dezembro de 2019) e riscos 
tributários originários da aquisição dos Supermercados Amigão de R$ 4.410 (R$ 4.822 em 31 de 
dezembro de 2019).  
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Há também outros processos ou autuações fiscais que ocorreram no curso normal dos negócios. A 
Companhia, com base na opinião de seus advogados, considera que um resultado desfavorável é possível 
e, portanto, não constituiu provisão para perdas deste montante. O total desses processos soma 
R$ 27.703 em 30 de junho de 2020 (R$ 27.298 em 31 de dezembro de 2019). 
 

(b) Cíveis 
 
A Companhia responde a ações de natureza cível e outras em diversos níveis judiciais. A Administração 
da Companhia constitui provisões em montantes considerados suficientes para cobrir decisões judiciais 
desfavoráveis quando seus assessores jurídicos internos e externos entendem que as perdas sejam 
prováveis. Adicionalmente, em 30 de junho de 2020, a Companhia discute judicialmente processos no 
montante de R$ 3.714 (2019 - R$ 3.973) onde seus assessores jurídicos reconhecem que os mesmos 
possuem risco de perda possível.  
 

c) Trabalhistas 
 
O Grupo responde por ações de natureza trabalhista e com base em decisões judiciais desfavoráveis 
históricas, estima com segurança,  as prováveis perdas futuras de processos trabalhistas não transitados 
e julgados na qual a Companhia é reclamada, a qual em 30 de junho de 2020 é de 21,02% sobre o total 
de pedidos dos reclamantes. A quantidade de processos de pequeno valor, os quais, podem ainda possuir 
diversos pedidos distintos em um único processo, e a não padronização dos julgamentos, torna a tarefa 
de classificação de chance de ocorrência complexa e arbitraria por parte de advogados ou peritos 
judiciais. A Companhia possui em 30 de junho de 2020 R$ 3.557 ( 2019 – R$ 3.548), cujo o risco de 
perda foi considerado como possível.    
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22 Outros passivos 
 

 Controladora  Consolidado
   
Circulante 30.06.20 31.12.19  30.06.20 31.12.19

Contas a pagar - diversos (i) 21.258 17.877  21.384 17.991
   Contas a pagar imobilizado 8.614 7.515  8.614 7.515
   Aluguéis a pagar 3.659 3.981  3.659 3.981
   Honorários e serviços terceirizados 3.688 3.085  3.688 3.085
   Fretes a pagar 2.235 1.990  2.235 1.990
   Cooper Card - Multi benefícios 1.319 1.130  1.319 1.130
   
 40.773 35.578  40.899 35.692
   
Não circulante   

Hold Back (ii) 375 876  375 876
   
 375 876  375 876
 41.148 36.454  41.274 36.568

 
(i) Trata-se de contas a pagar referente as despesas gerais da Companhia. 
 
(ii) Refere-se a parcela a pagar aos antigos acionistas do Amigão, retidos a título de “escrow account”. 
Este valor retido refere-se ao contrato de compra de quotas firmado em 06 de junho de 2014, para 
proteger a Companhia em relação a todas e quaisquer perdas, prejuízos, responsabilidades, 
insubsistência ativas, superveniências passivas, dívidas, contingências presentes e futuras, danos diretos 
e indiretos, lucros cessantes, demandas, multas, penalidades, custos, despesas ou outras obrigações de 
caráter pecuniário, incluindo, mas não se limitando, a custas processuais, correção monetária, depósitos, 
honorários advocatícios e honorários de outros especialistas, que venham afetar negativamente ou 
serem incorridas ou suportadas pela Companhia. 
 

23 Patrimônio líquido 
 
(a) Capital social  
 

Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o capital social da Companhia é de R$ 344.267 
dividido em 329.979 mil ações ordinárias.  
 
Em 30 de abril 2020, foi aprovado o aumento de capital social da Companhia no valor de R$10,9 
milhões mediante a emissão de 8,7 milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de emissão de R$ 1,253 por ação 
 
A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, por deliberação do Conselho de 
Administração, independente de reforma estatutária por meio de emissão de até 10.000 (dez milhões) 
de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
 
As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária 
confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. A propriedade dessas ações será 
comprovada pela devida inscrição do nome do titular no livro de Registro de Ações Nominativas. 
 
