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BOLSAS
Ibovespa: +0,45% Pontos: 
85.761,33 Máxima de +0,45% 
: 85.761 pontos Mínima de 
-1,73% : 83.897 pontos Volu-
me: 10,72 bilhões Variação em 
2018: 12,25% Variação no mês: 
0,48% Dow Jones: -0,29% Pon-
tos: 24.538,06 Nasdaq: +1,08% 
Pontos: 7.257,87 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2502 Venda: R$ 3,2512 
Variação: -0,01% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2608 Venda: R$ 
3,2614 Variação: -0,02% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4000 Variação: 
estável - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,59% ao 
ano. - Capital de giro, 10,31% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.323,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,39% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,010 
Variação: -1,41%.

Cotação: R$ 3,2615 Variação: 
estável - Euro (18h33)  Compra: 
US$ 1,2327 Venda: US$ 1,2328 
Variação: +0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0040 Venda: R$ 
4,0060 Variação: +0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9870 Ven-
da: R$ 4,1600 Variação: +0,41%.

Futuro: +0,38% Pontos: 86.510 
Máxima (pontos): 86.605 Míni-
ma (pontos): 84.565. Global 40 
Cotação: 882,765 centavos de 
dólar Variação: -0,14%.

“Nosso cérebro é o 
melhor brinquedo 
já criado: nele se 
encontram todos os 
segredos, inclusive o 
da felicidade”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

de blue jeans. “Nós não pode-
mos simplesmente olhar para 
o outro lado, não podemos ser 
ingênuos”, afi rmou Juncker, 
em entrevista exibida pela TV 
alemã. Ele disse ainda que as 
medidas tomadas pela União 
Europeia fi carão em linha com 
as regras da OMC (AE).

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) 
disse, em nota, que a 

decisão dos Estados Unidos 
de impor sobretaxas ao aço 
e ao alumínio é “injustifi cada, 
ilegal e prejudica o Brasil”. 
Para a entidade, as medidas 
anunciadas pelo presiden-
te norte-americano Donald 
Trump ferem as regras da Or-
ganização Mundial de Comér-
cio (OMC) e representarão 
prejuízo de US$ 3 bilhões para 
as exportações brasileiras de 
ferro e aço e US$ 144 milhões 
para as de alumínio.

“A CNI defende o respeito às 
normas internacionais e nacio-
nais sobre defesa comercial e 

Governo deve usar todos os 
meios para responder aos 
EUA, diz CNI sobre taxação

considera que o governo brasi-
leiro deve utilizar todos os meios 
disponíveis para responder à 
decisão americana, inclusive no 
âmbito do sistema de solução de 
controvérsias da OMC, o que, em 
caso de vitória, nos daria direito 
à retaliação”, afi rma o presidente 
da CNI, Robson Braga de Andra-
de, no texto.

A confederação alega que, ao 
adotar as medidas, os Estados 
Unidos violarão pelo menos três 
normas da OMC. “O governo 
americano impõe medidas de 
forma unilateral sem respeitar 
as regras de investigação para 
a adoção de medidas de defesa 
comercial, discrimina o produ-
to estrangeiro em detrimento 

do produzido nos EUA e amplia 
a tributação da importação para 
além das alíquotas acordadas 
pelo próprio país na OMC”, 
afi rma. Para a entidade, o pro-
blema da indústria siderúrgica 
norte-americana é o cenário 
mundial de excesso de oferta 
de produtos e a solução desse 
problema requer negociações 
multilaterais entre todos os 
países produtores.

O porta-voz do FMI, Gerry 
Rice, afi rmou na sexta-feira (2), 
que as restrições a importações 
pelo presidente dos Estados 
Unidos causarão danos não 
apenas fora dos EUA mas tam-
bém à própria economia ame-
ricana, incluindo seus setores 

Operário em frente a um forno da siderúrgica alemã de Salzgitter.

de indústria e construção. “Nós 
(FMI) aconselhamos os EUA 
e seus parceiros comerciais 
a trabalharem de forma cons-
trutiva para reduzir barreiras 
comerciais e resolver diver-
gências comerciais sem terem 
de recorrer a tais medidas de 
emergência”, conclui Rice.

O presidente da Comis-
são Europeia, Jean-Claude 
Juncker, anunciou que se os 
Estados Unidos impuserem 
tarifas de importação de aço 
e alumínio, a Europa pode 
retaliar com sobretaxação de 
motocicletas da marca Harley 
Davidson, do uísque bourbon e 

430 mil declarações
O sistema da Receita Federal que 

processa o IRPF recebeu 428.177 
declarações até as 11h de sexta-
-feira (2). O sistema foi aberto na 
quinta-feira (1º) e vai funcionar até 
30 de abril. Até lá, a expectativa da 
Receita é de que 28,8 milhões de 
contribuintes enviem o documento, 
300 mil a mais do quem em 2017, 
quando recebeu 28,5 milhões. 
Outras  informações (https://idg.
receita.fazenda.gov.br/).

Novo diretor-geral da PF, 

Rogério Galloro, discursa

na cerimônia de posse.

O presidente Temer disse na 
sexta-feira (2) que os problemas 
na área de segurança pública são 
uma questão do país e devem 
ser enfrentados conjuntamente 
pela União, estados e muni-
cípios. “A segurança pública 
não é uma questão só da União 
Federal, ou só dos estados, ou 
só dos municípios. É uma ques-
tão do país. Então, nós todos 
precisamos estar reunifi cados 
para combater a insegurança 
e dar tranquilidade ao povo 
brasileiro”, disse, ao participar 
de cerimônia de entrega de 
ambulâncias em Sorocaba.

Temer disse que ainda pode-
rão ser liberados mais recursos 
para investimentos em equipa-
mentos de segurança pública 
no país, além do anunciado 
na reunião com governadores 
e ministros, quinta-feira (1°), 
no Palácio do Planalto. “Vi nos 
jornais que parecia que apenas 
seria por meio de empréstimos 
do BNDES, mas não é não. 
Além desse R$ 1,2 bilhão que 
nós estamos colocando, outras 
verbas poderão vir para equi-
pamentos”, disse.

O presidente também citou 
dados positivos da economia 
como o crescimento do PIB. 

Temer na cerimônia de 

entrega de novas ambulâncias 

que atenderão ao Samu.

O novo diretor-geral da 
Polícia Federal (PF), Rogério 
Galloro, disse na sexta-feira 
(2) que a Operação Lava Jato 
continuará “forte”. Ao discur-
sar durante a cerimônia de 
posse no cargo, ele destacou 
que sua gestão buscará valori-
zar servidores e aprofundar a 
integração de suas unidades. 
“As conquistas dos últimos 
anos são marcantes para a PF 
e indeléveis para a história da 
instituição. Essa responsabili-
dade só será respeitada com 
dedicação, fi delidade consti-
tucional e coragem”, disse o 
novo diretor.

Galloro destacou que a equi-
pe que atua na Lava Jato con-
tinuará “íntegra” e reafi rmou 
o compromisso assumido pelo 
ministro da Segurança Pública, 
Raul Jungmann, de reforçar o 
time. Para ele, o futuro da PF 
passa pela necessidade de va-
lorizar servidores e contratados 
da instituição, e de aprofundar 
a integração das unidades. “O 

O interventor federal na segu-
rança pública do Rio de Janeiro, 
general Walter Braga Netto, disse 
que está nos planos do Gabinete 
de Intervenção e da Secretaria de 
Segurança Pública a realização 
de operações integradas que não 
envolvam apenas os órgãos de 
segurança pública e as Forças 
Armadas, mas também outras 
secretarias estaduais.

Braga Netto informou que se 
reuniu com o governador do 
Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
Pezão, e com todo o seu secre-
tariado, para que outros órgãos 
sejam mobilizados para as ope-
rações. O interventor disse que 
o general Richard Nunes, que 
o ocupa o cargo de secretário 
estadual de Segurança Pública, 
será o responsável por mudan-
ças operacionais que devem 
ocorrer nos próximos dias, e 
que a população começará a 
sentir a diferença a partir delas.

O general Braga Netto ain-
da trabalha na montagem do 
Gabinete de Intervenção, que 
será responsável por mapear 
recursos que serão necessários 
para a intervenção federal na 
segurança do Rio de Janeiro. 
“Para pedir recursos para a 
intervenção eu tenho que 

Interventor federal na 

segurança pública do Rio, 

general Walter Braga Netto.
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Nova York - O juiz federal Ser-
gio Moro afi rmou que proble-
mas de corrupção no Brasil, em 
geral, existirão, pois são muito 
grandes, complexos e existem 
há muitos anos. “A corrupção 
continuará e as cortes terão 
trabalho para combatê-la”, des-
tacou o magistrado em evento 
promovido em Nova York pelo 
Americas Society/Council of 
the Americas. 

Moro apontou que as investi-
gações da Operação Lava Jato 
apresentaram alguns retroces-
sos, mas ocorreram grandes 
avanços, e isso é importante 
para manter o processo de 
ataque à corrupção ativo e em 
pleno funcionamento. “Ainda 
temos os instrumentos para 
combater a corrupção. O fu-
turo está aberto, mas nunca 
desistimos, todas as pessoas 
que realmente acreditam em 
democracia devem atuar neste 
sentido”, apontou. 

Segundo Moro, o núcleo da 
Operação Lava Jato é o com-
bate à corrupção da Petrobras. 
“E neste contexto, a maior 

Rodrigo Maia: 
uma candidatura 
alternativa 

Rio - O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, defendeu 
na sexta-feira (2), em Barra 
Mansa, no Rio, uma candida-
tura alternativa do centro à 
Presidência da república. “Não 
precisa ser necessariamente 
a minha”, afi rmou, “mas acho 
que o meu nome tem o apoio 
de alguns partidos importantes 
e pode ser uma construção que 
nos dê a chance de disputar o 
segundo turno.”

Maia afi rmou que a candida-
tura do PSDB não tem chance 
de ganhar e minimizou as 
declarações de seu pai, Cesar 
Maia, de apoio a Geraldo Al-
ckmin em detrimento dele: “É 
só uma preocupação de pai”, 
disse. “Mas ele conhece as 
pesquisas, ele sabe que se não 
construirmos uma nova can-
didatura no campo do centro, 
vamos entregar a eleição para 
o PT, para Marina (Silva) ou 
para o Ciro (Gomes)”.

Com discurso de candidato, 
Maia defendeu a ideia de um 
Estado mínimo (AE).

São Paulo - O Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) reduziu a previsão de 
chuva na maior parte do País 
ao longo do mês de março. 
Em sua primeira revisão das 
estimativas, a entidade passou 
a prever um volume de afl u-
ências no Sudeste em 88% da 
média histórica para o mês, 5 
pontos porcentuais abaixo que 
o previsto inicialmente. 

Com isso, o nível de arma-
zenamento dos reservatórios 
da região deve subir 1,5 p.p. 
menos que o calculado ante-
riormente, chegando em 31 
de março nos 44,6%, ante os 
37,5% anotados na quinta-feira, 
1º de março. Para o Nordeste, 
a projeção de Energia Natural 
Afl uente (ENA) caiu de 58% 
para 56% da média de longo 
termo (MLT) de março. Com 
isso, os reservatórios da re-
gião devem alcançar 36,9% da 
capacidade ao fi nal deste mês, 
0,5 p.p. menos que o previsto 
inicialmente. Na quinta-feira, o 
índice estava em 26,8%.

Já para o Norte, as afl uências 
previstas seguem acima da mé-
dia histórica, mas baixaram 3 
pontos porcentuais, para 109% 

Para o Nordeste, a previsão 

caiu de 58 para 56% da média.
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Rogério Galloro assume PF e diz 
que Lava Jato continuará “forte”

atribuída ao líder sul africano 
Nelson Mandella: “Coragem 
não é falta de medo, mas triunfo 
sobre ele”.

Na gestão de Galloro, a Dire-
toria Executiva será ocupada 
por Silvana Helena Borges; o 
diretor de Combate ao Crime 
Organizado será Elzio Vicente 
da Silva; a Diretoria de Inteli-
gência Policial fi cará a cargo de 
Umberto Ramos Rodrigues. A 
Diretoria de Gestão de Pessoal 
terá no comando Delano Bunn, 
e a Diretoria de Logística, Fabri-
cio Kelmer. Em seu discurso, o 
ministro Raul Jungmann voltou 
a defender que, a exemplo das 
áreas de saúde e educação, a 
segurança tenha também uma 
previsão mínima no Orçamen-
to. Jungmann criticou o fato de 
80% das atribuições da ordem 
da segurança pública estar com 
os governos estaduais, quando, 
segundo ele é a PF que “respon-
de por basicamente a totalidade 
com a ordem da segurança 
publica da União” (ABr).

crime não é mais forte do que 
o Estado brasileiro. Iniciei mi-
nha carreira em uma unidade 
descentralizadas em São Paulo. 
Elas devem ser objeto de nossa 
dedicação, porque é lá que en-
tendemos estar o desafi o de ser 
da Polícia Federal”, ressaltou 
Galloro, após citar uma frase 

Corrupção: as cortes ‘terão 
trabalho’ para combatê-la

parte do trabalho já ocorreu, 
ao menos na minha corte”, 
ressaltou. “Ainda há a fase no 
Supremo Tribunal Federal, que 
há trabalhos para serem feitos, 
com acusações sobre políticos”, 
destacou. Segundo ele, juízes 
federais no Rio e em Brasília 
continuam atuando em casos 
relacionados àquela operação. 
“Talvez tenhamos muitos casos 
criminais sendo julgados em 
outras cortes para combater a 
impunidade”, completou (AE).

Juiz federal Sergio Moro
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Segurança terá mais recursos 
além dos anunciados

“A previsão é que tenhamos a 
abertura neste ano de mais de 3 
milhões de postos de trabalho”. 
Na cerimônia em Sorocaba, 
foram entregues 300 novas 
ambulâncias para renovar a 
frota do Samu 192 em todo o 
país. As novas ambulâncias vão 
substituir as que têm mais de 
três anos de uso.

“Vamos renovar 65% da frota, 
que são aquelas que têm mais 
de três anos. Há muitos anos 
não se fazia renovação de frota 
do Samu, então, fi zemos mais 
de duas mil compras de ambu-
lâncias”, anunciou o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros (ABr).

Operações no Rio podem 
envolver outras secretarias

mapear”, disse, acrescentando 
que o trabalho será feito o mais 
rápido possível.

A cerimônia também contou 
com a presença do ministro da 
Defesa interino, Joaquim Silva e 
Luna, que afi rmou que os recur-
sos para as operações de Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO) estão 
garantidos e poderão ser acres-
cidos se houver necessidade. “Já 
existe o recurso defi nido para 
essa operação. O que pode acon-
tecer é ele ser insufi ciente. Aí, 
seria acrescido”, disse o ministro, 
que detalhou que as operações 
de Garantia da Lei e da Ordem 
no Rio de Janeiro contam com 
R$ 113 milhões (ABr).

ONS reduz previsão de 
chuvas em março no País

da MLT de março, enquanto a 
projeção de armazenamento 
dos reservatórios da região 
segue em 66,5% ao fi nal do 
mês, ante os 61,6% verifi cados 
na quinta. Na contramão, a 
expectativa de chuvas no Sul 
aumentou, 5 p.p., para 78% 
da média histórica de março, 
permitindo que os reservató-
rios da região alcancem 64,1% 
- ainda assim, 2 p.p. menos 
que o inicialmente estimado e 
abaixo do 72,6% anotados na 
quinta (AE).
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Verdades 
inconvenientes

A difi culdade de lidar 

com situações complexas 

e que parecem 

intratáveis faz com que 

muitas vezes as pessoas 

ou sociedades tentem 

negar os fatos, os quais, 

claro, não deixam de 

existir

A fábula do rei nu, ou a 
referência à suposto 
costume do avestruz 

de esconder a cabeça na areia 
sempre que a realidade não 
lhe agrada são exemplos de 
como a cultura popular ironiza 
esta tendência. O documen-
tário vencedor do Oscar, ‘An 
incovenient truth’, sobre o 
aquecimento global, também 
trata objetivamente de nossa 
inclinação coletiva a ignorar 
problemas que demandam efe-
tiva mudança de paradigmas.

Atualmente vivenciamos no 
Brasil uma crescente escalada 
ao desrespeito, pelos atores 
corporativos, relativamente 
aos interesses dos acionistas 
de grandes companhias (par-
ticularmente aquelas com 
participação estatal). Em 
verdade, dois dos maiores 
litígios atualmente existentes 
no país decorrem diretamente 
do fato da ausência de adoção 
de práticas mínimas de boa 
gestão corporativa, em de-
trimento dos interesses dos 
acionistas que simplesmente 
não aceitaram ver seus direitos 
indevidamente vilipendiados.       

O primeiro deles refere-se à 
indenização aos investidores 
locais da Petrobras, devido 
aos prejuízos incorridos em 
virtude dos fatos revelados 
pela Operação Lava Jato, 
que já geraram inclusive um 
acordo para a reparação dos 
investidores no exterior. A 
questão já foi judicializada e 
aguarda solução por parte do 
Poder Judiciário, ainda pouco 
adaptado a solução de litígios 
de tal complexidade.

Mais recentemente, intensa 
discussão de trava no tocante 
à legalidade da recuperação 
judicial da OI S.A., a maior 
em curso no país, questionada 
pelos acionistas com base em 
suspeitas de fraude e corrup-
ção por parte da atual Direto-
ria, as quais serviram de base 
para notícia crime perante o 
Ministério Público Federal e 
que aguardam a instauração de 
procedimento investigatório 
para sua apuração.

A necessidade de adoção 
de medidas fi scalizatórias por 
parte das autoridades compe-
tentes é inequívoca e qualquer 

omissão, neste estágio, seria 
inaceitável, quando não ilegal. 
Além do mais, adotando salutar 
tendência do ativismo socie-
tário, os prejudicados estão 
tomando todas as iniciativas 
cabíveis na defesa de seus 
interesses e também naqueles 
da companhia.

Neste caso, especifi camente, 
se objetiva obstar atitudes que 
coloquem em risco a sobrevi-
vência da companhia e garantir 
que os atuais acionistas não 
tenham suas participações 
indevidamente diluídas por 
conta de irregular lançamento 
de títulos no exterior. É exa-
tamente por tais razões que 
os acionistas prejudicados, 
por meio da Associação dos 
Acionistas Minoritários - AID-
MIN estão adotando todas as 
providências cabíveis, inclusi-
ve perante as jurisdições es-
trangeiras competentes, para 
o enquadramento e apuração 
das práticas tidas como ilegais.

Tais exemplos denotam, 
acima de tudo, uma mudança 
de atitude essencial para o 
desenvolvimento de nosso 
cenário corporativo e para sua 
evolução ética e acreditamos 
o Brasil, mirando os fatos 
de frente, precisa resolver 
internamente os problemas 
corporativos existentes em 
nossa economia. É o mínimo 
que se espera das autoridades, 
dentre as quais aquelas do 
Poder Judiciário, para que não 
mais seja necessário recorrer a 
jurisdições estrangeiras para, 
por via oblíqua, impor limites 
desmandos ocorridos no Bra-
sil e que, por sua gravidade, 
desbordam para outros países.

O desenvolvimento econô-
mico do país assim exige e 
devemos assumir de forma 
consciente a responsabilidade 
pela criação de um ambiente 
corporativo mais desenvolvido 
e mais ético. Trata-se de um 
objetivo que demanda hones-
tidade e coragem para enfren-
tarmos nossas mazelas, seja 
a insufi ciência do arcabouço 
legal existente para a solução 
de tais litígios, inabilidade dos 
poderes constituídos em ofe-
recerem soluções apropriadas 
quando demandados.

Nossa verdade inconve-
niente é que, em paralelo à 
corrupção no setor público, os 
atos de banditismo corporativo 
estão recrudescendo e não po-
demos ignorar esta realidade. 
Precisamos, coletivamente, 
tirar a cabeça da areia.

(*) - É advogado do Almeida 
Advogados, ex-presidente da FIA 

– Federação Interamericana de 
Advogados - e autor da primeira

ação Class Action contra a
Petrobras nos Estados Unidos.

André de Almeida (*)
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Frio intenso na 
Europa já acumula 
mais de 50 mortos

A onda de frio siberiana que 
atinge a Europa nesta semana 
voltou a causar transtornos na 
sexta-feira (2), e já acumula um 
saldo de mais de 50 mortos. Na 
Emília-Romana, norte da Itália, di-
versas estradas foram fechadas por 
causa de fortes chuvas de granizo, 
enquanto a Ligúria, no noroeste, 
registrou interrupções em linhas 
de trem que fi caram congeladas. 
A rodovia que conecta Milão e 
Bolonha também chegou a ter o 
tráfego interrompido.

Na Polônia, foram registradas 
21 mortes ao longo da semana 
por causa do frio intenso: os ter-
mômetros chegam a marcar 20 
graus abaixo de zero em algumas 
cidades. A maioria das vítimas é de 
moradores de rua surpreendidos 
pelas fortes nevascas. Outras sete 
pessoas morreram na Eslováquia; 
seis, na República Tcheca; três, 
na Espanha; cinco, na Lituânia; 
quatro, na França; duas, na Sérvia, 
Itália, Eslovênia e Romênia; e uma; 
no Reino Unido.

Em Paris, foram abertas mais de 
3 mil vagas de abrigo temporário 
para moradores de rua. A capital 
francesa chegou a ter sensação 
térmica de 18 graus negativos 
(ANSA).

Pelo menos 30 pessoas mor-
reram e 50 fi caram feridas na 
sexta-feira (2), durante vários 
ataques na capital do Burkina 
Faso, Ouagadougou, na Áfri-
ca, informaram as autoridades 
locais. Os atos de violência 
foram registrados em três lu-
gares distintos: a residência do 
primeiro-ministro do país; do 
escritório da ONU e um quar-
tel militar do Exército. Além 
disso, a primeira explosão foi 
seguida de um tiroteio em 
uma zona junto à embaixada 
francesa no Burkina Faso. 

Cerca de quatro homens 
não identifi cados desceram 
do carro e atiraram contra a 
embaixada francesa gritando 
“Allahu Akbar” (Alá é gran-
de), segundo informações do 
diretor Jean Bosco Kienou. 
O embaixador francês, Jean-
-Marc Chataigner, comentou 
sobre o caso afi rmando que a 
explosão teria sido provocada 
por um “ataque terrorista”. 
Alguns tiros ainda atingiram a 

Pessoas fogem de centro da cidade, onde aconteceu

ataque em Uagadugu.

Filha de Trump pode perder acesso a arquivos ‘top secret’.

Um dos negócios internacio-
nais da fi lha do presidente nor-
te-americano Donald Trump, 
Ivanka, está sendo investigado 
pelo FBI, informou na sexta-fei-
ra (2) a emissora de televisão 
“CNN”. O alvo das investigações 
do FBI seriam as negociações 
e o fi nanciamento de projetos 
como o “Trump International 
Hotel”, em Vancouver, no Cana-
dá. A construção foi aberta um 
mês após o pai de Ivanka entrar 
para a Casa Branca.

Este procedimento de inves-
tigação das autoridades norte-
-americanas contra membros 
importantes da Casa Branca 
é comum, e serve para desco-
brir se algum deles possuem 
ligações internacionais. Como 
Ivanka é a principal conselhei-
ra de Trump, o resultado da 
investigação pode ter impacto 
em sua posição dentro da Casa 
Branca, já que ela poderá não 
ter mais acesso a informações 
relevantes de Estado.

Já coletados mais de 
93% dos dados do 
Censo Agropecuário 

O IBGE já completou 93,6% 
da coleta de dados do 11º Censo 
Agropecuário Brasileiro. Já foram 
colhidas informações de 4,9 mi-
lhões de estabelecimentos, dos 
5,2 milhões estimados. Segundo o 
presidente do instituto, Roberto 
Olinto, com esse nível de coleta 
de dados a meta da pesquisa já foi 
atingida. Portanto, a divulgação 
dos dados do censo está mantido 
para o mês de julho.

De acordo com Olinto, a coleta 
ainda permanece em algumas re-
giões de difícil acesso e naquelas 
onde as chuvas prejudicaram a 
tarefa dos recenseadores. Apesar 
disso, os técnicos já estão traba-
lhando sobre os dados coletados. 
Caso se verifi que inconsistência 
nas informações, alguns locais 
poderão ser revisitados.

Os primeiros resultados do 
Censo Agropecuário vão mostrar 
o perfi l do produtor rural por 
sexo, idade, cor ou raça, alfabe-
tização e escolaridade, utilização 
das terras, efetivos da pecuária, 
produção animal e vegetal, a 
forma de obtenção das terras, as 
práticas agrícolas utilizadas no 
estabelecimento, entre outros. 
O último censo foi realizado em 
2006 (ABr).

Em Portugal, já são 28 universidades e institutos que aceitam a 

nota do Enem.

Marieta Cazarré/Agência Brasil

Em 2017, no estado de 
São Paulo, o número de 
brasileiros que solicita-

ram visto para estudar no país 
aumentou 35%, em compara-
ção a 2016. Os brasileiros já 
representam cerca de 30% dos 
estrangeiros nas universidades 
portuguesas. Os dados são do 
Consulado Geral de Portugal 
em São Paulo.

Um dos motivos que contribui 
para esse aumento é que Portu-
gal e o Brasil, desde 2014, vêm 
fi rmando uma série de convê-
nios para que a nota do Enem 
seja considerada para ingresso 
em instituições de ensino su-
perior portuguesas. Já são 28 
universidades e institutos que 
aceitam a nota do Enem. De 
acordo com dados do Institu-
to Nacional de Estatística de 
Portugal (INE), os estudantes 
estrangeiros são atualmente 
cerca de 30 mil. No ano letivo 
2015/2016,o número total de 
alunos do ensino superior foi 
de 356,4 mil estudantes, sendo 
que 83,6% estavam matricula-
dos em instituições públicas e 
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Cresce o número de brasileiros que 
optam por estudar em Portugal

Portugal vem atraindo, cada vez mais, brasileiros que pretendem estudar no exterior

estudar em Portugal. Francine 
abandonou o curso de Direito 
no Brasil para se dedicar ao 
Enem e aos planos de estudar 
fora. Atualmente ela cursa Lín-
guas, Literaturas e Culturas na 
Universidade de Lisboa. 

“Além de a universidade 
oferecer muitos programas 
que auxiliam os estudantes, 
tanto o Erasmus quanto outras 
bolsas, há oportunidades de 
emprego. Tenho muito contato 
com outras culturas e pessoas, 
aprendo muita coisa, aprendo 
sobre línguas. A desvantagem 
é que o Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras  demora para 
entregar os documentos e isso 
atrapalha. E é um pouco difícil 
alugar apartamento sendo bra-
sileiro, porque eles preferem 
alugar para os portugueses”, ex-
plica Francine. Para ela, outras 
vantagens são a segurança e a 
oportunidade de seguir carreira 
no exterior. “Meu curso demo-
ra três anos. Eu quero seguir 
carreira por aqui ou prestar o 
Erasmus e migrar, para poder 
passar um semestre em outra 
universidade” (ABr).

16,4%, em privadas.
O número de brasileros que 

frequentam cursos do ensino 
superior no país aumentou 
signifi cativamente nos últimos 
anos, passando de cerca de 2 
mil em 2006, para quase 9 mil 
em 2013. De acordo com estudo 
feito pelo INE, “assistiu-se a um 
aumento considerável de alu-
nos de nacionalidade brasileira, 
o que poderá ser explicado, 
por um lado, pela concessão 
de bolsas e de apoio fi nanceiro 

por parte do governo brasi-
leiro após 2007 e, por outro, 
pelo aumento signifi cativo de 
imigrantes brasileiros no país 
(que passaram de 23.541 em 
2001 para 105.622 em 2012). 
O fato poderá ter contribuído 
igualmente para aumentar o 
contingente desses cidadãos 
no ensino superior português”.

A estudante brasileira Fran-
cine Rodrigues Maia, 23 anos, 
é uma das jovens que optaram 
por atravessar o Atlântico para 

Ataque em Burkina Faso
deixa pelo menos 30 mortos

Câmara Municipal, deixando o 
gabinete de Armand Beouinde 
com os vidros estilhaçados. 

Após o ataque, o Palácio do 
Eliseu informou que o presi-
dente Emmanuel Macron, foi 
informado sobre a situação, 
aconselhando os cidadãos a se 
protegerem. “Os quatro atacan-
tes foram mortos” e a “situação 
está sob controle”, disse uma 
fonte francesa local sobre o 

ocorrido. Burkina Faso vem 
sendo alvo já a algum tempo 
por parte de grupos extre-
mistas islâmicos que operam 
na região de Sahel. No ano 
passado, 30 pessoas foram 
mortas em um hotel na cidade 
de Ouagadougou, e outras 18 
mortas por um atentado dentro 
de um restaurante. Ataques 
foram reivindicados pela Al 
Qaeda do Magrebe (ANSA).

FBI investiga negócios 
internacionais de Ivanka Trump

Os negócios fora dos Es-
tados Unidos do marido de 
Ivanka, Jared Kuschner, tam-
bém foram investigados. Em 
resultado, ele perdeu alguns 
privilégios que tinha dentro da 
Casa Branca. A construção da 
luxuosa Trump Tower, de 63 
andares, em Vancouver, custou 
cerca de US$ 360 milhões, e 

Ivanka teve papel fundamen-
tal no projeto, fi nanciado pela 
empresa canadense “Holborn 
Group”, liderado pelo magnata 
malaio Joo Kim Tiah. Entre 
os investidores do hotel, 10% 
eram estrangeiros,e segundo 
o jornal “Vancouver Sun”, um 
deles tinha vínculos com o 
governo chinês (ANSA).

O presidente do Congresso 
Nacional, senador Eunício Oli-
veira, promulgou a MP que dis-
pensa os estados e municípios 
de uma série de exigências para 
renegociar suas dívidas com a 
União. O texto foi votado pela 
Câmara e aprovado pelo Sena-
do, último dia antes de perder 
o prazo de vigência, graças a 
um acordo entre de lideranças, 
que se sensibilizaram com a 
situação fi nanceira difícil de 
alguns entes federados.

A justifi cativa do governo ao 
editar a MP foi de que, mesmo 
com as novas condições previstas 
nas leis que possibilitaram a rene-
gociação, os estados não estavam 
conseguindo refi nanciar seus dé-

bitos por causa da documentação 
exigida. A MP permitiu a adesão 
desses estados. Com o novo tex-
to, não será mais necessário de-
monstrar regularidade no FGTS, 
no cumprimento das regras 
relativas ao funcionamento dos 
regimes próprios de Previdência 
e no comprometimento máximo 
da receita corrente líquida com 
despesas relativas às parcerias 
público-privadas.

Também será dispensada 
a apresentação de certidões 
de regularidade do Cadin; do 
pagamento de tributos federais 
da Dívida Ativa da União, além 
do cumprimento de obrigações 
determinadas nas leis da época 
da renegociação (Ag.Senado).

Lei simplifi ca documentação 
para renegociar dívidas

com a União
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A única mulher na sala

Quando eu era criança, 

admirava a dedicação 

da minha mãe pelos 

cuidados com a casa e 

com os fi lhos. Mas eu 

sabia que queria um 

caminho diferente. Bem 

diferente

Escolhi uma carreira que, 
na época, não era enca-
rada como uma possibi-

lidade feminina. Iniciei minha 
vida profi ssional em dois cami-
nhos paralelos, ambos quando 
eu ainda estava na faculdade 
de Ciência da Computação. O 
primeiro deles foi abrir uma 
empresa de treinamento de 
informática. Naquela época as 
pessoas ainda procuravam uma 
escola para aprender Windows, 
Word, Excel, etc.

Quase simultaneamente, 
fui convidada por um pro-
fessor da universidade para 
participar de um projeto de 
desenvolvimento de aplicações 
geoespaciais na plataforma do 
AutoCAD. Foi assim que entrei 
no mundo Autodesk. Desde 
essa época, e lá se vão muitos 
anos, por muitas vezes fui a 
única mulher na sala. Seja em 
uma reunião interna, em um 
treinamento, ou em uma reu-
nião com o cliente, a maioria 
esmagadora dos presentes 
eram sempre homens.

No início, estava tão absor-
vida por questões técnicas 
do trabalho que não me dava 
conta de como o sexismo era 
presente. Com o tempo fui 
vivenciando situações que 
mostravam a disparidade entre 
o mundo masculino e feminino 
no ambiente de trabalho, desde 
situações sutis como até outras 
que considerei grosserias e 
escancaradas.

Uma situação até engra-
çada pela qual passei foi em 
um café com um funcionário 
recém-contratado. Depois que 
paguei a conta ele comentou: 

“a única mulher que pagou 
minha conta até hoje foi minha 
mãe”. Recentemente em uma 
reunião um dos participantes 
contou uma piada extrema-
mente machista. Não fi z nada 
na ocasião e me odiei por isso. 

Acho que um grande apren-
dizado neste episódio é que 
nós mulheres temos que nos 
posicionar. Com educação, cla-
ro, mas devemos deixar claro 
quando um comportamento 
ultrapassa algum limite. Outra 
coisa que aprendi na experi-
ência de ser “a única mulher 
na sala” é que a gente deve 
desenvolver a autoconfi ança. 
Não somos menos que nin-
guém. Nem mais. Somos iguais. 

A forma como se encara o 
tema “diversidade” ainda é 
muito diferente na América 
Latina do que vemos nos Es-
tados Unidos, por exemplo. 
Ainda temos um longo cami-
nho a percorrer. Vejo aqui na 
Autodesk, onde trabalho, que 
estamos dando um importante 
passo desde 2015 no sentido de 
ampliar a diversidade, ao ser 
criado uma posição de Global 
Diversity & Inclusion. 

A partir daí este assunto 
começou a ser amplamente 
discutido na empresa e agora 
posso afi rmar que está sendo 
construída de maneira muito 
positiva uma consciência sobre 
a importância da diversidade 
e inclusão. Com esse exem-
plo, me motivei ainda mais 
e aproveitei a oportunidade 
para liderar uma iniciativa na 
América Latina, o programa 
AWiL, de liderança feminina. 

A ideia é promover discus-
sões e treinamentos que pos-
sam ser úteis para as mulheres 
que fazem parte da nossa 
empresa e assim construirmos 
uma cultura de igualdade. 

É um longo caminho, mas 
estamos no sentido certo. 

(*) - É líder do time de especialistas 
técnicos da Autodesk para América 

Latina. 

Cristina Randazzo (*)

A - Declaração do IRPF
O Centro Universitário Senac/Santo Amaro iniciou o atendimento gratuito 
à comunidade para o preenchimento da declaração do IRPF 2018. O 
serviço será feito por cerca de 50 alunos do Bacharelado em Ciências 
Contábeis até o dia 28 de abril. A ação integra o projeto Imposto de 
Renda realizado em parceria com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 
da Receita Federal. Além de permitir que a população entregue uma 
declaração correta, a iniciativa tem como objetivo possibilitar que os 
alunos coloquem em prática seus conhecimentos adquiridos em sala 
de aula, sempre supervisionados pelos professores. Agendamento pelo 
e-mail (agendamentoirpf@sp.senac.br). 

B - Fotografi a com Smartphones
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Latino Americano mObgraphia 
2018, que faz parte do mObgraphia Mobile Photo Festival 2018. Esse é 
o quinto ano consecutivo que será realizado o festival mais democrático 
do Brasil dedicado à fotografi a com smartphones. As inscrições vão até 
o próximo dia 20. “O prêmio mObgraphia é o maior evento da América 
Latina em seu gênero e referência mundial, com participações de fotó-
grafos de várias partes do mundo e um júri composto por expoentes da 
Arte da Fotografi a e Mobgrafi a nacional e internacional”, comenta Cadu 
Lemos, fundador da mobgraphia Cultura Visual, realizadora do evento. 
São seis as categorias: Arte em Mobgrafi a, Documental, Paisagem, Preto 
& Branco, Retrato e Street. Mais informações e regulamento do festival: 
(https://mobgraphia.com/2018/02/15/premio-mobgraphia-2018/).

C - Colomba Pascal
A Secretaria Municipal de Trabalho promove mais uma ofi cina gratuita, 
no Centro de Referência de Segurança Alimentar, na Vila Maria Alta 
(Rua Sobral Junior, 264). Com a Páscoa chegando, pode ser uma opção 
para ampliar a renda familiar e empreender. O primeiro encontro será 
no próximo dia 8 (quinta-feira), e ensinará todas as etapas de produção 
da Colomba Pascal. A chef de confeitaria, Michele Oliveira, explica que 
os participantes poderão acompanhar desde o preparo da massa até a 
fi nalização da colomba. Serão produzidas quatro unidades, nos sabores 
de chocolate e frutas e haverá degustação. Em média, são investidos 
de R$ 19,00 e R$ 24,00 nos ingredientes. É possível faturar 100% com 
a venda do produto. É exigida a idade mínima de 16 anos. Basta ligar 
nos telefones 2967-0755 e 2967-2214 para fazer a inscrição.

D - Qualidade de Vida 
A busca de bem-estar e qualidade de vida é um dos assuntos mais 
comentados na atualidade. Atender todas as demandas pessoais e pro-

fi ssionais implica em assumir cada vez mais responsabilidades com o 
risco de comprometer a saúde física, emocional, social e fi nanceira. Com 
o objetivo de apoiar as organizações, em seus programas de promoção 
da saúde e bem-estar, a ABQV promove o 17º Congresso Brasileiro de 
Qualidade de Vida, o maior evento que envolve a gestão das empresas 
e seus colaboradores, com data marcada para acontecer de 20 a 22 de 
maio, no Instituto Sírio Libanês. Com o tema central “Arte e Ciência na 
Qualidade de Vida”, o Congresso reunirá especialistas que irão discutir 
temas relacionados ao cotidiano da saúde das pessoas no ambiente de 
trabalho. |Inscrições: (http://congresso.abqv.org.br/).

E - Feira Agropecuária
O Governo Australiano quer alavancar negócios e buscar novas par-
cerias no Brasil. Para isso, vai participar da 19ª edição da Expodireto, 
feira agropecuária que começa nesta segunda-feira (5) e vai até sexta-
-feira (9), no Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS). 
Apontado como um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, 
terá como foco principal os avanços tecnológicos do setor, debatendo 
a agricultura digital e as mais recentes inovações no campo. Convidado 
pelo Ministério da Agricultura, o Governo Australiano estará presente 
no pavilhão internacional para reforçar e buscar novos investidores e 
parcerias. Entre as empresas que já investem por lá estão a JBS, Minerva 
Foods, Marfrig, Tramontina e Marcopolo. Outras informações: (www.
expodireto.cotrijal.com.br).

F - Otimização de Sites
No dia 14 de abril acontece no Centro de Treinamento da Microsoft, 
unidade Paulista, o SEO Training Master Class, Curso de SEO intensivo 
para Otimização de Sites. É destinado a Webdesigners e Webmasters, 
Jornalistas, Redatores, Gerentes de Midias Sociais, Blogueiros, Proprie-
tários de Sites, Administradores de E-commerce, Blogs, Interessados em 
Marketing na Internet, Agências de Publicidade. A carga horaria é de oito 
horas e será  ministrado por Vincent Benedicto, diretor de Marketing e 
SEO Sênior da Agência Griff. Aborda temas  como todas as alterações 
do algoritmo do Google, Google Penguim, Google Panda, Google Hum-
mingbird, Linguagem Natural x Formal, Indexação Semântica latente, 
Inteligência Artifi cial do Google, Formatação de conteúdo, Pesquisa 
Visual, Mobile-First Index (http://cursodeformacaoseo.griff.art.br/). 

G - Motobombas Anfíbias
Referência mundial no segmento de Turbogerador Anfíbio, Bombas An-
fíbias, Aeradores e Misturadores, a empresa de São Leopoldo/RS Higra é 
fi nalista em três categorias do Pump Industry Awards, um dos maiores 
eventos do segmento de bombas e motobombas e que reúne os maiores 

fabricantes mundiais. Esta premiação foi criada pela British Pump Ma-
nufacturers Association, que representa os interesses dos fornecedores 
britânicos e irlandeses de bombas e equipamentos de bombeamento. As 
categorias em que a Higra é fi nalista são: Inovação Tecnológica do Ano 
em Projetos, com seu case de Cataguases/MG; Contribuição Ambiental 
do Ano, utilizando como case o trabalho realizado para a Sanepar na 
bacia hidrográfi ca de Maringá/PR. Já na categoria Engenheiro do Ano 
concorre Greco Tusset de Moura, Chief Innovation Offi cer da Higra. A 
votação é feita através do site: (http://pumpindustryawards.com/voting). 

H - Mulheres e Tecnologia
O Conselho Regional de Administração (CRA-SP), por acreditar que 
é possível alcançar a igualdade entre homens e mulheres na área de 
tecnologia e promover a inclusão por meio de exemplos bem-sucedidos, 
convidou a diretora geral da Ticket, Marilia Rocca, para, na tarde do 
próximo dia 21, compartilhar sua experiência e trajetória à frente de 
grandes organizações do setor como, por exemplo, a TOTVS – 6ª maior 
empresa de software do mundo – durante a ‘1ª Semana Temática Mu-
lheres em Foco’. Por meio da palestra ‘Desprogramando o preconceito: 
mulheres e tecnologia’, Marilia contribuirá para a desconstrução da 
fi gura do profi ssional de TI ao contar histórias de executivas do setor. 
Das 15h às 16h30, com Welcome coffee às 14h, na Av. Nove de Julho, 
3830, Jardim América. Evento gratuito. Inscrições: (www.crasp.gov.br).

I - Ideias no Agronegócio
O Prêmio Alltech de Jornalismo premia os autores das melhores repor-
tagens sobre ideias inovadoras no agronegócio. Os jornalistas podem 
submeter reportagens em três categorias: Criação e Nutrição Animal, 
Agricultura e Ideias Inovadoras para o Agronegócio. O vencedor de cada 
categoria ganhará uma viagem para os Estados Unidos para participar 
do ONE: Simpósio de Ideias Alltech, que ocorre entre os dias 20 e 22 
de maio, na cidade de Lexington no  Kentucky. O prêmio é promovido 
pelas empresas Alltech e Alltech Crop Science, líderes em saúde e nu-
trição animal e vegetal, respectivamente. Podem concorrer reportagens 
produzidas por jornalistas profi ssionais, veiculadas entre 20 de março 
de 2017 e 26 de março de 2018 na imprensa brasileira. O formulário de 
inscrição, assim como o regulamento completo, está disponível no site 
(https://go.alltech.com/premio2018).

J - Inspeção Acreditada
O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certifi cação 
(TIC), ampliou sua atuação no setor de infraestrutura. A empresa passa 
a realizar a Inspeção Acreditada em projetos e obras de infraestrutura, 
que através de requisitos técnicos, apontará a conformidade de estudos 
de pré-viabilidade, dos projetos de engenharia, além dos processos de 
execução das obras nos empreendimentos. Além de contribuir para 
assegurar que os projetos tenham qualidade técnica, fi quem dentro do 
prazo e sem elevação de custos, a inspeção acreditada também tem como 
fi nalidade tornar mais efi cientes os processos de avaliação e aprovação 
dos projetos do PPI pelo Governo. Os empreendimentos receberão um 
selo de qualidade e terão a atuação acompanhada pelo Inmetro. Mais 
informações no site (www.bureauveritas.com.br). 