 

PÁGINA: 53 de 69

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



Notas Explicativas

Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas do período 
findo 30 de junho de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

(b) Lucro básico e diluído por ação 
 
O lucro básico e diluído por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da 
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações emitidas durante o exercício. 
 
 Consolidado
 
  30.06.20 30.06.19
Lucro básico e diluído por ação
    Lucro atribuível aos acionistas da sociedade 20.291 15.318
    Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação (milhares) 323.832 323.832
 0,06 0,04
 
Não há outros instrumentos conversíveis em ações. Por essa razão o lucro básico e diluído por ação é o 
mesmo. 
 

(c) Reserva legal 
 
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não 
poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital 
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. Portanto, a reserva 
legal acumulada em 30 de junho de 2020 se mantem em R$ 8.547. 
 

(d) Dividendos propostos  
 
Os dividendos mínimos obrigatórios são representados por 25% do lucro líquido ajustado, alinhado com 
os termos da Lei das Sociedades por Ações, em especial no que tange ao disposto nos artigos 196 e 197 e 
são apurados ao fim de cada ano fiscal.  
 

(e) Reserva de lucros a distribuir 
 
Com o advento da Lei nº 11.638 promulgada em 28 de dezembro de 2007, deve ocorrer a destinação 
integral do lucro do exercício, sendo assim o saldo do lucro do exercício 2012, após a constituição 
obrigatória da Reserva Legal e a distribuição de dividendos prevista em Estatuto foi transferido para a 
conta de reserva de lucros a distribuir, até a data da Assembleia e reunião do Conselho de 
Administração, onde será definida a destinação efetiva do valor.   
 
Conforme prevê Estatuto, artigo 40 item (iii) até 70% do lucro líquido do exercício poderá compor 
reserva de Investimentos, inclusive em Expansão, visando assegurar recursos para financiar aplicações 
adicionais de capital fixo e circulante, não podendo esta reserva ultrapassar o capital social.  
 
O saldo das reservas de lucros a distribuir em 30 de junho de 2020 é de R$ 70.725 (R$ 60.806 em 31 de 
dezembro de 2019). 
 

(f) Juros sobre capital próprio  
 
Foi registrado em 30 de junho de 2020, a título de Juros sobre o Capital Próprio, o valor total de 
R$ 10.372 (R$ 11.112 em 30 de junho de 2019), equivalente ao valor bruto de R$ 0,03 por ação. Sobre 
esse valor incide Imposto de Renda com alíquota de 15%, exceto para os acionistas imunes ou com 
tributação diferenciada, conforme documentação comprobatória. Os Juros sobre o Capital Próprio serão 
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imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2020 e submetidos à deliberação da 
próxima Assembleia Geral Ordinária. 
 
As movimentações ocorridas durante os períodos findos em 30 de junho de 2020 e em 30 de junho de 
2019 na conta de juros sobre capital próprio da controladora estão abaixo apresentadas: 
 

30.06.20 30.06.19
No inicio do período  23.499 22.838
Pagamentos - (22.838)
Adições 10.372 11.112

No final do período 33.871 11.112
 
 

24 Receita de vendas 
 

 Controladora Consolidado 
 30.06.20 30.06.19  30.06.20 30.06.19

 
Mercadorias vendidas 1.385.105 1.203.821 1.385.104 1.203.996
Deduções da receita 
    Impostos sobre vendas (86.043) (62.390) (86.221) (62.560)
    Vendas canceladas (2.027) (1.649) (2.027) (1.649)
 1.297.035 1.139.782 1.296.856 1.139.787

 
O aumento de mercadorias vendidas do primeiro semestre de 2020 comparado ao primeiro semestre de 
2019 foi proporcionado pelas inaugurações de novas lojas na Companhia.  
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25 Despesas por natureza 
 