A - Declaração do IRPF
O Centro Universitário Senac/Santo Amaro iniciou o atendimentogratuito

fi ssionais implica em assumir cada vez mais responsabilidades com o 
risco de comprometer a saúde física, emocional, social e fi nanceira. Com 
o objetivo de apoiar as organizações em seus programas de promoção

O correntista que transferir 
dinheiro de uma conta bancária 
no Brasil para outra de mesma 
titularidade no exterior pagará 
mais Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF). A alíquota 
será reajustada de 0,38% para 
1,1%. O aumento valerá tanto 
para pessoas físicas como jurídi-
cas. O decreto com a mudança, 
assinado pelo presidente Michel 
Temer, foi publicado sexta-feira 
(2) no Diário Ofi cial da União.

Por meio de nota, o Ministério 
da Fazenda informou que o au-
mento tem como objetivo eliminar 
distorções tributárias ao igualar 
a alíquota com a das compras de 
moeda estrangeira em espécie. 
Em maio de 2016, o IOF para 
quem compra dólar ou outras 
moedas em papel tinha passado 
de 0,38% para 1,1%. De acordo 
com a Receita Federal, a medida 
deve gerar arrecadação extra de 
R$ 101 milhões em 2018 (ABr).

Com a confi ança baixa, os consumidores estão pouco dispostos 

a comprar.

O Índice Nacional de Expec-
tativa do Consumidor (INEC) 
caiu 0,2% ante janeiro e al-
cançou a 102,7 pontos neste 
mês. O valor é 1,6% menor 
do que o de fevereiro de 2017 
e continua abaixo da média 
histórica, que é de 108 pontos. 
As informações são pesquisa 
divulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
na sexta-feira (2). Com a con-
fi ança baixa, os consumidores 
estão pouco dispostos a ir às 
compras. 

“A permanência do INEC em 
um patamar baixo sugere que 
a recuperação da demanda nos 
próximos meses continuará 
a ser modesta”, avalia a CNI. 
De acordo com a pesquisa, 
aumentou a preocupação dos 
brasileiros com o emprego. O 
indicador de expectativa de 
desemprego caiu 1,3%. O in-
dicador de expectativas renda 
pessoal e de situação fi nanceira 
oscilaram pouco. O indicador 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na 
cidade de São Paulo, caiu 0,42% em fevereiro, ante uma 
alta de 0,46%, em janeiro. Em fevereiro do ano passado, 
a taxa teve queda de 0,08%. No acumulado do ano, o 
índice teve alta de 0,04% e nos últimos 12 meses, de 
2,07%. Quatro dos sete grupos de despesas pesquisados 
indicaram redução de preços.  A principal infl uência 
na defl ação foi constatada no grupo alimentação, que 

passou de uma alta de 1,15% em janeiro para uma 
queda de 0,95% em fevereiro. Em habitação, o índice 
recuou 0,44%, ante uma queda de 0,17% em janeiro; 
também houve uma diminuição mais expressiva nos 
itens despesas pessoais (de -0,79% para -0,84%) e ves-
tuário (de -0,18% para -0,24%). Houve infl ação, porém 
menor do que no mês anterior, nos demais grupos – de 
transportes (de 1,63% para 0,45%), saúde (de 0,31% 
para 0,29%) e educação (de 3,02% para 0,01%) (ABr).

Setor supermercadista 
aguarda retomada 
econômica

O setor supermercadista co-
meça a dar sinais de recuperação 
com a melhora da economia no 
Brasil, embora saiba que há ainda 
longo caminho pela frente. Os 
índices, medidos mensalmente 
pela Associação Paulista de 
Supermercados (Apas), têm 
mostrado números em ascensão 
e isso refl ete diretamente no 
otimismo dos empresários. A 
pesquisa apontou que, em janei-
ro, 40% dos supermercadistas 
demonstraram otimismo de uma 
maneira geral com o ambiente 
econômico atual e futuro. Este 
número sobe para 49% quando se 
trata somente das perspectivas 
positivas para o futuro. 

O número de 40% demonstra 
um salto signifi cativo, já que, em 
novembro de 2017, o otimismo 
geral era de apenas 23,9%. 
No primeiro mês de 2018, os 
empresários que mostraram 
neutralidade com a situação 
geral permaneceram em 23,8% 
e o pessimismo caiu de 53% para 
35% (novembro a janeiro). “Os 
motivos para a forte elevação 
na confi ança dos empresários 
estão em dois pilares: a relativa 
estabilização do ambiente políti-
co e a redução do desemprego, 
que permanece em tendência 
de queda e com a massa salarial 
subindo. Paralelo a isso, a menor 
taxa de juros da história também 
gera um efeito de otimismo no 
setor, ainda que demore a ser 
percebida na economia real”, 
explicou o economista Thiago 
Berka (Apas).

Com juros menores, o varejo está em franca recuperação.

As vendas a prazo subiram 
5,7% e à vista o aumento 
foi de 4%, indicou levan-

tamento da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP). Este 
foi o melhor fevereiro desde 
2014, quando a alta nas vendas 
havia sido de 8,6%.

Segundo o presidente da ACSP, 
Alencar Burti, o bom desempenho 
ocorreu pela base fraca de compa-
ração e também pela melhora do 
cenário macroeconômico.

“O carnaval deste ano ajudou 
as vendas, mas a grande expli-
cação está nas fortes quedas 
que ocorreram nos dois últimos 
anos e nos fatores macroeco-
nômicos. Com juros menores, 
prazos mais longos e maior 
renda das famílias, o comércio 
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Vendas do comércio paulistano 
crescem 5,8% em fevereiro

O movimento de vendas do varejo paulistano chegou ao décimo mês consecutivo de recuperação ao 
crescer 5,8% em fevereiro, na comparação com fevereiro de 2017

com -5,7% nas vendas à vista 
e -6,6% nas vendas a prazo. 
Na comparação com janeiro, 
o movimento de vendas de 
fevereiro na capital apresentou 
queda média de 6,2% (-5,7% à 
vista e -6,6% a prazo). O recuo 
neste mês é meramente sazonal, 
por janeiro ser um mês típico 
de promoções e liquidações nas 
lojas, além de janeiro ter três dias 
úteis a mais do que em fevereiro.

“Contudo, é importante notar 
que o carnaval de rua vem cres-
cendo em São Paulo, tornando-
-se uma da data comercial forte. 
Há claramente um estímulo, 
antes quase inexistente, no 
comércio de bebidas, roupas e 
adereços nessa época do ano”, 
analisou Burti (ABr).

tem um caminho mais favorável 
para crescer. O varejo está em 
franca recuperação”, disse.

Os dados mostram que - na 
comparação com janeiro - as 
vendas tiveram queda de 6,2%, 

Confi ança do consumidor 
voltou a cair

de expectativa de compras de 
maior valor caiu 1,7% em feve-
reiro frente a janeiro. 

No entanto, diminuiu a pre-
ocupação dos brasileiros com 
a infl ação e há a percepção de 
melhora na evolução das dívi-
das. O índice de expectativa 
de infl ação aumentou 2% em 
fevereiro na comparação com 
janeiro. No mesmo período, o 

indicador de endividamento 
subiu 0,9%. Quanto maior o 
índice, maior é o número de 
pessoas que espera a queda 
da infl ação e que percebe 
redução de seu endividamen-
to. Feita em parceria com o 
Ibope, essa edição do INEC 
ouviu 2.002 pessoas em 142 
municípios entre 22 e 26 de 
fevereiro (SJ/CNI).

São Paulo tem defl ação de 0,42%, segundo a Fipe

Aumenta o IOF para transferência ao exterior



Até onde vai a 
violência contra

o médico no Brasil 
A saúde no Brasil tem 

se transformado em um 

campo minado. É difícil 

saber onde pisar sem 

uma bomba explodir 

repentinamente. 

Os pacientes sabem bem 
o que é isso, pois, certa-
mente, são aqueles que 

mais sofrem com as agruras 
da rede pública. Os proble-
mas são incontáveis e estão 
em todas as unidades: acesso 
difícil, falta de medicamentos, 
equipamentos sucateados, 
recursos humanos escassos e 
insufi ciência de leitos. Óbvio 
que em condições tão inóspitas 
o rastilho de mazelas se alastra 
por todos os lados. 

Os profi ssionais da saúde 
são duramente prejudicados, 
o que torna cada vez mais de-
safi ante a assistência em níveis 
satisfatórios. Nós, médicos, por 
exemplo, somos obrigados, 
quase que diariamente, a nos 
desdobrar para oferecer ao 
cidadão um atendimento de 
padrão melhor. Na atual cir-
cunstância, porém, nem toda 
a boa vontade e compromisso 
do mundo são sufi cientes para 
solucionar o caos do sistema. 

O lamentável é que médicos 
e outros profi ssionais da equi-
pe multidisciplinar vêm sendo 
responsabilizados equivocada-
mente pela fragilidade gerada 
pela combinação de três males 
crônicos: o descaso de políti-
cos, a gestão incompetente e 
o subfi nanciamento. Assim, 
salas de espera de hospitais, 
postos e outras unidades de 
saúde ganham ares de trin-
cheira de guerra. Há pacientes, 
familiares e acompanhantes 
que partem para agressão 
quando demoram a receber 
atendimento ou não concor-
dam com a triagem que abre 
espaço aos casos mais graves.

Inúmeras pesquisas recentes 
confi rmam o aumento da be-
ligerância. Um estudo recente 
do Cremesp atesta que 80% 
dos médicos do Estado de 
São Paulo (77,7%) já sofreram 
violência ao menos uma vez 
no trabalho, entre episódios 
físicos, verbais e psicológicos. 
Outros levantamentos an-
teriores tiveram conclusões 

semelhantes. Mas até agora 
nenhuma atitude séria foi 
tomada pelas secretarias de 
Segurança Pública e de Saúde 
para aumentar a segurança.

Pior é que a violência contra 
o médico vem de cima para bai-
xo, da esquerda para a direita 
e em todos os demais sentidos 
que você puder imaginar. Hoje, 
começa no próprio aparelho 
formador, que, mesmo com 
mensalidades milionárias, dá 
como contrapartida ao estu-
dante um aprendizado de baixo 
nível em estrutura precária. 
Muitos cursos não dispõem 
de hospital-escola, tem uma 
grade curricular frágil e corpo 
docente sem capacitação.

O resultado, naturalmente, é 
a invasão da linha de frente do 
atendimento por quantidade 
enorme de graduados sem 
conhecimento básico. Péssimo 
para os pacientes que correm 
o risco e também para a classe 
médica, cuja imagem é arra-
nhada com o aumento de erros 
denunciados aos conselhos de 
medicina. Não bastassem os 
distintos complicadores até 
aqui citados, o governo do 
Brasil continua possibilitando 
que profi ssionais sem com-
provação de conhecimento 
técnico científico atendam 
nossa população, via Programa 
Mais Médicos. 

Até pouco tempo atrás, 
eles invadiam apenas a área 
pública. Entretanto, por obra 
e graça da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, vêm 
recebendo aval para clinicar 
também para planos de saúde, 
o que amplia os riscos de uma 
fatia dos cidadãos para todos 
os brasileiros. Diante deste 
conjunto de absurdos, aos 
médicos resta resiliência, mas 
sem esmorecer jamais. 

É preciso também união em 
suas entidades representativas 
e inclusive uma cobrança maior 
para que órgãos fi scalizadores 
ajam realmente em defesa da 
classe, não fi cando somente 
jogando para a plateia com 
pesquisas atrás de pesquisas, 
além de entrevistas na mídia 
só para satisfazer egos pelas 
luzes das câmeras.

 
(*) - É diretor de Defesa Profi ssional 

da Associação Paulista de Medicina.

Marun David Cury (*)
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O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) manteve decisão 
da própria Corte que validou, 
em outubro do ano passado, a 
aplicação retroativa da Lei da 
Ficha Limpa, norma que entrou 
em vigor em 2010 para barrar a 
candidatura de condenados por 
órgãos colegiados. Na ocasião, 
por 6 votos a 5, a Corte foi 
favorável à inelegibilidade por 
oito anos de condenados antes 
da publicação da lei. 

O entendimento que preva-
leceu é no sentido de que é no 
momento do registro da candi-
datura na Justiça Eleitoral que 
se verifi cam os critérios da ele-
gibilidade do candidato. Dessa 
forma, quem foi condenado por 
abuso político e econômico, 
mesmo que anterior à lei, antes 
de 2010, está inelegível por oito 
anos e não poderá participar 
das eleições de 2018.

O caso voltou à tona na sessão 
desta tarde a partir de um pedido 
do relator do caso, ministro Ricar-
do Lewandowski, para modular o 
resultado do julgamento de modo 
que os efeitos da decisão valham 
somente para as eleições de 

outubro, não atingindo eleições 
anteriores. O julgamento da Corte 
provocará, ainda neste ano, o 
afastamento de pelo menos 24 
prefeitos e um número incontável 
de vereadores em todo o país. 
Políticos nesta situação consegui-
ram se eleger e tomar posse com 
base em liminares que liberaram 
suas candidaturas.

Apesar da preocupação de 
Lewandowski, os ministros 
Luiz Fux, Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso, Rosa Weber, 
Marco Aurélio e a presidente, 
Cármen Lúcia, votaram contra 
a medida por entenderem que 
a modulação não seria cabí-
vel, porque, nas eleições de 
outubro, os candidatos que já 
cumpriram oito anos de inelegi-
bilidade, ao serem condenados 
antes de 2010, não serão mais 
atingidos pela decisão da Corte. 
Além disso, a modulação do 
julgamento seria uma forma de 
mudar o placar. Os ministros 
Gilmar Mendes, Dias Toffoli, 
Alexandre de Moraes e Celso de 
Mello seguiram o entendimento 
de Lewandowski e também 
foram vencidos (ABr).

Condenados por abuso político e econômico, mesmo antes

da lei entrar em vigor, estão inelegíveis por 8 anos

e não podem concorrer em 2018.

SP dá exemplo 
ao país ao 
reduzir 
índices de 
criminalidade

Com queda no número 
de crimes, o estado de São 
Paulo tem dado exemplo 
de combate à violência. Os 
índices de janeiro indicam re-
dução de ocorrências graves, 
como homicídios, latrocínios 
e roubos. Foram 50 vidas 
poupadas só no primeiro mês 
do ano. Segundo dados da 
Secretaria de Segurança do 
Estado, em janeiro os casos 
de homicídio doloso recuaram 
6,76%, passando de 281 para 
262 registros. Já o número de 
vítimas baixou 10,65% – de 
310 para 277, na comparação 
com janeiro de 2017. Os dois 
indicadores têm os menores 
índices desde o início da série 
histórica, em 2001.

As taxas para o período 
de fevereiro de 2017 a ja-
neiro de 2018 chegaram a 
7,44 casos e 7,89 vítimas 
de assassinato a cada 100 
mil habitantes. “É taxa de 
primeiro mundo”, reagiu o 
deputado Vanderlei Macris 
(PSDB-SP), ao analisar os 
números da série histórica 
(2001/2017) divulgados na 
segunda quinzena de feve-
reiro. Para ele, a segurança 
pública no estado governado 
por Geraldo Alckmin é digna 
de atenção de todo o país. 
A série indica que a taxa 
de homicídios caiu de 35 a 
cada 100 mil habitantes para 
8,02 em 2017. O número de 
assassinatos caiu de 13 mil 
ao ano para 3.503 em 2017: 
quase 10 mil vidas salvas.

Outros crimes também 
tiveram redução em janeiro: 
41,03% nas ocorrências de 
latrocínio (roubo seguido 
de morte), de 23,18% em 
roubos de veículos, 69,23% 
nos casos de roubo a banco. 
Pela primeira vez em 18 
anos, houve apenas uma 
ocorrência de extorsão me-
diante sequestro no estado 
em um mês de janeiro.

Para Macris, os números 
positivos comprovam o êxito 
de uma boa gestão integrada 
entre as polícias – militar, 
civil e científi ca. “Integra-
dos na mesma direção, mas 
também na certeza de que é 
o resultado dos programas 
sociais executados pelo 
PSDB ao longo dos anos”, 
disse (psdbnacamara).

O ministro Edson Fachin, 
do STF, acatou pedido da Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) e incluiu o presidente 
Temer como investigado em 
um inquérito da Lava Jato no 
qual já são investigados os 
ministros Eliseu Padilha e Mo-
reira Franco. O caso envolve 
o suposto favorecimento da 
empresa Odebrecht durante o 
período em que Padilha e Mo-
reira Franco foram ministros 
da Secretaria da Aviação Civil, 
entre os anos de 2013 e 2015.

De acordo com depoimento 
de delação premiada do ex-
-executivo da Odebrecht Clau-
dio Melo Filho, houve um jantar 
no Palácio do Jaburu, em maio 
de 2014, para tratativas de um 
repasse de R$ 10 milhões como 
forma de ajuda de campanha 
para o PMDB. Na última terça-
-feira (27), a procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge, enviou a manifestação 
ao STF em que pediu a inclusão 
de Temer no inquérito. Para a 
procuradora, a Constituição 
impede somente o oferecimen-
to de uma eventual denúncia 
contra os investigados, mas 
não a investigação em si, sob 
pena da perda ou ocultamento 
de provas. Fachin acatou os 
argumentos.

Fachin inclui Temer em inquérito que investiga repasses da 

Odebrecht.

Na 2ª reunião do Obser-
vatório Legislativo da 
Intervenção Federal na 

Segurança Pública do Estado 
do Rio de Janeiro (Olerj), o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia, defendeu que, além 
de acompanhar e fi scalizar os 
atos do interventor no estado, 
é necessário reorganizar as 
despesas obrigatórias da União 
e rediscutir os gastos públicos 
para garantir mais recursos 
para segurança pública.“A 
gente precisa discutir a redução 
do tamanho do estado para au-
mentar o dinheiro na educação, 
segurança, e infraestrutura”, 
disse Maia.

No caso específi co do Rio de 
Janeiro, isso pode representar 
mais estrutura para as polí-
cias. “Para que possamos ter 

Rodrigo Maia defendeu mais estrutura para as polícias

do Rio de Janeiro.

Sete projetos em discussão na Câmara 
propõem diversas espécies de atualizações 
e até novas deduções na tabela do imposto 
de renda que não é corrigida desde 2015. 
O relator dos projetos na Comissão de 
Finanças e Tributação, deputado Eduardo 
Cury (PSDB-SP), optou, porém, por focar 
o seu substitutivo na correção da tabela. 
Pela proposta, a faixa de isenção sairia de 
R$ 1.903,98 mensais para R$ 2.157,13. O 
Sindifi sco calcula que a tabela deveria ser 
corrigida em 88% para repor a infl ação 
acumulada desde 1996.

“Eu coloquei somente a correção da 
infl ação do período: 13,29% desde a 
última correção. É uma forma de eu não 
deixar esse projeto parado. Dar argu-
mentos para que tenhamos que esperar 
estudos do Tesouro. E aí passa mais um 
ano, dois anos, sem correção”, justifi cou. 
Cury propõe ainda um gatilho para evitar 
que no futuro o Legislativo tenha que 
discutir novamente a correção da tabela 
do Imposto de Renda. “Ou seja, todo ano 
haverá correção da tabela baseada na 
infl ação”, informou.

O relator acredita que outras propostas, 
inclusive a taxação de lucros e dividendos, 
devem ser tratadas no âmbito de uma re-
forma maior. “Baixar os impostos sobre a 
cadeia produtiva e sobre o consumo, que 
são muito altos no País, injustos; e olhar 
com mais carinho os impostos sobre a 
renda. Torná-los mais justos. Agora, fazer 
isso de forma pontual é muito arriscado. Há 
o risco de o governo vetar parte disso e só 
fi car com a parte que aumenta a arrecada-
ção, deixando todo o sistema caótico que 
nós temos”, alertou (Ag.Câmara).

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, entregou a 
minuta do projeto que institui 
o Sistema Integrado de Se-
gurança Pública ao ministro 
Raul Jungmann. De acordo 
com Eunício, a proposta deve 
estar aprovada tanto na Câmara 
quanto no Senado até o dia 20.

“Vamos receber sugestões, 
queremos fazer os debates 
com os governadores. É natural 
que eles participem do projeto 
porque atuam no dia a dia. O mi-
nistério da Segurança Pública 
criado tem papel fundamental 
nisso”, afi rmou Eunício.

Raul Jungmann lembrou que 
o país já tem, ainda que com 
problemas, a universalização 
da saúde, do ensino funda-
mental, mas nada na área de 
segurança pública. “Nosso de-
safi o é universalizar o direito à 
segurança a todos brasileiros e 
esse projeto é o fundamento, a 
base para que possamos erguer 

 Presidente do Senado, Eunício Oliveira, entre minuta de projeto 

para o ministro Raul Jungmann.
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Maia defende redução de gastos 
para investir em segurança pública
“A gente precisa discutir a redução do tamanho do estado para aumentar o dinheiro na educação, 
segurança, e infraestrutura”, disse Maia

tou. O presidente participou 
do evento na cidade de Barra 
Mansa, no interior do Rio de 
Janeiro.

Maia destacou ainda que a 
Câmara deve discutir soluções 
para que a juventude não entre 
no tráfi co de drogas, além da 
pauta de segurança pública. 
Precisamos compreender por-
que chegamos na situação que 
chegamos, porque temos uma 
evasão escolar grande, signifi ca 
que essas crianças estão livres 
para entrar no tráfi co e o estado 
precisa compreender isso e dar 
condições para mudar”, defen-
deu o presidente. Segundo ele, 
a repressão ao tráfi co deve ser 
feita a partir de ações de inteli-
gência e da reestruturação das 
condições de trabalho da polícia 
(Ag.Câmara).

um efetivo maior nas ruas, e a 
polícia militar, a polícia civil e 
todos os órgãos de segurança 
possam voltar com melhores 

condições nas ruas. O custeio 
para suporte na polícia é muito 
pequeno e sem recursos vai 
ser difícil avançar”, comple-

Fachin inclui Temer em inquérito 
sobre repasses da Odebrecht

“Com efeito, a imunidade 
temporária vertida no texto 
constitucional se alça a obstar 
a responsabilização do presi-
dente da República por atos 
estranhos ao exercício das fun-
ções; mesmo nessa hipótese (a 
de atos estranhos ao exercício 
das funções) caberia proceder 
a investigação a fi m de, por 
exemplo, evitar dissipação de 
provas, valendo aquela pro-
teção constitucional apenas 
contra a responsabilização, e 
não em face da investigação 
criminal em si”, escreveu 

Fachin. Na mesma decisão, 
Fachin também autorizou a 
prorrogação das investigações 
por mais 60 dias, a pedido da 
Polícia Federal e da PGR.

O ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, disse 
que não há fatos contra o presi-
dente. “Mais uma vez chegarão 
à conclusão de que nada efe-
tivamente atinge a pessoa do 
presidente, que é um homem 
honrado, com um patrimônio 
conforme a renda auferida em 
décadas de trabalho”, disse, em 
entrevista à imprensa (ABr).

Integração da Segurança Pública 
deve ser aprovada até o dia 20

esse desejo e essa necessidade 
de não terem medo, de perde-
rem seus parentes e viverem 
encarcerados”, explicou.

O ministro também confi r-
mou presença na sessão temá-
tica sobre segurança pública, 
marcada para terça-feira (6) no 

plenário do Senado. Jungmann 
agradeceu ainda a aprovação do 
projeto que impede o contin-
genciamento de créditos orça-
mentários programados para o 
Fundo Penitenciário Nacional. 
A matéria está na Câmara dos 
Deputados (Ag.Senado).

Aplicação da Ficha Limpa para 
condenados antes de 2010

Relator propõe correção da tabela do Imposto 
de Renda pela infl ação



Conceito: Instrumento 

legal em que a 

causadora de um 

dano se compromete 

a indenizar ou 

assume a obrigação de 

adequar sua conduta 

às exigências legais, 

sob pena de sanções 

no próprio termo 

de conduta. (Marco 

Antonio Zanellato 

- Procurador da 

Justiça). Base Legal 

(art. 211 da Lei 

8.069/900)

Assim o TAC tornou-
-se admissível para 
quaisquer interesses 

difusos coletivos e individuais 
homogêneos, pesando a prova 
comunicação de multa para 
seus descumprimentos.

Avaliação do Risco
A fi m de assumir um TAC 

a empresa deve analisar o 
risco que assume conforme 
expomos abaixo:

 a) As responsabilidades a 
serem assumidas pela 
empresa e seus execu-
tivos;

 b) Considere as implica-
ções fi nanceiras.

 c) Analisar as conseqüên-
cias comerciais.

 d) O TAC na deve repre-
sentar confissão de 
culpa ou ilícito.

 e) O TAC não tem natureza 
contratual.

Os órgãos legitimados po-
derão tomar dos interessados 
compromissos de ajustamen-
to de conduta às exigências 
legais a qual terá efi cácia de 
título executivo extrajudicial, 
como dispõe o artigo já citado 
acima de número 211 da Lei 
8.069/90.

Fiscalização
A fi scalização do cumpri-

mento das obrigações cons-
tantes do Termo será realiza-
da por técnico do Ministério 
Público ou por outro órgão, 
em virtude de requisição da 
Promotoria da Justiça do 
Patrimônio Cultural.

Responsabilidade
As obrigações previstas 

no Termo obrigam o com-
promissário, bem como seus 
sócios e eventuais sucessores 
a qualquer título e a qualquer 
tempo.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Termo de Ajustamento 
de Conduta – TAC

Leslie Amendolara (*)
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Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) Nº 08.503.611/0001-64 - NIRE Nº 35300200675
Assembleia Geral Ordinária 2018 - Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e
Comércio para se reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 08hs do
dia 07/04/2018 e em 2ª convocação às 09hs do mesmo dia, com qualquer número de
acionistas presentes, na sede da Companhia sito na Travessa Esparta, 60, Parque das
Nações, Santo André/SP; a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, referente ao ano findo de 2017; 2) Deliberar sobre a destinação do resulta-
do do exercício 2017; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos
que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os docu-
mentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº
10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2017. Santo André, 22 de
fevereiro de 2018. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                     (02, 03 e 06)

13ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025912-22.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luiz Antonio Carrer, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JI HYUNG CHOI (CPF 395.530.698-
43) e SANG LUCK LEE (CPF. 217.553.798-62) que COOPERATIVA DE PROFESSORES E 
AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COOPESCOLA, ajuizou-lhes uma ação de 
Execução para o recebimento de R$3.964,44 (Abril/2013), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida e Responsabilidade Solidária, firmado entre as partes e não pago. Estando os 
executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito 
atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens bastem para garantia da 
execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. - 

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35.3.00414594

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/10/17.
Aos 30/10/17, às 11:30 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu 
Pereira - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar o aumento de capital da Companhia, de R$ 183.000.000,00 para R$193.811.984,40, um 
aumento, portanto, de R$10.811.984,40, mediante a emissão de 10.297.128 novas ações ordinárias, nominativas, no valor de R$1,05, 
com preço de emissão calculado na forma do artigo 170, § 1º, inciso II da Lei das S.A., as quais deverão ser subscritas privadamente 
pelas atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações, nesta data, da seguinte forma: (i) Tellus III Holding 
S/A Company (“TELLUS III”) subscreve 3.432.376 ações, as quais são parcialmente integralizadas neste ato por meio de conversão de 
adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) realizado pela Tellus III, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I à 
esta ata; (ii) BV Empreendimentos e Participações S.A. (“BVEP”) subscreve 3.432.376 ações, as quais são parcialmente integralizadas 
neste ato por meio de conversão de adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) realizado pelo BVEP, conforme Boletim de 
Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata. (iii) Jaguar Empreendimentos e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (“JAGUAR”) subscreve 
3.432.376 ações, as quais são parcialmente integralizadas neste ato por meio de conversão de adiantamento para futuro aumento 
de capital (“AFAC”) realizado pela JAGUAR, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo III à esta ata. 2. Em decorrência 
do aumento do Capital Social supramencionado, as acionistas resolvem aprovar a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, o qual, a partir de então, terá o seguinte teor: “Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito e parcialmente integralizado 
é de R$193.811.984,40, dividido em 193.297.128 de ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. SP, 30/10/17. 
Jucesp nº 81.695/18-4 em 14/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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TRIBUTAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRÊMIO
Empresa pretende pagar prêmio aos funcionários em folha de paga-
mento, equivalente ao valor de duas remunerações do empregado. 
Haverá incidência de INSS, FGTS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO SE ACIDENTOU E RECEBEU ATESTADO DE 90 DIAS, TERÁ 
DIREITO A AUXÍLIO-DOENÇA?

Caso o sócio realize suas contribuições previdenciárias e possuindo 
ao menos 12 contribuições poderá requerer o auxílio-doença. Será 
devido o benefício desde o primeiro dia de afastamento. Não será 
aberta CAT, em razão de ser o sócio (contribuinte individual) e a CAt 
será devida apenas para empregados.

PRÓ-LABORE SEM TRIBUTAÇÃO
Sócia administradora da empresa se aposentou, pode passar a fazer 
a retirada de pró-labore sem descontar os 11% de INSS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATUALIZAÇÃO DO TRABALHO ITINERANTE
Após a Publicação da Reforma Trabalhista ocorreu alguma nova regu-
lamentação referente ao Contrato Intermitente, tais como proceder o 
pagamento de férias, 13º salário, atestados médicos, aviso prévio e 
desligamento, para trabalho de menos de 15 dias no mês? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DISPENSOU O FUNCIONÁRIO COM AVISO PRÉVIO TRABA-
LHADO. PORÉM, O EMPREGADO NÃO QUER CUMPRIR OS 30 DIAS. 
PODERÁ EFETUAR O DESCONTO DO AVISO PRÉVIO? 

A empresa considerar o período com falta injustificada. Será assim 
durante 30 dias do aviso. Terminado esse período, a empresa deverá 
fazer o pagamento das verbas rescisórias em 10 dias, considerando as 
faltas ao serviço. A liberação do trabalhador ocorrerá apenas se o traba-
lhador apresentar caráter de futuro empregador (Súmula 276 do TST).

Companhia Brasileira de Fiação - CNPJ/MF nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 11.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia 
Brasileira de Fiação a se reunirem em assembleia geral or-
dinária, no dia 11 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social 
na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, cidade e Es-
tado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 01 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Diretor Presidente.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

ligue para

netjen@netjen.com.br

Na antevéspera das eleições 
legislativas na Itália, a empresa 
brasileira Embraco, subsidiária 
do grupo norte-americano 
Whirlpool, anunciou a suspen-
são das quase 500 demissões 
que faria em uma fábrica de 
compressores para refrigera-
dores em Riva presso Chieri, 
nos arredores de Turim. O 
corte atingiria 497 funcionários 
da planta e foi congelado até o 
fi m de 2018, após semanas de 
negociações entre a companhia, 
o governo e sindicatos. 

Com isso, os trabalhadores 
garantem seus salários até 
dezembro, enquanto as partes 
envolvidas tentam encontrar uma solução 
defi nitiva. “O encontro no Ministério do 
Desenvolvimento Econômico representa 
um passo importante no âmbito de um 
renovado espírito de colaboração entre a 
Whirlpool Corporation, responsável pela 
Embraco Europe, os representantes dos 
trabalhadores, os sindicatos e as institui-
ções italianas em nível nacional, regional e 
local”, diz uma nota da empresa, após uma 
reunião com o governo da Itália em Roma.

Grupo brasileiro foi pressionado pelo governo a suspender corte. 

Às vésperas de eleições, Embraco 
congela demissões na Itália

satisfeitos, agora o objetivo é 
a reindustrialização”, afi rmou 
o ministro do Desenvolvimento 
Econômico, Carlo Calenda, que 
conduziu as negociações e que 
havia chamado os dirigentes da 
Embraco de “gentalha”.

Outro que se envolveu pes-
soalmente nas tratativas foi o 
presidente do Parlamento Eu-
ropeu, Antonio Tajani, indicado 
ao cargo de primeiro-ministro 
pela coalizão conservadora de 
Silvio Berlusconi, que lidera as 
pesquisas. Correndo o risco de 
desagradar a Eslováquia, que 
também pertence à UE, Tajani 
telefonou para a Whirlpool e 

para o ministro da Indústria do Brasil, 
Marcos Jorge, para buscar uma maneira 
de evitar as demissões.

O veto à divulgação de pesquisas nos 
15 dias anteriores às eleições difi culta a 
mensuração do impacto do congelamento 
das demissões entre os eleitores. Segundo 
as últimas sondagens publicadas, em me-
ados de fevereiro, o número de indecisos 
varia entre 10% e 20%, parcela que pode 
ser decisiva para o resultado fi nal (ANSA).
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O fechamento da fábrica havia sido 
anunciado em janeiro, e a Embraco 
levaria a produção para a Eslováquia. 
A decisão gerou uma onda de críticas 
porque a empresa recebera fi nancia-
mentos públicos para operar no país e 
virou tema da campanha para as eleições 
parlamentares. O governista Partido De-
mocrático (PD) temia que as demissões 
complicassem ainda mais sua já delicada 
situação na disputa eleitoral. “Estamos 

O papa Francisco realizou 
uma visita surpresa na sexta-
-feira (2) para mulheres de-
tentas que moram com seus 
fi lhos na instituição Casa di 
Leda, em Roma. Francisco 
foi recebido com grande es-
panto pelas prisioneiras, seus 
fi lhos e pelos funcionários do 
local. Durante a visita, o papa 
conversou com algumas mães 
condenadas por pequenas 
infrações e brincou um pouco 
com as crianças. Além disso, 
Ele ofereceu como presente 
ovos de páscoa para todos. 
Inaugurada em julho de 2017 
em uma região periférica 
conhecida pelo alto índice de 
crime organizado, a estrutu-
ra é a primeira do tipo a ser 
construída na Itália. 

No momento, dentro da 
casa, existem mães jovens, 
com idade entre 25 e 30 anos, 

Pontífi ce visitou casa que permite a moradia da mãe com o fi lho.

O chamado “sino de Hitler” 
retornará ao campanário da 
igreja protestante da pequena 
aldeia de Herxheim, no sudo-
este da Alemanha, após uma 
polêmica decisão tomada na 
última segunda-feira (26). A 
Câmara Municipal da cidade 
votou por manter na igreja esse 
sino de bronze de 240 quilos e 
datado de 1934 por considerá-
-lo um “monumento acústico”. 
O artefato inclui uma suástica 
e a inscrição “Tudo pela pátria 
- Adolf Hitler”.

Segundo o prefeito Georg 

Welker, o sino deve permanecer 
na cidade para ser um “impulso 
para a conciliação” e um “mo-
numento contra a violência 
e a injustiça”.  A existência 
do sino se tornou pública em 
2017 e chocou muitos mem-
bros da paróquia, que tiveram 
casamentos, batizados e outras 
cerimônias realizados na pre-
sença de um símbolo nazista. 
O conselho central judeu da 
Alemanha reagiu à notícia com 
consternação, argumentando 
que o sino de Hitler deveria ser 
removido (ANSA).

Papa Francisco faz visita surpresa a 
prisioneiras na Itália

uma mãe na prisão, cerca de 
90 mil pessoas que têm um pai 
detido, até nossos pais às ve-
zes especulam sobre nós”. A 
permanência das prisioneiras 
nesta estrutura permite que 
todas as mães acompanhem 
e levem as crianças à escola, 
inclusive realize atividades 
úteis como parte de um 
processo de reintegração na 
sociedade e no mercado de 
trabalho.

Com a visita, o Pontífi ce 
continuou com a iniciativa 
“sexta-feira da Misericórdia”, 
que ele realizou durante o Ano 
Santo Extraordinário, realiza-
do entre 2015 e 2016. A ação 
é uma maneira do Pontífi ce 
mostrar gestos de proximida-
de e de apoio às pessoas que 
são “excluídas” da sociedade, 
como presos, doentes, pobres 
e imigrantes (ANSA).
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Cidade alemã decide manter ‘sino de Hitler’ em igreja

EP
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Artefato exibe suástica e frase nazista.

de origem grega, egípcia e 
italiana. “Santidade, queri-
do papa, somos invisíveis”, 
lamentou o diretor da Casa 
di Leda, Lillo Di Mauro, em 
nome das mães e fi lhos do local 
cujas condições comoveram o 

papa. Segundo ele “no deserto 
da burocracia e medidas de 
segurança, na indiferença de 
adultos alienados, do trabalho 
ruim e violento.

Para muitos somos estatís-
ticas: 4,5 mil crianças que têm 

Cerveja tinham tampas e rótulos alterados.

Os suspeitos adquiriam 
caixas da marca Gla-
cial e, após as mudan-

ças, elas se transformavam em 
Brahma, Antarctica e outras 
de maior valor. 

A falsificação ocorria em 
uma fazenda de Contagem, 
região metropolitana de 
Belo Horizonte, que se pas-
sava por fábrica de cerveja 
artesanal. No local aconte-
cia a trama para enganar 
os bebedores, e o produto 
distribuído para diversas 
cidades.

A investigação partiu de 
denúncia anônima, e segun-
do apurado, o ganho era de 
R$ 80 por caixa de cerveja 
(o chamado engradado). A 
quadrilha chegava a lucrar R$ 
100 mil por semana, e para isso 
contava com empilhadeiras, 
maquinários para adulteração 
e até carretas para o transpor-
te da mercadoria aos pontos 
de venda. 

O caso foi elucidado na 
quinta-feira (1º), com a prisão 
de sete pessoas. Outras duas 

Quadrilha é acusada de alterar 
rótulos de cerveja em Minas Gerais
Uma quadrilha descoberta em Minas Gerais é acusada de trocar rótulos e tampas de cerveja para lucrar 
em cima dos consumidores da bebida
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conseguiram fugir e até a ma-
nhã de sexta (2), continuavam 
sendo procuradas pela polícia. 

Os que foram presos alega-
ram ser funcionários, enquan-
to um dos fugitivos - Hudson 
dos Santos Pereira, seria 
o responsável pelo local. 
De acordo com o delegado 

Christiano Augusto Xavier 
Ferreira, cervejas que custam 
menos de R$ 40 o engradado 
se transformam em outras de 
R$ 120. 

“Havia um esquema com 
o trabalho sendo feito em 
etapas, que incluíam lavar 
as garrafas, trocar as tampas 

e os rótulos”, explicou. Já o 
líquido não era adulterado. A 
polícia tenta, agora, pegar os 
fugitivos e saber quem eram os 
compradores do produto. Os 
envolvidos podem responder 
por crime contra as relações 
de consumo e associação cri-
minosa (AE). 
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o décimo oitavo dia da lunação. Lua em Escorpião desde as 10h24 na sua fase cheia é muito propícia aos encontros 

sexuais. Porém, deve-se controlar a pré-disposição ao ciúme e a querer controlar o parceiro. Devem-se evitar as chamadas conversas 

difíceis com as pessoas em geral e, em especial, com a pessoa amada. É provável que lembranças de ofensas ou mágoas, voltem 

a incomodar... Os trabalhos tendem a ter um fardo mais pesado ao serem realizados pela manhã. A primeira segunda parte do 

dia deve ser boa para uma recomposição emocional. No entanto, um traço de melancolia pode nos acompanhar nas primeiras 

horas da manhã desta segunda com a Lua fora de curso.
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Só irá resolver situações que ainda 
o perturbam depois que o Sol 
estiver em seu signo, mas até o 
seu aniversário chegar mantenha 
a rotina. A refl exão e a meditação 
são fundamentais para o que deseja 
alcançar. Controle as emoções pela 
manhã e leve adiante assuntos 
materiais. 64/764 – Cinza.

Com a Lua em Escorpião deve 
controlar a pré-disposição ao ciúme e 
a querer controlar o parceiro. Devem-
se evitar as chamadas conversas 
difíceis com as pessoas em geral e, 
em especial, com a pessoa amada. 
De manhã estará pouco prático no 
seu modo de pensar. 65/565 – Azul.

Será muito positivo para lidar com 
as coisas de forma mais concreta 
e defi nitiva. Muita habilidade nas 
negociações e nas relações de 
negócios desde que não dependa 
dos outros. Tenha cuidado para que 
suas ambições não o deixem ver a 
realidade à volta e tragam perdas e 
enganos. 97/697 – Azul.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no trabalho neste início de 
semana. Atividades ligadas à cultura, 
a beleza, a arte e ao conhecimento 
serão as mais favorecidas esta 
semana. Este é um bom momento 
para lidar com as fi nanças e obter 
soluções nos assuntos de dinheiro. 
74/474 – Amarelo.

Momento propício para tratar e 
contrair casamento, iniciar ou 
continuar viagens longas. Terá 
melhoria também da situação 
material e fi nanceira. Ouça opiniões 
antes de agir, pois podem ajudar 
muito. Cuide do bem-estar e da sua 
saúde recuperando a boa disposição. 
58/458 – Vermelho.

O bom relacionamento será 
importante para alcançar paz e 
tranquilidade neste começo de 
semana. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais devido às atitudes 
que tomar de crítica ou censura. 
Com a Lua Cheia terá fi rmeza em 
suas atitudes e expectativas mais 
elevadas. 42/242 – Verde.

Não revide às provocações que sofrer 
por parte de pessoas com quem 
trabalha. Pode sofrer por imposições 
e situações em que não terá o 
controle. Uma fase de fortes emoções 
podendo demonstrar o que tudo o 
que se passa no seu íntimo através 
da relação sexual. 56/256 – Branco.

Muito entusiasmo nas relações 
sociais, sendo levada a encantar 
as pessoas próximas e fazer 
novos contatos e amizades. Os 
divertimentos estão bastante 
favoráveis e trabalhos artísticos 
também. Os desejos sexuais são 
despertados, mas não exagere nas 
demonstrações.  43/443 – Azul.

O lado emocional tende a ficar 
mais estável com a Lua cheia nesta 
segunda-feira. O forte romantismo 
nas relações amorosas traz momento 
bem mais feliz. Compromissos 
materiais também serão produtivos e 
trarão lucros bem maiores em breve. 
62/262 – Branco.

O dia é propício para tratar e contrair 
casamento, iniciar ou continuar 
viagens longas. Tente realizar que 
não deu certo antes, pois com 
a Lua em Escorpião aumenta a 
determinação. Pode planejar até 
aquela viagem, mas antes acredite no 
que quer conquistar. 55/355 – Azul.

Bom momento para lidar com 
as fi nanças e resolver negócios 
pendentes. Encare tudo numa 
boa sem sair da realidade e terá 
soluções. Uma atitude generosa 
trará simpatia e irá reativar sua 
relação íntima melhorando a vida 
sexual. Evite atitude possessiva e 
ciumenta. 11/611 – Verde.

O seu conforto vai melhorar, tanto em 
casa como no ambiente de trabalho 
até a metade do mês de março. 
Siga adiante tomando algumas 
decisões importantes e prepare-se 
para iniciar ou encerrar sociedades. 
Os relacionamentos podem trazer 
também alegrias. 43/643 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 05 de Março de 2018. Dia de São Domingos Sávio, São 
Eusébio, São Virgílio de Arles, São Teófi lo, São José da Cruz, e Dia do 
Anjo Harahel, cuja virtude é a coragem. Hoje aniversaria a atriz Samantha 
Eggar que faz 79 anos, o apresentador Fernando Vannucci que nasceu 
em 1951, a atriz Eva Mendes completa 44 anos e o ator Jake Lloyd, que 
nasceu em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau costuma ser respeitoso em 
relação às normas sociais e familiares. Espontaneidade, inquietude 
e impulsividade são algumas características dos nascidos neste dia. 
É uma pessoa solidária e com isso deve ter cuidado em não assumir 
problemas alheios, espera muito dos outros. É também trabalhador, 
prático e dinâmico. Normalmente bem-humorado, pode desenvolver 
dons de cura através de métodos espirituais ou psíquicos. Possui uma 
mente inquiridora e em geral aprecia o modo refi nado independente 
da posição social.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, 
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou 
em homenagem a alguém, indica alegrias, prazeres, 
abundância e melhorar de vida. Ver danças é alegria. 
Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Fazer as pazes com amigo ou parente: Segure em 
suas mãos uma foto da pessoa com quem se desentendeu, 
faça o Sinal da Cruz e reze três vezes seguidas: “Meu 
protetor poderoso, mediador das graças Divinas, entre em 
contato com o anjo da guarda de (diga o nome da pessoa 
com quem deseja fazer as pazes). Peço-te interceder 
em favor da paz e do entendimento entre eu e (repita 
o nome da pessoa). Agradeço, desde já a sua bênção. 
Amém”. Refaça a simpatia em sete dias. Guarde a foto 
no lugar de costume.
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Nota
O SOL-TE – Ofi cina Livre de Tea-

tro para crianças e adolescentes. 
Projeto a serviço da comunidade na 
qual se insere: Bixiga, na região da 
Bela Vista. As inscrições, gratuitas 
estão abertas até o dia  9 de março. 
Os interessados, acompanhados 
por um responsável, devem se diri-
gir à na sede do Teatro do Incêndio 
(àRua 13 de Maio, 48), apresentar 
foto 3 x 4 e cópias de RG e com-
provante de residência. O SOL-TE 
é dividido em duas turmas de 20 
participantes cada: Pe.que.nos (6 a 
11 anos) e E.vo.lu.ir (12 a 18 anos). 
As aulas serão ministradas sempre 
aos sábados, simultaneamente, das 
13h às 14h30, a partir do dia 10 de 
março.O objetivo é abrir as portas 
para a experimentação, estimular 
a expressão da liberdade e dos 
direitos e compartilhar o conheci-
mento, as artes e as emoções. Todas 
as atividades buscam o contato 
afetivo com a criança e o adoles-
cente pelo desenvolvimento da 
linguagem, da lógica e da estética 
e, principalmente, pelo estímulo à 
criatividade e à imaginação.

Uma família desestruturada com suas vidas degeneradas 
e seus costumes depravados é o mote de “O Gosto da 
Própria Carne”, que estreia dia 9 de março. Com texto do 
premiado autor americano Albert Innaurato, espetáculo 
tem trilha sonora de Mário Bortolotto e cenários e fi gu-
rinos de Sylvia Moreira. A peça  marca a volta ao teatro 
da atriz Rita Malot, que divide o palco com os atores 
Nelson Peres, Roberson Lima, Walmir Santana e Patrícia 
Barros. O espetáculo conta a história de um jovem obeso 
e sua família decadente, onde o assédio, o bullying e a 
violência são expostos com crueza e realismo. Com Rita 
Malot, Nelson Peres, Roberson Lima, Walmir Santana e 
Patrícia Barros.

 
 Serviço: Teatro Ágora, R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, tel. 3284-0290. De 

sexta a sábado às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 29/04.

Elenco da peça “O Gosto da Própria Carne”.

Cia Estável de Teatro apresenta o espetáculo “Patética”.

A Cia Estável de Teatro faz 
duas sessões do espetáculo 
“Patética”, nos dias 17 e 18 de 
março

“Patética” refl ete sobre as cir-
cunstâncias e o assassinato 
do jornalista e dramaturgo 

Vladimir Herzog (1937-1975), morto 
nos porões do DOI-Codi (Destacamento 
de Operações de Informações/Centro 

de Operações de Defesa Interna), em 
outubro de 1975. O texto foi escrito um 
ano depois do seu falecimento, por seu 
cunhado e, também dramaturgo, João 
Ribeiro Chaves Neto. Com direção de 
Nei Gomes, a montagem usa o metate-
atro para mostrar uma trupe de artistas 
circenses que apresenta pela primeira 
e última vez a história da personagem 
Glauco Horowitz. A peça conta a vida de 
Herzog desde a imigração dos pais para o 
Brasil, passando pela militância, prisão, 

depoimentos no DOI-Codi, até a morte e 
a luta da família para provar que ele não 
cometeu suicídio, mas foi assassinado. 
Ao discutir a censura, a própria peça é 
proibida e o circo é fechado. Com Juliana 
Liegel, Maria Carolina Dressler, Miriele 
Alvarenga, Nei Gomes, Osvaldo Pinheiro 
e Paula Cortezia. 

 
Serviço: Arsenal da Esperança, R. Dr. Almeida Lima, 

900, Mooca, tel. 2292-0977. Sábado (18) e domingo (19) às 
19h. Entrada franca.

Musical 
Filial brasileira de uma empresa 

multinacional recebe a visita de 
investidores estrangeiros. Para 
impressionar os gringos, a empresa 
prepara um espetáculo com can-
ções da MPB dirigido por um antigo 
diretor de musicais. Às vésperas 
ele tem um piripaque e vai parar 
às portas do Céu, entre a vida e 
a morte. Lá, encontra dois anjos 
caídos, fugidos do inferno, que lhe 
garantem o retorno à Terra. Em 
troca o diretor terá que montar, em 
tempo recorde, um espetáculo com 
as estrelas da MPB que foram dessa 
para melhor. A partir daí, assim na 
Terra como no Céu, tudo vira uma 
grande confusão que se resolve 
apenas com uma intervenção para 
lá de inesperada no musical MPB 
– Musical Popular Brasileiro. Com 
Adriana Lessa, Érico Brás, Giulia 
Nadruz, Reiner Tenente, Marcelo 
Góes e Dagoberto Feliz.

Serviço: Teatro das Artes (Shopping 
Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, 
tel. 3034-0075. Quintas e sábados às 21h, 
sextas às 21h30 e aos domingos às 20h. 
Ingressos: R$ 70 e R$ 100. Até 15/07.
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Divulgação

Estreia
João Caldas

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Sempre o amor

Neste dia da sua vida querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba ….….Que o amor é mais forte do que a justiça. Sting 
disse isso, e é totalmente verdadeiro. Então, se você sente que foi 
“injusto” e está buscando a justiça, pode estar buscando a coisa errada. 
O que aconteceria se você, em vez disso, procurasse o amor? E o que 
aconteceria se você desse amor em vez de procurar por ele? Isso pode 
requerer um pouco de perdão. Mas se você começar consigo mesmo, 
se você começar perdoando a si mesmo por todas as coisas que pode 
ter feito que não foram muito boas para o outro, você achará muito 
mais fácil perdoar o outro pelo que ele fez e que não foi muito bom 
para você. É apenas uma ideia…
Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch.

Baseado no livro de Sholem 
Asch, o espetáculo Maria 
estreia no próximo dia 11 e  
conta, de forma dinâmica e 
envolvente, a trajetória da 
mãe de Jesus, mostrando 
a cultura e os costumes da 
época, e revela a força e o 
empoderamento necessários 
como mulher e mãe já há dois 

mil anos. Sozinha no palco, a 
atriz contracena com quaren-
ta personagens que fi zeram 
parte da história e da vida de 
Maria, em uma história com 
fatos surpreendentes. Com 
Maritta Cury.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. 
Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. 
Domingos às 20h. Ingresso: R$ 50. Até 25/03.

Maritta Cury

Maria
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Em tempos de crise, 

o Código de Processo 

Civil confere maior 

segurança ao 

empreendedorismo

O novo Código de Proces-
so Civil, vigente desde 
março de 2016, trouxe 

medida que conferiu segurança 
aos empresários: o incidente de 
desconsideração da personali-
dade jurídica. Por este procedi-
mento, a penhora dos bens dos 
sócios da empresa acontecerá 
após ter sido oportunizada a 
apresentação de defesa.

A personalidade jurídica 
própria confere autonomia, em 
outras palavras, a separação da 
pessoa dos sócios da pessoa 
jurídica da sociedade, sendo 
que seus patrimônios não se 
confundem. Essa autonomia 
é, claramente, um incentivo 
ao empreendedorismo, porque 
confere segurança para empre-
endedores se enveredarem em 
novos negócios com a proteção 
de que seus bens pessoais não 
serão responsáveis pelo paga-
mento de dívidas contraídas 
pela sociedade. 

Infelizmente, não são poucos 
os casos em que os sócios se 
utilizam da pessoa jurídica da 
sociedade para fraudes e ga-
nhos indevidos, em completo 
desvio do objetivo social. Por 
mais que a sociedade não se 
confunda com a pessoa de seus 
sócios, não se pode admitir que 
a personalidade jurídica seja 
utilizada para encobertar atos 
ilícitos. E, praticados tais atos, 
a lei permite que se desconsi-
dere a personalidade jurídica 
própria da sociedade e, assim, 
se chegue ao patrimônio dos 
sócios. É o que se chama de des-
consideração da personalidade 
jurídica, prevista no Código 
Civil Brasileiro, no Código de 
Defesa do Consumidor, em leis 
ambientais, dentre outras.

Todavia, notou-se que a des-
consideração da personalidade 
jurídica estava sendo aplicada, 
em alguns casos, de forma 
indevida e até mesmo abusiva, 
em situações que não estavam 
presentes os pressupostos exi-
gidos pela lei (fraude, confusão 

patrimonial, abuso de direito e 
outros).

Diante dessa realidade, o 
Código de Processo Civil de 
2015 inovou ao trazer um pro-
cedimento específi co para que 
os juízes decretassem a des-
consideração da personalidade 
jurídica, desde que presentes os 
requisitos legais. Procedimento 
este que, acertadamente, bus-
cou garantir o direito de defesa 
dos sócios ao prever a exigência 
de sua citação e concessão de 
prazo para a apresentação de 
sua defesa, antes da declaração 
de desconsideração da perso-
nalidade jurídica da sociedade 
envolvida – e, também, da 
penhora dos bens dos sócios.

Antes desse procedimento, 
muitos sócios se deparavam 
com a penhora de suas contas 
bancárias ou imóveis antes 
mesmo de saberem que existia 
o processo contra a sociedade 
que faziam parte – ou até mes-
mo daquela que já tinham se 
desligado há tempos.

A adoção de procedimento 
próprio para análise do pedido 
de desconsideração da perso-
nalidade jurídica confere maior 
segurança jurídica e confi ança 
aos empresários. Não há dúvida 
da importância de se conferir ao 
sócio a possibilidade de defen-
der-se: sem isso, o juiz analisava 
o pedido de desconsideração da 
personalidade jurídica somente 
com base nas alegações e provas 
trazidas pela parte contrária. 

Apesar do instituto da des-
consideração da personalidade 
jurídica objetivar, por certo, 
a proteção aos direitos de 
terceiros, não se pode admitir 
decisões sem o prévio exercício 
do contraditório e ampla de-
fesa dos sócios. Do contrário, 
comete-se outra injustiça.

O que se vê é que o proce-
dimento trazido pelo Código 
de Processo Civil de 2015 traz 
maior segurança aos empre-
sários e, por certo, ao empre-
endedorismo, fomentando o 
desenvolvimento econômico 
nacional.

(*) É advogada da FF Advogados 
- Responsável pelas áreas de 

contencioso cível e imobiliário do 
FF Advogados (e-mail: patricia.

carvalho@ffl  aw.com.br)

A segurança trazida aos 
empresários pelo novo 
código de processo civil

Patrícia Carneiro de Andrade Carvalho (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DANIEL DE LEON SETA, nacionalidade espanhola, estado civil soltei-
ro, profi ssão engenheiro, nascido em Madri - Espanha, no dia 10/10/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gustavo Alfonso de León Cifuentes e de Ikuko 
Seta. A pretendente: KESIA DUARTE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão economista, nascida em João Pessoa - PB, no dia 10/02/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Francisco dos Santos e de 
Sonia Duarte dos Santos.

O pretendente: GUILHERME OLIVEIRA GUEDES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de banco de dados, nascido em Tatuí - SP, no 
dia 25/05/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fabio Marcos de 
Oliveira Guedes e de Rosana Oliveira Guedes. A pretendente: RENATA DE OLIVEIRA 
GUIMARÃES OHARA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão designer 
digital, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1991, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Mauro Yuji Ohara e de Paula de Oliveira Guimarães.

O pretendente: RODNEY CHERINE CHALABY, nacionalidade britânica, estado civil 
solteiro, profi ssão consultor, nascido em Londres - Inglaterra, no dia 23/02/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cherine Mohsen Chalaby e de Catherine Ann 
Chalaby. A pretendente: ARIANE CÂMERA TAVARES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Peixe - TO, no dia 23/12/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Alves Tavares e de Maria da Conceição 
Câmara.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Carla Dias – Patuá – Felizmente, mais uma 
vez, Carla, baterista, escritora, poetisa, brinda seu 
público – que já é grande – com uma obra enigmá-
tica em sua profundeza e real beleza. As confi ssões, 
saem de um recôndito inquieto, infl amado, contudo 
com muita doçura, busca romper paradigmas, com 
palavras arrastadas de um senso único amoroso, bem 

existencialista, porém sem ranço . Poéticas confi ssões, que farão 
vibrar corações apaixonados, ou que deixarão enredar-se pelo 
cipoal de sentimentos. Elevado nível. Profundo. Para poucos.

Livro das Confi ssões

Publifolha – 21ª ed. - As normas de escrita e 
conduta de um dos principais  jornais do país, que 
sempre teve, e tem,  participação fundamental nos 
destinos do País, lançou a 21ª edição do ansiosamente 
esperado manual de redação, que seguramente, 
servirá para pautar não só redações, escolas, profes-

sores , alunos e profi ssionais da escrita e informação. É notaria 
a preocupação de seus redatores com a franca evolução do 
idioma pátrio. Extremamente útil!! 

Manual da Redação:
Folha de São Paulo

Hiran Eduardo Murbach – Soul – Criaturas 
do folclore brasileiro, sob a égide de uma boneca 
de pano, reúnem-se num sitio, localizado em lugar 
ermo, que os humanos não viam. Esse é o enredo, 
dessa obra “maluca”, na qual os acontecimentos 
fi ccionados, são na realidade, uma bela homenagem 

à mitologia e aos autores nacionais, a maioria – autores e cria-
turas – totalmente esquecida. As vezes arrepiantes, delirantes 
ou apaixonantes, seus personagens esvoaçam pelas páginas, 
propiciando um prazeroso entretenimento.

Quase Esquecidos:
Eles ainda estão entre nós

Anônimo – Coleção pequenos frascos – 
Unesp –  Uma verdadeira estória épica, com requintes 
realistas e dados históricos relevantes. Nicolas Rubio-
ni, nasce na Andalusia em 1710, com forte inclinação 

a trambiques, como se verá durante o percorrer do relato. 
Trata-se de uma novela, bem tramada para ler gostosamente, 
em uma sentada. Dá-se muitas risadas, a ponto de ansiarmos 
pelo bem estar do protagonista, um estelionatário de primeira, 
que sempre envolve-se em confusões, livrando-se de maneira 
pitoresca. Guarda uma boa relação com acontecimentos atuais. 
Sua apresentação gráfi ca é impecável. Com feitio de bolso, capa 
dura. Um ótimo presente.

A História de Nicola I:
Rei do Paraguai e Imperador
dos Mamelucos

COMUNICADO DE EXTRAVIO
TRANSDELGA TRANSPORTADORA LTDA, com sede da Cidade e Estado de  São Paulo, com seu
CNPJ nº 03.166.499/0001-08 já baixado, Com Inscrição Municipal nº 2.793.501-9, para fins de
cancelamento na Prefeitura Municipal de São Paulo, comunica o extravio dos talões de notas fiscais com
numeração de 0001 a 1000, assim como a respectiva AIDF e demais documentos fiscais.

Companhia Natal - Empreendimentos, Participações, In-
dústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 
353.0005306-1 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 12.04.18 - Ficam convocados os senhores 
acionistas da Companhia Natal - Empreendimentos, Participa-
ções, Indústria e Comércio a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 12 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social 
na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 02 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Foram entrevistadas 311 das 
622 mulheres nessa situação. 
Em alguns presídios, elas se 
queixaram da oferta de mar-
mitas com alimentos podres;, 
em outros, a completa falta de 
assistência nutricional, médica 
e pré-natal. Um dos principais 
problemas constatados pela 
equipe do CNJ foi a falta de 
registro e vacinação de bebês.

No Distrito Federal, por 
exemplo, quatro bebês não 
haviam recebido a dose devi-
da da vacina chamada BCG, 
que previne a tuberculose. 
Segundo o órgão, a ministra 
Cármen Lúcia, presidente do 
CNJ e do STF, determinou aos 
tribunais que providenciem 
com urgência a vacinação e 
o registro de todos os bebês 
que se encontram dentro das 
cadeias do país. Como exemplo, 
o CNJ relatou ter encontrado ao 
menos 11 crianças sem registro 
no Instituto Penal Feminino 
Desembargadora Auri Moura 
Costa, em Auquiraz (CE), a 32 
km de Fortaleza. Outras cinco 
se encontravam nessa situação 
no Centro de Reeducação Fe-
minino do Pará.

Pela legislação, ao nascer, o 
bebê de mulheres presas deve 

Em dezembro de 2017, havia 249 bebês ou crianças morando 

com suas mães em penitenciárias brasileiras.

CNJ constata situação precária 
de presas gestantes e lactantes
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou na sexta-feira (2), em Brasilia, informações sobre as 
inspeções que realizou em 22 estabelecimentos penais para conhecer a situação de mulheres presas 
gestantes e lactantes

do STF que, no dia 20 de 
fevereiro, concedeu, em um 
habeas corpus coletivo, o 
benefício da prisão domiciliar 
a todas as mulheres grávidas 
e mães de crianças de até 12 
anos que se encontrem presas 
provisoriamente no país.

Habeas corpus é uma garan-
tia constitucional em favor de 
quem sofre violência ou ame-
aça de constrangimento ilegal 
na sua liberdade de locomo-
ção, por parte de autoridade 
legítima. A partir da data da 
decisão do STF, os tribunais de 
todo o país têm 60 dias para 
cumpri-la. Mesmo no caso de 
mulheres já condenadas em 
defi nitivo, a legislação prevê 
a possível concessão da prisão 
domiciliar, mas suas situações 
não foram abrangidas pelo 
STF e devem ser analisa-
das caso a caso por juízes. 
Segundo informações do 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), 43% das 
presas brasileiras cumprem 
pena provisoriamente, sem o 
chamado trânsito em julgado, 
que é condenação defi nitiva 
pela Justiça, quando não há 
mais possibilidade de recurso 
(ABr).

permanecer ao menos seis 
meses no estabelecimento pe-
nal junto com a mãe, para que 
possa ser amamentado. Em 
dezembro de 2017, havia 249 
bebês ou crianças morando com 
suas mães em penitenciárias 
brasileiras. O CNJ visitou 22 
estabelecimentos penais em 15 
estados e no Distrito Federal, 
entre 18 de janeiro e 23 de 
fevereiro. A ministra Cármen 
Lúcia participou de algumas 
dessas inspeções, como na 
penitenciária de Vespasiano 
(MG), por exemplo.

Entre as exceções encon-
tradas, o CNJ citou a peni-
tenciária de Cariacica (ES), 
que possui nutricionistas para 
cuidar da dieta especial de 
grávidas e lactantes, e o Presí-
dio Feminino Santa Luzia, em 
Alagoas, que possui unidade 
materno-infantil equipada 
para o atendimento básico de 
saúde. O CNJ não especifi cou 
quantas, mas parte das 622 
gestantes e lactantes presas 
no Brasil deve ser benefi ciadas 
em breve com a aplicação do 
entendimento mais recente 
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Houve aumento de consumo da gasolina C e do óleo diesel B, 

com queda nas vendas de etanol hidratado.

Dados divulgados na sexta-feira (2), pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no Seminário 
de Avaliação do Mercado de Combustíveis, no Rio de Janeiro, 
revelam que o consumo de combustíveis subiu 0,44% no Brasil 
no ano passado, em comparação a 2016. Foram comercializa-
dos 136,025 bilhões de litros de combustíveis em 2017, contra 
135,436 bilhões de litros no ano anterior.

Segundo a ANP, o começo de recuperação da economia, o 
aumento da frota e o ganho de competitividade em relação ao 
etanol hidratado explicam o aumento de 2,6% registrado na co-
mercialização de gasolina C, que somou 44,150 bilhões de litros, 
contra 43,019 bilhões de litros em 2016. Houve crescimento de 
0,91% na comercialização de óleo diesel B entre 2016 e 2017 (de 
54,279 bilhões de litros para 54,772 bilhões de litros), também 
impulsionado pela recuperação econômica.

O diretor da ANP, Felipe Kury, disse que o crescimento de 
1% do PIB sinaliza que começou a haver uma recuperação 
na economia, no país. “E os combustíveis acompanham”, co-
mentou. Ele acredita que o resultado do PIB de 2017 faz uma 
correlação para 2018, prevendo que o consumo dos derivados 
tende a aumentar. Lembrou que a projeção para o PIB de 2018 
é crescimento em torno de 3%, o que pode acentuar ainda mais 
o crescimento das vendas de combustíveis este ano.

Enquanto o consumo de gasolina C e diesel B teve crescimen-
to, o de etanol hidratado mostrou queda de 6,5%, passando de 
14,586 bilhões de litros em 2016, para 13,642 bilhões de litros 
em 2017, devido, em grande parte, à perda de competitividade 
em relação à gasolina. O etanol anidro, em contrapartida, teve 
aumento de 2,63% no consumo, enquanto o etanol total, que 
é a soma de anidro (etanol misturado à gasolina) e hidratado 
(etanol combustível), caiu 2,44% em 2017, passando de 26,201 
bilhões de litros para 25,562 bilhões de litros.

O consumo de biodiesel foi maior no ano passado em 13,22%, 
com vendas de 4,302 bilhões de litros em 2017, contra 3,799 
bilhões de litros em 2016. A expansão resultou do aumento da 
mistura obrigatória ao diesel em março de 2017 para 8% (B8). 
A ANP, informou, ainda, que as vendas de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) caíram 0,07%, de 13,398 bilhões de litros para 
13,389 bilhões de litros. O consumo industrial teve queda de 
1,76%, enquanto o consumo residencial subiu 0,58%. Segundo 
a agência, a queda nas vendas de GLP decorre do aumento dos 
preços médios do combustível registrado ao longo de 2017, da 
ordem de 69,74% para o GLP de uso residencial e 28,05% para 
o GLP de outros usos.

Os dados apontam também para redução de 1,9% na venda 
de querosene de aviação (QAV), de 6,765 bilhões de litros para 

Consumo de combustíveis no país 
subiu 0,44% no ano passado
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6,637 bilhões de litros, em função da retração da demanda por 
passagens aéreas. Por outro lado, o consumo de gasolina de 
aviação (GAV) teve redução de 10,28% em 2017, comparati-
vamente ao ano anterior. Em relação ao óleo combustível, a 
alta observada atingiu 1,6%, subindo de 3,333 bilhões de litros 
para 3,385 bilhões de litros. Já o gás natural veicular (GNV) 
mostrou ampliação de 8,73% no volume comercializado, pas-
sando de 4,962 milhões de metros cúbicos por dia para 5,395 
milhões de m³/dia.

A qualidade do combustível manteve-se dentro dos padrões 
internacionais, sublinhou a agência (ABr).
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Divulgação

Omarson Costa (*)

Resolvi investigar o tema e entender quais benefícios e con-
sequências podemos esperar desta nova corrida espacial. 
Só pra começarmos esta viagem, olhe pela janela e imagine 

que já foram detectados mais de 3,6 mil exoplanetas em mais 
de 2,7 mil sistemas planetários fora do Sistema Solar. Nossa co-
nexão com o espaço e interesse por outros mundos é algo que 
nos fascina há milênios. Desde a Antiguidade, há mais de 3.500 
anos, que os fenícios já se orientavam pelas estrelas para navegar. 

A partir da corrida espacial travada entre a Rússia e os Estados 
Unidos, invadimos o Universo com o início do lançamento de sa-
télites e a até hoje inacreditável viagem à lua. A saga da Apolo 11 
foi mesmo somente um primeiro grande passo para humanidade. 
Se depender da ousadia dos 3 bilionários empresários espaciais - 
Elon Musk, no comando da SpaceX; Jeff Bezos, pilotando a Blue 
Origin; e Richard Branson, na disputa com a Virgin Galactic - muito 
em breve poderemos estar passando férias na Lua ou em Marte. 

Mas será que a subsistência da humanidade estará mesmo 

fora da Terra como já foi profetizado por muitos futurólogos 
e cientistas? Estamos nos aproximando do dia em que iremos 
transformar em realidade os roteiros de fi cção científi ca de 
Hollywood? Levar alguns poucos turistas abastados para outros 
planetas é realmente o principal plano de negócio do trio? Todo 
este investimento bilionário, com direito a explosão de foguetes 
e a queima de bilhões de dólares nos testes, servirá tão somente 
para fi nanciar excursões pelo espaço?

Provavelmente nada disto seja, de fato, o real objetivo dos novos 
bandeirantes do espaço. O lançamento do foguete da SpaceX, 
cujo grande feito foi ter retornado à Terra, inaugura uma nova 
etapa na batalha espacial que vai muito além do marketing do 
carro da Tesla fl utuando no espaço: a era em que empresas (não 
os governos) começam a explorar o “negócio” do espaço. 

Vamos combinar que nos transformar em viajantes do espaço 
parece mesmo coisa de malucos, não é mesmo? Não creio ser 

Seu próximo 
negócio 
poderá ser 
de outro 
planeta
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Lançamento do Falcon Heavy, foguete da SpaceX.

Há poucas semanas a mídia mundial 
noticiou o lançamento do Falcon 
Heavy, o foguete de Elon Musk, 
como algo extraordinário. A primeira 
coisa que pensei foi: “Para que irmos 
a outros planetas? Não conseguimos 
nem tomar conta de um!”

impossível fazer as malas para dar uma volta em Marte (vou 
precisar levar muitos antiácidos na bagagem de mão), mas a 
verdade é que os projetos ambiciosos de Musk, Bezos e Branson 
irão voar muito mais alto do que uma ‘space trip’, abrindo trilhas 
no Infi nito que trarão a reboque uma nova geração de negócios 
até hoje dominados por governos.

O próprio Musk já colocou em órbita dezenas de satélites co-
merciais e a grande revolução da SpaceX está nos seus foguetes, 
que além de retornarem à Terra podem ter partes recicladas, 
derrubando o custo de cada lançamento em 30% para US$ 18,6 
bilhões. Ao dominar as viagens espaciais, chegar em outros pla-
netas será apenas o começo da exploração de novos mercados 
nas galáxias.

Há poucas semanas a mídia mundial noticiou o lançamento 
do Falcon Heavy, o foguete de Elon Musk, como algo extraordi-
nário. A primeira coisa que pensei foi: “Para que irmos a outros 
planetas? Não conseguimos nem tomar conta de um!”. Resolvi 
investigar o tema e entender quais benefícios e consequências 
podemos esperar desta nova corrida espacial.

Só pra começarmos esta viagem, olhe pela janela e imagine que 
já foram detectados mais de 3,6 mil exoplanetas em mais de 2,7 
mil sistemas planetários fora do Sistema Solar. Nossa conexão 

com o espaço e interesse por 
outros mundos é algo que nos 
fascina há milênios. Desde 
a Antiguidade, há mais de 
3.500 anos, que os fenícios já 
se orientavam pelas estrelas 
para navegar. 

A partir da corrida espacial 
travada entre a Rússia e os 
Estados Unidos, invadimos o 
Universo com o início do lan-
çamento de satélites e a até 
hoje inacreditável viagem à lua. 
A saga da Apolo 11 foi mesmo 
somente um primeiro grande 
passo para humanidade. Se 
depender da ousadia dos 3 bi-
lionários empresários espaciais 
- Elon Musk, no comando da 
SpaceX; Jeff Bezos, pilotando a 
Blue Origin; e Richard Branson, 
na disputa com a Virgin Galac-
tic - muito em breve poderemos 
estar passando férias na Lua ou 
em Marte. 

Mas será que a subsistência 
da humanidade estará mesmo 
fora da Terra como já foi profe-
tizado por muitos futurólogos 

e cientistas? Estamos nos aproximando do dia em que iremos 
transformar em realidade os roteiros de fi cção científi ca de 
Hollywood? Levar alguns poucos turistas abastados para outros 
planetas é realmente o principal plano de negócio do trio? Todo 
este investimento bilionário, com direito a explosão de foguetes 
e a queima de bilhões de dólares nos testes, servirá tão somente 
para fi nanciar excursões pelo espaço?

Provavelmente nada disto seja, de fato, o real objetivo dos novos 
bandeirantes do espaço. O lançamento do foguete da SpaceX, 
cujo grande feito foi ter retornado à Terra, inaugura uma nova 
etapa na batalha espacial que vai muito além do marketing do 
carro da Tesla fl utuando no espaço: a era em que empresas (não 
os governos) começam a explorar o “negócio” do espaço. 

Vamos combinar que nos transformar em viajantes do espaço 
parece mesmo coisa de malucos, não é mesmo? Não creio ser 
impossível fazer as malas para dar uma volta em Marte (vou 

precisar levar muitos antiáci-
dos na bagagem de mão), mas 
a verdade é que os projetos 
ambiciosos de Musk, Bezos e 
Branson irão voar muito mais 
alto do que uma ‘space trip’, 
abrindo trilhas no Infi nito que 
trarão a reboque uma nova 
geração de negócios até hoje 
dominados por governos.

O próprio Musk já colocou 
em órbita dezenas de satélites 
comerciais e a grande revolução 
da SpaceX está nos seus fogue-
tes, que além de retornarem à 
Terra podem ter partes reci-
cladas, derrubando o custo de 
cada lançamento em 30% para 
US$ 18,6 bilhões. Ao dominar 
as viagens espaciais, chegar em 
outros planetas será apenas o 
começo da exploração de novos 
mercados nas galáxias.

Foi por causa da corrida espacial que hoje você pode ir para 
lugares desconhecidos seguindo o Waze. Assim como as antigas 
civilizações desbravaram os oceanos a partir das estrelas, a ex-
ploração espacial nos trará novas tecnologias de navegação. Sim, 
o GPS nasceu a partir dos avanços na tecnologia de satélites e 
se tornou um mercado gigantesco.

A tecnologia aérea também evoluiu a partir das pesquisas espaciais 
e hoje temos mais de 23 mil aeronaves em operação, segundo a As-
cend, e a IATA estima que 4 bilhões de passageiros embarquem em 
um avião comercial todos os anos. Muitas outras invenções tiveram 
sua origem ou desenvolvimento no espaço, do termômetro auricular 
a comida de bebê, do Google Earth ao aspirador de pó portátil.

O recente avanço de tecnologias como a impressão 3D, que 
permite imprimir peças da aeronave no espaço, os foguetes 
reutilizáveis e satélites cada vez menores e mais baratos estão 
abrindo o Universo para eclosão de novas empresas. Já imaginou 
o tamanho do mercado interplanetário que poderemos um dia 
explorar na medida em que avançarmos em nossas descobertas 
além das fronteiras terrestres? A jornada científi ca da SpaceX, 
Blue Origin e Virgin Galactic irá desenhar os mapas para negócios 
espaciais que ainda serão criados ou já estão decolando.

São negócios do outro mundo como a Spire Global, que se 
tornou a primeira empresa de Observação da Terra da história a 
oferecer dados sobre a meteorologia para o governo americano. 
No ano passado, a companhia colocou em órbita 48 satélites e 
levantou US$ 70 milhões em fi nanciamento. 

Ou a Planet Labs, que já recebeu investimentos de US$ 196,1 
milhões. A startup possui 149 satélites, a maior rede entre empresas 
privadas, que capturam imagens de 50 milhões de km2 do planeta. 
Os dados coletados sobre a superfície terrestre são oferecidos para 
indústrias das mais diversas áreas. Caso queira lançar seu próprio 
satélite, basta pagar US$ 20 mil para ThubmSat, que oferece um 
kit para construir o equipamento e depois o colocar em órbita.

A “maluquice” dos empresários do espaço até poderá nos levar 
a Marte, mas a herança que suas empresas nos deixarão será 
muito maior. Galileu Galilei, Leonardo da Vinci e tantos outros 
também foram taxados de insanos. Mas, vale lembrar, é por causa 
de gente “inconsequente” assim que hoje podemos estar aqui 
pensando em quais serão as oportunidades na Via Láctea e além. 

Se tiver mesmo coragem de se aventurar e embarcar nos 
foguetes rumo à estação espacial para começar a prospectar 
negócios nas estrelas é só começar desembolsando US$ 20 mil 
para se inscrever no programa de treinamento para astronautas 
da Starfi ghters, que prepara turistas para enfrentar os turbulentos 
voos comerciais no F-104. Ao chegar lá, não esqueça de avaliar o 
melhor ponto para abrir sua primeira franquia no espaço. 

E então, vai encarar a Força G?

(*) - É formado em Análise de Sistemas e Marketing, tem MBA e especialização 
em Direito em Telecomunicações. Em sua carreira, registra passagens em 

empresas de telecom, meios de pagamento e Internet.
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169* 

lojas Atacadão
* 23 lojas de atacado de entrega

103
hipermercados

41
supermercados

119
express

126
drogarias

76
postos de

combustível

634
pontos 

de venda

81.545
funcionários

VENDAS
BRUTAS

EBITDA
AJUSTADO 

LUCRO
LÍQUIDO

FLUXO DE
CAIXA LIVRE

 

2014

-638

288

1.052
1.088

2015 2016 2017

 

2014

528

1.174

1.599

2015 2016 2017

766

CAGR + 44,7%

2014 2015 2016 2017

 

2.358

3.381

3.516

2.867

CAGR + 12,2%

 

 

37.929

49.102

52.376

42.702

CAGR + 11,4%

2014 2015 2016 2017

 
 

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS  2017

Faz na sua.
Faz Carrefour.

#1 
em 

Cash & Carry

#1 
em

Varejo 
Alimentar 

#1 
em 

Hipermercados

em mihões de Reais em mihões de Reais em bihões de Reais em bihões de Reais
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continua

Senhores Acionistas, 

Submetemos a vossa apreciação o Relatório da Administração relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as 
Demonstrações Contábeis do Atacadão S.A. relativas ao referido exercício e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações 
Contábeis. 

As informações apresentadas neste material estão disponíveis no site de Relações com Investidores (RI) do Grupo Carrefour Brasil (https://www.
grupocarrefourbrasil.com.br/) e no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

 Mensagem da Administração

Grupo Carrefour de realizar a abertura de capital de uma subsidiária integral em bolsa fora do seu país de origem. E foi com este apoio e também 
suporte de nosso acionista minoritário – Península Participações - que chegamos à bolsa brasileira B3 em julho 2017, sob o nome CFRB3. 
Depois de muitos anos e altos investimentos atingimos em 2016 a posição de líder em nosso mercado de atuação, em termos de vendas e 

dezembro de R$30,2 bilhões. Nosso IPO foi um dos maiores realizados no Brasil desde 2013 e estamos entre as 20 empresas mais valiosas da 
Bolsa brasileira (ranking Economática).

ão de alimentos sem precedentes, alcançamos o maior lucro 
líquido da história do Grupo Carrefour Brasil. Tanto o Atacadão, quanto o Carrefour Varejo apresentaram crescimento de vendas positivos  
nas vendas no conceito mesmas lojas(LfL), demonstrando a força resiliente em seus respectivos formatos. O segmento de Cash and Carry 
representou 65% de nossas vendas consolidadas em 2017, e tem se mostrado bastante resistente ao momento econômico atual, explicando 
a consistência de nossos resultados e a sólida geração de caixa apresentada no ano. Carrefour Soluções Financeiras terminou com sucesso 

mudanças regulatórias no crédito ao consumo. Seguimos expandindo nossa rede de lojas em 2017, com a inauguração de 12 novas lojas 
Atacadão, 49 lojas Carrefour Express e um supermercado Market. 

Estamos cientes das novas demandas do consumidor brasileiro por alimentos de maior qualidade, melhor atendimento e preços cada vez mais 
atraentes. Mas este consumidor também está conectado e exigente por cada vez mais serviços. Este consumidor quer ter a opção de comprar 
em casa ou através do seu telefone e saber exatamente quando receberá o produto na sua casa. Com isso, temos investido fortemente no 
desenvolvimento de novos serviços digitais. Em 2016 vendíamos pela internet apenas os produtos não-alimentos comercializados em nossos 
hipermercados, mas este sortimento foi ampliado amplamente em 2017. Logo após o IPO, lançamos o e-commerce de alimentos, serviço 
disponível inicialmente apenas na cidade de São Paulo. Já são mais de 6.000 produtos alimentares oferecidos a preços competitivos, que se 
somam aos mais de 50.000 itens não alimentares comercializados pelo marketplace do Carrefour.com. 

de clientes cadastrados no programa que já efetuaram compras via site do Carrefour e/ou já realizaram o download e cadastro no aplicativo – que 
por sua vez contou com mais de 800 mil downloads.  Desde outubro de 2017, todas as lojas estão sinalizadas com etiquetas roxas indicando as 

pelo Carrefour para sua atividade no varejo (tais como localizador de lojas, leitor de códigos de barra e histórico de compras dos clientes) e está 
formando a espinha dorsal do nosso programa de relacionamento com clientes (CRM Carrefour).  Estamos aperfeiçoando cada vez mais nossa 
base de dados, coletando informações operacionais relevantes e fortalecendo nosso relacionamento com nossos consumidores.

Com o objetivo de nos tornar cada vez mais omnicanal, durante a Black Friday em 2017, o Carrefour ofereceu pela primeira vez a opção de 
“Click&Collect” em 39 hipermercados de 12 estados para itens selecionados. Como resultado, cerca de 24% dos clientes que escolheram a 

aumento nas vendas nas lojas nas quais os clientes tiveram uma experiência positiva de compra online durante a Black Friday. Esta estratégia 
omnicanal permite ao Carrefour conhecer melhor as necessidades de seus clientes, aumentando a média de gastos e a frequência de compras. 
Em 2018 daremos continuidade na implantação da opção Click&Collect em todas lojas de hipermercado.

Outro destaque do ano foi o lançamento do Cartão Atacadão pelo CSF, cartão de crédito “co-branded” com benefícios exclusivos. Apesar de ser 

pouco mais de R$100 milhões no desenvolvimento e implantação do cartão Atacadão, que já nasceu totalmente digital e com processo de 
emissão nas próprias lojas do Atacadão, já o habilitando para uso na primeira compra. Nesse primeiro ano de atuação, contabilizamos cerca de 

Apesar de lucro recorde, nosso nível de rentabilidade no Carrefour Varejo foi temporariamente impactada no ano de 2017, pelos investimentos 
na implementação do cartão de crédito Atacadão e pela oferta completa do e-commerce, com o lançamento do e-commerce alimentar durante o 
4T17 e desenvolvimento adicional do nosso marketplace. Todavia, estamos construindo uma sólida plataforma para nosso crescimento futuro. 

Ingressamos em 2018 visando manter nosso papel de protagonista no setor brasileiro de atacado de autosserviço e varejo alimentar, protegendo 
mas ao mesmo tempo cultivando nossos grandes ativos: a posição inigualável do Atacadão no setor de Cash and Carry, a força da nossa operação 

ção do Grupo 
Carrefour, anunciado globalmente em janeiro, continuaremos a expandir nossos formatos que apresentam alto potencial de crescimento, em 
particular o Atacadão;  crescer nosso negócio online e melhorar nossa produtividade. Com a abordagem multi-formato e multi-canal e sólido 

posição como líder em distribuição alimentar no Brasil, em linha a melhora gradual esperada para a economia brasileira.

Agradecemos a todos nossos colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e agora como Companhia de capital aberto aos nossos acionistas 

Noël Prioux, Diretor Presidente do Grupo Carrefour Brasil

os 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Nossa plataforma omnicanal, bi-modal e multiformato, nos permite atender às necessidades de 

nossas plataformas online.

Pontos de Venda: 634 (1) 

Pontos de Venda
por Região (1) (2) (%)

Norte
Centro-OesteSul

SudesteNordeste

11% 4%
9%

8%

68%

146(2)

Atacadão
Lojas

23

Atacado
de Entrega

103

Hiper

119

Conveniência

41

Super

64

Postos de
Gasolina

126

Farmácias

(1) Dezembro 2017, (2) Inclui Supeco

 Desempenho Operacional
Consolidado Atacadão Carrefour Varejo CSF Funções Corporativas

Em R$ milhões 2017 2016* 2017 2016 2017 2016* 2017 2016 2017 2016

Vendas Brutas Ex Gasolina  49.653  46.317 7,2%  34.088  31.574 8,0%  15.565  14.743 5,6%  -    -   - - - -

Vendas Brutas  52.376  49.102 6,7%  34.088  31.574 8,0%  18.288  17.528 4,3%  -    -   - - - -

Vendas Líquidas  47.768  44.957 6,3%  30.984  28.737 7,8%  16.784  16.220 3,5%  -    -   - - - -

Outras Receitas  2.512  2.577 -2,5%  96  55 74,2%  376  355 6,1%  2.040 2.167 -5,9% - - -

Receita Líquida  50.280  47.534 5,8%  31.080  28.792 7,9%  17.160  16.575 3,5%  2.040 2.167 -5,9% - - -

Lucro Bruto  10.257  9.501 8,0%  4.645  3.995 16,3%  4.327  4.208 2,8%  1.285 1.298 -1,0% - - -

Margem Bruta +34 bps +109 bps -16 bps - - - - - -

Despesas de Vendas G&Adm. (6.765) (6.158) 9,9% (2.524) (2.268) 11,3% (3.404) (3.188) 6,8% (728) (606) 20,1% (109) (96) 13,7%

EBITDA Ajustado  3.516  3.357 4,7% 2.127 1.730 22,9%  941  1.031 -8,7%  557  692 -19,5% (109) (96) 13,7%

Margem EBITDA Ajustado -11 bps +84 bps -75 bps - - - - - -

D&A (657) (574) 14,5% (266) (219) 21,5% (375) (343) 9,3% (16) (12) 32,3% - - -

EBIT Ajustado 2.835 2.792 1,6% 1.855 1.508 23,0% 548 700 -21,7% 541 680 -20,4% (109) (96) 13,7%

Margem EBIT Ajustado 5,9% 6,2% -27bps 6,0% 5,2% +74bps 3,3% 4,3% -105bps - - - -

*  No 4T16, o Carrefour varejo reconheceu R$24 milhões relacionados à um processo relacionado a despesas de IPTU de anos anteriores. Para que as 

No ano de 2017, as vendas brutas ex-gasolina cresceram 7,2% para R$49,7 bilhões (+6,7%, incluindo gasolina). O Atacadão representou cerca 
de 65% das vendas consolidadas em 2017, comparado a 64% em 2016. As vendas líquidas consolidadas cresceram 6,3% em 2017 para R$47,8 

 Vendas Brutas

 

37.929

49.102

52.376

42.702

CAGR + 11,4%

2014 2015 2016 2017

 
 

Atacadão: Vendas e rentabilidade sólidas, apesar da forte deflação de commodities e alimentos 

As vendas brutas do Atacadão aumentaram 8,0% vs. 2016 para R$34,1 bilhões, mesmo com a forte queda no preço das commodities e dos 
alimentos no período. As vendas LfL do Atacadão registraram crescimento de 3,6% em 2017, excluindo efeitos de calendário e de fechamento de 

mercado em expansão. No acumulado do ano, incluindo os ganhos tributários, a margem bruta aumentou 0,97p.p. para 15,3% (uma melhora de 
0,3p.p. excluindo ganhos tributários).