     
 Controladora  Consolidado
 30.06.20 30.06.19  30.06.20 30.06.19

   
Mercadorias 1.053.438 918.298  1.053.438 918.297
Ajuste a valor presente (7.782) (8.922)  (7.782) (8.922)
Contratos comerciais (90.208) (79.033)  (90.208) (79.033)
Créditos de ICMS ST MVA não realizada (7.111) (4.512)  (7.111) (4.513)
Fretes s/ vendas 3.677 2.895  3.677 2.895
Fretes diversos e transporte de valores 12.370 9.460  12.370 9.460
Depreciação e amortização 12.750 12.256  12.750 12.256
Depreciação do direito de uso 11.562 11.834  11.562 11.834
Despesas com propaganda 13.413 12.801  13.413 12.801
Despesas com consultoria e auditoria 5.368 4.358  5.397 4.358
Despesas com pessoal 163.615 143.082  163.615 143.070
Participação dos funcionários nos resultados 6.944 6.329  6.944 6.329
Despesas com imóveis 10.608 7.123  10.152 7.178
Despesas com comunicações 1.448 1.143  1.448 1.143
Energia elétrica 17.402 15.790  17.402 15.790
Multas, impostos e taxas 322 1.073  322 1.082
Manutenção de maquinas e equipamentos 3.719 4.136  3.719 4.136
Taxa de administração de cartão 11.509 9.379  11.509 9.379
Perdas diversas 30.246 29.538  30.246 29.538
Outras despesas gerais 27.261 24.373  26.647 23.788
    
 1.280.550 1.121.404  1.279.510 1.120.867

 
O aumento de compras de mercadorias do primeiro semestre de 2020 comparado ao primeiro semestre 
de 2019 foi proporcionado pelas inaugurações de novas lojas e consequente maior nível de estoque. Pelo 
mesmo motivo houve um aumento nos valores de contratos comerciais com os fornecedores. 
 

 Controladora  Consolidado

    
 30.06.20 30.06.19  30.06.20 30.06.19
   
Custo das mercadorias vendidas (i) 948.337 825.830  948.337 825.830
Despesas com vendas  183.242 164.970  183.242 164.971
Despesas gerais e administrativas 145.728 130.601  144.687 130.066
    
  1.280.550 1.121.401  1.279.510 1.120.867

 
 
(i) O custo das mercadorias vendidas é formado pelo valor do custo subtraído o valor das verbas de 
acordos comerciais com fornecedores (bonificações), estabelecidas conforme os contratos de aquisição 
de mercadorias, menos o ajuste a valor presente dos fornecedores em consequência do giro dos estoques 
e subtraído ainda o valor dos créditos de ICMS Substituição Tributára (ICMS ST). 
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26 Outras receitas, líquidas 
 

 Controladora Consolidado  
  
 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19
  
Créditos de ICMS, PIS e COFINS (i) 10.872 7.472  10.872 7.472
Receita de reciclagem de produtos 1.726 1.989  1.726 1.989
Receita de contratos logísticos (ii) 20.771 16.827  20.771 16.827
Receita de serviços de carga e descarga 805 -  805 -
Receita sobre a venda de recarga de celulares 185 210  185 210
Receita de aluguel 1.310 1.491  1.310 1.491
Provisões tributárias (1.401) (410) (1.401) (410)
Outras 2.104 2.012 2.104 2.019
  
 36.372 29.591 36.372 29.598

 
(i) São créditos de ICMS, PIS e COFINS calculados sobre aluguel, energia elétrica, depreciação, fretes,  

manutenção de equipamentos, água e esgoto, comunicação de dados , material de embalagem, entre 
outras despesas, onde se conclui que tais despesas são essenciais à operação. Os referidos créditos são 
apurados à luz da legislação vigente e com base na opinião legal dos seus assessores jurídicos externos. 
 