Carrefour Varejo: Rentabilidade temporariamente impactada pela deflação de alimentos, investimentos no crescimento futuro e efeito mix 
As vendas brutas ex-gasolina no Carrefour Varejo cresceram 5,6% em 2017 para R$15,6 bilhões, com vendas LfL ex-gasolina e ex-calendário em 

de 1,0p.p. no formato de conveniência em 2017 (Nielsen). No ano de 2017, a margem bruta incluindo os ganhos tributários reduziu 0,16p.p. para 
25,8%, em grande parte devido a participação do e-commerce no mix de vendas e de produtos eletrônicos, que apresentam margens menores.

O e-commerce experimentou um forte desempenho de vendas novamente em 2017 e já representou aproximadamente 3,5% das vendas 
2017, comparado com participação inferior a 1% em igual período do ano anterior. No começo de outubro, o Carrefour completou sua oferta 
de e-commerce no Brasil com o lançamento do seu e-commerce alimentar, o qual, inicialmente, está disponível apenas na cidade de São 
Paulo. Além disso, Carrefour continuou implementando seu formato de conveniência (Express), com 49 lojas abertas durante o ano, atingindo 
um total de 119 lojas. As vendas não-alimentares, em particular de produtos eletrônicos, permaneceram fortes e mantiveram seu momento de 
crescimento de dois dígitos, crescendo sua contribuição nas vendas de hipermercados. 

CSF: Desempenho sólido no final do ano, apesar de despesas relacionadas a implementação do cartão de crédito Atacadão

de dezembro. O faturamento dos cartões de crédito do Carrefour cresceu 12,5%, para aproximadamente R$17,8 bilhões no ano, enquanto 
que o faturamento dos cartões de crédito do Atacadão, lançado nesse ano, já alcançou R$1.498 milhões no acumulado do ano. A implantação 
completa do cartão de crédito Atacadão foi concluída com sucesso em outubro. 

Lucro Bruto
No acumulado do ano, o lucro bruto subiu 8,0% para R$10,3 bilhões, com aumento de 0,34 p.p. na margem, devido principalmente ao resultado 
dos créditos dos impostos. Em 2017, o Atacadão expandiu sua margem bruta através dos efeitos dos créditos de impostos, apesar de forte 

investimentos em novos formatos do Carrefour Varejo na margem bruta.

Excluindo-se o CSF, o lucro bruto foi 9,4% superior em 2017, totalizando R$9,0 bilhões. Margem bruta aumentou 0,54 p.p. para 18,8% no ano, 

no Atacadão.

Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas
As despesas com vendas, gerais e administrativas (DVG&A) consolidadas subiram 9,9% em 2017 para R$6,8 bilhões e representaram 14,2% das 

despesas relacionadas ao lançamento do e-commerce alimentar; e (iv) o plano de incentivo de longo prazo implementado após o IPO. Já as 
despesas com vendas, gerais e administrativas combinadas do Atacadão e Carrefour Varejo também subiram em 2017, para R$6,0 bilhões, ou 
12,4% das vendas líquidas. Excluindo despesas pré-aberturas do VG&A, as despesas deveriam ter aumentado somente 3% em 2017.

EBITDA Ajustado

Em 2017 o EBITDA ajustado apresentou crescimento de 4,7% para R$3,5 bilhões (margem de 7,4%). O EBITDA Ajustado para Atacadão e 
Varejo combinados subiu 11,1% em 2017 para um pouco mais de R$3,0 bilhões, representando uma melhora de 0,30 p.p. na margem EBITDA 

 EBITDA Ajustado

2014 2015 2016 2017

 

3.381

3.516

2.867

CAGR + 12,2%

 

Outras receitas e despesas operacionais 

Outras receitas e despesas operacionais líquidas em 2017 somaram R$269 milhões positivos, dos quais o item mais relevante foi o impacto 
da parcela não circulante dos créditos tributários do ICMS-ST relacionados aos anos anteriores (2012-2016), no montante de R$750 milhões, 
e outras receitas no valor de R$11 milhões relacionadas a outros créditos tributários. Foram alocadas depreciação e provisões relacionadas 
aos créditos de ICMS-ST no valor total de R$287 milhões. Outras despesas operacionais totalizaram R$205 milhões no ano de 2017 e incluem 
ganhos ou perdas em baixa de ativos, despesas com reestruturação e despesas com demandas judiciais legais em curso.

Resultado Financeiro

relevantes em 2017 estão associadas com recebíveis descontados, os quais totalizaram R$134 milhões negativos. Com isso, o resultado 

Capital de Giro

Em 2017, a necessidade de capital de giro, incluindo desconto de recebíveis, totalizou R$2,2 bilhões negativos, em comparação com necessidade 
de R$1,9 bilhão negativo em 2016, como resultado de um aumento estrutural de 9 dias nos termos de pagamento para fornecedores para  

 Fluxo de Caixa Livre

 

2014

-638

288

1.052
1.088

2015 2016 2017

Endividamento

Em outubro de 2017, a Companhia concluiu a emissão de R$2,0 bilhões em notas promissórias a uma taxa média de 102,6% do CDI,  

empréstimos intercompanhias no montante de 320 milhões de euros e efetuar o resgate antecipado de outra nota promissória mais cara, no 
valor de R$390 milhões. 

Com isso, o Grupo Carrefour Brasil detém atualmente apenas dívidas em Reais e sem empréstimos intercompanhias com o Grupo Carrefour. 
Nossa relação dívida bruta/EBITDA caiu de 1,8x no 2T17 para 1,2x no 4T17. Terminamos o ano com um caixa líquido de R$2,6 bilhões em 2017 
comparado com uma dívida líquida de aproximadamente R$840 milhões em 2016.

Imposto de Renda

A despesa com imposto de renda cresceu 43,0% em 2017 para R$731 milhões, principalmente em função dos impostos pagos sobre o crédito 
tributário relacionado ao ICMS-ST, representando 30,0% de alíquota efetiva, comparada com 27,3% em 2016.

Lucro Líquido

No acumulado do ano, o aumento do lucro líquido foi de 36,2%, para R$1,6 bilhão, com margem líquida de 3,3%. Excluindo todas outras 
receitas e despesas operacionais (e em particular créditos não-recorrentes de impostos), o lucro líquido subiu 30% para R$1,4 bilhão em 2017.  

 Lucro Líquido Atribuído aos Acionistas

 

2014

528

1.174

1.599

2015 2016 2017

766

CAGR + 44,7%

Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP)

O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 27 de fevereiro, proposta de distribuição do valor bruto de R$317 milhões na forma 
de juros sobre o capital próprio a seus acionistas ao longo de 2018. Esse valor equivale a R$0,16 por ação, e representa uma remuneração total 
equivalente a 25,0% sobre o lucro líquido ajustado de 2017. A proposta de destinação do resultado de 2017, contemplando parte desse valor 
total, será submetida à aprovação dos acionistas na AGO que deverá ser realizada no mês de abril 2018. O valor restante será declarado pelo 
Conselho de Administração durante o ano de 2018.

Governança Corporativa 

A Companhia é listada no Novo Mercado. De acordo com nosso estatuto social e as leis brasileira, nossa administração é composta de um 
Conselho de Administração com 10 membros, dos quais 2 independentes e uma Diretoria Executiva. Nós também possuímos os seguintes 
órgãos permanentes de assessoramento do Conselho de Administração: comitê de auditoria, comitê estratégico e comitê de recursos humanos. 
Nossos estatutos também preveem a existência do Conselho Fiscal, a ser estabelecido por pedido dos acionistas. Também estamos sujeitos a 
certos requisitos adicionais estabelecidos pelas regulações do Novo Mercado.

Auditores Independentes 

pela KPMG Auditores Independentes. Nossa contratação de auditores independentes e de serviços prestados por eles exigem que eles 
mantenham sua independência, objetividade e integridade nos serviços prestados. Como tal, nossos auditores independentes (i) não podem 
auditar o seu próprio trabalho (ii) não pode agir ou assumir responsabilidades gerenciais em nosso nome e (iii) não pode advogar para nós ou 
fornecer quaisquer outros serviços que irão contrariar essas restrições. 

R$1.413 mil.

Aderência à Câmara de Arbitragem do Mercado

A companhia, seus acionistas, seus administradores e os membros do Comitê de Auditoria, se instalado, obrigam-se a resolver, por meio de 
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada 

no estatuto social da companhia e nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 
Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes 
do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, do Regulamento de 
Aplicação de Sanções Pecuniárias no Novo Mercado e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

A Diretoria
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continua

 Destaques Financeiros do 4T17 e 2017 
–    Crescimento das vendas brutas ex-gasolina: +5,3% para R$13,6 bilhões no 4T17 e +7,2% no ano, dos quais 3,0% em vendas mesmas 

lojas (LfL), totalizando R$49,7 bilhões, representando  aumento de vendas da ordem de R$3,3 bilhões

• ; taxa de 

–   Aumento de 2,8% no EBITDA Ajustado Consolidado(2) para R$1,1 bilhão no 4T17 (margem de 8,6%) e de 4,0% em 2017 para R$3,5 
bilhões (margem de 7,4%)

• Forte desempenho do Atacadão

• Rentabilidade do Carrefour Varejo

• Carrefour Soluções Financeiras (CSF)

–   Aumento de 11,1% no lucro líquido atribuído aos acionistas controladores, para R$596 milhões no 4T17. No acumulado do ano, 
lucro líquido cresceu 36,2% para R$1,6 bilhão, 

, o maior da história do 

–  Geração de caixa de R$1,1 bilhão em 2017, em função da melhora no capital de giro

–   

 Prioridades para 2018
– Aceleração da expansão: 

– 

•
•

– 

•
•

– 

“Com crescimento em vendas e maior lucro líquido de sua história, o Grupo Carrefour Brasil apresentou sólido desempenho em 2017, mesmo 

 Destaques Operacionais do 4T17

Consolidado Atacadão Carrefour Varejo CSF Funções Corporativas

Em R$milhões 4T17 4T16* 4T17 4T16 4T17 4T16* 4T17 4T16 4T17 4T16

11 113

331
Margem Bruta 21,8% 21,8% +6 bps 15,30% 14,40% +97 bps 26% 27,3% -144 bps - - - - - -

437
Margem EBITDA Ajustado 8,6% 8,7% -14 bps 7,3% 6,6% +78 bps 7,7% 9,6% -190 bps - - - - - -

* 

 Destaques Operacionais de 2017 

Consolidado Atacadão Carrefour Varejo CSF Funções Corporativas

Em R$ milhões 2017 2016* 2017 2016 2017 2016* 2017 2016 2017 2016

Margem Bruta 21,5% 21,1% +34 bps 15,0% 13,9% +109 bps 25,8% 25,9% -16 bps - - - - -

Margem EBITDA Ajustado 7,4% 7,5% -11 bps 6,9% 6,0% +84 bps 5,6% 6,4% -75 bps - - - - -

Margem EBITDA Ajustado 5,9% 6,2% -27 bps 6,0% 5,2% +74bps 3,3% 4,3% -105 bps - - - - - -

*  

(1) (2) (3) Veja cálculo no comentário sobre o Lucro Líquido na página 12

 Desempenho Operacional por Segmento
Exclui gasolina, efeitos calendários e fechamento temporário de lojas para reforma

4T17 Acumulado 2017
Vendas Brutas 

 (R$MM)
LFL1 Expansão Crescimento 

Total
Vendas Brutas 

 (R$MM)
LFL1 Expansão Crescimento

Total

Grupo 13.629 1,4% 4,4% 5,3% 49.653 3,0% 4,9% 7,2%

Atacadão: Forte venda e rentabilidade, apesar da forte deflação de commodities e alimentos 

Carrefour Varejo: Rentabilidade temporariamente impactada pela deflação de alimentos, investimentos no crescimento futuro e efeito mix 

CSF: 

4T17 Acumulado 2017
2016 2017 2016 2017

1 nm 1 nm
344

Faturamento Total 4.613 6.012 30,3% 16.157 19.663 21,7%
Total da carteira de crédito

 

2014 2015 2016 2017

Perfil de risco e provisão da carteira
Em Reais Milhões

Carteira

4.160
5.034

5.431
6.288

Provisão %Over 90 %Over 30

Índice de cobertura

15,8%

-4,3p.p.

-3,7p.p.

-8,4p.p.

7,9%
21,0%

11,1% 15,2% 16,0% 12,6%

13,4%

10,4%

462

17,6%

13,5%

768

16,9%
12,6%

13,5% 9,8%

867 794

 

4T16
Cartões total

4T17
Cartões total

4T16
Cartão Carrefour

4T17
Cartão Carrefour

Reconciliação do EBIT do Cartão Carrefour do CSF de 4T16 para 4T17
Em Reais Milhões

161 168 174
192

Com cartão Atacadão Sem cartão Atacadão

+4,4% +10,3%

 Desempenho Financeiro Consolidado
Vendas Brutas

4T17 4T16 2017 2016

Vendas brutas 14.351 13.682 4,9% 52.376 49.102 6,7%

Total de vendas líquidas 13.717 13.165 50.280 47.534 5,8%

Lucro Bruto

4T17 4T16 2017 2016

 

 Lucro Bruto e Margem (2017 e 4T)

 

Lucro Bruto e Margem (2017 e 4T)
Em Reais Bilhões e como % da RL

2,82,7

10,39,58,47,5

2014 2015 2016 2017 4T16 4T17

Lucro Bruto Margem Bruta Consolidada Margem Bruta ex-CSF
Atacadão e Varejo combinado

19,0%19,1%

21,8%21,5%21,1%21,4%21,4% 21,8%

18,2% 18,8%

 Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas

4T17 4T16* 2017 2016

 

VG&A e VG&A como % da RL (2017 e 4T)

1,71,6

6,8
6,15,65,1

2014 2015 2016 2017 4T16 4T17

VG&A % da RLC consolidada % da RLC ex-CSF
Atacadão e Varejo combinado

11,6%11,5%

13,1%14,2%13,7%14,2%14,6% 13,3%

12,1% 12,4%

EBITDA Ajustado

4T17 4T16 2017 2016

 

EBITDA Ajustado e Margem (2017 e 4T)
Em Reais Bilhões e como % da RL

1,1

3,5
3,32,9

2,4

1,1

2014 2015 2016 2017 4T16 4T17

EBITDA Margem EBITDA ajustado Consolidado Margem EBITDA ajustado
Atacadão e Varejo combinado

7,4%7,7%

8,7%
7,4%7,5%7,3%

6,8%

8,6%

6,1% 6,4%
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Outras Receitas (Despesas)

4T17 4T16 2017 2016
11 ns ns

recorrentes ns ns

ns
ns

(43) (52) 13,2% 269 (137) ns

Perfil da Dívida Líquida e Resultado Financeiro 

4T17 4T16 2017 2016

17
Custo da dívida, líquido (15) (132) -88,6% (365) (561) -34,9%

nm nm

(65) (265) -75,5% (660) (781) -15,5%

Dívida Líquida
R$ Bilhões

Resultado Financeiro
R$ Milhões

660

2016 2017

2016 20174T16 4T17

781

Caixa

Caixa
Líquido

+2,9bi

-15%

-75%

65

265

4,3

1,8

5,1

2,5

-0,8

5,7

1,4
3,6

4,3
2,1

Imposto de Renda

Em R$ milhões 4T17 4T16 2017 2016
Lucro antes de impostos

nm
nm

Lucro Líquido

Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP)

Capital de Giro

Q4 17 Q4 16

377
117

(+) Ativo Circulante 6.678 6.084 594

41
44

373

(-) Passivo circulante 10.791 9.358 1.433
(=) Capital de Giro (4.113) (3.274) (839)

(7,9%)
(+) Desconto de recebíveis 1.858 1.416 442

Capital de Giro como % da Receita Bruta (LTM) (4,3%) (3,8%) 0,5 p.p.
Em dias

47 47

(=) Capital de Giro - WC Mercadoria (29) (20) (9)

CAPEX

2017 2016

337

Total 1.808 1.787 1,2%

REDE DE LOJAS – DEZEMBRO DE 2017

Em R$ milhões Dezembro 2017 Dezembro 2016
Total de lojas 634 566 68

11
1

Hipermercados 1
41 1

1
4

2) 1.777.672 1.696.309 4,8%

Hipermercados

ANEXO I - Demonstrativo de Resultado Consolidado

4T17 4T16 2017 2017
Vendas Brutas 14.351 13.682   4,9% 52.376 49.102  6,7%
Vendas Líquidas  13.053  12.494 4,5%  47.768  44.957 6,3%

Receita Líquida Total  13.717  13.165 4,2%  50.280  47.534 5,8%

Lucro Bruto 2.847 2.718 4,7% 10.257 9.501 8,0%

nm nm
nm

EBIT 899 909 -1,1% 3.104 2.655 16,9%

Resultado antes de impostos 834 644 29,5% 2.444 1.874 30,4%

Lucro Líquido do período 633 581 9,0% 1.713 1.363 25,7%
Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores
Lucro líquido atribuível aos acionistas não-controladores 37 114

2017 2016
Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores

137 nm

Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores, ajustado

ANEXO II – Balanço Consolidado

Dezembro 17 Dezembro 16
Ativo

41 
111 

Circulante 16.758 13.761 

734 

31 
 4.790 3.305 

Não Circulante 17.120 14.567 
Ativo Total 33.878 28.328 

Dezembro 17 Dezembro 16
Passivo
Fornecedores

 34 
Receita diferida  44 

Circulante  16.284 13.321 

Receita diferida 14 
 14 

Não circulante 4.454 6.558 

Reserva de capital 
Reserva de lucros 

3 1 
Patrimônio Líquido atribuído aos acionistas controladores  12.145 7.501 
Participação de não-controladores 
Total Passivo e Patrimônio Líquido 33.878 28.328 

ANEXO III – Fluxo de Caixa Consolidado – 12 meses

R$ milhões 2017 2016 % Variação

EBITDA Ajustado 3.516 3.381 4,0%

73 

Fluxo de caixa bruto das operações antes dos impostos 3.563 2.826 26,1%

Fluxo de caixa bruto das operações após os impostos 2.727 2.239 21,8%

   Variação em capital de giro operacional 1.081 674 60,4%
nm

137 nm
   Variação em outro capital de giro (844) 45 Nm
Caixa líquido ajustado proveniente de atividades operacionais (*) 2.964 2.958 0,2%

Fluxo de Caixa Livre 1.092 1.052 3,8%

ANEXO IV – Banco CSF

4T17 4T16 2017 2016
Receitas da Intermediação Financeira 522 544 -3,9% 2.040 2.167 -5,9%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 361 331 9,1% 1.285 1.298 -1,0%

nm
EBIT 168 161 4,5% 541 680 -20,4%

1 nm 1 nm
nm

143 147
Lucro Líquido 76 94 -19,1% 233 387 -39,9%

Análise da Carteira em Atraso

Dezembro 17 Setembro 17 Junho 17 Março 17 Dezembro 16
Carteira Total 6.288 100,0% 5.614 100,0% 5.446 100,0% 5.367 100,0% 5.431 100,0%

Carteira em dia 5.397 85,8% 4.709 83,9% 4.476 82,2% 4.324 80,6% 4.416 81,3%

Total em atraso
Saldo de PDD 794 12,6% 800 14,2% 821 15,1% 817 15,2% 867 16,0%
PDD/Atraso 90 dias

3.4 p.p.

ANEXO V – Reconciliação do EBITDA Ajustado

4T17 4T16 2017 2016
Lucro Líquido do período 633 581 9.0% 1.713 1.363 25,7%

nm 731

4
(=) EBITDA 1.075 1.059 1,5% 3.785 3.244 16,7%

43 137 nm
(=) EBITDA Ajustado 1.118 1.112 0,5% 3.516 3.381 4,0%

Glossário

Vendas LfL:

Vendas Brutas:

Vendas líquidas:

Outras receitas:

Margem de lucro bruto:

EBITDA:

EBITDA Ajustado:

Margem EBITDA Ajustada: 

Margem de lucro líquido: 

Funções Corporativas: 

Fluxo de Caixa Livre: E
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 Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhões de Reais - R$)

Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Circulante 
Caixa e equivalente de caixa 5 3.166 2.042 4.804 3.242
Títulos e valores mobiliários 10 - - 6 -
Contas a receber 6 704 555 1.033 901
Crédito ao consumidor concedido pela  

7.1 - - 5.265 4.435
Estoques 8 3.271 3.178 4.999 4.751
Impostos a recuperar 9 124 49 367 256
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 17.1 5 6 10 24

27.7 - - 5 -
Despesas antecipadas 6 3 48 41
Outras contas a receber 76 22 221 111

 7.352 5.855  16.758 13.761
Não circulante 
Realizável a longo prazo
Crédito ao consumidor concedido pela  

7.1 - - 229 128
Títulos e valores mobiliários 10 - - 271 235
Impostos a recuperar 9 647 55 1.729 734
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17.3 - - 352 158
Despesas antecipadas 7 10 8 16
Depósitos e bloqueios judiciais 11 133 125 2.170 1.952
Outras contas a receber 31 37 31 82

 818 227 4.790 3.305
Propriedade para investimentos 13.1 - - 422 89
Investimentos 12 6.377 4.829 75 66
Imobilizado 13.2 5.924 5.075 9.597 8.941
Intangível 14 1.404 1.402 2.236 2.166

 14.523  11.533 17.120  14.567 
Total do ativo  21.875  17.388  33.878  28.328 

Controladora Consolidado
Passivo Nota 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Circulante
Fornecedores 16 6.084 5.444 9.410 8.007
Empréstimos 27.3 1.015 362 1.461 645
Operação com cartão de crédito 7.2 - - 4.032 3.042
Impostos a recolher 131 113 275 207
Imposto de renda e contribuição social a pagar 89 13 135 162
Obrigações trabalhistas 259 250 588 589
Dividendos a pagar 20.4 2 1 34 76
Receita diferida 19 59 26 44 20
Outras contas a pagar 122 85 305 297

27.7 - 251 - 276
7.761 6.545 16.284 13.321

Não circulante 
Empréstimos 27.3 1.016 2.476 1.016 3.394
Operações com cartão de crédito 7.2 - - 116 38
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17.3 473 370 502 399
Dividendos a pagar 20.4 - - - 85
Provisões 18.1 128 118 2.790 2.608
Receita diferida 19 352 378 16 14
Outras contas a pagar - - 14 20

1.969 3.342 4.454 6.558
Patrimônio líquido 
Capital social 20.2.1 7.599 4.055 7.599 4.055
Reserva de capital 20.2.2 2.167 666 2.167 666
Reservas de lucros 20.2.4 2.658 3.061 2.658 3.061
Efeito líquido na aquisição de participação de 
 minoritários 20.2.3 (282) (282) (282) (282)
Ajustes de avaliação patrimonial 20.2.5  3 1 3 1

Patrimônio líquido atribuído aos acionistas 
 controladores 12.145 7.501 12.145 7.501
Participação de não controladores 20.5 - - 995 948

12.145 7.501 13.140 8.449
Total do passivo e do patrimônio líquido 21.875 17.388 33.878 28.328

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

 Demonstrações dos Valores Adicionados em 31 de dezembro  
de 2017 e 2016 (Em milhões de Reais - R$)

Controladora Consolidado
Receitas 2017 2016 2017 2016
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 34.165  31.632  55.073 51.881
Outras receitas 119 - 53 13
Constituição de provisão para créditos de liquidação 
 duvidosa (6)  (7) (9) (21)

34.278  31.625  5.55.117 51.873
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos 
 serviços vendidos (28.175)  (27.478)  (42.929)  (42.343)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.138)  (1.020)  (3.326)  (3.157)
Perda de valores ativos (25)  (2)  (53) (21)

(29.338)  (28.500)  (46.308)  (45.521)
Valor adicionado bruto 4.940  3.125 8.809  6.352 
Depreciação e amortização
 Depreciação e amortização (272)  (222)  (681) (572)
Valor adicionado líquido produzido 4.668  2.903 8.128  5.780 
Valor adicionado recebido em transferência
 Resultado de equivalência patrimonial 300  528 - (1)

72  553  220 907 
Valor adicionado total a distribuir 5.040  3.984 8.348 6.686
Distribuição do valor adicionado
  Pessoal
  Remuneração direta (1.140)  (971)  (2.334) (2.077)
  Benefícios (180)  (164)  (464) (422)
  F.G.T.S. (70)  (61)  (156) (162)

(1.390)  (1.196)  (2.954) (2.661)
Impostos, taxas e contribuições
 Federais (988)  (675)  (1.584) (1.368)
 Estaduais (625)  162  (760) 748
 Municipais (31)  (44)  (178) (79)

(1.644)  (557)  (2.522) (699)
Remuneração de capitais de terceiros
 Juros (329)  (983)  (873) (1.717)
 Aluguéis (78)  (74)  (284) (246)
 Outras - -  (2) -

(407)  (1.057)  (1.159) (1.963)
Remuneração de capital próprio
 Dividendos (2) (1)  (36) (56)
 Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores (1.597) (1.173)  (1.597) (1.172)
 Participação de não controladores nos lucros retidos - -  (80) (135)

(1.599) (1.174)  (1.713) (1.363)
Valor adicionado total distribuído (5.040)  (3.984)  (8.348) (6.686)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

 Demonstrações dos Resultados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhões de Reais - R$)

Controladora Consolidado
Nota 2017 2016 2017 2016

Vendas líquidas 22.1 30.987 28.744 47.768 44.957 
Outras receitas 22.2 147 55 2.512 2.577 
Receita operacional líquida 31.134 28.799 50.280 47.534 
Custo das mercadorias vendidas, dos serviços 

23 (26.438) (24.797) (40.023) (38.033)
Lucro bruto 4.696 4.002 10.257 9.501 
Receitas (despesas)
Vendas, gerais e administrativas 24 (2.648) (2.337) (6.765) (6.134)
Depreciação e amortização 24 (266) (219) (657) (574)
Resultado de equivalência patrimonial 12 300 528 - (1) 
Outras receitas (despesas) 25 458 (25) 269 (137)

 líquidas e impostos 2.540 1.949 3.104 2.655 

260 806 422 1.160 
(519) (1.242) (1.082) (1.941)

26 (259) (436) (660) (781)
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 2.281 1.513 2.444 1.874 
Imposto de renda e contribuição social
Corrente 17.2 (580) (534) (822) (877)
Diferido 17.2 (102) 195 91 366 

Lucro líquido do exercício 1.599 1.174 1.713 1.363
Atribuível aos: 
Acionistas controladores - - 1.599 1.174
Acionistas não controladores 20.5 - - 114 189

Lucro líquido por ação básico e diluído (R$) 21 - - 0,86 0,66
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

 Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016 (Em milhões de Reais - R$)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro líquido do exercício 1.599 1.174 1.713 1.363
Outros resultados abrangentes:

 o resultado dos exercícios subsequentes, 
  líquidos de impostos: - - - -

  impostos) 3 1 4 1

 para o resultado dos exercícios 
  subsequentes, líquidos de impostos:
Perdas atuariais sobre benefícios a empregados (1) - (1) -
Total resultados abrangentes 1.601 1.175 1.716 1.364
Atribuível ao: 
Acionistas controladores - - 1.601 1.175
Acionistas não controladores - - 115 189
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado em 31 de dezembro de 2016 (Em milhões de Reais - R$)

Capital 
social 

 Reserva 
de capital 

 Reservas de lucros Efeito líquido da aqui-
sição de participação 

de minoritários
Lucros  

acumulados 

Ajustes de 
avaliação  

patrimonial 

Patrimônio líquido 
atribuível aos acionistas 

controladores 

Não  
contro-
ladores 

 Total 
patrimônio 

líquido 
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldo em 1º de janeiro de 2016 4.055 666 74 1.815 (282) - - 6.328 703 7.031
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.174 - 1.174 189 1.363
Outros resultados abrangentes do período - - - - - - 1 1 - 1
Total resultados abrangentes do exercício - - - - - 1.174 1 1.175 189 1.364
Aporte de capital de acionistas não controladores - - - - - - - - 208 208
Destinação dos lucros:
Reserva legal - - 59 - - (59) - - - -
Dividendos mínimos obrigatórios à distribuir - - - - - (1) - (1) (54) (55)
Dividendos adicionais propostos - - - - - - - - (98) (98)
Transferências de lucros acumulados para retenção de lucros - - - 1.114 - (1.114) - - - -
Total de transações com acionistas - - - 1.114 - (1.174) - (1) 56 55
Saldo em 31 de dezembro de 2016 4.055 666 132 2.929 (282) - 1 7.501 948 8.449

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado em 31 de dezembro de 2017 (Em milhões de Reais - R$)

 Nota 
Capital 
social 

 Reserva 
de capital 

 Reservas de lucros Efeito líquido na aqui-
sição de participação 

de minoritários
Lucros  

acumulados 

 Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 

 Patrimônio líquido 
atribuível aos acionistas 

controladores 

 Não 
contro-
ladores 

 Total 
patrimônio 

líquido 
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldo em 1° de janeiro de 2017  20 4.055 666 132 2.929 (282) - 1 7.501 948 8.449
Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.599 - 1.599 114 1.713
Outros resultados abrangentes do exercício - - - - - - - 2 2 1 3
Total resultados abrangentes do exercício 20 - - - - - 1.599 2 1.601 115 1.716
Aumento de capital com reserva de lucros 20.2.1 2.000 - (97) (1.903) - - - - - -
Emissão de ações ordinárias 20.2.1 1.544 1. 544 - - - - - 3.088 - 3.088
Gastos com emissão das ações 20.2.2 - (60) - - - - - (60) - (60)
Efeito de plano de opções, liquidável em ações 20.2.2 - 17 - - - - - 17 - 17
Dividendos adicionais propostos - - - - - - - - (36) (36)
Destinação dos lucros:
Reserva legal 20.2.4 - - 80 - - (80) - - - -
Dividendos mínimos obrigatórios a distribuir 20.4 - - - - - (2) - (2) (32) (34)
Transferência de lucros acumulados para retenção de lucros 20.2.4 - - - 1.517 - (1.517) - - - -
Total de transações com acionistas 3.544 1.501 (17) (386) - (1.599) - 3.043 (68) 2.975
Saldo em 31 de dezembro de 2017 7.599 2.167 115  2.543 (282) - 3 12.145 995 13.140

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro  
de 2017 e 2016 (Em milhões de Reais - R$)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais Notas 2017 2016 2017 2016
 Lucro líquido do exercício 1.599 1.174 1.713 1.363
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
 Depreciação e amortização 24 272 222 681 589
 (Reversão) constituição de provisão para 
  perda de valor recuperável 13.2 - - 26 (6)
 Resultado da equivalência patrimonial 12 (300) (528) - 1
 Imposto de renda e contribuição social corrente 17.2 580 534 822 877
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 17.2 102 (195) (91) (366)
 Resultado na baixa de ativos imobilizado e intangível 22 8 43 47
 Receita de juros não realizados de títulos e 
  valores mobiliários - - (23) (29)
 Juros e variação cambial sobre empréstimos 26 314 (632) 415 (804)
 Juros sobre dividendos extraordinários - - 9 8
 Perda com instrumentos derivativos 26 4 1.150 11 1.474
 Atualização monetária sobre depósitos 
  judiciais e sobre contingências 26 (11) (16) 79 (41)
 Provisões para contingências, líquida de 
  reversões 18.1 28 31 451 213
 Pagamento baseado em ações 9 - 17 -
 Créditos de ICMS, líquidos de depreciação (597) - (835) -
 Outras provisões 12 5 (97) 242
(Aumento) redução nos ativos e aumento 
 (redução) nos passivos operacionais
 Contas a receber (151) (82) (130) (199)

- - (858) (401)
 Títulos e valores mobiliários - - (19) -
 Estoques (103) (523) (249) (763)
 Impostos a recuperar e a recolher (52) 25 (180) (143)
 Imposto de renda e contribuição social, pagos (503) (259) (836) (587)
 Despesas antecipadas e receitas diferidas 7 3 27 (14)
 Depósitos e bloqueios judiciais 3 3 (96) (190)
 Outras contas a receber (48) (50) (59) (19)
 Fornecedores 706 963 1.467 1.585
 Obrigações trabalhistas 9 63 (1) 77
 Pagamento de contingências (19) (12) (470) (231)
 Utilização de provisão para reestruturação - - - (21)
 Outras contas a pagar 37 11 2 8
 Operações com cartão de crédito - - 1.068 287
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 1.920 1.895 2.887 2.957
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
 Adição de ativos intangíveis 14 (6) (6) (142) (166)
 Adições a bens e equipamentos 13.2 (1.139) (965) (1.666) (1.591)
 Fornecedores de ativos imobilizados e intangíveis (66) (122) (64) (149)
Alienação de ativo intangível - 825 - -
 Aumento de capital em controladas (1.240) (593) - -
Contribuições de capital em controladas em conjunto - - (9) (21)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (2.451) (861) (1.881) (1.927)

 Aporte de capital de acionistas não 
  controladores em controlada - - - 208
 Recursos oriundos da oferta de ações, líquidos 
  de gastos com emissão de ações 3.028 - 3.028 -
 Captação de empréstimos 27.4 2.750 606 2.750 1.687
 Amortização de empréstimos 27.4 (3.773) (890) (4.601) (1.575)
 Juros pagos sobre empréstimos 27.4 (98) (76) (126) (131)
 Liquidação de instrumentos derivativos 27.4 (251) (607) (290) (796)
 Distribuição de dividendos (1) (1) (205) (63)
Caixa líquido usado (utilizado) nas 

1.655 (968) 556 (670)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.124 66 1.562 360
 Caixa e equivalentes de caixa no início do 
  exercício 5 2.042 1.976 3.242 2.882

5 3.166 2.042 4.804 3.242
 Variação do caixa e equivalentes de caixa 1.124 66 1.562 360
Transações sem efeito caixa:
Adição ao imobilizado e ativos intangíveis - 219 - 333
Compensação de provisão para contingências 
 com depósitos judiciais - 5 - 248
Dividendos declarados não distribuídos - - - 160
Efeito tributário de custo de emissão de ações 
 reconhecidos no patrimônio líquido 31 - 31 -
Ganhos (perdas) atuariais sobre benefícios a 
 empregados 3 - 4 -

(1) - (1) -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017

 Nota 1:  Operações

Atacadão S.A. (“Atacadão” ou a “Companhia”), diretamente ou por meio de suas subsidiárias (“Grupo 
Carrefour Brasil”, “Grupo” ou “Nós”) atua no comércio varejista e atacadista de alimentos, vestuário, 
eletrodomésticos, eletrônicos e outros produtos por meio de sua cadeia de lojas de atacado de au-
tosserviços e atacado de entrega, hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, postos de 
gasolina, farmácias e e-commerce, principalmente sob os nomes comerciais “Atacadão” e “Carrefour”.
Para dar suporte ao seu núcleo varejista, o Grupo também oferece serviços bancários aos clientes, 
sob o nome comercial “Banco CSF”, empresa supervisionada e regulada pelo Banco Central do Brasil 
(BACEN).
O Banco Carrefour Soluções Financeiras (“Banco CSF”) oferece aos seus clientes cartões de crédito 
“Carrefour” e “Atacadão” que podem ser utilizados nas lojas do Grupo Carrefour Brasil e em outros 
lugares, empréstimos ao consumidor e outros produtos, como apólices de seguro.
A sede do Grupo Carrefour Brasil está localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.
A controladora final da Companhia é a Carrefour S.A., empresa francesa listada na Bolsa de Valores 
de Paris.
Conforme descrito na Nota 3 - Eventos significativos do exercício, em 19 de julho de 2017, a Compa-
nhia iniciou sua oferta pública de ações (IPO) com a emissão de 205.882.353 ações ordinárias. O pre-
ço inicial de oferta foi de R$15 por ação ordinária. As ações da Companhia são listadas no segmento 
Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - B3, sob o código “CRFB3”.

 Nota 2:  Base de Preparação das Demonstrações Financeiras Individuais Consolidadas 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 
2017 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 27 de fevereiro de 2018.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 compreendem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e a 
participação do Grupo nos lucros e prejuízos e nos ativos líquidos de um empreendimento controlado 
em conjunto contabilizado pelo método de equivalência patrimonial. A moeda de apresentação das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas é o Real, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todas as informações financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o milhão mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma.
Nota 2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia (“Demonstrações Financei-
ras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e tam-
bém de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRSs”), emitidas pela International 
Accounting Standards Board (“IASB”). Em conformidade com a OCPC 07 - Evidenciação na Divulga-
ção dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral, todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas 
utilizadas pela Administração na sua gestão. 
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem as políticas estabelecidas na legislação socie-
tária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).
As IFRSs compreendem as Normas Internacionais de Contabilidade, as interpretações do Comitê de 
Interpretação das Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRIC) e do Comitê Permanente de 
Interpretações (SIC). 
As políticas contábeis adotadas na preparação dessas demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas são consistentes com aquelas seguidas na preparação das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro 2016, exceto para as normas, alterações 
e interpretações aplicáveis aos períodos anuais com início em 1 de Janeiro de 2017, conforme segue:. 
• Alterações da IAS 7/CPC 03 - Iniciativa de Divulgaçao: a informação relacionada à conciliação dos 
passivos resultante das atividades de financiamento requerida por estas alterações está apresentada 
na nota 27.4; 
• Alterações da IAS 12/CPC 32 - Reconhecimento de Impostos Diferidos para Perdas Não Realia-
zadas: a Companhia considerou essa alteração no decorrer do seu processo de encerramento do 
exercício, qual não teve impacto significativo nas suas demonstrações financeiras.
Nota 2.2. Novas normas publicadas ainda não vigentes
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.
A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
Os impactos estimados, apresentados abaixo, da adoção dessas normas sobre o patrimônio da Com-
panhia na data de aplicação efetiva, baseia-se em avaliações realizadas até à data de emissão destas 
demonstrações financeiras e estão sujeitos a alterações até que o Grupo apresente suas primeiras 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas que incluam a data de aplicação inicial.
Normas, alterações e interpretações: Data de aplicação para o Grupo
IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros, e alterações  
da IFRS 4/CPC 11 - Contratos de Seguros 1º de janeiro de 2018

Principais disposições e consequências para o Grupo:
Essa nova norma, que descreve os princípios para classificar e mensurar os ativos e passivos finan-
ceiros, substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. O CPC 
48/IFRS 9 estabelece:
- uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que reflete o modelo de 
negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa (parte I);
- um novo modelo de perda de crédito (impairment) para os ativos financeiros, com base nas perdas 
de crédito esperadas, em oposição ao modelo ”perdas incorridas” atualmente aplicável do CPC 38/IAS 
39 (parte II);
- novos princípios e a simplificação dos requisitos para as relações de contabilidade de hedge (parte 
III), para alinhá-las com a estratégia de gestão de risco do Grupo. Porém, IFRS 9/CPC 48 não substitui 
os requerimentos para “macro hedge accounting”.
O Grupo é principalmente impactado pelas mudanças introduzidas pela segunda parte do IFRS 9/CPC 
48 sobre as perdas dos ativos financeiros, qual afetará principalmente o seu segmento de Soluções 
Financeiras (Banco CSF S.A).
(a) Parte II - Perdas esperadas para o Segmento de Soluções Financeiras
O Grupo, em conjunto com sua controladora final, Carrefour S.A., desenvolveu uma estrutura abran-
gente aplicável ao seu segmento de Soluções Financeiras, na qual definem principalmente as regras 
aplicáveis para a determinação do risco de deterioração do crédito, o cálculo das perdas de crédito 
esperadas (dentro de um ano e na data de vencimento) e o incluído da informação prospectiva. 
A aplicação desta nova norma trará um aumento nas perdas de crédito para o segmento de Soluções 
Financeiras. Este aumento será decorrente do reconhecimento das perdas de crédito esperadas para 
valores que não possuem um indicador objetivo de perda de acordo com a IAS 39/CPC 38, e sobre as 
linhas de créditos outorgadas, mas não usadas e registradas como compromissos futuros (reconheci-
mento de uma perda esperada desde o momento da outorga do crédito). 
A aplicação desta norma para o segmento de Soluções Financeiras teria um impacto negativo em Janeiro 
1, 2018 de aproximadamente 1,6% do patrimônio líquido total da Companhia, (dos quais 51% para os 
acionistas controladores conforme o % de detenção da Companhia na sua subsidiária BSF Holding S.A.), 
líquido dos efeitos fiscais, sem retratamento dos valores comparáveis dos exercícios anteriores.
(b) Parte II - Perdas esperadas sobre contas a receber e outras contas a receber
A aplicação do novo modelo de perdas, com base nas perdas esperadas, para as contas a receber e 
outras contas a receber, incluindo a receber de aluguel, irá gerar uma provisão adicional para perdas de 
créditos na data de primeira aplicação da norma (principalmente relacionada com perdas de crédito sobre 
a receber à vencer). O Grupo aplicará a abordagem simplificada prevista pela IFRS 9/CPC 48 (perdas 
de créditos esperadas para a vida inteira dos créditos a receber, com base num prazo médio padrão). 
(c) Parte I e III - Classificação dos ativos financeiros e contabilidade de hedge
IFRS 9/CPC 48 define três categorias de classificação para os ativos financeiros que determinam a base 
de mensuração deles: custo amortizado, valor justo por meio do resultado (VJR) e valor justo por meio 
dos outros resultados abrangentes (VJORA). A norma elimina as categorias atuais do IAS 39/CPC 38.
Com base na sua avaliação, o Grupo não considera que os novos requerimentos de classificação terão 
um impacto significativo nas suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, considerando 
que seus ativos financeiros classificados como “Empréstimos e recebíveis” permanecerão ao custo 
amortizado sob IFRS 9/CPC 48, e seus investimentos classificados como disponíveis para venda se-
rão classificados como VJORA sob IFRS 9/CPC 48, os ganhos e perdas relacionados permanecerão 
registrados na demonstração dos outros resultados abrangentes.
O Grupo também avaliou que a mudança na contabilidade de hedge (parte III) não terá um impacto 
nas suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas na data de primeira aplicação, sendo 
que as relações de contabilidade de hedge existentes permanecerão classificadas tal como com IFRS 
9/CPC 48.
Transição
As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção da IFRS 9 serão geralmente aplicadas 
retrospectivamente. Porém o Grupo irá aproveitar a isenção que lhe permite não reapresentar infor-
mações comparativas de períodos anteriores. As diferenças nos saldos contábeis de ativos e passivos 
financeiros resultantes da adoção da IFRS 9 serão reconhecidas nos lucros acumulados e reservas 
em 1º de janeiro de 2018.
IFRS 15/CPC 47 - Receita de contratos com clientes  