(ii) Receita de contratos logísticos correspondem a acordos comerciais com fornecedores. O fato gerador 
destes acordos está relacionado a opção do fornecedor em utilizar o Centro de Distribuição como forma 
de realizar entrega centralizada. Desta forma o custo de distribuição  para as lojas (carga e descarga, 
frete e armazenagem), fica por conta da Companhia, que  busca compensar pelos acordos comerciais 
logísticos. 
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 27 Resultado financeiro 
 

 Controladora Consolidado 
 
 30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19
   
Despesa financeira   
 Juros de empréstimos bancários (3.910) (3.532) (3.872) (3.480)
 Juros de financiamentos bancários (236) (652) (236) (652)

Juros sobre debêntures (1.634) (3.000) (1.634) (3.000)
 Juros e multas sobre parcelamento de impostos (i) (43) (230) (43) (230)

Despesas com arrendamento (12.725) (10.767) (12.725) (10.767)
 Variações monetárias passivas (149) (1.184) (149) (1.184)
   Ajuste a valor presente (8.127) (8.735) (8.127) (8.735) 
 Outras (2.285) (2.714) (2.286) (2.732)
   
Total das despesas financeiras (29.109 (30.814) (29.072 (30.780) 

Receita financeira   
 Variações monetárias ativas 181 582 181 582
 Juros recebidos 1.706 870 1.714 910
 Outras - (119) - (119)
 
Total da receita financeira 1.887 1.333 1.895 1.373

  
Resultado financeiro, líquido (27.222) (29.481 (27.177 (29.407)
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28 Despesa de imposto de renda e contribuição social 
 

Controladora Consolidado
 

30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19
Resultado antes do imposto de renda e da 

contribuição social 25.996 18.625 26.542 19.111
Alíquota do Imposto 34% 34% 34% 34%
  
IR/CS pela alíquota nominal 8.839 6.333 9.024 6.498
  
Diferenças permanentes 884 756 884 756
Juros sobre capital próprio (3.527) (3.778)  (3.527) (3.778)

Diferidos de anos anteriores (405) -  (405) -

Efeito adicional IRPJ (12) (12)  (12) (12)
Diferidos de diferenças tributárias indedutíveis (74) 7 (74) 7
Efeito da redução da base ( Lucro Presumido  

controlada) - - (186) (165)
  
Total contabilizado controladora 5.705 3.306 5.705 3.306
Total contabilizado controlada - - 546 487
 
Total contabilizado no período:
    Corrente 3.358 654 3.904 1.141
    Diferido 2.347 2.652 2.347 2.653

 
Alíquota efetiva 22% 18% 24% 20%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA: 59 de 69

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO Versão : 1



Notas Explicativas

Companhia Sulamericana de Distribuição 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas do período 
findo 30 de junho de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

29 Transações com partes relacionadas  
 
(a) Saldos, as transações com partes relacionadas estão resumidas como segue: 

 
 
Partes relacionadas – mútuo  (iii) Controladora 
 
 30.06.20 31.12.19
Passivo não circulante – outros ativos
    Incomar Empreendimentos Imobiliários Ltda.  1.113 1.083
 
 1.113 1.083
 

Contas a receber (i) Controladora   Consolidado
  30.06.20 31.12.19  30.06.20 31.12.19
 Argus Empr. Imobiliários Ltda. 1 2  1 2
 Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 42.043 45.723  42.043 45.723
 Cooper Cob 15 214  15 214
 CTC Administradora e Participações Ltda. - 1  - 1
 Dutrigo Alimentos Ltda. 148 107  148 107
 EBC - Empresa Brasileira de Com. Ltda. 171 175  171 175
 Ingá Comercial Atacadista Ltda. - 17  17
 Instituto Cidade Canção 8 1  8 1
 Jadon Expert 49 166  49 166
 Niporice Com. De Benef. De Arroz Ltda. - 34  - 34
 Safira – Sul Brasileira de Distribuição 24 21  24 21
 Shopping Lar Center Mandacaru Boulevard 1 1  1 1
 Vinícola Intervin Ltda. - 14  - 14
Ativo Circulante – Partes Relacionadas 42.460 46.476  42.460 46.476
 
Valores a ressarcir – Parcelamento REFIS/PERT 10.837 10.243  10.837 10.243
Valores a ressarcir antigos acionistas – Évora 67.060 66.771  67.060 66.771
Ativo não circulante – Partes Relacionadas 77.897 77.014  77.897 77.014

Contas a pagar - fornecedores (ii) Controladora  Consolidado
 30.06.20 31.12.19  30.06.20 31.12.19
Passivo circulante - fornecedores   
Cardoso Administradora de Bens Ltda. 30 31  30 31
Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 1.956 1.794  1.956 1.794
Cooper Cob 42 37  42 37
CTC Administradora e Participações Ltda. 44 52  44 52
Dutrigo Alimentos Ltda. 1.223 1.968  1.223 1.968
EBC - Empresa Brasileira de Com. Ltda. 2.604 4.289  2.604 4.289
GMC Administração e Participações Ltda. 5 5  5 5
Ingá Comercial Atacadista Ltda. 218 1.013  218 1.013
Jadon Comércio Importação e Exp. Ltda. 164 874  164 874
Neo Comunicações e Publicidades Ltda. 1 1  1 1
Niporice Com. De Benef. De Arroz Ltda. 931 709  931 709
Safira – Sul Brasileira de Distribuição 142 158  142 158
Shopping Lar Center Mandacaru Boulevard 81 94  81 94
Vinícola Intervin Ltda. 412 384  412 384
 7.853 11.409  7.853 11.409
Passivo circulante - Partes Relacionadas   
   Pighes Empreendimentos e Par. Ltda. (Nota 17 (v)) 6.131 5.942  - -
   
Passivo não circulante – Partes Relacionadas   
   Pighes Empreendimentos e Par. Ltda (Nota 17 (v)) 16.784 19.954  - -
   
 30.768   37.305  7.853 11.409
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Contas de resultado (iv) Controladora 
  
  30.06.20
  

 Receitas Custos Compras 

Outras 
receitas 

(despesas )
Argus – Empreendimentos Imobiliários Ltda. - - - 5  
Cardoso Administradora de Bens Ltda. - - - (181 )
Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. 2 (1) - (2.200 )
Cooper Cob - - - (234 )
CTC Administradora e Participações Ltda. - - - (271 )
Dutrigo Alimentos Ltda. 31 (27) (5.482) 162
EBC – Empresa Brasileira de Comercialização Ltda. 3 (2) (10.696) 155  
GMC Administração e Participações Ltda. - - - (28 )
Ingá Comercial Atacadista Ltda. - - (675) -  
Instituto Cidade Canção 20 (17) - (415 )
Jadon Comércio Importação e Exportação Ltda. - - (2.900) 51  
Neo Comunicações e Publicidades Ltda. - - - (4 )
Niporice Com. De Benef. De Arroz Ltda. - - (2.726) 96  
Safira – Sul Brasileira de Distribuição - - (739) 73
Shopping Lar Center Mandacaru Boulevard 1 (1) - (537 )
Vinícola Intervin Ltda. 1 (1) (1.315) 79
  
 58 (49) (24.533) (3.249 )
 
 Controladora 
  
  30.06.19
  

 Receitas Custos Compras 

Outras 
receitas 

(despesas )
Argus - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - - - 4 
Cardoso Administradora de Bens Ltda. - - - (171)
Cooper Card Administradora de Cartões Ltda. - - - (1.905)
Cooper Cob - - - (262)
CTC Administradora e Participações Ltda. - - - (264)
Dutrigo Alimentos Ltda. 21 (19) (5.462) 121
EBC - Empresa Brasileira de Comercialização Ltda. 1 (1) (14.904) 267 
GMC Administração e Participações Ltda. - - - (27)
Ingá Comercial Atacadista Ltda. 33 (31) (370) (33)
Instituto Cidade Canção 4 (3) - (124)
Jadon Comércio Importação e Exportação Ltda. - - (314) - 
Neo Comunicações e Publicidades Ltda. - - - (6)
Niporice Com. De Benef. De Arroz Ltda - - (2.310) 68 
Safira – Sul Brasileira de Distribuição 2 (2) (588) 41
Shopping Lar Center Mandacaru Boulevard 1 (1) - (507)
Vinícola Intervin Ltda. 1 (1) (706) 45
 
 63 (58) (24.654) (2.753 )

 
As operacoes com partes relacionadas decorrem de operacoes que a Companhia e suas subsidiárias 
mantêm entre si e com outras entidades relacionadas. Estas operações foram contabilizadas 
substancialmente segundo os precos, os termos e as condicoes acordados entre as partes. As principais 
operacoes sao:  
 

(i) Os valores a receber com partes relacionadas referem-se principalmente a vendas de produtos. 
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O saldo do contas a receber circulante, refere-se principalmente ao meio de pagamento das vendas com 
o cartão da marca própria da Companhia. 
 