1º de janeiro de 2018
Principais disposições e consequências para o Grupo:
O IFRS 15/CPC 47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 
reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. O IFRS 15/CPC 47 substitui as atuais normas para 
o reconhecimento de receitas IAS 18/CPC 30 Receitas, IAS 11/CPC 17 Contratos de Construção e a 
IFRS 13 Programas de Fidelidade com o Cliente. Será aplicável a todos os contratos com clientes,  

exceto contrato de aluguel (receitas de aluguel), instrumentos financeiros (juros) e contratos de segu-
ros, para quais se aplicam normas especificas.
O IFRS 15/CPC 47 estabelece um modelo único para o reconhecimento da receita, com novos concei-
tos e princípios relacionados principalmente à identificação da obrigação de desempenho e a alocação 
do preço para contratos múltiplos.
A maioria das receitas do Grupo decorre da venda de mercadorias de suas lojas, drogarias e postos de 
gasolina para clientes finais. Para essas vendas, consideradas sem obrigação subsequente de desem-
penho, as receitas são atualmente reconhecidas no momento do pagamento da compra pelo cliente 
do Grupo, nos checkouts das lojas, drogarias e postos de gasolina, i.e. quando o bem está entregado, 
qual momento atualmente considerado como o momento em que a cliente aceita os bens e os riscos e 
benefícios relacionados à propriedade são transferidos, conforme IAS 18/CPC 30, e que também cor-
responde ao momento em qual o cliente obtém o controle dos produtos (momento do reconhecimento 
da receita de acordo com o IFRS 15/CPC 47).
Com base na sua avaliação, o Grupo não espera que a aplicação do IFRS 15/CPC 47 tenha um impac-
to significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Transição 
O Grupo planeja adotar o IFRS 15/CPC 47 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial 
da norma na data inicial (ou seja, 1º de janeiro de 2018). Como resultado, o Grupo não aplicará os 
requerimentos do IFRS 15/CPC 47 ao período comparativo apresentado.
CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos – 1º de janeiro de 2019
Principais disposições e consequências para o Grupo:
O CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, que substituirá o CPC 06 (IAS 17) 
- Arrendamento mercantil e as respectivas interpretações, estabelecem os princípios para o reconheci-
mento de arrendamentos e traz importantes mudanças na contabilidade do arrendatário, eliminando a 
distinção entre arrendamentos operacionais e arrendamentos financeiros.
Com CPC 06 (R2)/IFRS 16, o arrendatário reconhece um ativo, que se refere ao direito de uso do bem 
arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. 
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual.
Além disso, afetará a apresentação: (i) da demonstração do resultado, sendo que a natureza das 
despesas vai mudar. O CPC 06 (R2)/IFRS 16 substitui a despesa linear de arrendamento operacional 
com um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigação de arren-
damento, (ii) da demonstração dos fluxos de caixa (com reembolso do passivo por arrendamento e o 
encargo financeiro relatado no caixa líquido decorrentes de / (usados em) atividades de financiamento) 
e (iii) o balanço patrimonial (com o direito de uso do ativo registrado nos ativos e o correspondente 
passivo de arrendamento registrado no passivo).
Consequentemente, o Grupo concluiu que a aplicação do CPC 06/IFRS 16 vai gerar um relevante 
aumento na sua dívida financeira, e uma melhora do EBIT e do fluxo de caixa operacional.
O Grupo iniciou em 2016 um projeto com o objetivo de avaliar e implementar esta norma, que será prorro-
gado até a aplicação efetiva, em Janeiro 1, 2019. Os analise e inventário dos contratos, bem como a coleta 
dos dados necessários a uma estimativa firme dos impactos no patrimônio líquido na data de primeira apli-
cação do CPC 06 (R2)/IFRS 16. Até hoje, o Grupo não determinou ainda a sua metodologia de transição.
O impacto real da aplicação da IFRS 16 nas demonstrações financeiras no período da aplicação inicial 
dependerá das condições econômicas futuras, incluindo a taxa de endividamento do Grupo em 1º de 
janeiro de 2019, a composição da carteira de arrendamento do Grupo naquela data, a avaliação do 
Grupo se exercerá quaisquer opções de renovação de arrendamento e na medida em que o Grupo 
optará por usar expedientes práticos e isenções de reconhecimento. Considerando essas premissas, 
os arrendamentos apresentados nas notas 15 e 32 das demonstrações individuais e consolidadas 
podem não ser totalmente representativos na dívida de locação que deverá ser contabilizada de acordo 
com a CPC 06 (R2)/IFRS 16.
As seguintes normas, alterações e interpretações foram analisadas pela Companhia que entendeu que 
eles não gerariam um impacto relevante decorrente da aplicação em suas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas:
• Ciclo de Melhorias Anuais das IFRS/CPC 2014-2016 (IFRS 1 até IAS 28); 
• Alterações do IFRS 2/CPC 10 - Classificação e mensuração de transações de pagamento com base 
em ações;
• Alterações ao CPC 28 (IAS 40) - Transferência de Propriedade para Investimento;
• Alterações ao IFRS10/CPC 36 e IAS 28/CPC 18 - Vendas ou Contribuições de Ativos entre um 
Investidor e sua Associada/Joint Venture;
• IFRIC 22/ICPC 21  - Transações em Moeda Estrangeira e Considerações Antecipadas;
• Alterações do IFRS 4/CPC 11 - Aplicando ao CPC 48 (IFRS 9) “Instrumentos Financeiros” com a 
IFRS 4/CPC 11  “Contratos de Seguros”; e
• IFRIC 23 Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda “(aplicáveis de acordo com o IASB em exercí-
cios com início em ou após 1º de janeiro de 2019) .
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam 
ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.
Nota 2.3. Uso de estimativas e julgamentos
A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas envolve o uso de estimativas 
e premissas da Administração que podem afetar os valores informados de certos ativos, passivos, 
receitas e despesas, bem como as divulgações contidas nas notas explicativas. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo 
de estimativa. O Grupo revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente para assegurar 
que são razoáveis à luz da experiência passada e da situação econômica atual. Além da utilização de 
estimativas, a Administração do Grupo é obrigada a exercer julgamento ao determinar o tratamento 
contábil apropriado de certas transações e atividades e como deve ser aplicado.
As principais estimativas e julgamentos aplicados para a elaboração destas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas dizem respeito a: 
• Nota 8 - as principais premissas subjacentes ao valor realizável líquido dos estoques; 
• Nota 9 - provisão para redução ao valor recuperável do ICMS e Substituição Tributária do ICMS (ICMS ST);
• Notas 13.2, 14.1 e 14.2 - valor recuperável de ágio, outros ativos intangíveis e imobilizado;
• Nota 17 - reconhecimento de ativos fiscais diferidos e disponibilidade de lucros tributáveis futuros 
contra os quais podem ser utilizados prejuízos fiscais.
• Nota 18 - mensuração de provisões para contingências e outras provisões relacionadas aos negó-
cios, as principais premissas sobre a probabilidade e escala de qualquer saída de recursos; e
• Nota 27.7 - provisão para créditos de liquidação duvidosa de soluções financeiras.
Nota 2.4. Métodos de mensuração 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo históri-
co, com exceção de determinados ativos e passivos financeiros mensurados pelo valor justo.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um 
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Base-
ado na hierarquia definida pela IFRS 13/CPC 46 – Mensuração do Valor Justo, o valor justo pode ser 
mensurado usando os seguintes critérios:
• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
• Nível 2: informações que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta (i.e. preços) ou indire-
tamente (i.e. dados baseados nos preços), exceto preços cotados incluídos no Nível 1; e
• Nível 3: informações para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 
Nota 2.5. Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”) 
O Grupo elaborou demonstrações dos valores adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento téc-
nico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante 
das demonstrações financeiras conforme BR GAAP aplicável as companhias abertas, enquanto para 
as IFRS representam informação financeira suplementar.

 Nota 3:  Eventos Significativos do Exercício
Nota 3.1. Oferta pública inicial de ações
Em 28 de junho de 2017, a Companhia protocolou o prospecto preliminar de oferta inicial de ações 
(IPO na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), buscando o registro das 
ações da Companhia no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - B3. Este segundo arquiva-
mento seguiu o primeiro arquivamento na CVM, realizado em 24 de maio 2017.
Em 18 de julho de 2017, a Companhia determinou um preço de R$15 reais por ação ordinária (ON) 
nesta oferta pública de ações, o qual fora determinado depois do encerramento do processo da oferta, 
e arquivou o Prospecto Final no dia seguinte na CVM.
a) Estrutura da oferta
O IPO consistiu de uma oferta primária de 205.882.353 ações ordinárias (ON), seguida por uma oferta 
secundária 34.461.489 e 56.800.000 de ações ordinárias do grupo Carrefour Brasil pelo Grupo Carre-
four e a Península Participações (“Península”) respectivamente.
As ações do Grupo Carrefour Brasil começaram a ser negociadas em 20 de julho de 2017 na B3 sob 
a sigla “CRFB3”. A oferta foi finalizada no dia 24 de julho de 2017. Baseado no preço mencionado 
anteriormente, os recursos brutos com o IPO atingiram a cifra de R$3.088 milhões antes de comissões 
e despesas, e aproximadamente R$3.028 milhões líquido dessas comissões e despesas.
Adicionalmente, a Companhia disponibilizou o exercício de opção de compra para os intermediadores 
brasileiros de 44.571.576 ações ordinárias adicionais mantidas pelo grupo Carrefour (Carrefour Neder-
land B.V.) para cobrir todas as distribuições de lotes suplementares (“Secondary Greenshoe”). Esta 
opção era exercível em até 30 dias depois da data de início das negociações das ações ordinárias do 
grupo Carrefour Brasil na B3, sendo assim, até o dia 18 de agosto de 2017.
A opção de distribuição de lote suplementar (“Greenshoe”) do Grupo Carrefour Brasil foi subscrita até 
34.369.876 ações ordinárias.
b) Opção de compra da Península
Em 15 de junho 2017, a Península declarou sua intenção de exercer sua opção de compra por meio 
de uma carta de intenção de compra aos acionistas majoritários do Grupo Carrefour Nederland B.V, 

Carrefour S.A e Atacadão S.A, para os quais, a Península seguiu os passos necessários e adquiriu do 
Carrefour Nederland B.V, 71.003.063 ações ordinárias da Companhia, representando 4% do capital 
social antes da conclusão do IPO.
A transferência das ações para a Península foi concluída em 26 de julho de 2017, depois do encerra-
mento do IPO. O preço de compra por ação foi estabelecido em 17 de dezembro de 2014, na mesma 
data que a Península se tornou acionista do Atacadão S.A pelo valor de R$9,92, preço ajustado pela 
inflação. O preço efetivo foi de R$13,70 por ação.
c) Composição dos acionistas depois do IPO e exercício da opção de compra Península
Após a conclusão dos eventos descritos acima (a e b), a nova composição dos acionistas do Grupo 
Carrefour Brasil fica a seguinte:

Antes da oferta Depois da oferta
Ações Ordinárias % Ações Ordinárias %

Carrefour Netherland B.V. 910.667.398 51,3% 770.832.970 38,91%
Carrefour S.A. 651.400.000 36,7% 651.400.000 32,88%
Península II FIP (*) 213.009.191 12,0% 227.212.254 11,47%
Free-Float - - 331.513.718 16,74%
Total 1.775.076.589 100,0% 1.980.958.942 100,0%
(*) Fundo de Investimentos em Participações
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continua

O Grupo Carrefour (Carrefour Netherland B.V. e Carrefour S.A.) passou a deter 71,79% das ações, a 
Península 11,47% e o free float é de 16,74%.
d) Destinação dos recursos
Os recursos da oferta primária ( 3.028 milhões após comissões e despesas) foram utilizados no se-
gundo semestre de 2017 para pagar uma dívida intergrupo no montante de 650 milhões de euros 
(R$ 2.410 milhões) com o Carrefour Finance S.A. Os seguintes empréstimos foram pagos em 25 e 26 
de Julho 2017:

Empresa Montante Taxa de juros Dívida paga
Data de 

vencimento
(em milhões de euros) (em milhões de reais)

Carrefour Finance S.A. 135 Euribor 6 + 2,50% 499 5/02/2018
Carrefour Finance S.A. 125 Euribor 6 + 2,50% 461 22/08/2018
Carrefour Finance S.A. 240 Euribor 6 + 1,94% 887 24/07/2018
Carrefour Finance S.A. 150 Euribor 6 + 3,00% 563 4/05/2018
Total 650  2.410  
O Grupo Carrefour Brasil também pagou empréstimos externos a vencer na origem em agosto de 2017, 
no valor de US$ 86 milhões, aproximadamente R$277 milhões.
Os recursos remanescentes foram usados para melhorar o capital de giro do Carrefour Comércio e 
Indústria Ltda. (CCI).
Por último, o Atacadão efetuou um aumento de capital de R$800 milhões na CCI no final de julho 
de 2017, permitindo a liquidação da dívida financeira da CCI. Adicionalmente, foram feitas mais duas 
integralizações de R$200 milhões nos dias 10 e 18 de agosto, totalizando um montante de R$1.200 
milhões.
Nota 3.2. Emissão de notas promissórias
Em 13 de outubro de 2017, o Atacadão emitiu notas promissórias comerciais que totalizam R$2 bilhões. 
Foram emitidas quatro series de notas promissórias e os recursos captados foram utilizados para li-
quidação das notas promissórias emitidas em janeiro de 2017, que tinham vencimento em dezembro 
de 2017, e dos empréstimos em moeda estrangeira que a Companhia mantinha junto à sua coligada 
Carrefour Finance (Bélgica).
Os prazos de vencimentos e taxa de juros das captações efetuadas são demonstrados no quadro a 
seguir:
Série Emissão Vencimento Taxa de juros Principal Juros
1 13/10/2017 11/05/2018 102% do CDI 500 7 507
2 13/10/2017 12/07/2018 102,25% do CDI 500 8 508
3 13/10/2017 10/01/2019 103% do CDI 500 8 508
4 13/10/2017 13/05/2019 103,25% do CDI 500 8 508

Total 2.000 31 2.031
Os saldos de dívida liquidados entre o dia 18 e o dia 20 de outubro 2017 após a emissão das notas 
promissórias comerciais são descritos no quadro abaixo:

Tipo de contrato Moeda

Principal 
(na moeda 

contratada)

Principal (em 
reais na data de 

liquidação)
Vencimento 

original
Juros 
pagos

Total 
pago

Notas promissórias comerciais Real 390 390 28/12/2017 33 423
Empréstimos intercompanhia Euro 100 373 09/03/2018 1 374
Empréstimos intercompanhia Euro 120 448 27/04/2018 4 453
Empréstimos intercompanhia Euro 100 373 18/12/2017 2 375
Total 1.584  40 1.625
Nota 3.3. Reconhecimento de créditos ICMS
No terceiro trimestre de 2017, a Companhia concluiu a análise referente ao crédito de ICMS Substitui-
ção Tributária (“ICMS-ST”), em especial, a análise e quantificação do direito de ressarcimento de ICMS-
-ST decorrente da decisão do Superior Tribunal Federal (STF) de outubro de 2016, que reconheceu 
o direito dos contribuintes à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição 
tributária se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 
O Tribunal modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente oriente todos os litígios judiciais 
pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral, a decisão foi publicada em março 2017.
Assim, o Grupo, com base no julgado, apoiado na opinião legal dos seus assessores jurídicos, nas 
informações disponíveis e na melhor estimativa disponível sobre ressarcimento do ICMS-ST, apurado a 
partir do ano calendário de 2012 e até o fim do exercício 2017, reconheceu créditos de R$959 milhões, 
sendo R$597 milhões na sua controladora e R$362 milhões nas suas controladas.
Os créditos de ICMS-ST reconhecidos são referentes aos anos de 2012 a 2017. De acordo com as suas 
políticas contábeis, o Grupo reconheceu os créditos extemporâneos referentes ao período entre 2012 a 
2016, na linha “outras receitas e despesas” pois trata-se de itens não usuais, claramente identificáveis, 
referentes a exercícios anteriores que tiveram impacto material nos resultados da Companhia e cuja 
ocorrência é limitada. Os créditos referentes aos anos 2012 a 2016 totalizaram R$750 milhões, sendo 
R$442 milhões na controladora e R$308 milhões nas controladas (veja nota 25). 
Do outro lado, os créditos de ICMS-ST referentes ao exercício de 2017, totalizaram R$209 milhões, 
sendo R$155 milhões na controladora e R$54 milhões nas controladas, e foram reconhecidos no custo 
da mercadoria vendida, dentro do lucro bruto do exercício. 
Sazonalidade 
Como a maioria das empresas de varejo, o Grupo experimenta flutuações sazonais em suas vendas, 
resultados operacionais e fluxos de caixa. O Grupo historicamente gera um volume maior de vendas no 
quarto trimestre de cada ano, o qual inclui os efeitos da Black Friday e do Natal, enquanto os custos e 
despesas do Grupo são distribuídos de maneira uniforme ao longo do ano, ocasionando uma concen-
tração maior do resultado operacional no final do ano. Esta sazonalidade também influencia o padrão 
de geração de caixa do Grupo, uma vez que, as compras realizadas no quarto trimestre, para viabilizar 
o período de Natal, são pagas geralmente no início do ano seguinte, o que tradicionalmente impacta 
negativamente nosso fluxo de caixa operacional no primeiro semestre de cada ano. 
As vendas e os resultados das operações trimestrais podem também flutuar significativamente em fun-
ção do calendário. Assim, ao comparar o ano 2017 ao ano de 2016, deve ser levado em consideração 
o dia a menos de vendas em fevereiro 2017 devido a 2016 ser um ano bissexto. 
Como resultado dessas flutuações, a administração acredita que os resultados operacionais do Grupo 
entre diferentes trimestres dentro de um único ano não são necessariamente comparáveis.

 Nota 4:  Base de Consolidação
Políticas contábeis
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem as demonstrações financeiras das 
controladas a partir da data de aquisição (data em que o Grupo adquire controle) até à data em que o 
Grupo deixa de exercer o controle sobre a controlada, e a participação do Grupo em empresas contro-
ladas em conjunto contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial.
(i) Controladas
Uma controlada é uma entidade sobre a qual o Grupo exerce o controle, direta ou indiretamente. Uma en-
tidade é controlada quando o Grupo é exposto, ou tem direitos, a retornos variáveis de seu envolvimento 
com a entidade e tem a capacidade de afetar esses retornos através de seu poder sobre a entidade. O 
Grupo considera todos os fatos e circunstâncias ao avaliar se controla uma subsidiária, tais como direi-
tos resultantes de acordos contratuais ou potenciais direitos de voto substanciais detidos pelo Grupo.
Os resultados das controladas adquiridas durante o exercício estão incluídos nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas a partir da data de aquisição do controle. Os resultados das controladas vendidas 
durante o exercício ou que o Grupo deixa de controlar estão incluídos até à data em que o controle cessar.
(ii) Coligadas e empreendimentos controlados em conjunto (joint-ventures)
As entidades nas quais o Grupo exerce uma influência significativa (coligadas) e as entidades sobre as 
quais o Grupo exerce o controle conjunto e que correspondem à definição de empreendimento contro-
lada em conjunto são contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial, conforme explicado na 
Nota 13 “Investimentos”.
Influência significativa é o poder de participar nas decisões das políticas financeiras e operacionais de 
uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Em 31 de dezembro 
2017 e 2016 o Grupo não possuía participação em coligadas.
Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente convencionado, do controle de negócio, que 
existe apenas quando as decisões sobre as atividades relevantes requerem o consentimento unânime 
das partes que partilham o controle.
Combinações de negócios 
As combinações de negócios, definidas como transações em que os ativos adquiridos e os passivos 
assumidos constituem um negócio, são contabilizados pelo método de aquisição. As combinações de 
negócios realizadas desde 1º de janeiro de 2010 são mensuradas e reconhecidas conforme descrito 
abaixo, de acordo com o CPC 15 (IFRS 3) - Combinações de Negócios.
• Na data de aquisição, os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos são reconhecidos 
e mensurados pelo valor justo.
• O ágio corresponde ao excesso da (i) soma da contraprestação transferida (ou seja, o preço de 
aquisição) e o valor de qualquer participação da não controladora sobre a adquirida, sobre (ii) o valor 
líquido dos valores na data de aquisição dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumi-
dos. É registrado diretamente no balanço patrimonial da adquirida, e é subsequentemente testado para 
eventual redução ao seu valor recuperável (impairment) ao nível do grupo de Unidades Geradoras de 
Caixa (“UGC”) que corresponde à informação por segmento a que a adquirida pertence, pelo método 
descrito na Nota 15.3. Qualquer ganho proveniente de compra vantajosa (ou seja, deságio) é reconhe-
cido diretamente no resultado.
• Para as combinações de negócios em uma base inferior a 100%, os componentes na data de aquisi-
ção das participações dos não controladores na adquirida (ou seja, participação destas não controlado-
ras na parcela proporcional dos ativos líquidos da adquirida) são mensurados pelo: 
- Valor justo, de forma que parte do ágio reconhecido no momento da combinação de negócios seja 
alocado à participação de não controladores (método de “ágio integral”), ou
- a parte proporcional dos ativos líquidos identificáveis da adquirida, de modo que apenas o ágio atribu-
ível ao Grupo seja reconhecido (método “ágio parcial”).
O método utilizado é determinado numa base de transação a transação.
O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores na adquirida pela participação 
proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição. 
• Os montantes provisionados reconhecidos para uma combinação de negócios podem ser ajustados 
durante um período de mensuração que termina logo que o Grupo receba as informações que procu-
rava sobre os fatos e circunstâncias existentes à data de aquisição ou saiba que não é possível obter 
mais informação ou o mais tardar 12 meses a partir da data de aquisição. Ajustes durante o período de 
mensuração do valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos, ou contrapresta-
ção transferida, são compensados por um ajuste correspondente ao ágio, desde que resulte de fatos e 
circunstâncias que existiam à data de aquisição. Quaisquer ajustes identificados após o final do período 
de mensuração são reconhecidos diretamente no resultado.
• Para uma combinação de negócios realizada em estágios (aquisição por etapas), quando o controle 
é adquirido, a participação de capital anteriormente mantida é reavaliada pelo valor justo por meio do 
resultado. No caso de redução da participação societária do Grupo, resultando em perda de controle, as 
participações remanescentes são também mensuradas ao valor justo por meio do resultado.
• Os custos de transação são registrados diretamente como uma despesa operacional no período em 
que são incorridos.
Alterações na participação que não resultem em mudança de controle
Qualquer alteração na participação do Grupo numa controlada após uma combinação de negócios que 
não resulte no controle adquirido ou perdido é qualificada como uma transação com os proprietários na 
sua qualidade de proprietários e registrada diretamente no patrimônio líquido, na conta contábil “Efeito 
líquido da aquisição de participação de minoritários”, de acordo com o CPC 36 (IFRS 10) - Demonstra-
ções Financeiras Consolidadas. O correspondente fluxo de caixa, entrada ou saída de caixa é apresen-
tado na demonstração consolidada dos fluxos de caixa nas atividades de financiamento.
Conversão de operações em moeda estrangeira
As transações efetuadas por entidades do Grupo numa moeda diferente da sua moeda funcional são 
inicialmente convertidas à taxa de câmbio na data da transação.
Em cada período, os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos 
à taxa de fechamento do período e o ganho ou perda cambial resultante é registrado na demonstração 
de resultado.
Transações eliminadas na consolidação
As transações e saldos intragrupo e quaisquer rendimentos ou despesas não realizados decorrentes 
de transações intragrupo são eliminados na preparação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. Os ganhos não realizados decorrentes de transações com controladas registradas na 
equivalência patrimonial são eliminados dos investimentos proporcionalmente à participação detida 
naquela controlada. As perdas não realizadas são eliminadas da mesma forma que os ganhos não rea-
lizados, mas apenas na medida em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.
Nota 4.1. Principais eventos ocorridos e seus efeitos na apresentação das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas
Não houve aquisições ou desinvestimentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
Nota 4.2. Base de consolidação em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016.
A lista de empresas consolidadas é apresentada abaixo:

31/12/2017 31/12/2016
% de participação % de participação

Direta Indireta Direta Indireta
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. (“Carrefour” ou “CCI”) - 
 Subsidiárias 100,00 - 100,00 -
 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. 0,01 99,99 0,01 99,99
 Imopar Participações e Administração Imobiliária Ltda. 0,10 99,90 0,10 99,90
 Nova Tropi Gestão de Empreendimentos Ltda. 0,01 99,99 0,01 99,99
 CMBCI Investimentos e Participações Ltda. 0,01 99,99 0,01 99,99
 BSF Holding S.A. - Subsidiárias - 51,00 - 51,00
  Banco CSF S.A. - 51,00 - 51,00
Pandora Participações Ltda. 99,99 - 99,99 -
 Rio Bonito Assessoria de Negócios Ltda. - 99,99 - 99,99
 Verparinvest S.A. - 99,99 - 99,99
Em 2017, não houve alterações nos fatos e circunstâncias consideradas pelo Grupo para avaliar a 
relação de controle junto às suas subsidiárias.

 Nota 5:  Caixa e Equivalente de Caixa
Políticas contábeis
Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e investimentos de curto prazo altamente 
líquidos que são prontamente conversíveis em uma quantia conhecida de caixa e sujeitos a um risco 
insignificante de mudança de valor.

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Bancos 552 433 770 635

2.614 1.609 4.034 2.607
Caixa e equivalentes de caixa 3.166 2.042  4.804 3.242
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósito bancário (CDB) e 
debêntures remuneradas à taxa média ponderada de 93% da taxa de certificados de depósito interban-
cários (CDI) (91% em 31 de dezembro de 2016) na Controladora e taxa média ponderada de 87% da 
taxa do CDI (97% em 31 de dezembro de 2016) no Consolidado. 
Não há restrições materiais sobre a capacidade de recuperar ou usar os ativos supramencionados.
A exposição do Grupo aos riscos de taxa de juros e a análise de sensibilidade para ativos e passivos 
financeiros são divulgadas na Nota 27.5.

 Nota 6:  Contas a Receber 
Políticas contábeis
As contas a receber correspondem, em sua maior parte, a contas a receber de atividades de atacado 
de autosserviços e atacado de entrega, recebíveis de cartões de crédito e recebíveis de aluguel de 
shopping centers.

Representam instrumentos financeiros ativos classificados como “Empréstimos e recebíveis” (Nota 27).
As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da fatura e ajustadas a valor presen-
te (quando aplicável), incluindo os respectivos impostos diretos sob os quais o Grupo é responsável. 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é reconhecida quando necessário com base na esti-
mativa da capacidade do devedor de pagar o valor devido e o prazo vencido do recebível (Nota 27).
O Grupo opera programas de cessão de recebíveis. De acordo com o CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, as contas a receber vendidas são desreconhecidas quan-
do a Companhia entrega o controle e transfere para o comprador substancialmente todos os riscos e 
benefícios associados. 

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
Vendas em atacado 462 368 462 368 
A receber de cartão de crédito - - 96 108 
Aluguel a receber de shopping centers e outros serviços - - 83 91 
Cartão alimentação - - 69 100 
Verbas comerciais a receber (a) 180 162 250 208 
Verbas comerciais a receber de partes relacionadas 
 (a) e (b) 77 38 108 63 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (15) (13) (35) (37) 
Contas a receber, líquidas 704 555 1.033 901
(a) São representados basicamente por valores a receber de fornecedores em decorrência de acordos 
comerciais realizados no momento da compra de mercadorias para revenda. A contrapartida é regis-
trada no resultado do exercício, reduzindo o custo das mercadorias vendidas, no momento da venda.
(b) Saldo a receber de partes relacionadas, como parte do contrato global com a controladora do Grupo 
na França (Nota 28).
Cessão de contas a receber de clientes
As controladas CCI e Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. (“Eldorado”) fizeram cessão, sem direito 
de regresso, de parte de suas contas a receber a bancos, com o objetivo de antecipar seu fluxo de cai-
xa. O saldo correspondente a essas operações era de R$1.858 milhões em 31 de dezembro de 2017, 
dos quais R$1.087 milhões foram realizados no Cartão Carrefour, e R$771 milhões com outros cartões 
(R$1.416 milhões em 31 de dezembro 2016, dos quais R$881 milhões realizados no Cartão Carrefour, 
e R$555 milhões com outros cartões). O valor foi baixado das contas a receber no balanço, pois as 
empresas transferiram substancialmente todos os riscos relacionados aos recebíveis.
O custo de antecipação destes cartões é classificado na linha “Juros de antecipação de cartão de cré-
dito” (veja Nota 26 - Resultado financeiro).

 Nota 7:  Atividades de Soluções Financeiras

Para dar suporte ao seu negócio de varejo, o Grupo oferece serviços bancários aos seus clientes.
As soluções financeiras oferecidas aos clientes do Carrefour e mais recentemente do Atacadão, incluem 
cartões de crédito que podem ser utilizados nas lojas do Grupo e em outros locais, além de empréstimos 
de crédito ao consumo.
Devido à sua contribuição para o total de ativos e passivos do Grupo e para a sua estrutura financeira espe-
cífica, este negócio secundário é apresentado separadamente nas demonstrações financeiras consolidadas:
- O crédito ao consumidor concedido pela empresa de soluções financeiras (pagamentos de cartão de 
crédito a receber, empréstimos pessoais, etc.) é apresentado nas demonstrações financeiras na rubrica 
“Crédito ao consumidor concedido pela empresa de soluções financeiras corrente” e “Crédito ao consu-
midor concedido pela empresa de soluções financeiras – não corrente”.
- O financiamento destes empréstimos é apresentado na rubrica “Operação com cartão de crédito cor-
rente” e “Operação com cartão de crédito – não corrente”.
- Os demais ativos e passivos das atividades bancárias (imobilizado, intangível e ágio, caixa e equi-
valentes de caixa, impostos acumulados e custos de folha de pagamento, etc.) são apresentados nas 
linhas correspondentes do balanço patrimonial.
- A receita líquida das atividades bancárias é registrada na demonstração do resultado na rubrica “Ou-
tras receitas”.
- A variação do capital corrente das atividades bancárias é registrada na demonstração dos fluxos de 
caixa na rubrica “Crédito ao consumidor concedido pela empresa de soluções financeiras”.
Nota 7.1. Crédito ao consumidor concedido pela empresa de soluções financeiras (ativo)
Em 31 de dezembro de 2017, o crédito ao consumidor totalizava R$5.494 milhões (R$4.563 milhões em 
31 de dezembro de 2016), conforme segue:

Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016
Títulos e créditos a receber (a) 4.205 3.324

2.021 2.021
62 85

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (c) (794) (867)
5.494 4.563

Circulante 5.265 4.435
Não circulante 229 128
a) Em 26 de janeiro de 2017, o Banco Central do Brasil publicou a Resolução 4.549 que dispõe sobre o 
financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento 
pós-pagos. De acordo com a referida resolução, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de 
demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, 
somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura 
subsequente. De acordo com a nova regra, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financia-
do mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para 
o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo. O Banco CSF S.A. está em 
compliance com a nova regra, que passou a vigorar a partir de 03 de abril de 2017.
b) O saldo a receber refere-se, substancialmente, às operações decorrentes do cartão de crédito do 
Banco CSF S.A. de clientes para os quais já foi emitida a fatura, mas ainda não foi pago integralmente.
c) A exposição do Grupo a riscos de crédito, o aging list (vencidos e a vencer) do saldo de crédito ao 
consumidor concedido pela empresa de soluções financeiras são divulgadas na Nota 27.7.
Nota 7.2. Operações de cartão de crédito (passivo)
O saldo das contas a pagar da empresa de soluções financeiras oriundo das operações de cartão de 
crédito totalizou R$4.148 em 31 de dezembro de 2017 (R$3.080 milhões em 31 de dezembro de 2016), 
conforme segue:

(Em milhões de reais - R$) 
Consolidado

31/12/2017 31/12/2016
 Títulos de dívida (depósitos interbancários) 281 33
 Dívida mercantil: 3.867 3.047
  Relacionados a adquirentes 2.769 2.174
  Vendas de recebíveis de cartão de crédito no cartão Carrefour (i) 1.098 873
Operações de cartão de crédito 4.148 3.080
Circulante 4.032 3.042
Não circulante 116 38
(i) Referem-se aos valores a repassar a bancos referentes a créditos cedidos pela empresa Carrefour 
Comércio e Indústria Ltda.

 Nota 8:  Estoques

Políticas contábeis
De acordo com o CPC 16 (IAS 2) - Estoques são registrados ao custo médio e inclui todos os compo-
nentes do custo de compra dos bens vendidos e leva em consideração os descontos e os rendimentos 
comerciais negociados com os fornecedores.
Os estoques são mensurados ao menor valor do custo médio e o valor realizável líquido. O valor rea-
lizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos 
custos adicionais estimados necessários para a realização da venda. O Grupo ajusta regularmente a 
realização do valor de estoque devido a perdas e danos.
As provisões para perdas de estoques são registradas com base em percentuais aplicados a mercado-
rias com baixo giro de estoque e nas perdas médias de estoque nos últimos 12 meses.

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Produtos alimentares 3.073 2.983 3.866 3.745
Produtos não alimentares 190 186 985 910
Outros produtos 8 9 148 96
Estoques, líquidos 3.271 3.178 4.999 4.751
As provisões para desvalorização de estoque aumentaram em R$9 milhões na Controladora, totali-
zando R$15 milhões (R$6 milhões em 31 de dezembro de 2016), e em R$1 milhão no Consolidado, 
totalizando R$69 milhões (R$68 milhões em 31 de dezembro de 2016).

 Nota 9:  Impostos a Recuperar
Controladora Consolidado

(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
ICMS 70 50 235 276
ICMS substituição tributária (ST) (a) 628 36 1.982 959
ICMS a recuperar ativo imobilizado 56 45 59 46
PIS e COFINS 45 - 91 5
Outros - 1 5 3
Provisão para perda de ICMS e ICMS ST (28) (28) (276) (299)
Impostos a recuperar 771 104 2.096 990
Circulante 124 49 367 256
Não circulante 647 55 1.729 734
a) O Grupo mantém centros de distribuição localizados em certos Estados e no Distrito Federal, que 
recebem mercadorias com ICMS e ICMS-ST que já foram pré-pagos pelos fornecedores ou pelo Grupo. 
Desta forma, parte das mercadorias é enviada para outros estados. Tais transações interestaduais 
permitem o Grupo recuperar os montantes pré-pagos de ICMS e ICMS-ST; por exemplo, ICMS e ICMS-
-ST pago nas aquisições, que se tornam créditos a recuperar/compensar, baseados nas leis estaduais.
Dado que o volume de itens adquiridos sujeitos ao ICMS-ST aumentou, os créditos fiscais a recupe-
rar ou compensar pelo Grupo também aumentaram. O Grupo está realizando partes destes créditos 
através de pedidos de compensação, baseado em regimes especiais e também cumprindo com outros 
procedimentos requeridos pelos estados.
Com relação aos créditos que não podem ser compensados imediatamente, a administração do Grupo 
entende que a realização ocorrerá no curto e longo prazo, baseado em estudo de recuperação prepara-
do pela Administração por Estado que inclui, entre outros itens, o histórico de realização, as mudanças 
na cadeia de suprimentos, pedidos adicionais de regime de substituição, previsões de crescimento 
futuro e de saldos consumidos por dívidas oriundos das operações. Estes estudos foram preparados 
baseados em informações derivados do plano de negócio estratégico previamente aprovado pelo Con-
selho de Administração da Companhia. 
Conforme detalhado na Nota 3.3, o Grupo reconheceu no último semestre de 2017 créditos tributários 
referente a ICMS ST a recuperar no montante de R$959 milhões, sendo R$597 milhões na sua contro-
ladora e R$362 milhões nas suas controladas. 
O Grupo espera recuperar seus créditos de ICMS não circulante ao longo dos próximos 5 a 6 anos.

Nota 10:  Títulos e Valores Mobiliários
O Banco CSF e a BSF Holding compram títulos e valores mobiliários como parte de suas políticas de 
liquidez, no intuito de conter este investimento em médio prazo. Desta forma, a carteira de títulos foi 
classificada na categoria “disponível para venda”.
A carteira de títulos foi composta da seguinte forma:

31/12/2017
Consolidado

(Em milhões de reais - R$)
Valor de custo 

atualizado 
Dentro de 

365 dias 
Acima de 
365 dias Total 

 Carteira Total:     
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 258 - 258 258
Outros (BSF Holding) 19 6 13 19
Títulos e valores mobiliários 277 6 271 277

31/12/2016
 Consolidado 

(Em milhões de reais - R$)
Valor de custo 

atualizado 
Dentro de 

365 dias 
Acima de 
365 dias Total 

 Carteira Livre: 
 Letras do Tesouro Nacional - LTN 235 - 235 235 

Nota 11:  Depósitos e Bloqueios Judiciais
Políticas contábeis
Os depósitos e bloqueios judiciais do Grupo são registrados pelo montante pago quando o depósito 
ou garantia é exigido, e posteriormente ajustado para refletir a correção monetária. São apresentados 
como ativos não circulantes, uma vez que se espera que sejam utilizados a partir de 12 meses da data 
do balanço.
O Grupo está contestando o pagamento de certos impostos, contribuições, obrigações trabalhistas e 
cíveis e tem efetuado depósitos judiciais restritos nos montantes correspondentes, bem como depósitos 
judiciais relacionados à provisão para processos judiciais.
Os depósitos e bloqueios judiciais são classificados por categoria:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Tributários 124 116 2.022 1.777
Trabalhistas 9 8 89 91
Cíveis - 1 46 69
Bloqueios Judiciais - - 13 15
Depósitos e bloqueios judiciais 133 125 2.170 1.952
Os depósitos judiciais tributários na posição consolidada são compostos principalmente por: 
- A ação do CCI sobre a incidência de PIS e COFINS não cumulativo, que totaliza R$1.232 milhões em 
31 de dezembro de 2017 (R$1.040 milhões em 31 de dezembro de 2016).
- A ação do Banco CSF sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$329 
milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$285 milhões em 31 de dezembro de 2016).
As provisões para os mesmos montantes são contabilizadas em cada encerramento, conforme Notas 
18.2.1 e 18.2.2.

Nota 12:  Investimentos 
Políticas contábeis
Os balanços patrimoniais individuais e consolidados incluem a participação do Grupo em Investidas 
contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial, ajustado em conformidade com as políticas 
contábeis do Grupo, a partir da data de aquisição da influência significativa ou do controle conjunto até 
a data em que este é perdido.
A controlada em conjunto é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial e faz parte integrante 
das operações do Grupo e a parte do seu resultado líquido do Grupo é, portanto, reportada como um 
componente separado nas demonstrações consolidadas.
Controladora 31/12/2017

Empresas

Percentual de 
participação 

direta Ativo Passivo

Patri-
mônio 
líquido

Resul-
tado

Equiva-
lência 

(resultado)
Investi-
mentos

Carrefour Comércio e 
 Indústria Ltda. 100,00% 13.106 6.637 6.469 268 268 6.469
Comercial de Alimentos 
 Carrefour Ltda. 0,01% 913 752 161 6 - -
Imopar Part. Adm. Imob. Ltda. 0,10% 166 174 (8) (8) - -
Nova Tropi Empreend. 
 Imob. Ltda. 0,01% 52 3 49 1 - -
Pandora Participações Ltda. 99,99% 302 - 302 5 5 302
CMBCI Invest. e Particip. 
 Ltda. (b) 0,01% 91 16 75 (2) - -
(-) Eliminação (a)   -  27 (394)
Total dos investimentos  14.630 7.582 7.048 270 300 6.377 

31/12/2016

Empresas

Percentual de 
participação 

direta Ativo Passivo

Patri-
mônio 
líquido

Resul-
tado

Equiva-
lência 

(resultado)
Investi-
mentos

Carrefour Comércio e 
 Indústria Ltda. 100,00% 9.967 4.974 4.993 528 528 4.993
Comercial de Alimentos 
 Carrefour Ltda. 0,01% 332 176 155 17 - -
Imopar Part. Adm. Imob. Ltda. 0,10% 173 173 - - - -
Nova Tropi Empreend. 
 Imob. Ltda. 0,01% 50 3 47 3 - -
Pandora Participações Ltda. 99,99% 257 - 257 - - 257
CMBCI Invest. e Particip. 
 Ltda. (b) 0,0% 82 16 66 (1) - -
(-) Eliminação (a) - - - - - (421)
Total dos investimentos 10.861 5.342 5.518 547 528 4.829

Movimentação dos saldos
31/12/2016 31/12/2017

01/01/2016 Aumento de capital
Resultado de equivalência 

patrimonial Saldo Aumento de capital Outorga de opção de ações
Resultado de equivalência 

patrimonial Saldo
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 3.949 517 528 4.993 1.200 8 268 6.469
Pandora Participações Ltda. 180 76 - 257 40 - 5 302
(-) Eliminação (a) - (420) - (421) - - 27 (394)
Total 4.129 173 528 4.829 1.240 8 300 6.377

(a) Eliminação de operação intragrupo de aquisição de direito de exclusividade na oferta e distribuição 
de soluções financeiras divulgada na Nota 19.
(b) O saldo de R$75 milhões (R$66 milhões em 31 de dezembro de 2016) refere-se à participação de 
50% detida pela CMBCI Investimentos e Participações Ltda. em um empreendimento controlado em 
conjunto (joint venture), a Cosmopolitano Shopping Empreendimentos S.A., contabilizada pelo método 
de equivalência patrimonial. O prejuízo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi de 
R$444 mil (prejuízo de R$528 mil em 31 de dezembro de 2016). 
A Cosmopolitano Shopping Empreendimentos S.A. atua em (i) desenvolvimento, implantação, operação 
comercial e administrativa, incluindo leasing de espaços comerciais e publicitários, áreas de estacio-
namento operacionais e atividades correlatas, bem como outros empreendimentos de construção e 
imóveis em seu shopping center localizado na Capital do Estado de São Paulo e denominada Cosmopo-
litano\ Shopping; (ii) compra e venda de imóveis próprios não envolvendo intermediação ou corretagem 
e (iii) participação em outras sociedades.

Nota 13:  Propriedade para Investimento e Imobilizado

Nota 13.1. Propriedade para investimentos
Políticas contábeis
CPC 28 (IAS 40) - Propriedade para Investimento define propriedade para investimento como proprieda-
de (terrenos ou edifícios ou ambos) mantida para obter aluguéis ou para valorização de capital ou am-
bos. Com base nesta definição as propriedades de investimento detidas pelo Grupo são constituídas por 
centros comerciais (unidades de varejo e de serviço localizadas atrás da área de check-out das lojas) 
que são exclusivamente objeto de locação financeira e representam uma área locável de pelo menos 
2.500 metros quadrados. Estes ativos geram fluxos de caixa que são amplamente independentes dos 
fluxos de caixa gerados pelos outros ativos de varejo do Grupo.
Os ativos classificados como propriedades de investimento têm vida útil de 40 anos, e são reconhecidas 
ao custo.
A receita de aluguel gerada por propriedades de investimento é registrada na demonstração de resulta-
do em “Outras receitas” de forma linear ao longo do prazo da locação. Benefícios ou descontos conce-
didos pelo Grupo como parte dos acordos de arrendamento fazem parte integrante da receita líquida de 
locação e são reconhecidas ao longo do prazo da locação (Nota 15).
O valor justo das propriedades para investimentos é mensurado duas vezes ao ano:
- Por meio da aplicação de um múltiplo em função de (i) a rentabilidade de cada shopping e (ii) uma taxa 
de capitalização específicas do Brasil, à receita de aluguel anual bruta gerada por cada propriedade, ou
- Obtendo-se avaliações independentes elaboradas segundo dois métodos: o método dos fluxos de 
caixa descontados e o método de rendimento (Yield Method). Os avaliadores geralmente também com-
param os resultados da aplicação desses métodos aos valores de mercado por metro quadrado e aos 
valores de transação recentes.  
Tendo em vista os dados externos limitados disponíveis, nomeadamente em matéria de taxas de 
capitalização, a complexidade do processo de avaliação de imóveis e ao fato de que as avaliações 
baseiam-se em passar rendas para os imóveis próprios do Grupo, o valor justo das propriedades para 
investimento é determinado com base nas entradas de nível 3.