O saldo do contas a receber não circulante, refere-se aos pagamentos do parcelamento do Refis/Pert 
efetuado pela Companhia que é sucessora da empresa Évora, e por conseguinte será reembolsado pelos 
acionistas do Évora.   
 
A Companhia possui garantias na forma de bens imóveis no montante total de  R$ 67.060, para 
suportar, no caso de perda e ser executado o Aut0 de infração da Receita Federal relativo a apuração do 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e do 
Programa de Integração Social - PIS ocorrida durante os anos de 2001 a 2004. (Nota 21) 

 
(ii) As obrigações da Companhia com partes relacionadas estão divididas em: 

 
Aluguel: referem-se à obrigação de aluguéis de imóveis utilizados pela Companhia com as empresas 
relacionadas CTC e Cardoso; 
 
Compra de mercadorias: Realizadas junto à EBC e a Ingá Comercial estas transações são provenientes de 
compras de produtos de cestas básicas e cestas de natal. As compras com a Iporã, Jadon e Vinícola 
Intervin referem-se a aquisições de produtos no atacado para revenda. Já as compras com a Dutrigo se 
referem aos produtos de panificação comercializados nas lojas da Companhia. 
 
Taxas/Tarifas de Cartões: despesas com a CooperCred, com taxas administrativas de cartões e tarifas de 
cobrança relativas a essas vendas com cartões. 
 
Leasing financeiro: contas a pagar com a Controlada indireta Pighes Empreendimentos relacionada a 
operação de aquisição e construção do Centro de Distribuição localizado no município de Paiçandu-PR. 
 

(iii) Os empréstimos com partes relacionadas possuem taxa média de juros de CDI + 0,25% a. m. e 
vencimentos até 31 de dezembro de 2020. 
 

 (iv) As transações ocorridas no resultado do periodo acumulado até 30 de junho de 2020 e mesmo periodo 
de 2019 da Companhia com partes relacionadas estão assim descriminadas:  
 
Receitas - vendas de mercadorias comercializadas pela Companhia a partes relacionadas; 
 
Custos - custos relacionados às vendas acima descritas; 
 
Compras - As compras realizadas com a EBC e a Ingá Comercial, são basicamente serviços de montagem 
de cestas básicas e cestas de natal, assim como compras de produtos no atacado. As compras com a 
Dutrigo se referem aos produtos de panificação comercializados nas lojas da Companhia; e 
Outras receitas (despesas) – A receita com a Argus refere-se a receita de aluguel. As despesas com a 
Cardoso Administradora, CTC Administração, Easy Incorporação e GMC Administração apresentadas, 
se referem a aluguel de lojas ou espaços utilizados pela Companhia. A despesa com a Ingá Comercial é 
referente a compra de cesta básica para os colaboradores da CSD. A despesa com a Cooper é referentente 
a prestação de serviço de cobrança, e a receita com a Dutrigo, EBC e Iporã são oriundas de acordos 
comerciais conforme as transações de compras de mercadorias. 
 
A Companhia é avalista apenas da controlada Pighes conforme a operação de CRI (Certificado de 
Recebíveis Imobiliarios) e não possui qualquer vinculo de avalista com as demais partes relacionadas.  
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 (b) Remuneração do pessoal-chave da administração  
 
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou a pagar ao 
pessoal-chave da administração está apresentada a seguir:  
 
 30.06.20 30.06.19
 
Salários e outros benefícios de curto prazo 3.626 5.623

 
 
30 Informacoes sobre os segmentos  
 

A administração monitora os segmentos de Varejo e Atacado de autosserviço. No segmento Varejo, a 
Companhia considera as bandeiras “Supermercados Cidade Canção”, “Amigão Supermercados” e 
“Supermercado São Francisco”. Já no segmento Atacado de autosserviço, a Companhia considera a 
bandeira “Stock Atacadista”. 
 