Consolidado 
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016
Custo da propriedade para investimentos 521 155
Depreciação (99) (66)
Total das propriedade para investimentos, líquido 422 89
Movimentação de propriedade para investimento
Em 1 de janeiro de 2016 92
Depreciação (3)
Em 31 de dezembro de 2016 89
Adições 4
Transferência advinda do imobilizado 333
Depreciação (4)
Em 31 de dezembro de 2017 422
Em 2017, a Companhia transferiu o valor de R$333 milhões (R$361 milhões de custo e R$28 milhões 
de depreciação) relacionado com o terreno e edifícios dos seus shopping Pamplona (abriu em novem-
bro 2017) e Butantã, anteriormente classificados como imobilizado (Nota 13.2), para propriedade para 
investimentos de acordo com as normas CPC 28/IAS 40. 
As receitas de aluguéis geradas por propriedades de investimento, registradas na demonstração de 
resultado na rubrica “Outras receitas”, totalizaram R$34 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$27 
milhões em 31 de dezembro de 2016). Os custos operacionais diretamente atribuíveis aos imóveis 
totalizaram R$13 milhões (R$10 milhões em 31 de dezembro de 2016). 
Os valores justos das propriedades para investimentos em 31 de dezembro 2017 totalizaram assim 
R$ 478 milhões (R$159 milhões em 31 de dezembro de 2016). 
Nota 13.2. Imobilizado
Políticas contábeis
O imobilizado compreende principalmente edifícios, lojas, equipamentos e acessórios e terrenos.

Reconhecimento inicial
Em conformidade com o CPC 27 (IAS 16) - Ativo Imobilizado, terrenos, edificações e equipamentos 
são registradas pelo custo de aquisição menos as amortizações acumuladas e quaisquer perdas de 
valores acumulados. O custo inclui despesas que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo 
e quaisquer outros custos necessários para preparar esse ativo no local e nas condições exigidas para 
operar de maneira pretendida pela administração, bem como os custos de desmobilização onde esses 
ativos estão localizados. 
O software adquirido (integrante da função do equipamento) é capitalizado como parte desse equipa-
mento.
Os ativos em construção são reconhecidos pelo custo menos as perdas ao valor recuperável identifi-
cadas.
Custos subsequentes
O custo de substituição de um item de imobilizado é reconhecido no valor contábil desse item no caso 
de ser provável que os benefícios econômicos incorporados no componente fluirão para o Grupo e seu 
custo possa ser mensurado de forma confiável. O valor contábil do componente que for substituído por 
outro é baixado.
Os custos de manutenção dos itens de imobilizado são reconhecidos no resultado quando incorridos.
Os ganhos e perdas resultantes da alienação de um item de ativo imobilizado são calculados através 
da comparação entre os rendimentos recebidos dessa alienação com o valor no imobilizado e são reco-
nhecidos líquidos em outras receitas (despesas) na demonstração do resultado.
Reclassificação para propriedades de investimento
Quando o uso da propriedade muda de “ocupada pelo proprietário” para uma propriedade de investi-
mento, o Grupo mantém este ativo a custo histórico e reclassifica-o como propriedade para investimento.
Vida útil
A depreciação do imobilizado começa quando o ativo está disponível para uso e termina quando o ativo 
é vendido, demolido ou reclassificado como mantido para venda de acordo com o CPC 31 (IFRS 5) - 
Ativos não circulantes mantidos para venda e operação descontinuada.
Terrenos não são depreciados. Outros imobilizados, ou cada parte significativa de um item do imobiliza-
do, são depreciados pelo método linear durante as seguintes vidas úteis estimadas:

40 anos
 • Benfeitorias em imóveis de terceiros 20 a 25 anos
Equipamentos e instalações 4 a 15 anos
Outros 5 a 10 anos
Atendendo à natureza dos seus negócios, o Grupo considera que os seus bens e equipamentos não 
possuem valor residual.
A depreciação de benfeitorias de arrendamento em imóveis de terceiros é calculada e registrada duran-
te o período do contrato de arrendamento ou sobre a vida útil estimada, o que for menor.
Os períodos de depreciação são revistos em cada período e, quando apropriado, ajustados prospectiva-
mente de acordo com o CPC 23 (IAS 8) - Políticas contábeis. Mudanças de Estimativa e Correção de Erro.
Teste ao valor recuperável (Nota 14.3) 
Arrendamentos 

Controladora

(Em milhões de reais - R$) Terrenos

-
ções e 

benfeito-
rias

Equipamentos, 
ferramentas, 

instalações e 
outros

Imobili-
zado em 

anda-
mento  Total 

Custo 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 956 2.921 1.202 111 5.191
Adições 4 497 275 189 965
Baixas - (2) (50) - (52)
Transferências 91 73 - (163) 1
Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.051 3.489 1.427 137 6.105
Adições 3 653 307 176 1.139
Baixas - (13) (60) - (74)
Transferências 152 85 - (237) -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.207 4.214 1.674 76 7.170
Depreciação e impairment 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 - (318) (537) - (855)
Adições - (78) (141) - (219)
Baixas - - 44 - 44
Saldo em 31 de dezembro de 2016 - (396) (634) - (1.030)
Adições -  (96)  (171) -   (268) 
Baixas -  2  49 -   52 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 -   (490)  (756) -  (1.246) 
Saldo líquido em 1º de janeiro de 2016 956 2.603 665 111 4.336
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2016 1.051 3.093 793 137 5.075
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017  1.207  3.724  917  76 5.924
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continua

Consolidado

(Em milhões de reais - R$) Terrenos

-
ções e 

benfeito-
rias

Equipamentos, 
ferramentas, 

instalações e 
outros

Imobili-
zado em 

anda-
mento  Total 

Custo 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 1.868 5.393 4.598 241 12.099
Adições 4 673 619 295 1.591
Baixas (7) (6) (395) (5) (413)
Transferências 91 94 47 (232) -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.956 6.154 4.869 299 13.277
Adições 3 779 620 260 1.662
Baixas - (37) (99) - (136)
Transferências 33 17 31 (440) (361)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.992 6.913 5.419 119 14.442
Depreciação e impairment 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 - (1.562) (2.620) - (4.182)
Adições - (147) (386) - (533)
Baixas - 2 371 - 373
Transferências - 7 (7) - -
Provisão para valor recuperável - - (1) - (1)
Baixa de provisão para valor recuperável - 2 5 - 7
Saldo em 31 de dezembro de 2016 - (1.698) (2.638) - (4.336)
Adições - (174) (431) - (606)
Adições - Impairment - (9) (17) - (26)
Baixas - 12 82 - 94
Transferências - 28 - - 28
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (1.841) (3.004) - (4.845)
Saldo líquido em 1º de janeiro de 2016 1.868 3.831 1.978 241 7.917
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2016 1.956 4.456 2.231 299 8.941
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 1.992 5.072 2.415 118 9.597
A Companhia identificou a necessidade de registro de provisão para impairment de determinados ativos 
imobilizados de suas controladas no montante de R$26 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$1 
milhão em 31 de dezembro de 2016). Referido montante foi contabilizado na linha de outras receitas 
(despesas).
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo não possuía bens do ativo imobilizado dados em garantia, devido 
a transferência para a esfera judicial do processo de dedutibilidade de amortização de ágio da sua 
controladora (Nota 18.5.1.). Em 31 de dezembro de 2016, o Grupo possuía R$2.480 milhões de bens 
em garantia, sendo R$2.464 milhões correlacionado ao processo tributário acerca da não dedutibilidade 
do ágio (Nota 18.5.1). 

Nota 14:  Intangível

Políticas contábeis
Ágio
O ágio é inicialmente reconhecido nas combinações de negócios, conforme explicado na Nota 4. O ágio 
registrado nas demonstrações financeiras do Grupo foi registrado antes da adoção do CPC 15 (IFRS 3) 
- Combinações de Negócios pelo Grupo, e baseia-se na diferença entre o valor pago e o valor contábil 
líquido do negócio adquirido na data de aquisição.
Na data de transição para as IFRSs, o Grupo optou por manter o tratamento contábil das combinações 
de negócios aplicadas segundo as normas contábeis anteriores, de acordo com a opção disponível para 
os adotantes pela primeira vez de acordo com o CPC 37 (IFRS 1) - First-time Adoption of International 
Financial Reporting Standards. (Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade).
De acordo com o CPC 01 (IAS 36) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, o ágio reconhecido em 
combinações negócios não é amortizado, mas é testado para redução ao valor recuperável anualmente 
ou mais frequentemente se houver indicação de que a seu valor contábil não pode ser recuperada pelo 
método descrito na Nota 14.3.
Outros ativos intangíveis
Os ativos intangíveis consistem principalmente em software e outros ativos intangíveis relacionados 
às lojas.
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são inicialmente reconhecidos ao custo, os ativos in-
tangíveis e ágio adquiridos em combinações de negócios são reconhecidos pelo valor justo (Nota 4).
Os softwares e outros ativos intangíveis são amortizados pelo método linear nos seguintes períodos:
Classe de ativos Vida útil
Software e outros ativos intangíveis 5 anos
Fundo de comércio 10 a 25 anos
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos em cada data de balanço 
e ajustados caso seja apropriado.
A amortização de fundo de comercio é efetuado de acordo com o período contratual do aluguel.
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios econômicos 
futuros incorporados no ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gas-
tos com ágio gerado internamente e com marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

 Controladora  Consolidado 
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Ágio, líquido 1.390 1.390 1.823 1.823
Software 14 12 331 223
Fundos de comércio e outros ativos intangíveis - - 73 45
Intangível em andamento - - 9 75
Ativo intangível, líquido 1.404 1.402 2.236 2.166
Nota 14.1. Ágio
O valor recuperável do ágio é monitorado ao nível das Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) represen-
tadas pelos segmentos do Grupo.

Controladora
31/12/2017 31/12/2016

Valor líquido Valor líquido 
Atacadão (a) 1.390 1.390
Total 1.390 1.390

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

 Valor líquido  Valor líquido 
Varejo 433 433
Atacadão (a) 1.390 1.390
Total 1.823 1.823
(a) Em 30 de abril de 2007, a controladora final da Companhia, o Carrefour S.A. adquiriu a totalidade 
das ações da Companhia por meio de sua subsidiária, Korcula Participações Ltda. (“Korcula”). O ágio foi 
calculado pela diferença entre o valor contábil do patrimônio líquido da Companhia na data da aquisição 
no montante de R$453 milhões e o preço de compra inicial no montante de R$2.233 milhões, subse-
quentemente ajustado para R$2.163 milhões. Em 31 de janeiro de 2008, foi aprovada a incorporação 
da controladora Korcula pela Companhia, com base nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro 
de 2007. Para fins da incorporação, o valor do investimento detido pela Korcula na Companhia foi 
eliminado contra o patrimônio líquido, resultando no reconhecimento de ágio no montante de R$1.702 
milhões nas demonstrações financeiras da Companhia. Conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil naquela época, o ágio foi amortizado até 31 de dezembro de 2009, resultando em um ágio líquido 
de amortização acumulada no montante de R$1.390 milhões.
Nota 14.2. Intangível e ágio

Controladora
(Em milhões de reais - R$) Ágio  Software  Total 
Custo 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 1.702 29 1.731
Adições - 6 6
Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.702 35 1.737
Adições - 6 6
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.702 41 1.743
Amortização 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 (312) (20) (332)
Adições - (3) (3)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 (312) (23) (335)
Adições - (4) (4)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (312) (27) (339)
Saldo líquido em 1º de janeiro de 2016 1.390 9 1.399
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2016 1.390 12 1.402
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 1.390 14 1.404

Consolidado

(Em milhões de reais - R$) Ágio Software 

Fundo de 
comércio e 

outros ativos 
intangíveis 

Intangível 
em anda-

mento  Total 
Custo     
Saldo em 1º de janeiro de 2016 3.284 812 85 66 4.247
Adições - 98 5 63 166
Transferências - 53 1 (54) -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 3.284 963 91 75 4.413
Adições - 104 - 38 142
Baixas - (1) - - (1)
Transferências - 61 - (61) -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.284 1.127 91 52 4.554
Amortização 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 (1.461) (690) (43) - (2.194)
Adições - (50) (3) - (53)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 (1.461) (740) (46) - (2.247)
Adições - (68) (3) - (71)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (1.461) (808) (49) - (2.318)
Saldo líquido em 1º de janeiro de 2016 1.823 122 42 66 2.053
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2016 1.823 224 45 75 2.166
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 1.823 319 42 52 2.236
Nota 14.3. Testes para perda no valor recuperável do ágio e análises de sensibilidade
Políticas contábeis
Em conformidade com O CPC 01 (IAS 36) - redução ao valor recuperável de ativos (impairment). os ati-
vos intangíveis com vida útil definida e os bens do imobilizado são testados para redução ao valor recu-
perável sempre que eventos ou mudanças no ambiente de mercado indicarem que o valor recuperável 
de um ativo individual e/ou uma unidade geradora de caixa (UGC) puder ser menor que seu valor contá-
bil. Para os ativos com uma vida útil indefinida - principalmente o ágio - o teste é realizado anualmente.
Os ativos individuais ou grupos de ativos são testados para o valor recuperável, comparando seu valor 
contábil com seu valor recuperável, definido como o mais alto de seu valor justo menos os custos de 
alienação e seu valor em uso. Valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados 
para serem derivados do ativo. 
Se o valor recuperável for menor que o valor contábil, uma perda por impairment é reconhecida.  
As perdas por redução ao valor recuperável em bens do imobilizado, fundos de investimentos e ativos 
intangíveis (exceto o ágio) poderão ser revertidas em períodos futuros, desde que o valor contábil au-
mentado do ativo atribuível à reversão não exceda o valor contábil que teria sido determinado, líquido 
de depreciação ou amortização, caso não houvesse perda de valor recuperável reconhecida para os 
ativos nos anos anteriores.
Valor recuperável de ativos que não sejam ágio
Os testes de valor recuperável para o imobilizado são realizados ao nível das lojas individuais (UGCs). 
De acordo com O CPC 01 (IAS 36), os ativos intangíveis (exceto o ágio) com vida útil definida e imobi-
lizado são testados para redução do valor recuperável sempre que há uma indicação de que seu valor 
recuperável pode ser menor que seu valor contábil. Todas as lojas que relatam uma perda operacional 
recorrente antes da depreciação e amortização em dois anos consecutivos (após o período de início) 
são testadas. 
O valor recuperável é definido como o maior entre o valor em uso e o valor justo menos os custos de 
alienação.
O valor em uso é considerado igual aos fluxos de caixa futuros descontados da loja durante um período 
de até cinco anos mais um valor terminal. O valor justo é estimado com base nos preços de transações 
recentes, práticas da indústria, avaliações independentes ou o preço estimado em que a loja poderia 
ser vendida a um concorrente.
A taxa de desconto aplicada é a mesma para os testes de valor recuperável (impairment) no ágio.
Valor recuperável do ágio 
O CPC 01 (IAS 36) requer testes de valor recuperável a serem realizados anualmente em nível de cada 
UGC ou grupo de UCGs às quais o ágio é alocado.
De acordo com a norma, o ágio é alocado à UGC ou grupo de UGCs que se espera beneficiar das 
sinergias da combinação de negócios. Cada UGC ou grupo de UGCs aos quais o ágio é alocado deve 
representar o menor nível dentro da entidade na qual o ágio é monitorado para fins de gerenciamento 
interno e não deve ser maior que um segmento operacional conforme definido no CPC 22 (IFRS 8) - 
Informação por segmento. 
Para efeitos de análise da quantia recuperável de ágio, considera-se que cada segmento operacional 
individual representa um grupo de UGCs.
Valor em uso corresponde à soma dos fluxos de caixa futuros descontados para um período geralmente 
não superior a cinco anos, acrescido de um valor terminal calculado projetando dados para o último 
ano para perpetuar a uma taxa de crescimento. Os fluxos de caixa futuros são estimado baseados em 
orçamentos financeiros dos segmentos operacionais aprovados pela Administração. 
A taxa de desconto para cada segmento operacional corresponde ao custo médio ponderado dos ca-
pitais próprios e da dívida, determinado com base na taxa de transmissão média do setor. O custo da 
dívida é determinado aplicando a mesma lógica.
Testes adicionais são executados ao fim do período interino quando existe uma indicação de impair-
ment. Os principais indicadores de valor recuperável utilizados pelo Grupo são os seguintes:
- indicador de impairment interno: uma deterioração material na proporção entre o EBITDA/Lajida Ajus-
tado (Lucro antes do impostos de renda, resultado financeiro, depreciação e amortização) excluindo a 
rubrica de outras receitas e despesas e o resultado operacional líquido, orçamento e o forecast mais 
recente;
- indicador de impairment externo: um aumento significativo da taxa de desconto e/ou um rebaixamento 
grave na previsão do crescimento do PIB do FMI.
As perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no ágio são irreversíveis, incluindo as regis-
tradas em um período interino.
Determinação do valor recuperável
Para determinação do valor recuperável dos segmentos do Grupo (Atacadão e Varejo) que tem um 
ágio alocado no balanço, foram utilizadas projeções de fluxo de caixa, após o imposto de renda e da 

contribuição social, baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela Administração para um perí-
odo de 3 anos considerando as seguintes premissas:
(i) Receitas: projetadas de 2018 a 2020 considerando crescimento histórico das vendas em volume e 
as projeções de inflação baseados sobre projeções macroeconômicas de bancos, sem considerar a 
expansão das lojas;
(ii) Lucro bruto: projetando no mesmo exercício considerando o nível histórico do lucro bruto expresso 
em percentagem de vendas;
(iii) Despesas: projetadas no mesmo exercício das receitas de acordo com a dinâmica das lojas e bus-
cando ganhos de produtividade e eficiência detalhados por cada linha de custos;
(iv) Capital de giro: projetando o mesmo nível de capital de giro expresso em dias de custo da merca-
doria vendida;
(v) Aquisição de ativos tangíveis e intangíveis (capex): foi considerado o investimento médio histórico 
em manutenção dos ativos existentes na determinação do fluxo de caixa;
(vi) Valor terminal: foi calculado um valor terminal usando o ultimo ano das projeções e aplicando a taxa 
de crescimento na perpetuidade;
(vii) Taxa de desconto: elaborada conforme descrito na política contábil. A taxa de desconto utilizada foi 
de 12,7% a.a em 31 de dezembro de 2017 (13,6% a.a em 31 de dezembro de 2016); e
(viii) Taxa de crescimento na perpetuidade: a taxa de crescimento considerada foi de 4,4% a.a em 31 de 
dezembro 2017 (4,8% a.a em 31 de dezembro de 2016).
A Companhia efetuou os testes de impairment de ágio, com data base em 31 de dezembro de 2017, e 
concluiu que não há fatores que indiquem a necessidade de provisão de perdas por “impairment”, dado 
que o valor recuperável excedeu o valor contábil.
Análise de sensibilidade: 
Os testes de impairment em ágio e outros ativos intangíveis foram realizados em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 de acordo com a IAS 36/CPC 01. 
As taxas de crescimento e as taxas de desconto (correspondentes ao custo médio ponderado do capital 
- WACC) aplicadas para fins de teste de impairment em 2017 e 2016 são apresentadas abaixo:

Controladora e Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

 
Taxa de desconto 

antes dos impostos
Taxa de cresci-
mento contínuo

Taxa de desconto 
antes dos impostos

Taxa de cresci-
mento contínuo

Varejo 12,70% 4,4% 13,60% 4,8%
Atacadão 12,70% 4,4% 13,60% 4,8%
A análise de sensibilidade para uma mudança simultânea nas entradas principais com base em premis-
sas razoavelmente possíveis não revelou qualquer cenário provável, segundo a qual o valor recuperável 
de qualquer um dos grupos de UGC seria inferior a seu valor contábil. Dessa forma os resultados dos 
testes com data-base em 31 de dezembro 2017 e 2016 não levaram ao reconhecimento de perdas por 
valores recuperáveis nestes ativos. 

Nota 15:  Propriedade Arrendada
Políticas contábeis
Arrendamentos 
Os novos arrendamentos de longo prazo - particularmente os arrendamentos imobiliários - são anali-
sados de acordo com o CPC 06 (IAS 17) - Operações de Arrendamento Mercantil, para determinar se 
representam arrendamentos operacionais ou financeiros, isto é, arrendamentos que transferem subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo ao locatário. Para arrenda-
mentos de imóveis, a análise é realizada separadamente para os terrenos por um lado, e as edificações, 
por outro.
Os arrendamentos financeiros são contabilizados da seguinte forma:
- Os ativos arrendados são reconhecidos no balanço patrimonial pelo valor justo ou, se inferior, pelo 
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Eles são depreciados ao longo de sua vida 
útil, da mesma forma como ativos propriedade definitiva, ou, se menor, durante o prazo de locação.
- O passivo por pagamentos de arrendamentos financeiros futuros é reconhecido no balanço patrimo-
nial na rubrica “Empréstimos não circulante” e “Empréstimos circulante” (Nota 27.3).
- Os pagamentos de locação são divididos entre os encargos financeiros e a redução do passivo em 
aberto.
Os arrendamentos mercantis que não transferem substancialmente todos os riscos e benefícios ine-
rentes à propriedade do ativo para o locatário são classificados como arrendamentos operacionais. Os 
pagamentos de arrendamentos operacionais são reconhecidos na demonstração do resultado (como 
“despesas de vendas, gerais e administrativas - aluguéis de imóveis”) de forma linear ao longo da vida 
do contrato de locação (Nota 15.2).
Todos os arrendamentos de propriedade arrendada são revisados para determinar se eles são arren-
damentos operacionais ou financeiros.
Nota 15.1. Arrendamentos mercantis financeiros
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo não possuiu mais contratos de arrendamentos mercantis fi-
nanceiros com terceiros. Em 31 de dezembro de 2016, a controlada Carrefour possuía arrendamento 
mínimo futuro de R$186 mil.
Nota 15.2. Arrendamentos mercantis operacionais
Grupo como arrendatário
O Grupo possui contratos de locação firmados com terceiros, para os quais a Administração analisou e 
concluiu que se enquadram na classificação de arrendamento mercantil operacional.
Os referidos contratos possuem prazos de validade entre 5 e 20 anos, podendo ser renovados contra-
tualmente e automaticamente pelo mesmo período. Até 31 de dezembro de 2017 foram pagos na con-
troladora R$54 milhões (R$74 milhões até 31 de dezembro de 2016) e no consolidado R$243 milhões 
(R$225 milhões até 31 de dezembro de 2016) a título de arrendamento operacional.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o Grupo possuía o seguinte cronograma de pagamentos mínimos 
de arrendamentos operacionais:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$)  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Dentro de 1 ano 69  86  273  340 
De 1 a 5 anos 206  233  788  745 
Acima de 5 anos 300  303  716  600 
Grupo como arrendatário 575 622 1.777 1.685
Grupo como arrendador
A controlada Carrefour arrenda suas propriedades para investimentos e galerias comerciais existentes 
em suas lojas.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a controlada Carrefour possuía o seguinte cronograma de recebi-
mentos mínimos de arrendamentos operacionais não canceláveis:

Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016
Dentro de 1 ano 143  167 
De 1 a 5 anos 323  329 
Acima de 5 anos 1  8 
Grupo como arrendador 467 504

Nota 16:  Fornecedores
Políticas contábeis
Fornecedores correspondem principalmente contas a pagar. Eles também incluem contas a pagar que 
os fornecedores têm transferidos para instituições financeiras como parte de programas de convênios 
sem direito de regresso. Não existe qualquer diferença substancial na natureza ou nos termos das 
responsabilidades antes e depois das transações de convênios.
São classificados na categoria outros passivos financeiros e mensurados a custo amortizado, conforme 
definido no CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (Nota 27). For-
necedores é reconhecido inicialmente pelo seu valor nominal, o que representa uma estimativa razoável 
do valor justo tendo em conta o vencimento em curto prazo.

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Terceiros: 
Fornecedores mercadorias 5.877 5.179 8.598 7.304
Fornecedores diversos 54 46 485 324
Fornecedores de imobilizado 153 219 269 333
Partes relacionadas: 
Carrefour Import S.A. - - 55 35
Sociedad Compras Modernas - - 1 1
Carrefour Argentina - - 2 10
Fornecedores 6.084 5.444 9.410 8.007

O Grupo intermedeia 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, registrada na linha “outras receitas” na demonstração 
de resultado. O saldo de títulos vendidos pelos fornecedores em 31 de dezembro 2017 era R$1.946 
milhões (R$1.754 milhões em 31 de dezembro 2016).

Nota 17:  Imposto de Renda e Contribuição Social
Políticas contábeis
A despesa de imposto de renda inclui o imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido.  
Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados 
com uma combinação de negócios ou itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes.
Segmento de Varejo e Atacadão
O imposto de renda e a contribuição social do exercício, correntes e diferidos são calculados com base 
nas alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 
mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real 
do exercício.
Nossa controlada Imopar optou por calcular os lucros tributáveis como uma porcentagem das vendas 
brutas (lucro presumido). Desta forma, a Imopar calcula o imposto de renda e a contribuição social à 
alíquota de 32% sobre a receita bruta (atividades gerais) e 100% sobre a receita financeira, aplicando-
-se as alíquotas estatutárias de imposto de renda e contribuição social (25% e 9% respectivamente).
Segmentos de Soluções Financeiras
O imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido das instituições financeiras BSF Holding 
S.A. e Banco CSF S.A. são calculados pelas alíquotas de 15%, acrescidas de um adicional de 10% 
sobre o lucro tributável superior a R$240 mil para imposto de renda e 15% sobre o rendimento tributável 
da contribuição social, até agosto de 2015, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e de 
contribuição social. limitados a 30%. Adicionalmente, os créditos tributários foram reconhecidos pelas 
mesmas alíquotas de imposto de renda e contribuição social de 20% sobre as diferenças temporárias, 
exceto aquelas em que a projeção para realização ocorre após 2018. Estas foram constituídas à alí-
quota de 15% na hipótese de geração de lucros tributáveis futuros, suficiente para compensar esses 
créditos fiscais. De acordo com a Lei nº 13.169/15, a alíquota de contribuição social das instituições 
financeiras passou de 15% para 20% no período de setembro de 2015 a dezembro de 2018. A alíquota 
da Contribuição Social permanecerá em 20%, retornando a 15% a partir de janeiro de 2019.
Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e contribuição social corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o 
lucro tributável ou perda do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercí-
cios anteriores. O valor do imposto a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como um 
ativo fiscal ou um passivo fiscal na melhor estimativa do valor projetado dos impostos a pagar ou a re-
ceber e reflete as incertezas relacionadas ao seu cálculo, se houver. É mensurado com base na taxa de 
imposto promulgada, ou substancialmente aprovada, na data da demonstração do balanço patrimonial.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre todas as diferenças tempo-
rárias entre o valor contábil dos ativos e passivos na demonstração do balanço patrimonial consolidado 
e as respectivas bases fiscais (exceto nos casos específicos mencionados no CPC 32 (IAS 12) e sobre 
os prejuízos fiscais. São mensurados pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas ao período 
em que o ativo será realizado ou o passivo será liquidado, com base nas alíquotas e leis tributárias 
promulgadas até o final do período de relatório. Os ativos e passivos por impostos diferidos não são 
descontados e são classificados no balanço patrimonial como “Ativos não circulantes” e “Passivos não 
circulantes”.
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos em relação as diferenças temporárias e aos prejuízos 
fiscais não utilizados, na medida em que seja provável que o lucro tributável futuro esteja disponível 
e contra o qual estes devem ser utilizados. Os impostos diferidos ativos são revistos a cada data do 
balanço patrimonial e são reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
A recuperabilidade do imposto de renda e da contribuição social diferidos é avaliada separadamente 
para cada pessoa jurídica com base nas estimativas de lucros tributáveis futuros contidas no plano de 
negócios e o montante de passivos fiscais diferidos no final do período. Uma provisão para desvalo-
rização é registrada para a baixa de ativos tributários diferidos cuja recuperação não é considerada 
provável.
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos são compensados quando existem 
fundamentos legais para compensar ativos ou passivos fiscais correntes, e quando estes se referem a 
um imposto de renda devido à mesma autoridade tributária sujeita a essa tributação.
Nota 17.1. Imposto de renda e contribuição social a recuperar

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$)  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Imposto de renda retido na fonte (IRRF) 5 6 5 10
Imposto de renda a recuperar - - 5 14
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 5 6 10 24
Nota 17.2. Despesa de imposto de renda e contribuição social do exercício

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$)  2017 2016 2017 2016
Imposto de renda e contribuição social corrente (580) (534) (822) (877)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (102) 195 91 366 
Despesa de imposto de renda e contribuição social (682) (339) (731) (511)
Reconciliação da alíquota efetiva 
A alíquota de imposto efetiva consolidada do Grupo para o período findo em 31 de dezembro de 2017 
foi de 30% (27% no exercício findo em 31 de dezembro de 2016). 
A diferença da alíquota de imposto efetiva em relação a alíquota nominal da Controladora e do Conso-
lidado foi causada principalmente pelos seguintes fatores:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 2.281 1.513 2.444 1.874
Alíquota de imposto 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social 
 pela alíquota de imposto combinada (776) (514) (831) (637)
Diferenças permanentes:
Correção monetária de depósitos judiciais - - 23 28
Equivalência patrimonial 93 179 - -
Outras diferenças permanentes 1 (13) (31) (17)
Outros itens:
Variação da parcela de impostos diferidos não 
 reconhecidos - - 139 166
Diferença de alíquota de imposto na controlada 
 Banco CSF (alíquota nominal de 45%) - - (46) (73)
Outros - 9 15 22
Total (682) (339) (731) (511)
 Alíquota Efetiva 30% 22% 30% 27%
Nota 17.3. Impostos diferidos ativos e passivos
A controladora apresentava um passivo fiscal diferido líquido de R$473 milhões em 31 de dezembro de 
2017, aumento de R$103 milhões em relação ao ano anterior. Na posição consolidada apresentava um 
passivo fiscal diferido líquido de R$150 milhões em 31 de dezembro de 2017, uma redução de R$91 
milhões em relação à 31 de dezembro de 2016.

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Saldo de impostos diferidos ativos - - 352 158
(473) (370) (502) (399)

Saldo líquido de impostos diferidos ativos 
 (passivos) (473) (370) (150) (241)

Os quadros seguintes apresentam as principais fontes de impostos diferidos:
Controladora

(Em milhões de reais - R$) 1/1/2016
Reconhecido 
no resultado

Reconhecido em 
outros resultados 

abrangentes 31/12/2016
Reconhecido no 

resultado

Reconhecido em 
outros resultados 

abrangentes 31/12/2017
Depreciação de imobilizado (74) (16) - (90) (18) - (108)

(472) - - (472) - - (472)
(97) 97 - - - - -

Total imposto diferido passivo (643) 81 - (562) (18) - (580)
- 88 (1) 87 (86) (1) -

Provisão geral 38 5 - 43 4 - 47
Outras provisões administrativas 2 - - 2 - - 2
Provisão para participação nos lucros 21 14 - 35 (2) - 33
Provisão para descontos de vendas em estoque 15 4 - 19 1 - 20
Plano de ações - - - 2 - 2
Outras provisões 4 3 - 6 (3) - 3
Total imposto diferido ativo 80 113 (1) 192 (83) (1) 108
Imposto de renda e contribuição social diferido (563) 195 (1) (370) (102) (1) (473)

Consolidado

(Em milhões de reais - R$) 1/1/2016
Reconhecido 
no resultado

Reconhecido em 
outros resultados 

abrangentes 31/12/2016
Reconhecido no 

resultado

Reconhecido em 
outros resultados 

abrangentes 31/12/2017
Depreciação de imobilizado (149) (3) - (152) (16) - (168)

(620) 1 - (619) 1 - (618)
(-) Impairment 7 (3) - 4 8 - 12

(136) 136 - - (3) - (3)
(1) - - (1) - - (1)

Total imposto diferido passivo (899) 131 - (768) (10) - (778)
- 95 (1) 94 (93) (1) -

Provisões para contingências 1.204 (18) - 1.186 77 - 1.263
920 (26) - 894 (24) - 870

Provisão para participação nos lucros 27 17 - 44 - - 44
Provisão para descontos de vendas em estoque 15 4 - 19 1 - 20
Outras provisões administrativas 2 - - 2 - - 2
Plano de ações - - - - 2 - 2
Total imposto diferido ativo 2.168 72 (1) 2.239 (38) (1) 2.201
Total de impostos diferidos ativos e passivos 1.269 203 (1) 1.471 (48) - 1.423
Impostos diferidos ativos não reconhecidos (1.875) 163 - (1.712) 139 - (1.573)
Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos (606) 366 (1) (241) 91 (1) (150)

Nota 17.4: Imposto de renda e contribuição social diferidos não reconhecidos 
Os ativos não reconhecidos de imposto de renda e contribuição social diferidos totalizaram R$1.573 
milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$1.712 milhões em 31 de dezembro de 2016), incluindo R$713 
milhões referentes a prejuízos fiscais (R$696 milhões em 31 de dezembro de 2016) e R$860 milhões 
em diferenças temporárias (R$1.016 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Estimamos o seguinte cronograma de recuperação dos ativos fiscais diferidos do Grupo com base nas 
i): reversões de diferenças tributáveis futuras, e ii) expectativa de geração de lucros tributáveis futuros;  
trazidas a valor presente, por entidade legal, sendo que para as empresas do segmento de Varejo, o 
estudo técnico de viabilidade foi aprovado pela Administração sobre um período de 3 anos:

Impostos diferidos ativos  
reconhecidos

Impostos diferidos ativos 
não reconhecidos

(Em milhões de reais) Controladora Consolidado Controladora Consolidado
2018 84 297 - -
2019 12 117 - -
2020 12 114 - -
2021 - - - 255
2022 - 41 - 97
2023-2025 - - - 295
2026-2028 - - - 272
2029-2031 - - - 267
2032-2034 - - - 267
2035 em diante (*) - 59 - 120
Total 108 628 - 1.573
(*) Os impostos diferidos ativos reconhecidos acima de 10 anos se fundamentam pela existência de diferenças 
temporárias tributáveis tais como amortização fiscal do ágio (valor reconhecido limitado a 30% da reversão).

Nota 18:  Provisões e Passivos Contingentes

Políticas contábeis
De acordo com o CPC 25 (IAS 37) - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, uma pro-
visão deve ser reconhecida quando, no final do período, o Grupo tem uma obrigação presente (legal 
ou não formalizada) como resultado de um evento passado, seja provável que será necessária uma 
saída de recursos da entidade para liquidar a obrigação, e que possa ser feita uma estimativa confiável 
do montante da obrigação. O valor da provisão é estimado com base na natureza da obrigação e no 
desfecho mais provável, conforme uma análise feita caso a caso, exceto por uma parte de reclamações 
trabalhistas, cuja provisão é estimada com base nas perdas históricas. 
Os passivos contingentes, que não são reconhecidos no balanço patrimonial, são definidos como:
- Uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas 
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle do Grupo; ou
- Uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque (i) 
não é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação ou (ii) o montante da 
obrigação não possa ser medido com suficiente confiabilidade.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, uma vez que pode tra-
tar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. O Grupo divulga o ativo contingente, quando for 
provável a entrada de benefícios econômicos. Porém, quando a realização do ganho é praticamente 
certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado. 
Nota 18.1. Movimentação das provisões

Controladora
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2016 Adições Reversões  Utilização 31/12/2017
Tributárias  39  9 -  (5)  43 
Trabalhistas  50 31  (8)  (16)  57 
Cíveis  26 8  (4)  (6) 24 
Benefícios pós-emprego  3 1 - -  4 
Provisões  118  49  (12)  (27)  128 

Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2016 Adições Reversões  Utilização 31/12/2017
Tributárias  1.671 539 (86) (67) 2.057
Trabalhistas  550 427 (240) (340) 397
Cíveis  378 106 (96) (63) 325
Benefícios pós-emprego  9 2 - - 11
Provisões 2.608 1.074 (422) (470) 2.790
As empresas do Grupo estão envolvidas em um certo número de processos judiciais, administrativos 
e reclamações no curso normal dos negócios. As empresas também estão sujeitas a auditorias fiscais 
que podem resultar em autos de infração. As principais reclamações e processos judiciais são descritas 
a seguir. Em cada caso, o risco é avaliado pela Administração do Grupo e seus assessores jurídicos.
Litígios e processos judiciais
O Grupo está envolvido em litígios fiscais, trabalhistas, previdenciários, cíveis e processos judiciais.
Nota 18.2. Riscos Tributários 
O Grupo possui autos de infração e demandas judiciais relacionados a matérias fiscais nas esferas 
municipais, estaduais e federal. Para aquelas em que há uma estimativa de perda provável, foram cons-
tituídas provisões em montante considerado suficiente para cobrir decisões desfavoráveis. 
Em 31 de dezembro de 2017, as principais demandas tributárias sujeitas a provisões foram:
Nota 18.2.1. PIS e COFINS
A sistemática da não-cumulatividade para a apuração e pagamento de PIS e COFINS está em vigor 
desde 2002. Nesse regime, o contribuinte tem o direito de deduzir o montante de PIS e COFINS pagos 
em estágios anteriores da cadeia produtiva daqueles a pagar no estágio atual. Em 2004, o Carrefour 
optou por discutir judicialmente o aproveitamento integral de créditos de PIS e COFINS de determinados 
custos e despesas necessários para suas atividades. O Carrefour reconhece créditos de PIS e COFINS 
sobre itens em disputa e como o desfecho da mencionada demanda judicial ainda é incerto, o Carre-
four reconhece provisão para determinados créditos e também efetua depósito judicial da importância 
envolvida, em bases mensais. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo das provisões constituídas era de 
R$ 1.253 (R$1.090 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Nota 18.2.2. Contribuição social sobre o lucro (CSLL)
O Banco CSF discute judicialmente a constitucionalidade da majoração de alíquota da contribuição 
social sobre o lucro líquido a que as instituições financeiras estão sujeitas. Esta discussão ainda está 
pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal. Em 31 de dezembro de 2017, a provisão constituída 
totalizava R$333 milhões (R$286 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Nota 18.2.3. Outros impostos
A Companhia e suas controladas receberam outras autuações fiscais que, após análise, foram classi-
ficadas como “perdas prováveis”. Os principais tópicos envolvidos são: (i) ICMS - créditos indevidos, 
demandas entre os estados referentes à concessão de benefícios fiscais (guerra fiscal), créditos sobre 
energia elétrica, falta de pagamento e obrigações acessórias, (ii) Aplicação do Fator Acidentário de 
Prevenção - “FAP”, (iii) Pedido eletrônico de restituição, ressarcimento, reembolso e compensação - 
“PERD/COMP”, e (iv) Outras causas menos relevantes.
Nota 18.3. Disputas relacionadas a empregados (Trabalhistas)
O Grupo é parte de vários processos trabalhistas e procedimentos administrativos, iniciados por ex-
-empregados, terceiros, associações profissionais e Ministério Público, envolvendo, basicamente recla-
mações em relação a jornada de trabalho, entre outras obrigações previstas na legislação trabalhistas. 
Tais demandas envolvem o pagamento de horas extras, vínculo empregatício e outros efeitos correla-
cionados, além de solicitações de associações profissionais e do Ministério Público, para comprovar o 
cumprimento da legislação trabalhista e ajuste de conduta. 
Demandas de ex-empregados e empregados terceirizados 
Devido ao número significativo de processos trabalhistas, a provisão é calculada, considerando um histórico de 
perdas para avaliar o montante envolvido para casos em fase inicial e inferiores a R$1 milhão (R$2 milhões no 
exercício findo em 31 de dezembro 2016). Baseado em banco de dados das empresas do Grupo referentes 
aos processos concluídos nos últimos dois anos e segregando os empregados pelas principais categorias, 
uma média sobre os pagamentosefetuados sobre os montantes reclamados é calculada e aplicada para no-
vas reclamações. Além disto, para os casos cujas reclamações trabalhistas são superiores a R$1 milhões  
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(R$2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro 2016), a expectativa de perda, incluindo o montante a ser 
registrado, é individualmente analisado por assessores jurídicos internos e externos do Grupo.
Nenhuma reclamação trabalhista individualmente é considerada como material pelo Grupo.
Processos coletivos movidos por associações profissionais e pelo Ministério Público
As ações judiciais ou administrativas movidas por associações profissionais e pelo Ministério Público 
são avaliadas caso a caso e as provisões são constituídas em quantidade suficiente quando necessário.  
Nenhuma das ações movidas por associações ou Ministério Público é considerada individualmente 
material pelo Grupo.
Em 31 de dezembro de 2017, as provisões para processos trabalhistas totalizavam R$397 milhões  
(R$550 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Nota 18.4. Disputas legais e comerciais (Cível)
O Grupo está sujeito a auditorias regulares pelas autoridades responsáveis pela supervisão do cum-
primento das leis aplicáveis ao setor varejista e pelo Conselho Administrativo e Defesa Econômico 
(CADE). Podem também surgir litígios com fornecedores em decorrência de interpretações divergentes 
das disposições legais ou contratuais.
Nota 18.5. Passivos contingentes
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo está envolvido em outras contingências tributárias, cíveis e 
previdenciárias, cujas perdas foram consideradas como possíveis pela Administração com o suporte de 
assessores jurídicos externos, e, portanto não provisionadas, no valor de R$9.163 milhões (R$8.665 
milhões em 31 de dezembro de 2016). 
Os casos mais relevantes são apresentados a seguir:
Nota 18.5.1. Tributários
Dedutibilidade de amortização de ágio no Atacadão S.A (IRPJ e CSLL)
A Companhia tem sido questionada quanto à amortização do ágio para fins fiscais referente à aquisição 
do Atacadão ocorrida em 2007.
O principal questionamento das autoridades fiscais brasileiras refere-se à dedutibilidade da amortização 
do ágio decorrente da aquisição do Atacadão em 2007. A referida aquisição foi realizada por meio de uma 
holding brasileira a qual foi, posteriormente, incorporada pelo Atacadão. Além disso, os autos de infração 
também reivindicam valores de IRPJ/CSLL relativos: (a) as despesas financeiras referentes à dívida que 
foi inicialmente registrada pela holding brasileira e, posteriormente, transferida para o Atacadão; e (b) ao 
montante de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) pago pelo Atacadão aos seus acionistas, despropor-
cionalmente à participação detida pelos acionistas. Este ato de infração foi contestado pela Companhia.
Durante o primeiro semestre de 2016, uma decisão parcialmente favorável foi proferida, em esfera 
administrativa, reduzindo o risco total do auto de infração, quanto à dedutibilidade das despesas finan-
ceiras e multa qualificada. Com a exclusão dos valores cancelados (por meio da parte favorável do 
julgamento), em decorrência das decisões, a cobrança mantém-se em R$1.827 milhões. 
Em julho de 2017, a Companhia recebeu decisão desfavorável em instância final administrativa quanto 
aos demais pontos (dedutibilidade da amortização do ágio e multa isolada) e deu prosseguimento à 
defesa na esfera judicial.
Em outubro de 2017, a Companhia ingressou com medida judicial para continuar a discussão jurídica, 
bem como garantiu o montante envolvido por meio do oferecimento de seguro-garantia.
Adicionalmente, quanto à mesma operação, a Companhia recebeu um auto de infração complementar 
em 2016, relativa aos períodos de 2012 e 2013. Em 31 de dezembro de 2017 o valor era de R$743 
milhões (R$685 milhões em 31 e dezembro de 2016).
Não existem períodos subsequentes sujeitos a questionamentos por parte das autoridades tributários 
pertinentes a essa matéria.
Em 31 de dezembro de 2017, o montante total em disputa era de R$2.570 milhões (R$2.465 milhões 
em 31 de dezembro de 2016), considerando o imposto de renda e contribuição social diferido registra-
do durante o período de amortização fiscal, o risco líquido para a Companhia é de R$2.098 milhões  
(R$1.993 em 31 de dezembro de 2016).
Cálculo de imposto sobre cupons cancelados no Carrefour (ICMS)
O Carrefour recebeu autos de infração do Estado de São Paulo para os anos calendários de 2006 a 
2010, referentes à suposta falta de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
- ICMS, quando do cancelamento de cupons fiscais.
Tais cancelamentos resultam de situações nas quais os clientes do Carrefour eventualmente desistem 
da compra dos produtos no caixa ou devido ao programa denominado “Compromisso Público Carre-
four”, por meio do qual o Carrefour adota preço inferior comprovado e apresentado pelo cliente, em um 
produto idêntico àquele a ser comprado numa loja Carrefour. 
A defesa do Carrefour tem consistido em demonstrar, por amostragem, que cada cancelamento re-
gistrado, possui a documentação requerida. Na data da emissão destas demonstrações financeiras, 
apenas um caso havia sido julgado na esfera judicial, com decisão favorável ao Carrefour. Os demais 
processos aguardam julgamento na esfera administrativa. 
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo desta contingência era de R$1.808 milhões (R$1.697 milhões em 
31 de dezembro de 2016).
Créditos tributários decorrentes de determinadas despesas (PIS e COFINS)
A controlada Carrefour recebeu autuações fiscais referentes ao reconhecimento de créditos tributários 
sobre determinadas despesas. O valor total das autuações fiscais classificadas como “perda possível” 
foi de R$978 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$914 milhões em 31 de dezembro de 2016).
ICMS Cesta básica
Em 16 de outubro de 2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela constitucionalidade do estor-
no de parte dos créditos tributários originados na aquisição de produtos da cesta básica. Esta decisão 
foi publicada pelo STF em 13 de fevereiro de 2015, com efeito de repercussão geral, impactando todos 
os contribuintes. 
Os contribuintes apresentaram embargos de declaração visando, inclusive, a modulação dos efeitos da 
decisão, para que esta produza efeitos a partir da conclusão final do recurso. Até a data de emissão 
dessas demonstrações financeiras, o STF não havia julgado o referido recurso, impossibilitando, dessa 
forma, a mensuração de seus efeitos e qualquer reconhecimento nas demonstrações financeiras do 
Grupo.
Em 31 de dezembro de 2017, o valor total das autuações recebidas pelo Grupo em relação a este tema 
foi de R$986 milhões (R$890 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Créditos tributários disputados no Carrefour (ICMS)
ICMS - São Paulo
Os centros de distribuição de São Paulo receberam autuações referentes a supostos créditos indevidos 
de ICMS. As Autoridades alegaram que tais créditos haviam sido reconhecidos em 2008 através de 

documentação (notas fiscais). Em 31 de dezembro de 2017, o valor total das autuações recebidas pelo 
Grupo era de R$431 milhões (R$408 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Dedutibilidade da amortização do ágio no Carrefour (IRPJ)
No decorrer de suas atividades econômicas, o Grupo Carrefour adquiriu nove redes de supermercados 
entre os anos de 1998 a 2001, que foram posteriormente incorporadas ao Carrefour. Estas transações 
geraram o registro de ágio que foi amortizado para fins fiscais.
Referente à matéria e para os anos de 2007 a 2012, a autoridade tributária questiona a dedutibilidade da 
amortização do ágio, reconhecida pelo Carrefour, considerando os fundamentos legais estabelecidos 
pela Lei n. 9.249/1995, Decreto n. 1.598/ 1977 e normas de contabilidade. O ponto principal da discus-
são é a comprovação de pagamento feito pelo Carrefour para as aquisições realizadas e alocação das 
despesas de ágio. Adicionalmente, os autos de infração tratam também sobre as despesas de provisões 
não dedutíveis e a redução do lucro tributável.
Em janeiro de 2017, o CARF decidiu, por unanimidade, a favor do Carrefour: (i) sobre a dedutibilidade 
do ágio relacionado a duas das nove aquisições; e (ii) relativa a redução do lucro tributável. O Grupo 
está aguardando a publicação da decisão. As demais aquisições ainda aguardam julgamento.
Em setembro de 2017, a Câmara Superior do CARF, para o período de 2007, manteve a decisão par-
cialmente favorável quanto à dedutibilidade do ágio referente às duas aquisições e relativo ao lucro tri-
butável, entretanto, a Câmara julgou improcedente a dedutibilidade do ágio para as demais aquisições.
Em outubro de 2017, foi publicado o acórdão e o Carrefour apresentou recurso Embargos de Decla-
ração que foram julgados e a Câmara Superior do CARF manteve a decisão parcialmente favorável. 
Considerando que após a decisão desse acórdão ocorrerá o encerramento da esfera administrativa, a 
controlada seguirá com a discussão na esfera judicial.
Em 31 de dezembro de 2017 o valor total das autuações recebidas era de R$539 milhões (R$508 
milhões em 31 de dezembro de 2016). 
Bonificação de fornecedores recebida pelo Carrefour
Como prática comum no varejo, o Carrefour recebe descontos comerciais de seus fornecedores e consi-
dera tais valores como redução de custos e despesas. O Carrefour recebeu autos de infração nos quais 
a autoridade fiscal considerou que parte destes créditos deveria ser tratada como receita e consequen-
temente sujeitos à tributação de PIS e COFINS. 
Em 31 de dezembro de 2017, o valor total das autuações recebidas pelo Carrefour era de R$523 mi-
lhões (R$494 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Carrefour
O município de São Paulo cobra do Carrefour o ITBI supostamente incidente na transferência de imó-
veis realizadas através do aumento de capital (integralização de capital).
Basicamente, o ponto principal de discussão é a imunidade fiscal referente ao ITBI prevista na Cons-
tituição Federal (artigo 156) às operações de transferência imobiliária, através de aumento de capital 
das empresas. Em sua defesa, o Carrefour demonstrou que todas as propriedades foram transferidas 
como aumento de capital e que tais transferências não estão sujeitas à tributação do ITBI e a ocorrência 
da prescrição das cobranças. Em 31 de dezembro de 2017, o valor total das autuações recebidas pelo 
Carrefour era de R$243 milhões (R$205 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Nota 18.6. Ativos contingentes
 O Grupo ingressou com ações judiciais para pleitear a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na 
base de cálculo do PIS e da COFINS. Em relação a essa matéria, o Supremo Tribunal Federal - “STF”, 
proferiu recentemente decisões favoráveis aos contribuintes. As ações judiciais permitiriam o reconhe-
cimento dos créditos, no mínimo, dos últimos cinco anos.
Nota 18.6.1. PIS e COFINS
Com a sistemática da não-cumulatividade para fins de apuração de PIS e COFINS, o Grupo requereu o 
direito de excluir o valor do ICMS das bases de cálculo dessas duas contribuições.
Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (“STF”), na sistemática da repercussão geral, decidiu 
que o “ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS”. Em setembro de 2017, a deci-
são do STF foi publicada. 
Com base nesta decisão e nas opiniões legais dos consultores jurídicos, a Companhia entende que não 
é provável a alteração do resultado do julgamento do STF quanto ao mérito, motivo pelo qual deixou 
de incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS no período de 12 meses findo em dezembro de 
2017. O Grupo está avaliando e quantificando o reconhecimento de créditos relacionados aos períodos 
anteriores ao exercício financeiro de 2017.

Nota 19:  Receita Diferida (Controladora)
Em junho de 2016, a Companhia celebrou com sua controlada indireta o Banco CSF S.A., acordo opera-
cional pelo prazo de dezesseis anos para a criação de um novo cartão de crédito, o “Cartão Atacadão”, 
além de possibilitar a oferta, distribuição e comercialização, de produtos e soluções financeiras do 
Banco Carrefour aos clientes da Companhia.
Essa parceria propiciou o ingresso de R$825 milhões no caixa da Companhia em setembro de 2016. 
Esse montante foi pago pela exclusividade e pelo uso da base de dados de clientes da Companhia, 
durante o período em que vigorar o acordo operacional, e pela viabilização da operação e oferta desses 
serviços nas lojas do Atacadão. O reconhecimento da receita decorrente dos recursos recebidos será 
apropriado ao resultado pela fruição de prazo do respectivo contrato, tendo sido registrado em 31 de 
dezembro de 2016 como receita diferida o valor de R$825 milhões.
Por se tratar de uma transação com uma controlada indireta, o valor dessa receita diferida na Compa-
nhia foi reconhecido somente no limite da participação do minoritário na BSF Holding S.A, controladora 
direta do Banco CSF S.A. O montante registrado na controladora em 31 de dezembro de 2017 referente 
a essa transação é de R$378 milhões (R$26 milhões no passivo circulante e R$352 milhões no passivo 
não circulante). O valor remanescente de R$33 milhões refere-se a outras receitas diferidas. 
Em 31 de dezembro de 2016 o saldo registrado na rubrica de Receita diferida era de R$404 milhões  
(R$26 milhões no passivo circulante e R$378 milhões no passivo não circulante).

Nota 20:  Patrimônio Líquido
Nota 20.1. Gestão de capital
Os objetivos de gestão de capital (capital próprio e capital de dívida) são:
- Assegurar que o Grupo possa continuar a funcionar como empresa em atividade, nomeadamente 
mantendo elevados níveis de recursos líquidos;
- Otimizar os retornos dos acionistas; e
- Manter a alavancagem adequada a fim de minimizar o custo de capital e manter a solvência do Grupo 
a um nível que lhe permita acessar a uma vasta gama de fontes e instrumentos de financiamento.
Para manter ou ajustar seu endividamento, o Grupo pode assumir novos empréstimos ou liquidar os 
empréstimos existentes, ajustar o dividendo pago aos acionistas, devolver capital aos acionistas, emitir 
novas ações, comprar ações ou vender ativos para utilizar os rendimentos para pagar dívidas.
O Banco CSF deve ter capital próprio suficiente para cumprir os indicadores de adequação de capital e 
as regras mínimas de capital estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).
Nota 20.2: Capital social e ações em tesouraria
Nota 20.2.1. Capital social
Grupamento das ações
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de maio de 2017, os acionistas da Companhia 
aprovaram o grupamento das ações na proporção de uma ação para cada duas ações atualmente 
existente. Como resultado do grupamento de ações as demonstrações financeiras foram revisadas 
para refletir a quantidade de ações e as informações por ações como se os efeitos deste grupamento 
de ações tivessem ocorrido para todos os períodos comparativos. Como resultado do grupamento, o 
número total de ações da Companhia foi reduzido de 3.550.153.178 para 1.775.076.589.
Aumentos de capital social
Em 31 de dezembro de 2017, o valor total do capital social era de R$7.599 milhões, composto por 
1.980.958.942 ações ordinárias sem valor nominal (R$4.055 milhões e 1.775.076.589 ações, respecti-
vamente em 31 de dezembro de 2016). Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de junho 
de 2017, os acionistas da Companhia aprovaram um aumento de capital no montante de R$2 bilhões 
com a utilização da reserva de lucros, sem impacto no número de ações.
Emissão de ações
Foram emitidas 205.882.353 novas ações ordinárias negociadas ao valor de R$15 cada uma, decorren-
tes da emissão primária do processo de Oferta Pública Inicial (IPO) do Grupo Carrefour Brasil, concluído 
em 19 de julho de 2017 (veja Nota 3).
A captação bruta da oferta primária foi de R$3.088 milhões, sendo registrado como aumento de capital 
o valor de R$1.544 milhões, e como reserva de capital o valor de R$1.484 milhões (Nota 20.2.2) líquidos 
dos custos de captação e do seu efeito tributário (custo total de R$91 milhões e imposto de renda de 
R$31 milhões).
A composição do capital social após a finalização do processo de IPO, exercício da opção de compra da 
Península e oferta complementar (“Greenshoe”), descritas na nota 3 - Eventos significativos do período, 
é apresentada abaixo:

Consolidado
(Em milhões de reais - R$, exceto %s.) 31/12/2017 31/12/2016
Acionistas
 Carrefour Nederland B.V. 2.500 32,90% 2.080  51,30% 
 Carrefour S.A.  2.956 38,90% 1.488  36,70% 
 Península II Fundo de Investimento em Participações 874 11,50% 487  12,00% 
 Outros Acionistas - Free Float 1.269 16,70% - -
 Total 7.599 100,00% 4.055 100,00% 
Nota 20.2.2. Reserva de capital
As reservas de capital são constituídas de valores recebidos pelo Grupo e que não transitam pelo resul-
tado como receitas, por se referirem a valores destinados a reforço de seu capital, sem ter como contra-
partida qualquer esforço do Grupo em termos de entrega de bens ou de prestação de serviços, são tran-
sações de capital com os sócios. As reservas de capital somente podem ser utilizadas para: i) absorver 

prejuízos, quando estes ultrapassarem as reservas de lucros; ii) resgate, reembolso ou compra de ações; 
iii) resgate de partes beneficiária; iv) incorporação ao capital; v) pagamento de dividendo cumulativo. 
Em 31 de dezembro de 2017, o valor total da reserva de capital era de R$2.167 milhões. Após a con-
clusão do processo de Oferta Inicial Pública de ações, a Companhia constituiu a reserva de capital com 
metade dos recursos brutos obtidos no montante de R$1.544 milhões.
Gastos com emissão das ações
Conforme determinado no Pronunciamento CPC 08 - Custos de Transação e Prêmios na Emissão de 
Títulos e Valores Mobiliários/IFRS 2, a Companhia registrou em conta redutora da reserva de capital so-
cial os valores pagos relacionados a abertura do capital por R$91 milhões, líquido dos efeitos tributários 
de R$31 milhões. Os valores líquidos registrados foram de R$60 milhões ao fim de dezembro de 2017.
Efeito de plano de opções liquidável em ações
O valor reconhecido no patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 era de R$17 milhões correspon-
de ao efeito do plano de opções liquidável em ações apresentado na nota 30.
Nota 20.2.3. Efeito líquido da aquisição de participação de minoritários
Montante decorrente da incorporação das quotas da Brepa Comércio e Participações Ltda. pela Com-
panhia, originado na aquisição de participações minoritárias no Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 
pela Brepa.
Nota 20.2.4. Reserva legal e retenção de lucros
Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício social, nos termos do artigo 193 da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) até o limite de 20% do capital social.  
O saldo registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 era R$115 milhões (R$132 milhões 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2016).
Retenção de lucros
A reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, com objetivo 
à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos para 
crescimento e expansão e financiar o capital de giro da Companhia.
Em 28 de abril de 2017, a Companhia submeteu à aprovação da Assembleia Geral Ordinária a destina-
ção do montante excedente da reserva de lucros, conforme do artigo 199 da Lei nº 6.404/76.
Nota 20.2.5. Ajustes de avaliação patrimonial
Os ajustes de avaliação patrimonial incluem: 
(i) Parcela efetiva da variação líquida acumulada do valor justo dos instrumentos de hedge utilizados 
em hedge de fluxo de caixa até o reconhecimento dos fluxos de caixa que foram protegidos (Nota 27.7); 
(ii) Variação líquida acumulada do valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda até que os 
ativos sejam desreconhecidos ou sofram perda por redução no valor recuperável; e 
(iii) Variação líquida acumulada de provisão de benefícios pós emprego aos funcionários do Grupo. 
Os valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do 
exercício integral ou parcialmente, quando da alienação dos ativos ou passivos a que elas se referem.

Controladora
31/12/2017 31/12/2016

(Em milhões de reais - R$)
Antes dos 
impostos 

Imposto 
de renda 
diferido Líquido

Antes dos 
impostos 

Imposto 
de renda 
diferido Líquido

 derivativos utilizados para proteger o 
- - - (4) 1 (3)

Ganhos atuariais (2) 1 (1) - - -

 patrimonial - Controladas 6 (2) 4 6 (2) 4
4 (1) 3 2 (1) 1

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

(Em milhões de reais - R$)
Antes dos 
impostos 

Imposto 
de renda 
diferido Líquido

Antes dos 
impostos 

Imposto 
de renda 
diferido Líquido

 derivativos utilizados para proteger o 
- - - (5) 1 (4)

Ganhos atuariais 4 (1) 3 7 (2) 5
4 (1) 3 2 (1) 1

Nota 20.3. Ações em Tesouraria
Políticas contábeis
As ações em tesouraria são registradas pelo custo como uma dedução do patrimônio líquido. Os ganhos 
e as perdas com vendas de ações em tesouraria (e o respectivo efeito tributário) são registrados direta-
mente no patrimônio líquido sem afetar o lucro líquido do exercício.
Não havia ações em tesouraria no final de 31 de dezembro de 2017 e de 2016.
Nota 20.4. Dividendos
O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 0,1% 
do resultado do exercício. Os dividendos a pagar foram destacados do patrimônio líquido no encerra-
mento do exercício e registrados como obrigação no passivo.
Os dividendos a pagar foram calculados conforme segue:

Controladora
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016
Lucro líquido do exercício 1.599 1.174
(-) Reserva legal (5%) (80) (59)
Lucro líquido antes dos dividendos 1.519 1.115
Dividendos mínimos 2 1
Em 31 de dezembro de 2017, a controlada BSF Holding S.A. realizou o registro de distribuição de 
dividendos a pagar por R$66 milhões (R$32 milhões não controladores) a título de dividendos mínimos 
obrigatórios (correspondente aos 30% definidos no estatuto social), oriundos de lucros gerados no exer-
cício de 2017, registrado no passivo circulante. 
Os dividendos a pagar registrados na posição controladora e consolidado estão apresentados abaixo:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Dividendos mínimos obrigatórios 2 1 34 55
Dividendos extraordinários - - - 106
Total 2 1 34 161
Circulante 2 1 34 76
Não circulante - - - 85
Nota 20.5. Não Controladores
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os não controladores referem-se a uma participação de 49% 
do capital social da controlada Banco CSF S.A. detida pelo Banco Itaú Unibanco S.A., cujo objeto é o 
fornecimento, distribuição e comercialização de produtos e soluções financeiras.

Nota 21:  Lucro Líquido Básico e Diluído por Ação (Participação do Grupo)
Políticas contábeis
De acordo com o CPC 41 (IAS 33) - Resultado por Ação, o resultado básico por ação deve ser calculado 
dividindo-se o lucro ou prejuízo atribuível aos titulares de ações ordinárias da Companhia (o numerador) 
pelo número médio ponderado de ações ordinárias em poder dos acionistas (excluídas as mantidas em 
tesouraria) (o denominador) durante o período. 
As ações em tesouraria, descritas na Nota 20.3, não são consideradas em circulação e, portanto, são 
deduzidas do número de ações utilizado para os cálculos de lucro por ação. As ações emissíveis de 
forma contingente são tratadas como em circulação e incluídas no cálculo do resultado básico por ação 
somente a partir da data em que todas as condições necessárias estejam satisfeitas. O resultado diluído 
por ação é calculado ajustando-se o lucro líquido, ou prejuízo atribuível aos titulares de ações ordinárias 
da Companhia pelo número médio ponderado de ações em circulação para os efeitos de todas as ações 
ordinárias potenciais diluidoras.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o número médio ponderado de ações em circulação foi calcu-
lado considerando o efeito do grupamento de ações aprovado em 19 de maio de 2017 (Nota 20.2.1). 
O número médio ponderado de ações e o lucro por ação de 31 de dezembro de 2017 foi alterada para 
considerar os efeitos da primeira oferta de ações que ocorreu no dia 19 de julho 2017 (Nota 3).
A tabela a seguir mostra o cálculo do resultado por ação ordinária:

2017 2016
Lucro líquido do período atribuível aos acionistas controladores  
 (Em milhões de reais) 1.599 1.174
Quantidade média ponderada de ações em circulação (em milhões) 1.868 1.775
Denominador básico (em milhões) 1.868 1.775
Opções de compra de ações (em milhões) 1 -
Denominador diluído (em milhões) 1.869 1.775
Lucro básico e diluído por ação (em R$) 0,86 0,66

Nota 22:  Receita Operacional Líquida
Políticas contábeis
Receitas (“Receita operacional líquida”) compreendem receitas líquidas e outras receitas.
As vendas líquidas correspondem exclusivamente às vendas realizadas por meio das lojas do Grupo, 
e-commerce, postos de gasolina e farmácias.
As outras receitas compreendem as receitas de atividades bancárias (incluindo taxas de cartões bancá-
rios e taxas de organização de linhas de crédito tradicionais e renováveis), receitas de desenvolvimento 
imobiliário, taxas de agência de viagens, aluguéis de centros comerciais e taxas de franquia. 
A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber em troca de bens ou 
serviços, excluindo impostos sobre vendas e líquidos de quaisquer benefícios concedidos a clientes 
(devoluções e descontos comerciais).
A receita é reconhecida se:
- Sobre as vendas de mercadorias, (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade 
dos bens forem transferidos para o comprador, (ii) for provável que benefícios econômicos financeiros 
fluirão para o Grupo, (iii) os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem ser 
estimados de maneira confiável, (iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e (v) o 
valor da receita possa ser mensurado de maneira confiável. A constituição e recomposição do ajuste 
a valor presente é registrada na rubrica de contas a receber e tem a contrapartida a rubrica de receita 
operacional líquida. A receita é mensurada líquida de devoluções e descontos comerciais.
- Sobre as vendas de serviços, (i) No período em que o serviço é prestado (serviços e comissões: em 
apólices de seguro de garantia estendida, seguro de proteção financeira, seguro de acidentes pessoais, 
como agente de vendas de assistência técnica e operadora de telefonia celular, os pagamentos são 
apresentados em uma base líquida e reconhecidos na declaração da renda quando for provável que 
os benefícios econômicos fluirão para o Grupo, e quando as quantidades podem ser mensuradas de 
forma confiável) (ii) as receitas de soluções financeiras do Banco CSF S.A (taxas de cartão bancário 
e comissões de crédito tradicional e rotativo, entre outras, autorizadas e regulamentadas pelo Banco 
Central do Brasil - BACEN) são reconhecidas ao longo da vigência do contrato (iii) a receita de aluguel é 
reconhecida pelo método linear durante o prazo de vigência do contrato de arrendamento.
Nota 22.1. Vendas líquidas

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
Receitas brutas de vendas 34.179 31.690 52.648 49.415
Descontos e devoluções  (91) (114) (272) (318)
Impostos sobre vendas  (3.101) (2.832) (4.608) (4.140)
Vendas líquidas 30.987 28.744 47.768 44.957 
Nota 22.2. Outras receitas

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
Receitas brutas - - 2.292 2.315 
Impostos e deduções - - (252) (148)

- - 2.040 2.167 
Serviços e comissões 149 49 359 241 
Receita de alugueis 13 9 195 227 
Impostos sobre vendas (15) (3) (82)  (58)
Outras receitas 147 55 2.512 2.577 

Nota 23: Custo das Mercadorias Vendidas, Serviços Prestados e Operações Financeiras
Políticas contábeis
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos comer-
ciais recebidos de fornecedores, variações nos estoques e custos de logística e outros custos (principal-
mente custos dos serviços prestados pela empresa de Soluções financeiras). Os descontos comerciais 
de fornecedores são mensurados com base nos acordos negociados com os mesmos.
O Grupo reconhece descontos comerciais somente quando há evidência de acordos com fornecedores, 
o valor pode ser confiavelmente mensurado e sua realização é provável. Com base no histórico dos 
descontos comerciais sobre as compras, o Grupo estima o montante registrado como redutor do custo 
dos estoques.
O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas ou terceirizadas pelo Grupo, 
compreendendo os custos de armazenamento, manuseio e frete incorridos até a disponibilização da 
mercadoria para venda. Os custos de transporte estão incluídos nos custos de aquisição.
O custo dos serviços prestados compreende os gastos de pessoal e a depreciação de ativos relaciona-
dos às prestações de serviços. 
O custo das operações financeiras compreende as provisões de perdas com créditos de liquidação 
duvidosa e perdas operacionais.

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
Custo das mercadorias vendidas (26.427) (24.781) (39.292) (37.588)
Depreciação (6) (3) (24) (15)
Outros custos (5) (13) (707) (430)
Custos das mercadorias vendidas, serviços 

(26.438) (24.797) (40.023) (38.033)

Nota 24: Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas e Depreciação e Amortização
Controladora Consolidado

(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
Despesas com vendas, gerais e administrativas (2.648) (2.337) (6.765) (6.134)
Depreciação e amortização (266) (219) (657) (574)
Despesas com vendas, depreciação e amortização (2.914) (2.556) (7.422) (6.708)
Despesas com vendas, gerais e administrativas
As despesas com vendas, gerais e administrativas são as seguintes:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
Despesa com benefícios a empregados (1.574) (1.337) (3.493) (3.079)
Despesa de pagamentos baseados em ações, 
 liquidáveis em instrumentos patrimoniais (18) - (32) -
Aluguéis (69) (65) (238) (225)
Serviços de terceiros (89) (264) (1.065) (1.122)
Custos de manutenção e reparação (209) (88) (509) (320)
Energia, água e gás (246) (245) (481) (520)
Comissão de cartão de crédito (61) (50) (188) (187)
Outras despesas (382) (288) (759) (681)
Despesas com vendas, gerais e administrativas (2.648) (2.337) (6.765) (6.134)
A despesa reconhecida como pagamento baseado em ações corresponde (i) ao valor justo dos ins-
trumentos patrimoniais na data de outorga (R$17,3 milhões no Consolidado e R$9,5 milhões na Con-
troladora) e (ii) ao valor do imposto de renda retido na fonte a ser pago pelo Grupo em nome dos 
empregados e aos encargos sociais (R$15,1 milhões no Consolidado e R$8,3 milhões na Controladora).

Depreciação e amortização
Incluindo a depreciação da área de logística reconhecida no custo de vendas, as despesas e custos 
totais de depreciação e amortização reconhecidas na demonstração de resultado individual e consolida-
do totalizaram respectivamente R$272 milhões e R$681 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$222 
milhões e R$589 milhões em 31 de dezembro de 2016), como segue:

Controladora Consolidado 
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
Imobilizado (262) (216) (587) (511)
Intangíveis (4) (3) (66) (60)
Propriedade de investimento - - (4) (3)
Depreciação e amortização de ativos tangíveis e 
 intangíveis e propriedades de investimento (266) (219) (657) (574)
Depreciação da área logística (6) (3) (24) (15)
Depreciação e amortização (272) (222) (681) (589)

Nota 25: Outras Receitas (Despesas)
Políticas contábeis
Outras receitas (despesas) são apresentadas em linha separada da demonstração de resultados. 

demonstração de resultado e podem incluir itens cujo número de ocorrência seja limitado, claramente 

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
Ganhos (perdas) líquidos na baixa e alienação 
 de ativos 30  (2) (30) (45)
Custos de reestruturação (iii) (14)  (23) (104) (83)
Crédito de impostos não recorrentes (i) 442 - 761 26
Depreciação e provisões sobre créditos ICMS 
 não recorrentes (ii) - - (287) (15)
Receitas e despesas relativas a demandas judiciais - - (71) (20)
Outras receitas (despesas) 458  (25) 269 (137)
Outras receitas 472 - 761 26
Outras despesas (14) (25) (492) (163)
Em 31 de dezembro de 2017, as outras receitas totalizaram R$269 milhões no consolidado (R$458 
milhões na controladora) principalmente relacionados com o reconhecimento de créditos de ICMS-ST 
de R$442 milhões na controladora e R$750 milhões no consolidado, depreciações e provisões sobre 
créditos ICMS não recorrentes de R$287 milhões e custos de reestruturação de R$14 milhões na con-
troladora e R$104 milhões no consolidado.
(i) Assim, a Companhia reconheceu R$750 milhões na linha de “outras receitas (despesas)” referentes 
aos créditos gerados sobre os anos de 2012 até 2016, sendo R$442 milhões na sua controladora e 
R$308 milhões nas suas controladas. Os outros R$11 milhões nesta linha referem-se a créditos sobre 
outros impostos.
(ii) Além do reconhecimento de créditos de ICMS Substituição Tributária (“ICMS-ST”), a controlada 
Carrefour provisionou R$287 milhões, sendo R$123 milhões em depreciações de créditos e R$164 mi-
lhões em provisões para contingências, dada a reavaliação de risco sobre créditos reconhecidos sobre 
determinados produtos e insumos relacionados com diversos assuntos.
(iii) Os custos de reestruturação estão relacionados com projetos de melhoria da eficiência operacional 
cujos custos são referentes aos honorários de consultorias e custos de desligamento. 
Ocorreu um incêndio na loja do segmento Atacadão localizada em Rondonópolis no segundo trimestre 
de 2017. Consequentemente, a Companhia reconheceu na linha de outras receitas (despesas) o valor 
de perda de estoque e write-off de ativos por R$37 milhões, bem como a indenização recebida da segu-
radora por R$43 milhões (com uma contrapartida nas outras contas a receber).

Nota 26: Despesas Financeiras Líquidas
Este item é representado da seguinte forma:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016

46 69 55 82 
Juros e descontos obtidos - 12 - 12 
Atualização monetária sobre depósitos judiciais 11 16 122 142 

202 - 237 
Variação cambial sobre empréstimos e importações - 698 - 898

1 11 8 26 
260 806 422 1.160

Juros sobre empréstimos (114) (71) (172) (95) 
(206) (440) (248) (548) 

- - (61) (49) 
Juros de antecipação de cartão de crédito - - (134) (128) 
Atualização monetária sobre contingências 2 (8) (201) (143) 

- (710) - (926) 
(5) (6) (9) (10) 

Variação cambial sobre empréstimos e importações (195) - (243) -
(1) (7) (14) (42) 

(519) (1.242) (1.082) (1.941)
(259) (436) (660) (781)

Até 31 de outubro 2017, O Grupo tinha empréstimos denominados em moeda estrangeira eram protegi-
dos contra os impactos das variações cambiais por meio do uso de instrumentos financeiros derivativos 
(contratos a termo ou NDFs em Euros e Dólares americanos) com vencimentos geralmente de 3 meses 
celebrados com instituições financeiras.
O Grupo apresenta abaixo os efeitos cambiais líquidos, os quais são compostos por ganhos e perdas 
cambiais que são compensados por ganhos e perdas com instrumentos financeiros derivativos. O obje-
tivo da divulgação abaixo é demonstrar os efeitos líquidos no resultado do exercício após considerarmos 
a nossa estrutura de hedge. A estratégia de hedge do Grupo está divulgada na Nota 27.7.

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 2017 2016 2017 2016
(Perda)/Ganho com variação cambial sobre 
 empréstimos e importações (195) 698 (243) 898 

 derivativos relativos à variação cambial 202 (710) 237 (926)
Variação cambial e derivativos, impacto líquido 7 (12) (6) (28)

Nota 27: Instrumentos Financeiros
Políticas contábeis
Ativos financeiros não derivativos
De acordo com O CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, os 
principais ativos financeiros são classificados, conforme as categorias apresentadas abaixo:
- ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado;
- empréstimos e recebíveis;
- investimentos mantidos até o vencimento;
- ativos financeiros disponíveis para venda.
Sua classificação determina seu tratamento contábil. São classificados pelo Grupo no reconhecimento 
inicial, com base no tipo de ativo e na finalidade para a qual foram adquiridos. As compras e vendas de 
ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, definida como a data em que o Grupo se 
compromete a comprar ou vender o ativo.
(i) Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado
Trata-se de ativos financeiros mantidos para negociação, ou seja, ativos adquiridos principalmente com 
a finalidade de vendê-los no curto prazo, ou ativos financeiros designados no início ao valor justo por 
meio do resultado.
São mensurados ao valor justo com as variações no valor justo reconhecidas na demonstração do 
resultado, na rubrica de receitas ou despesas financeiras.
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado incluem caixa e equivalentes 
de caixa.
(ii) Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determiná-
veis que não são cotados em um mercado ativo e que não atendem aos critérios de classificação como 
mantidos para negociação ou disponíveis para venda.
Eles são inicialmente reconhecidos pelo valor justo e são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado pelo método de juros efetivos. Para contas a receber de curto prazo sem taxa de juro espe-
cificada, o valor justo é considerado igual ao valor da fatura original.
Esses ativos são testados quanto à perda por redução ao valor recuperável quando há uma indicação 
de que seu valor recuperável pode ser menor que seu valor contábil. Se for o caso, é registrada uma 
perda por impairment.
Esta categoria inclui as contas a receber, outros empréstimos e contas a receber (registradas em “Ou-
tros ativos financeiros”) e o crédito ao consumo concedido pelas empresas de soluções financeiras.
(iii) Investimentos mantidos até o vencimento
Os investimentos mantidos até o vencimento são ativos financeiros não derivativos que não sejam 
empréstimos e contas a receber com pagamentos fixos ou determináveis e um prazo de vencimento 
fixo que o Grupo tem a intenção e a capacidade de manter até o vencimento. Eles são inicialmente 
reconhecidos pelo valor justo e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo método 
de juros efetivos.
O Grupo não detinha nenhum ativo classificado como mantido até o vencimento em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016.
(iv) Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros que não atendem aos critérios de 
classificação em nenhuma das outras três categorias. Consistem principalmente em títulos e valores 
mobiliários. Os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados pelo valor justo, sendo as 
variações no valor justo reconhecidas em “Outros resultados abrangentes”, na rubrica “Alterações no 
valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda”. Quando os ativos são vendidos, os ganhos e 
perdas acumulados no patrimônio líquido são reclassificados para a demonstração de resultado.
No entanto, em caso de queda prolongada ou significativa do valor de um instrumento de capital próprio 
ou de uma diminuição dos fluxos de caixa estimados de um instrumento de dívida, uma perda por im-
pairment é reconhecida na demonstração de resultados. Se em um período subsequente, o impairment 
diminuir, a perda por impairment anteriormente reconhecida é liberada da seguinte forma:
- para instrumentos de capital próprio (ações e outros): através de “Outros resultados abrangentes”;
- para instrumentos de dívida (obrigações, notas e outros): sempre que se verifique um aumento nos 
fluxos de caixa futuros estimados através de resultados por um montante que não exceda a perda por 
impairment previamente reconhecida.
O valor justo dos títulos e valores mobiliários foi determinado com base nas informações fornecidas pela 
ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais). 
Ativos financeiros não derivativos mantidos pelo Grupo
Os principais ativos financeiros não derivativos mantidos pelo Grupo são os seguintes:
- contas a receber (Nota 6);
- crédito ao consumidor concedido pela nossa empresa de soluções financeiras (Nota 7);
- outras contas a receber.
Passivos financeiros não derivativos
Os passivos financeiros não derivativos são inicialmente reconhecidos pelo valor justo mais os custos 
de transação e os prêmios diretamente atribuíveis à sua emissão. São posteriormente mensurados ao 
custo amortizado.
Passivos financeiros não derivativos mantidos pelo Grupo
Os principais passivos financeiros não derivativos mantidos pelo Grupo são os seguintes:
- Empréstimos: Os “Empréstimos a Longo Prazo” e os “Empréstimos de Curto Prazo” incluem obri-
gações e títulos emitidos pelo Grupo, passivos de locação financeira, outros empréstimos bancários 
descobertos e passivos financeiros relacionados com créditos securitizados para os quais o risco de 
crédito é mantido pelo Grupo (Nota 27.3);
- fornecedores (Nota 16);
- operações com cartão de crédito (Nota 7.2); 
- dividendos a pagar (Nota 20.4); e
- outras contas a pagar: as outras contas a pagar classificadas no passivo circulante correspondem 
a todas as outras contas a pagar operacionais (principalmente despesas de benefícios de pessoal 
acumuladas e valores devidos a fornecedores de ativos não circulantes) e diversas responsabilidades.
Instrumentos financeiros derivativos 
O Grupo detém instrumentos derivativos, tais como contratos a prazo e swaps para cobertura da ex-
posição ao risco de variação cambial sobre a importação de mercadorias. Estes instrumentos não são 
classificados como contabilidade de hedge.
O Grupo utiliza operações a termo de moeda (NDFs) para fixar as taxas no seu fluxo de caixa de em-
préstimos em moeda estrangeira, os quais foram designados para contabilidade de hedge. O Grupo 
designa formalmente e documenta uma relação de hedge para a qual deseja aplicar a contabilidade de 
hedge, bem como o seu objetivo e estratégia de gestão de risco estabelecidos para contratar a cober-
tura. A documentação inclui a identificação do instrumento de cobertura, o item ou operação coberto, 
a natureza do risco a ser coberto e os meios pelos quais o Grupo avaliará a eficácia de quaisquer 
alterações no valor justo no instrumento de cobertura na neutralização de qualquer variações no valor 
justo do item coberto ou fluxo de caixa atribuível ao risco a ser coberto. Espera-se que esses hedges 
sejam altamente eficazes para neutralizar a volatilidade cambial e sejam avaliados continuamente para 
determinar se elas realmente são altamente efetivas em todos os períodos das demonstrações finan-
ceiras às quais foram designadas.
Os derivativos são inicialmente reconhecidos pelo valor justo. São subsequentemente mensurados pelo 
valor justo, com os ganhos e as perdas não realizados resultantes registrados conforme explicado abaixo.
(i) Derivativos designados como instrumentos de hedge
A contabilidade de hedge é aplicada se, e somente se, as seguintes condições forem atendidas:
- no início do hedge, existe designação formal e documentação da relação de cobertura;
- a eficácia da cobertura é demonstrada no início.
Os derivativos utilizados pelo Grupo podem ser designados como hedges de fluxo de caixa.
Hedge de fluxo de caixa
Para os instrumentos designados como hedge de fluxo de caixa, a parcela da variação do valor justo 
determinada como hedge efetivo é reconhecida diretamente em “Outros resultados abrangentes” e 
acumulada no patrimônio líquido até que a transação coberta afete o lucro. A parcela ineficaz da va-
riação no valor justo é reconhecida na demonstração do resultado, na rubrica “Receitas e despesas 
financeiras”.
O Grupo utiliza termos de moeda (NDFs) para fixar taxas para a gestão do seu fluxo de caixa em em-
préstimos em moeda estrangeira e designou esses instrumentos para contabilização de hedge.
(ii) Outros instrumentos derivativos
Outros instrumentos derivativos são mensurados pelo valor justo, sendo as variações no valor justo 
reconhecidas no resultado. O Grupo detém instrumentos derivativos, tais como contratos a prazo e 
swaps para cobertura da exposição ao risco de variação cambial sobre a importação de bens. Estes 
instrumentos não são classificados para contabilidade de hedge.
Metodologia de cálculo de valor justo 
Para a mensuração do valor justo de instrumentos financeiros derivativos (NDFs), o método de fluxo 
de caixa descontado foi aplicado com base nas informações obtidas da Bloomberg. O Grupo avaliou a 
possibilidade de utilização das taxas da BM&F Bovespa; entretanto, considerando os vencimentos das 
operações em aberto na data do cenário econômico atual, a informação da BM&F Bovespa apresentou 
uma volatilidade que não refletiu os fatos, e o Grupo decidiu usar informações da Bloomberg.
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Nota 27.1. Instrumentos Financeiros por Categoria

Em 31 de dezembro de 2017

Controladora
Divisão por categoria

Ativo Passivo

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda

Valor justo por 
meio do resultado

Passivos a custo 
amortizado

Valor 
Justo

Caixa e equivalentes de caixa 3.166 3.166 - - - - 3.166
Contas a receber 704 - 704 - - - 704
Outras contas a receber
 Circulante 69 - 69 - - - 69
 Não circulante 31 - 31 - - - 31
Ativo 3.970 3.166 804 - - - 3.970
Fornecedores 6.084 - - - - 6.084 6.084
Empréstimos 
 Circulante 1.015 - - - - 1.015 1.016
 Não circulante 1.016 - - - - 1.016 1.018
Dividendos a pagar 2 2 2
Outras contas a pagar 122 - - - - 122 122
Passivo 8.239 - - - - 8.239 8.242
Em 31 de dezembro de 2016 Divisão por categoria

Ativo Passivo

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda

Valor justo por 
meio do resultado

Passivos a custo 
amortizado

Valor 
justo

Caixa e equivalente de caixa 2.042 2.042 - - - - 2.042
Contas a receber
 Circulante 555 - 555 - - - 555
Outras contas a receber
 Circulante 16 - 16 - - - 16
 Não circulante 37 - 37 - - - 37
Ativo 2.650 2.042 608 - - - 2.650
Fornecedores 5.444 - - - - 5.444 5.444
Empréstimos
 Circulante 362 - - - - 362 447
 Não circulante 2.476 - - - - 2.476 2.424
Outras contas a pagar 85 - - - - 85 85
Dividendos a pagar 1 - - - - 1 1

251 - - - 251 - 251
Passivo 8.619 - - - 251 8.368 8.652

Em 31 de dezembro de 2017

Consolidado
Divisão por categoria

Ativo Passivo

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda

Valor justo por 
meio do resultado

Passivos a custo 
amortizado

Valor 
Justo

Caixa e equivalentes de caixa  4.804 4.804 - - - - 4.804
 5 5 - - - - 5

Contas a receber  1.033 - 1.033 - - - 1.033
Crédito ao consumidor concedido pela 

 Circulante  5.265 - 5.265 - - - 5.265
 Não circulante  229 - 229 - - - 229
Outras contas a receber 
 Circulante  186 - 186 - - - 186
 Não circulante  31 - 31 - - - 31
Títulos e valores mobiliários 
 Circulante 6 - - 6 - - 6
 Não circulante 271 - - 271 - - 271
Ativo 11.830 4.809 6.744 277 - - 11.830
Fornecedores  9.410 - - - - 9.410 9.410
Operações com cartão de crédito 
 Circulante  4.032 - - - - 4.032 4.032
 Não circulante  116 - - - - 116 116
Empréstimos 
 Circulante  1.461 - - - - 1.461 1.495
 Não circulante  1.016 - - - - 1.016 1.018
Dividendos a pagar 34 34 34
Outras contas a pagar 
 Circulante  301 - - - - 301 301
 Não circulante  14 - - - - 14 14
Passivo  16.384 - - - - 16.384 16.422

Em 31 de dezembro de 2016
Divisão por categoria

Ativo Passivo

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Disponível 
para venda

Valor justo por 
meio do resultado

Passivos a custo 
amortizado

Valor 
Justo

Caixa e equivalentes de caixa 3.242 3.242 - - - - 3.242
Contas a receber 901 - 901 - - - 901
Crédito ao consumidor concedido pela 

 Circulante 4.435 - 4.435 - - - 4.435
 Não circulante 128 - 128 - - - 128
Outras contas a receber 
 Circulante 88 - 88 - - - 88
 Não circulante 82 - 82 - - - 82
Títulos e valores mobiliários 235 - - 235 - - 235
Ativo 9.111 3.242 5.634 235 - - 9.111

 Circulante 276 - - - 276 - 276
Fornecedores 8.007 - - - - 8.007 8.007
Operações com cartão de crédito
 Circulante 3.042 - - - - 3.042 3.042
 Não circulante 38 - - - - 38 38
Empréstimos 
 Circulante 645 - - - - 645 764
 Não circulante 3.394 - - - - 3.394 3.352
Dividendos a pagar
 Circulante 21 - - - - 21 21
 Não circulante 85 - - - - 85 85
Outras contas a pagar 
 Circulante 293 - - - - 293 293
 Não circulante 20 - - - - 20 20
Passivo 15.821 - - - 276 15.545 15.898

Ativos e passivos mensurados ao valor justo com base na hierarquia prevista no CPC 46 (IFRS 13) - Medição do Valor Justo
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 

Controladora Consolidado 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3  Total 

Caixa e equivalente de caixa 3.166 - 3.166 4.804 - 4.804
- - - - - 5 - 5

Títulos e valores mobiliários - -
 Circulante - - - - - 6 - 6
 Não circulante - - - - - 271 - 271
Ativo - 3.166 - 3.166 - 5.086 - 5.086
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 

Controladora Consolidado
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3  Total 

Caixa e equivalente de caixa - 2.042 - 2.042 - 3.242 - 3.242
Títulos e valores mobiliários - - - - - 235 - 235
Ativo - 2.042 - 2.042 - 3.477 - 3.477

- (251) - (251) - (276) - (276)
Passivo - (251) - (251) - (276) - (276)
Nenhum ativo ou passivo mensurado pelo valor justo foi reclassificado entre os diversos níveis entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016.
Nota 27.2. Descrição dos principais riscos financeiros aos quais estamos expostos 
Nossos principais riscos associados aos instrumentos financeiros que nós utilizamos são os riscos de liquidez, taxa de juros, moeda e crédito. Devido à sua 
especificidade e à existência de um conjunto específico de regulamentos fornecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN), os riscos financeiros decorrentes 
de nossas atividades bancárias (Banco CSF) são administrados separadamente daqueles relacionados aos segmentos de negócios de varejo e atacadão.
Nossa Tesouraria Corporativa e o Departamento Financeiro supervisionam as necessidades de liquidez e financiamento de nossos três segmentos de negó-
cios e mantêm contato com o Departamento de Tesouraria e Financeiro específico de cada um de nossos segmentos de negócios. 
Nosso Departamento de Tesouraria e Financeiro é responsável pela implementação da estratégia definida pela nossa Administração, estabelecendo e ana-
lisando a divulgação de nossas posições financeiras, monitorando os riscos financeiros decorrentes de nossos diversos segmentos de negócios, definindo e 
fiscalizando a adequada implementação das normas que regem a nossa exposição financeira.
Nota 27.3. Risco de liquidez
O risco de liquidez é o risco de o Grupo não poder liquidar seus passivos financeiros quando vencerem. Nós gerenciamos nosso risco de liquidez assegu-
rando, na medida do possível, que dispomos, em qualquer momento, de ativos líquidos disponíveis suficientes para liquidar, considerando nossas linhas de 
crédito, nossos passivos quando de sua data de vencimento, quaisquer que sejam as condições de mercado.