A Administração monitora os resultados operacionais dos seus segmentos de negócio com o objetivo de 
tomar decisões a respeito da alocação de recursos e avaliação de desempenho. O desempenho do 
segmento é avaliado com base no resultado operacional e é mensurado de forma consistente com o 
resultado operacional das demonstrações financeiras. Os segmentos operacionais são divulgados de 
maneira consistente com o relatório interno fornecido ao principal tomador de decisões operacionais, 
identificado como o Diretor-Presidente e aos diretores da Companhia. O Diretor-presidente e seus 
diretores avaliam o desempenho operacional por meio da revisão de resultados e de outras informações 
relacionadas aos segmentos.  
 
Embora o segmento de Atacado de autosserviço não atinja o critério quantitativo requerido pelo 
IFRS/CPC para segmentos reportáveis, a administração concluiu que esse segmento deveria ser 
reportado, uma vez que é monitorado de perto pelo Diretor-Presidente, como um segmento de 
crescimento potencial e com expectativa de contribuir significativamente para as receitas do Grupo no 
futuro. 
 
A Companhia considera que não é relevante divulgar informações de vendas por categoria de produto, 
uma vez que produtos similares são comercializados seguindo estratégias diferentes em cada um dos 
negócios, além de haver controles gerenciais diferentes dos segmentos. Dessa maneira, consideramos 
impraticável qualquer agregação de produtos para divulgação. A Companhia calcula os resultados e o 
lucro operacional de cada segmento utilizando as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRSs. 
Frequentemente, a Companhia revisa o cálculo do lucro operacional de cada segmento, incluindo 
quaisquer alocações de despesas indiretas corporativas, conforme estabelecido pelas informações 
regularmente revisadas pelo principal tomador de decisões operacionais.  
 
As informações dos segmentos da Companhia em 30 de junho estão incluídas no quadro a seguir:  
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31 Seguros (não revisado) 
 
 As coberturas de seguros, em 30 de junho de 2020, foram contratadas pelos montantes abaixo 

indicados:  
  

Ramos Importância segurada
 
Incêndio, raio e explosão (básica) 1.217.814
Danos elétricos 300
Vendaval/granizo/impacto de veículos 5.000
Vidros/anúncios luminosos 360
Responsabilidade civil operações 1.000
Responsabilidade civil empregador 500
Seguro Garantia 1.573
Lucros cessantes decorrentes da básica 11.795
Veículos Apenas terceiros
 

 
32 Eventos subsequentes 

 
Impactos do COVID-19 nas nossas operações: 
 
Devido a situação sem precedentes com a disseminação do COVID-19, a Companhia atribuiu como 
prioridade máxima e imediata, a segurança e a saúde de seus funcionários e clientes. Ao mesmo tempo,  
possui a responsabilidade e o papel fundamental de garantir o fornecimento de alimentos para a 
comunidade. Os impactos financeiros destas medidas abrangem períodos de competência posteriores 
aos destas informações financeiras intermediárias e a Administração estima que estes impactos não são 
significativos, somados aos demais eventos descritos a seguir: 
 

• Implementação imediata de um comitê de crise que reuniu um conjunto de medidas de 
segurança abrangentes, tais como instalações de pias de higienização, álcool em gel e 
termômetros de aferição de temperatura nas entradas das lojas, barreiras de sanitização, 
máscaras e luvas, placas de acrílicos em locais de maior contato físico, distribuição de todos 
equipamentos de EPIs para proteção de funcionários. Estas ações estão em conformidade com 
as políticas e procedimentos exigidos pelos órgãos de saúde pública, em todas as lojas, centros 
de distribuição e nos escritórios; 
 

• Cumprimento aos rígidos protocolos nas lojas com a esterilização e higienização de todos os 
equipamentos e locais com maior frequência, apoio e implantação de sinalização de 
distanciamento, organização de filas para entrada nas lojas com objetivo de evitar aglomerações 
para manter distância segura entre os clientes, aumento do número de caixas preferenciais aos 
idosos e divulgação de informações em nossas lojas e redes sociais; 

 
• Controle de todos os estoques e principalmente de produtos mais sensíveis e prioritários, tais 

como alimentos de mercearia, produtos de higiene e limpeza, carnes e frutas e verduras, os quais 
são essenciais para o abastecimento das famílias de nossos clientes; 

 
• Fortalecimento e incremento de mais de 700 pessoas no quadro de funcionários das lojas, 

centros de distribuição e matriz, para dar suporte e complementar os funcionários afastados e 
remunerados que se encontram no grupo de risco; 
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• Desenvolvimento acelerado de nossas capacidades no e-commerce, o qual apresentou expressivo 
crescimento da procura e do volume de vendas;  
 

• Negociações com fornecedores para equilibrar e conter os aumentos de despesas causados pela 
implantação de protocolos de segurança do COVID-19; 
 

• Ações solidárias através de nosso Instituto para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, 
com doações em produtos de cesta básica e camas para hospitais públicos nas cidades em que a 
Companhia possui estabelecimentos.  

 
A crise causada pelo COVID-19 iniciou-se nas duas últimas semanas do trimestre findo em 31 de março 
de 2020, com isso o cenário atual revelou padrões atípicos de compras no segmento de varejo que 
observou um aumento do valor do ticket médio e uma redução no número de quantidade de tickets, 
reflexo da estocagem de alimentos e compras mais concentradas. Já nosso segmento de atacarejo 
percebeu uma queda nas vendas para os transformadores e pequenos comércios, que foi gradualmente 
compensada pelo aumento nas vendas para consumidores finais e revendedores produtos alimentares.  
 
Apesar de todos os desafios constatados e comentados, a Administração entende que não há, neste 
momento, a necessidade de reavaliação de estimativas contábeis, com a evidencia de que foram 
mantidos os acordos comerciais e compras com fornecedores, os contratos de arrendamento e alugueis 
com os proprietários dos imóveis onde estão instaladas nossas lojas e as políticas de provisão e 
estimativas contábeis.   
 
Outros eventos 
 
Em Julho de 2020, a Companhia inaugurou uma nova loja na cidade de Penápolis/SP no segmento de 
varejo, totalizando, desta maneira, 57 lojas (Não revisado).  

 
*          *        * 
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do valor adicionado

As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes 
ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão 
executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as 
informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Com base em nossa revisão, não temos 
conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações 
contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Demonstrações condensadas

Outros assuntos

Maringá, 3 de agosto de 2020

Carlos Alexandre Peres

Contador CRC 1SP198156/O-7

CRC 2SP000160/O-5

PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes

Companhia Sulamericana de Distribuição

Introdução

Aos Administradores e Acionistas

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis 
intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas 
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia Sulamericana de Distribuição 
(“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junhode 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente 
para os períodos de três e de seis meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período 
de seis meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Conclusão sobre as informações intermediárias

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 
2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – Review of Interim Financial 
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste 
na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de 
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de 
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que 
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não 
expressamos uma opinião de auditoria.

A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 –Interim 
Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações 
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações 
Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com 
base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
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Maringá, 31 de julho de 2020

Diretoria

Em conformidade com o inciso V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria 
declara que revisou, discutiu e concordou com as demonstrações financeiras da Companhia referente ao período de três meses com 
data início em 1 de abril de 2020 e data fim em 30 de junho de 2020 e ao período de seis meses com data início em 1 de Janeiro de 
2020 e data fim em 30 de junho de 2020.

Declaração da diretoria sobre as demonstrações financeiras

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
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Maringá, 03 de agosto de 2020.

Diretoria

Declaramos, na qualidade de diretores da Companhia Sulamericana de Distribuição, sociedade por ações, com sede na Cidade de 
Maringá no estado do Paraná, na Avenida Carlos Correia Borges, 1188, CEP 87060-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11.517.841/0001-97 (“Companhia”), nos termos do inciso VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro 
de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes da Companhia 
PricewaterhouseCoopers referentes às demonstrações financeiras da Companhia para o período de três meses com data início em 1 
de abril de 2020 e data fim em 30 de junho de 2020 e o período de seis meses com data início em 1 de Janeiro de 2020 e data fim em 
30 de junho de 2020.

Declaração dos Diretores Sobre o Relatório do Auditor Independente

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor 
Independente
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