Segmento de Varejo e Atacadão
Os empréstimos por prazo estão detalhados no cronograma abaixo:
Circulante Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 Taxa de juros Vencimento
Moeda Local 
Notas promissórias comerciais 507 - 507 - 102% CDI 2018
Notas promissórias comerciais 508 - 508 - 102,5% CDI 2018
Moeda estrangeira -
Carrefour Finance - 8 - 8 1.94% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - 345 - 345 1.96% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - 8 - 8 2.50% p.a. + Euribor 6 months + FX 2017
Banco Société Générale - - - 283 1.70% p.a + Libor USD 6 months + FX 2017
Carrefour Finance - - - 1 3.00% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Transações Financeiras (Banco CSF S.A.) 

- - 446 - 109% CDI a.a. 2018
1.015 361 1.461 645

Não circulante Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 Taxa de juros Vencimento
Moeda Local 
Notas promissórias comerciais 508 - 508 - 103% CDI 2019
Notas promissórias comerciais 508 - 508 - 103,5% CDI 2019
Moeda estrangeira 
Carrefour Finance - 1.169 - 1.169 1.94% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - 413 - 413 1.94% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - 894 - 894 2.50% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Carrefour Finance - - - 516 3.00% p.a. + Euribor 6 months + FX 2018
Transações Financeiras (Banco CSF S.A.)

- - - 402 109% p.a. of CDI 2018
1.016 2.476 1.016 3.394

Total 2.031 2.837 2.477 4.039
Historicamente, a Companhia obtinha empréstimos centralmente com o Carrefour Finance, braço de financiamento interno do Grupo Carrefour com sede em 
Bruxelas na Bélgica. Porém, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía mais empréstimos intercompanhias (R$3.354 milhões em dezembro 
2016). Os recursos da oferta primária de ações foram usados para liquidar a dívida intercompanhia no valor de R$2.4 bilhões.
Em 13 de outubro de 2017, a Companhia emitiu notas promissórias comerciais que totalizam R$2 bilhões. Foram emitidas quatro séries de notas promissó-
rias e os recursos captados foram utilizados para liquidação das notas promissórias emitidas em janeiro de 2017, que tinham vencimento em dezembro de 
2017, e do saldo dos empréstimos em moeda estrangeira que a Companhia mantinha junto à parte relacionada Carrefour Finance (Bélgica).
Em 31 de dezembro de 2016, os empréstimos intercompanhias eram denominados em Euros, avaliados às condições de mercado. Estavam protegidos 
contra as variações cambiais por meio de compras a prazo de Euros e dólar norte americano (Forwards a termo ou NDFs) com vencimentos geralmente 
de 3 meses celebrados com bancos. Essa estrutura de hedge fazia com que o Grupo tivesse uma dívida denominada em Reais sintética com condições de 
mercado local.
Em 31 de dezembro de 2017, nenhum dos empréstimos estava sujeito a quaisquer cláusulas de covenants financeiros.
As projeções do fluxo de caixa do Grupo são monitoradas de forma contínua, para melhor ajustar os recursos disponíveis, bem como antecipar quaisquer 
eventos que possam afetar a nossa liquidez. Nós diversificamos nossas fontes de financiamento, através da contratação de empréstimos e da venda de 
recebíveis, junto a instituições financeiras.
Em 31 de dezembro de 2017, nosso saldo de equivalentes de caixa e valores mobiliários atuais totalizaram R$5.082 milhões (2016: R$3.477 milhões). 
O prazo de vencimento dos passivos financeiros do Grupo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 é o seguinte:
Em 31 de dezembro de 2017 Controladora

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor do 
contrato

Dentro de  
1 ano

1 a 2 
anos

2 a 5 
anos

Fornecedores 6.084 6.084 6.084 - -
Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 122 122 122 - -
Empréstimos e operações de cartão de crédito (circulante e não circulante) 2.031 2.147 1.045 1.102 -
Total do passivo 8.236 8.353 7.251 1.102 -
Em 31 de dezembro de 2016 Controladora

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor do 
contrato

Dentro de 
 1 ano

1 a 2 
anos

2 a 5 
anos

Fornecedores 5.444 5.444 5.444 - -
Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 85 85 85 - -
Empréstimos e operações de cartão de crédito (circulante e não circulante) 2.838 2.910 415 2.495 -

251 251 251 - -
Total do passivo 8.618 8.690 6.195 2.495 -
Em 31 de dezembro de 2017 Consolidado

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor do 
contrato

Dentro de 
1 ano

1 a 2 
anos

2 a 5 
anos

Fornecedores 9.410 9.464 9.464 - -
Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 315 315 301 14 -
Empréstimos e operações de cartão de crédito (circulante e não circulante) 6.625 6.741 5.639 1.102 -
Dividendos a pagar (circulante e não circulante) 34 34 34 - -
Total do passivo 16.384 16.554 15.438 1.116 -
 Em 31 de dezembro de 2016 Consolidado

(Em milhões de reais - R$)
Valor 

contábil
Valor do 
contrato

Dentro de 
1 ano

1 a 2 
anos

2 a 5 
anos

Fornecedores 8.007 8.007 8.007 - -
Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 313 313 293 20 -
Empréstimos e operações de cartão de crédito (circulante e não circulante) 7.119 7.217 3.759 3.458 -
Dividendos a pagar (circulante e não circulante) 106 106 20 42 43

276 276 276 - -
Total do passivo 15.821 15.919 12.355 3.520 43
Segmento Soluções Financeiras
O risco de liquidez do Banco CSF é monitorado dentro de uma estratégia de liquidez aprovada pela Administração. 
A situação de refinanciamento do Banco CSF é avaliada com base em normas internas, indicadores e regulamentações.
Os objetivos de gestão do risco de liquidez são:
• assegurar que as necessidades de refinanciamento sejam satisfeitas, com base em avaliações mensais dos excedentes ou insuficiências de caixa proje-
tados durante um período de três anos, comparando as previsões estáticas das facilidades de financiamento comprometidas com as previsões dinâmicas 
de empréstimos;
• cumprir com as regras do BACEN, aumentando os índices de cobertura de liquidez, através de um processo que visa proporcionar uma melhoria sustentá-
vel da qualidade dos ativos investindo em um fundo especial qualificado para inclusão no cálculo do índice e alongamento do vencimento dos passivos afim 
de melhorar o financiamento estável líquido; e
• diversificar as fontes de refinanciamento para incluir linhas de crédito bancário, questões do mercado monetário e emissões de letra financeira.
Parte da estratégia administrativa de liquidez do Banco CSF consiste em investir em títulos públicos, altamente líquidos, oferecendo um retorno satisfatório 
e disponível para venda, se necessário. Em 31 de dezembro de 2017, o Banco CSF detém R$277 milhões de títulos públicos (R$235 milhões em 31 de 
dezembro de 2016). O Banco CSF também detém uma linha de crédito não utilizada de R$170 milhões (R$170 milhões em 31 de dezembro de 2016).  
O Banco CSF considera a posição de liquidez como sólida.
Nota 27.4. Conciliação dos passivos resultantes das atividades de financiamento 

Controladora Consolidado

(Em milhões de reais - R$)
Empréstimos e 

Instrumentos 
derivativos  

(ativos)/passivos Total
Empréstimos e 

Instrumentos 
derivativos  

(ativos)/passivos Total
Saldo em 1 de janeiro de 2017 2.838 251 3.089 4.039 276 4.315
 Captação de empréstimos 2.750 - 2.750 2.750 - 2.750
 Liquidação de instrumentos derivativos - (251) (251) - (290) (290)
 Amortização de empréstimos (3.773) - (3.773) (4.601) - (4.601)
 Juros pagos sobre empréstimos (98) - (98) (126) - (126)

(1.121) (251) (1.372) (1.977) (290) (2.267)
 Despesas com juros incorridos 31 - 31 31 14 45
 (Ganho)/perda sobre as variações nas taxas de câmbio 284 - 284 384 (5) 379
Total variações não caixa 315 - 315 415 9 424
Saldo em 31 de dezembro de 2017 2.031 - 2.031 2.477 (5) 2.472
Nota 27.5. Risco de taxa de juros
O Grupo possui ativos e passivos financeiros expostos ao risco de variação das taxas de juros. Uma análise de sensibilidade foi desenvolvida considerando 
a exposição à variação do CDI. A análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros sujeitos à sensibilidade da taxa de juros está apresentada 
conforme segue:
Em 31 de dezembro de 2017

Controladora
(Em milhões de reais - R$) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
2.614 (17) (42) (83) 17 42 83

Empréstimos (2.031) 13 32 65 (13) (32) (65)
Exposição líquida 583 (4) (10) (18) 4 10 18

Consolidado
(Em milhões de reais - R$) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
4.034 (25) (63) (125) 25 63 125

Títulos mobiliários 277 (2) (4) (9) 2 4 9
Empréstimos (2.477) 15 38 77 (15) (38) (77)
Exposição líquida 1.834 (11) (28) (56) 11 28 56
Em 31 de dezembro de 2016

Controladora
(Em milhões de reais - R$) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
1.609 (22) (55) (110) 22 55 110

Empréstimos (2.837) 39 97 193 (39) (97) (193)
Exposição líquida (1.228) 17 42 83 (17) (42) (83)

Consolidado
(Em milhões de reais - R$) Exposição Baixo Alto

10% 25% 50% 10% 25% 50%
2.607 (36) (89) (178) 36 89 178

Títulos mobiliários 235 (3) (8) (16) 3 8 16
Empréstimos (4.039) 61 152 304 (61) (152) (304)
Dividendos a pagar (106) 1 4 7 (1) (4) (7)
Exposição líquida (1.303) 23 59 117 (23) (59) (117)
Exclusivamente para fins de análise de sensibilidade, a Administração considerou uma diminuição e um aumento da taxa de juros do CDI de 10%, 25% e 
50%, respectivamente, no risco variável até a data de vencimento de tais instrumentos financeiros. 
A Companhia não possuía mais empréstimos denominados em moeda estrangeira ao fim de dezembro de 2017.
Nota 27.6. Risco de câmbio 
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo não possuía mais empréstimos em moeda estrangeira, e consequentemente, não possuía mais os correspondentes 
instrumentos derivativos. 
Em 31 de dezembro 2016, o Grupo estava principalmente financiado por meio de empréstimos intercompanhias, denominados em moeda estrangeira 
(Euros). A estrutura de financiamento do Grupo não era sensível a flutuação da taxa de câmbio, uma vez que a sua exposição a empréstimos em moeda 
estrangeira estava totalmente coberta por instrumentos derivativos. Os instrumentos financeiros expostos ao risco cambial e seus correspondentes instru-
mentos de hedge são apresentados no cronograma abaixo:

Controladora e Consolidado - 31/12/2016
Objeto de hedge Instrumento de hedge

Contraparte Moeda Data de início Vencimento
Nocional em 

milhões
Taxa de fechamento do 

contrato Contraparte Natureza Data de início Vencimento
Nocional em 

milhões
Taxa de fechamento do 

contrato
Taxa 

Termo
Carrefour Finance Euros 21/01/2015 24/07/2018 240 3,0105 Citibank NDF 20/07/2016 24/01/2017 121 3,5899 3,8227

BNP NDF 20/07/2016 24/01/2017 121 3,5899 3,8218
Carrefour Finance Euros 10/03/2015 09/03/2018 100 3,3609 Itaú NDF 06/09/2016 10/03/2017 101 3,6466 3,8808
Carrefour Finance Euros 28/04/2015 27/04/2018 120 3,1626 ING NDF 21/12/2016 28/04/2017 121 3,5230 3,6693
Carrefour Finance Euros 16/12/2015 18/12/2017 100 4,3029 Bradesco NDF 16/12/2016 16/06/2017 101 3,5222 3,7293
Carrefour Finance Euros 02/02/2016 05/02/2018 135 4,3588 ING NDF 02/08/2016 02/02/2017 137 3,6470 3,8869
Carrefour Finance Euros 18/08/2016 22/08/2018 125 3,6512 CACIB NDF 18/08/2016 21/02/2017 127 3,6512 3,8913
Carrefour Finance Euros 25/04/2016 04/05/2018 150 3,9894 JP Morgan NDF 19/12/2016 25/05/2017 152 3,5230 3,7074
Total em Euros(€) 970 Total em Euros(€) 981
Société Générale US Dólar 18/08/2015 18/08/2017 86 3,4966 Société Générale NDF 16/08/2016 21/02/2017 87 3,1749 3,3566
 Total em Dólar ($) 86 Total em Dólar ($) 87

Nós também contamos com transações de importação denominadas em Euros e Dólares para as quais existem NDFs ou swaps. Os fornecedores a pagar 
(importações) denominados em moeda estrangeira eram de R$265 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$132 milhões em 31 de dezembro de 2016). 
Nota 27.7. Risco de crédito
A exposição estimada do Grupo ao risco de crédito está apresentada abaixo:

Controladora Consolidado
(Em milhões de reais - R$)  31/12/2017 30/12/2016 31/12/2017 30/12/2016
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio do resultado 3.166 2.042 4.804  3.242 
Contas a receber 
Circulante Recebíveis 671 555 1.033  901 

Circulante Empréstimos - - 5.265  4.435 
Não circulante Empréstimos e recebíveis - - 229  128 

Títulos e valores mobiliários 
Circulante Disponível para venda - - 6  - 
Não circulante Disponível para venda - - 271  235 

Outras contas a receber 
Circulante Empréstimos e recebíveis 76 22 221  111 
Não circulante Empréstimos e recebíveis 31 37 31  82 

Valor justo por meio do resultado - - 5  - 
Exposição máxima ao risco de crédito  3.944 2.656 11.865 9.134
Segmento de Varejo e Atacadão
Contas a receber
As contas a receber correspondem principalmente a valores a receber de clientes (para produtos entregues e cartões de crédito), fornecedores (principal-
mente descontos) e inquilinos de unidades de shopping centers (aluguel). As perdas por impairment são reconhecidas quando necessário, com base na 
estimativa da capacidade do devedor de pagar o montante devido e a idade do crédito a receber.
Em 31 de dezembro de 2017, as contas a receber líquidas de provisão para créditos de liquidação duvidosa (excluindo recebíveis de fornecedores) totaliza-
ram R$704 milhões na Controladora e R$1.033 milhões no Consolidado.
Análise de contas a receber devidas e vencidas

(Em milhões de reais - R$)
Controladora Consolidado

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Vencido
Até 14 dias 11 - 11 -
14-90 dias 3 11 16 19
91-180 dias 1 2 50 3
Acima de 180 dias 12 11 18 26
Total vencidos 27 24 95 48
Total a vencer 719 544 963 890
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (15) (13) (25) (37)
Total de Contas a receber 704 555 1.033 901
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada quando evidências mostram que uma perda pode ter impacto em fluxos de caixa futuros que 
possam ser estimados de forma confiável.

Investimentos (equivalentes de caixa e outros ativos financeiros correntes)
O risco de crédito decorre da possibilidade de não recebermos os valores registrados em investimentos correntes, em contas a receber, títulos e valores mo-
biliários, instrumentos financeiros derivativos e outras contas a receber. Para minimizar possíveis perdas com inadimplência de suas contrapartes, o Grupo 
adota políticas de gestão rigorosas, incluindo a análise da contraparte e as regras de diversificação.
No que diz respeito ao risco de crédito relativo aos títulos e valores mobiliários, nossa Administração entende que este é limitado, uma vez que as instituições 
financeiras envolvidas receberam elevadas notas das agências de risco de crédito.
Segmento de soluções financeiras
Gestão de risco de crédito
Para proteger-se do risco de inadimplência dos clientes, o Banco CSF utiliza-se de sistemas e processos para checar a qualidade e capacidade de paga-
mento de seus clientes. Esses sistemas e processos incluem, mas não se limitam às seguintes funções:
• Ferramentas de tomada de decisão como por exemplo softwares de análise de crédito, ferramentas de simulação de receitas e despesas e procedimentos 
de checagem de histórico de crédito;
• Bases de dados de indagação de histórico positivo e negativo de crédito, quando existente; 
• Gestão ativa da base de clientes existente (ex.: aumento e redução de linha de crédito, autorizações, vendas combinadas, etc.); 
• Gestão ativa de processos de recebimento;
• Monitoramento de risco de crédito e sistemas de controle; e
• O Departamento de Risco de Crédito é responsável por todos esses procedimentos, e o Conselho Diretor recebe cópias de todos os relatórios emitidos 
pelo Comitê de Gestão de Risco de Crédito.
Provisões para inadimplência de empréstimos ao consumidor 
Os empréstimos ao consumidor são classificados como vencidos quando nós acreditamos que exista um risco significativo de que a totalidade ou parte do 
montante vencido não seja recuperada (por exemplo, devido ao saldo vencido ou procedimentos de litígio). 
Modelos de provisão são desenvolvidos de acordo com o CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e observa também a 
regulamentação bancária brasileira, de acordo com um processo de duas etapas:
• Classificação dos empréstimos vencidos em categorias de acordo com as características de cada carteira de empréstimos; 
• Avaliação do comportamento histórico de inadimplência e taxas padrão de cada carteira de empréstimos;
• Modelagem de perda dada a inadimplência e taxas de recuperação de perdas baseadas em dados históricos; e
• Calcular a provisão para créditos de liquidação duvidosa de acordo com as perdas estimadas em cada carteira de empréstimos na data das demonstrações 
financeiras. 
Análises do crédito ao consumidor concedido pela empresa de soluções financeiras vencido e a vencer estão apresentadas no quadro abaixo:

(Em milhões de reais - R$)
Consolidado

31/12/2017 31/12/2016
Vencidos
 Até 14 dias 73 59
 14-90 dias 195 217
 91-180 dias 211 252
 Após 180 dias 405 483
Total vencidos 884 1.011
A vencer
 Até 90 dias 3.541 3.008
 91 - 360 dias 1.625 1.229
 Após 360 dias 238 182
 Total a vencer 5.404 4.419
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (794) (867)
 Total 5.494 4.563
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Nota 27.8. Transações com instrumentos financeiros derivativos
1 - Swap
O Grupo contratou operações financeiras de swap para proteção contra o impacto da variação cambial na importação de bens em moeda estrangeira, em que a variação cambial e as taxas de juros fixas foram 
trocadas por encargos financeiros atrelados à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
2 - Termos de moeda (NDF)
O Grupo possui instrumentos financeiros derivativos relacionados a termos de moeda (NDFs), para a gestão de seu fluxo de caixa na importação de bens.
3 - Contabilidade de hedge de fluxo de caixa
Para o exercício findo 31 de dezembro de 2016, O Grupo utilizava instrumentos financeiros derivativos relacionados a NDFs para proteger sua exposição à flutuação de moeda estrangeira e designou esses 
instrumentos financeiros para contabilidade de hedge de fluxo de caixa.
Para a mensuração do valor justo de instrumentos financeiros derivativos (NDFs), o método de fluxo de caixa descontado foi aplicado com base nas informações obtidas da Bloomberg.
Aos 31 de dezembro 2017, a o Grupo não possuía mais instrumentos financeiros para contabilidade de hedge de fluxo de caixa após a quitação de seus empréstimos em moeda estrangeira (veja nota 3)

Controladora
Instrumento de hedge em 31/12/2016

Contraparte Natureza Início Vencimento Nocional em milhões
Taxa de fechamento  

do contrato Taxa Termo
MTM milhões  

de reais
Citibank NDF 20/07/2016 24/01/2017 121,1 3,590 3,823 (43)
BNP NDF 20/07/2016 24/01/2017 121,1 3,590 3,822 (43)
Itaú NDF 06/09/2016 10/03/2017 100,9 3,647 3,881 (37)
ING NDF 19/12/2016 28/04/2017 120,9 3,523 3,669 (12)
Bradesco NDF 14/12/2016 16/06/2017 100,8 3,522 3,729 (11)
ING NDF 08/02/2016 02/08/2017 136,6 3,647 3,887 (56)
CACIB NDF 18/08/2016 21/02/2017 126,5 3,651 3,891 (49)

Total em Euros (€) 827,9 Passivo (251)

Consolidado
Instrumento de hedge em 31/12/2017

Importações Natureza Início Vencimento Nocional em milhões
Taxa de fechamento  

do contrato Taxa Termo
MTM milhões  

de reais

Euro NDF De 25/04/2017 a 18/12/2017
De 02/02/2018 a 

26/03/2018 7,43
Média
3,7822 Média 3,8940 1

Dólar NDF De 20/02/2017 a 18/12/2017
De 02/01/2018 a 

18/10/2018 73,94
Média
3,2007 Média 3,2876 4

Ativo 5

Consolidado
Instrumento de hedge em 31/12/2016

Contraparte Natureza Início Vencimento Nocional em milhões
Taxa de fechamento  

do contrato Taxa Termo
MTM milhões  

de reais
Citibank NDF 20/07/2016 24/01/2017 121,1 3,5899 3,8227 (43)
BNP NDF 20/07/2016 24/01/2017 121,1 3,5899 3,8218 (43)
Itaú NDF 06/09/2016 10/03/2017 100,9 3,6466 3,8808 (37)
ING NDF 21/12/2016 28/04/2017 120,9 3,5230 3,6693 (12)
Bradesco NDF 16/12/2016 16/06/2017 100,8 3,5222 3,7293 (11)
ING NDF 02/08/2016 02/02/2017 136,6 3,6470 3,8869 (56)
CACIB NDF 18/08/2016 21/02/2017 126,5 3,6512 3,8913 (50)
JP Morgan NDF 19/12/2016 25/05/2017 152,1 3,5230 3,7074 (16)

Total em Euros (€) 981,0 (268)
Société Générale NDF 16/08/2016 21/02/2017 87,3 3,1749 3,3566 (5)

Total em US$ Dólar ($) 87,3 (5)
Importações

Euro NDF De 30/09/2016 a 28/12/2016
De 03/01/2017 a 

28/07/2017 3,9
Média
3,5270

Média
3,6478 (1)

Dólar NDF De 29/01/2016 a 28/12/2016
De 04/01/2017 a 

04/10/2017 36,4
Média
3,3194

Média
3,4897 (2)

(3)
Total passivo (276)

4 - Contabilidade de hedge com impacto no patrimônio líquido
Os contratos designados para contabilidade de hedge com impacto no patrimônio líquido são apresentados, conforme quadros abaixo:

Controladora e Consolidado
Ajuste líquido no PL*

Derivativos Contraparte Valor Principal (nocional) em milhões Taxa Termo Vencimento 2017 2016
Controladora
NDF Credit Agricole EUR 126 R$ 3,8913 21/02/2017 - (1)
NDF ING Bank EUR 137 R$ 3,8869 02/02/2017 - (1)
NDF Itaú BBA EUR 101 R$ 3,8808 10/03/2017 - (2)

- (4)
Controladas
NDF JP Morgan EUR 150 R$ 3,7074 25/05/2017 - (1)

Total - (5)
(*) Saldo líquido do imposto de renda e da contribuição social.
Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo não possuía mais contrato de NDF contabilizados como hedge com impacto no patrimônio líquido. Os contratos do ano foram liquidados juntos com os empréstimos em 
moeda estrangeira (veja nota 3).
O Grupo não possui instrumentos financeiros derivativos que exigem depósito de margem em garantia. Os contratos de derivativos não possuem cláusulas penais caso o Grupo decida pelo seu cancelamento.

Nota 28: Partes Relacionadas

O acionista controlador direto da Companhia é o Carrefour Nederland BV, sediado na Holanda e seu acionista controlador em última instância é o Carrefour S.A., sediado na França.
As transações entre partes relacionadas compreendem principalmente operações comerciais para compra e venda de mercadorias, despesas com pessoal, empréstimos, acordos de compartilhamento de custos 
e serviços de tecnologia da informação. Os saldos de contas a receber e contas a pagar referentes às transações com partes relacionadas são os seguintes:
• Contas a receber – Verbas comerciais a receber – estes valores referem-se principalmente a bonificações comerciais remetidas pelo Carrefour World Trade (“CWT”) para a Companhia e para o CCI, baseados 
no atendimento de condições e compromissos comerciais estabelecidos no contrato global negociado pela CWT com fornecedores, cujo objetivo é gerar sinergias com as empresas do Grupo Carrefour por meio 
da adoção de uma estratégia de alinhamento na seleção de fornecedores;
• Fornecedores e outras contas a pagar - estes valores referem-se à compra de mercadorias e produtos e/ou prestação de serviços diretamente relacionados com as suas atividades operacionais;
• Empréstimos - estes montantes referem-se a contratos de empréstimo concedidos pelo Carrefour Finance, conforme indicado na Nota 27.3;
• Remuneração da Administração - os valores e divulgações referentes à remuneração do pessoal-chave da administração estão apresentados na Nota 31.2;
• Acordo de compartilhamento de gastos - correspondem a serviços prestados pela sede do Carrefour na França, prestados para o Grupo;

• Correspondente de Serviços Bancários - Atacadão e CCI atuam como correspondentes bancários do Banco CSF, oferecendo soluções financeiras para os clientes em suas lojas, sendo remunerados como 
tal pelo Banco CSF; e
• Com relação ao acordo de licenciamento de marca, o Carrefour S.A. concedeu ao CCI o direito de utilizar suas marcas e logos com o nome Carrefour por uma taxa que depende do percentual de vendas e de 
certos parâmetros a serem atingidos, após a dedução das despesas de publicidade. Nenhum valor foi faturado no ano passado. 
 
Transações na demonstração do balanço
As transações com partes relacionadas registradas na demonstração do balanço nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as seguintes:

Controladora 31 de dezembro de 2017
Ativo Passivo

Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Circulante Não
Caixa e equivalentes de caixas Contas a receber Outras contas a receber Total Dividendos Receita Diferida Outras contas a pagar Receita Diferida Total

Controladoras
Carrefour S.A. - - - - - - 27 - 27
Carrefour Nederlands BV - - - - 1 - - - 1
Controladas
Banco CSF S.A. 35 - 6 41 - 26 21 351 398
Carrefour Indústria e Comércio S.A. - - - - - - 5 - 5
Coligadas
Carrefour World Trade - 77 - 77 - - - - -
Carrefour Systèmes d”Information - - - - - - 14 - 14
Outras partes relacionadas
Cooperativa Atacadão - - - - - - 5 - 5
Total 35 77 6 118 1 26 72 351 450

Controladora
31 de dezembro de 2016

Ativo Passivo
Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Não Circulante

Caixa e equivalentes de 
caixas

Contas a 
receber

Outras contas a 
receber Total Empréstimos Dividendos

Receita 
Diferida

Outras contas a 
pagar Empréstimos

Receita 
Diferida Total

Controladora
Carrefour S.A. - - - - - - 24 - - 24
Carrefour Nederlands BV - - - - 1 - - - - 1
Controladas
Banco CSF S.A. 4 - 4 - - 26 - - 378 404
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. - - 1 1 - - - 5 - - 5
Coligadas
Carrefour World Trade - 38 38 - - - - - - -

- - - - - - 9 - - 9
Carrefour Finance - - - 362 - - - 2.476 - 2.838
Outras partes relacionadas
Cooperativa Atacadão - -  - - - - 5 - - 5
Total 4 38 1 43 362 1 26 43 2.476 378 3.286

Consolidado 31 de dezembro de 2017
Ativo Passivo

Ativo Circulante Passivo Circulante
Contas a receber Outras contas a receber Total Fornecedores Dividendos Receita diferida Outras contas a pagar Total

Controladoras
Carrefour S.A. - 4 4 - - - 26 26
Carrefour Nederlands BV - - - - 1 - - 1
Coligadas
Carrefour Management - 1 1 - - - - -

- 10 10 - - - 66 66
Carrefour Import S.A. - - - 55 - - 48 103
Carrefour Argentina - - - 2 - - - 2
Carrefour World Trade 108 - 108 - - - - -
Carrefour Hong Kong - 1 1 - - - - -
Socomo S.A. - - - 1 - - - 1
Total 108 16 124 58 1 - 140 199

Consolidado 31 de dezembro de 2016
Ativo Passivo

Ativo Circulante Ativo Não Circulante Passivo Circulante Passivo Não Circulante
Contas a 

receber
Outras Contas a 

receber
Outras Contas a 

receber Total Fornecedores Dividendos Empréstimos
Outras contas a 

pagar Empréstimos Total
Controladoras
Carrefour S.A. - - 4 4 - - - 67 - 67
Carrefour Nederlands BV - - - - - 1 - - - 1
Coligadas
Carrefour Management - - 1 1 - - - - - -

- - 9 9 - - - 47 - 47
Carrefour Import S.A. - - - - 35 - - - - 35
Carrefour Marchandises Internationales - 2 - 2 - - - - - -
Carrefour Argentina - - - - 10 - - - - 10
Carrefour World Trade 63 - - 63 - - - - - -
Carrefour Finance - - - - - - 362 - 2.992 3.354
Sociedad Compras Modernas - - - - 1 - - - - 1
Outras partes relacionadas 
Cooperativa Atacadão - - - - - - - 5 - 5
Total 63 2 14 79 46 1 362 119 2.992 3.520
Transações na demonstração do resultado
As transações com partes relacionadas registradas na demonstração do resultado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as seguintes:

Controladora 31 de dezembro de 2017

Vendas
Outras 

Receitas
Desconto 
comercial

Despesas de 
Aluguel

Despesa com 
pessoal

Tarifa de 
utilização

Repasse de 
despesas

Outras receitas e 
despesas

Resultado 
Total

Controladoras
Carrefour S.A. - - - - - - (25) - - (25)
Controladas
Carrefour Comércio e Indústria Ltda 4 - - (22) (37) - - - - (55)
Banco CSF S.A. - 51 - - - (6) - 26 - 71
Coligadas

- - - - - - (13) - - (13)
Carrefour World Trade - - 83 - - - - - - 83
Carrefour Finance - - - - - - - - (35) (35)
Total 4 51 83 (22) (37) (6) (38) 26 (35) 26

Controladora 31 de dezembro de 2016

Outras Receitas
Desconto 
comercial

Despesas de 
Aluguel

Despesa com 
pessoal

Tarifa de 
utilização

Repasse de 
despesas

Outras receitas 
e despesas

Resultado 
Total

Controladoras
Carrefour S.A. - - - - - (14) - - (14)
Controladas
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 2 - (11) (21) - - - - (30)
Banco CSF S.A. 9 - - - 1 - (27) - (17)
Coligadas

- - - - - (7) - - (7)
Carrefour World Trade - 47 - - - - - - 47
Carrefour Finance - - - - - - - (50) (50)
Total 11 47 (11) (21) 1 (21) (27) (50) (71)

Consolidado
31 de dezembro de 2017

Descontos 
comerciais

Repasse de 
despesas Compras

Despesa 
Financeiras Total

Controladora
Carrefour S.A. - (57) - - (57)
Coligadas 
Carrefour Import S.A. - - (148) - (148)
Carrefour World Trade 119 - - - 119
Carrefour Finance - - - (44) (44)
Maison Joaness Boubée - - (1) - (1)
Sociedad Compras Modernas - - (4) - (4)

- (52) - - (52)
Carrefour Argentina - - (13) - (13)
Total 119 (109) (166) (44) (200)

31 de dezembro de 2016
Descontos 
comerciais

Repasse de 
despesas Compras

Despesa 
Financeiras Total

Carrefour S.A. - (33) - - (33)
Coligadas 
Carrefour Import S.A. - - (124) - (124)
Carrefour World Trade 71 - - - 71
Carrefour Finance - - - (61) (61)
Sociedad Compras Modernas - - (6) - (6)

- (38) - - (38)
Carrefour Argentina - - (7) - (7)
Total 71 (71) (137) (61) (198)

Nota 29: Informações por Segmentos
Políticas contábeis
O CPC 22 (IFRS 8) - Informações por Segmento requer a divulgação de informações sobre os segmen-
tos operacionais de uma entidade derivadas do sistema de relatórios internos e usadas pelo principal to-
mador de decisões operacionais da entidade para tomar decisões sobre os recursos a serem alocados 
aos segmentos e avaliar seu desempenho. Os segmentos operacionais do Grupo são os segmentos de 

de Administração do Grupo, que é o principal tomador de decisões operacionais na concepção do CPC 
22 (IFRS 8).
As operações de cada um dos segmentos do Grupo são as seguintes:
(i) Varejo, que compreende as operações dos formatos de hipermercados, supermercados e lojas de 
conveniência da marca Carrefour, bem como farmácias. postos de gasolina e plataforma de comércio 
eletrônico para a venda de produtos não-alimentícios;
(ii) Atacadão, que compreende as operações das lojas de atacado e atacado de autosserviço que ope-
ram sob a marca Atacadão; e

clientes.
O Grupo não possui outros segmentos além dos três reportados anteriormente.
Nós também incorremos em centro de serviços compartilhados em relação às nossas funções centrais 
e sede. Estes custos compõem (i) o custo das entidades holding (ii) determinadas despesas incorridas 
em relação a determinadas funções de apoio que são atribuídas aos vários segmentos proporcional-

de qualquer segmento.
-

mente, “Atacadão” que podem ser utilizados nas lojas do Grupo e em outros locais, bem como crédito ao 

uma vez que estas constituem a principal atividade do segmento. O custo de captação de capital do 

nos segmentos de Varejo e Atacadão.
As despesas de capital por segmento correspondem a aquisições de bens do imobilizado e ativos 
intangíveis.
Outros ativos do segmento correspondem a (i) capital de giro, composto por contas a receber, estoques 

-
nanceiras e (iii) outro capital de giro, incluindo outras contas a receber e a pagar, despesas antecipadas 
e receitas diferidas, impostos a recuperar e a recolher. 
Substancialmente todas as receitas do Grupo derivam da operação no Brasil. O Grupo não possui ativos 
não circulantes relevantes localizados fora do Brasil.
Nota 29.1. Resultado por segmento

Consolidado

31 de dezembro de 2017 (em milhões de R$) Total Varejo Atacadão
Soluções Funções 

Corporativas
Vendas líquidas 47.768 16.784 30.984 - -
Outras receitas 2.512 376 96 2.040 -
Receita operacional líquida 50.280 17.160 31.080 2.040 -
Custo das mercadorias vendidas, dos 
 serviços prestados e das operações 

(40.023) (12.833) (26.435) (755) -
Lucro bruto 10.257 4.327 4.645 1.285 -
Vendas, gerais e administrativas (6.765) (3.404) (2.524) (728) (109)
Depreciação e amortização (657) (375) (266) (16) -
Outras receitas (despesas) 269 (159) 485 (57) -
Lucro (prejuízo) antes das despesas 

3.104 389 2.340 484 (109)
(660) - - - -

Lucro antes do imposto de renda e 
 da contribuição social 2.444 - - - -
Lucro líquido do período 1.713 - - -
Aquisição de ativo imobilizado e 
 intangível (capex) 1.808 607 1.145 56 -

Consolidado

31 de dezembro de 2016 (em milhões de R$) Total Varejo Atacadão 
Soluções  Funções 

Corporativas 
Vendas líquidas 44.957 16.220 28.737 - -
Outras receitas 2.577 355 55 2.167 -
Receita operacional líquida 47.534 16.575 28.792 2.167 -
Custo das mercadorias vendidas, dos 
 serviços prestados e das operações 

(38.033) (12.367) (24.797) (869) -
Lucro bruto 9.501 4.208 3.995 1.298 -
Vendas, gerais e administrativas (6.134) (3.164) (2.268) (606) (96)
Depreciação e amortização (574) (343) (219) (12) -
Resultado de equivalência patrimonial (1) (1) - - -
Outras receitas (despesas) (137) (111) (27) 1  
Lucro (prejuízo) antes das despesas 

2.655 589 1.481 681 (96)
(781) - - - -

Lucro antes do imposto de renda e 
 da contribuição social 1.874 - - - -
Lucro líquido do período 1.363 - - - -
Aquisição de ativo imobilizado e 
 intangível (capex) 1.786 726 1.008 52 -
Nota 29.2. Ativos e passivos por segmento
Consolidado 
Em 31 de dezembro de 2017
 (Em milhões de reais - R$) Total Varejo Atacadão

Soluções 
Financeiras

Soluções 
Globais

Ativo
Ágio 1.823 433 1.390 -
Outros ativos intangíveis 413 292 14 107 -
Imobilizado 9.597 3.645 5.924 28 -
Propriedades para investimento 422 422 - - -
Outros ativos do segmento 13.928 3.542 4.103 6.284 -
Total do ativo por segmento 26.183 8.334 11.431 6.419 -
Ativos não alocados 7.695 - - - -
Total do ativo 33.878 - - - -
Passivo (excluindo o patrimônio líquido)
Passivo por segmento 14.556 3.702 6.452 4.336 66
Passivos não alocados 6.182 - - - -
Total do passivo 20.738 - - - -
Consolidado 
Em 31 de dezembro 2016 
 (Em milhões de reais - R$) Total Varejo Atacadão

Soluções 
Financeiras

Soluções 
Globais

Ativo
Ágio 1.823 433 1.390 - -
Outros ativos intangíveis 343 251 11 81 -
Imobilizado 8.941 3.852 5.075 14 -
Propriedades para investimento 89 89 - - -
Outros ativos do segmento 11.477 2.943 3.913 4.621 -
Total do ativo por segmento 22.673 7.568 10.389 4.716 -
Ativos não alocados 5.655 - - - -
Total do ativo 28.328 - - - -
Passivo (excluindo o patrimônio líquido)
Passivo por segmento 12.445 3.035 5.876 3.467 67
Passivos não alocados 7.434 - - - -
Total do passivo 19.879 - - - -

Nota 30: Pagamento Baseado em Ações
Políticas contábeis
No primeiro trimestre de 2017, a Companhia desenvolveu um plano de opções de compra de ações. 
Neste plano de pagamento baseado em ações, as opções são liquidadas em caixa somente em caso 
de não ocorrência de evento contingente (IPO antes de 1º de janeiro de 2020). O Grupo considera que 

como liquidado em ações. 
O custo reconhecido como despesa com benefícios a empregados corresponde i) ao valor justo dos 

das características e termos do plano) e ii) ao valor do imposto de renda retido na fonte a ser pago pelo 
Grupo em nome dos empregados e os encargos sociais. 
Como o plano é liquidado com instrumentos patrimoniais, o benefício representado pelo valor justo das 
opções de compra de ações é registrado como despesa com benefícios a empregados com um aumen-
to correspondente no patrimônio líquido de acordo com o CPC 10 (IFRS 2) - Pagamento Baseado em 
Ações durante o período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito dos prêmios. 
O valor do imposto de renda retido na fonte e os encargos sociais correspondentes são registrados 
como um aumento no passivo (parcela do plano tratada com plano liquidado em caixa). O valor justo 

na data de outorga.
Condições de desempenho que não são baseadas em condições de mercado (non-market vesting 
conditions) não são consideradas na estimativa do valor justo das opções de compra de ações na data 
da mensuração. No entanto, são considerados na estimativa do número esperado de instrumentos 
patrimoniais que irão proporcionar a aquisição de direito, atualizado a cada período baseado na taxa de 
realização esperado para as condições de desempenho que não são de mercado.
O custo calculado conforme acima descrito é reconhecido em linha reta ao longo do período de aquisi-
ção de direito (vesting period). 
Detalhes do plano de opções de compra de ações definido para diretoria e funcionários selecionados 
são apresentados a seguir: 
Nota 30.1. Plano de opções de compra de ações
(a) Descrição dos Planos de opções de compra de ações
(i) Primeiro plano de opções aprovado (“Plano Pré-IPO”)
O primeiro plano de opções de compra de ações foi aprovado na Assembleia Geral de acionistas em 
21 de março de 2017. O objetivo principal deste plano, implementado de acordo com a Lei 6.404, de 
15/12/1976, é reter um grupo de executivos-chave para o planejamento e a execução da oferta pública 
inicial (IPO), e obter um alinhamento de seus interesses com o interesse dos acionistas. Os executivos 
elegíveis são nomeados pelo Conselho de administração, e são empregados do Grupo. O plano é 
gerido pelo Conselho de administração, de acordo com as regras do plano aprovadas formalmente.  
O Conselho de administração tem a capacidade de, a qualquer momento: (i) modificar ou encerrar o 
plano e (ii) estabelecer as regras aplicáveis as situações não tratadas no plano, desde que não altere 
ou afete negativamente, sem consentimento do beneficiário, quaisquer direitos ou obrigações estabele-
cidas em quaisquer contratos relacionados ao plano.
Os termos e condições deste plano são regulamentados em um contrato individual com cada executivo 
elegível. Este contrato, de acordo com as regras aprovadas pela Assembleia Geral de acionistas, define 
(i) os executivos elegíveis e sua quantidade individual de opções outorgadas, (ii) o preço de exercício 
das opções outorgadas, (iii) o cronograma do período de aquisição do direto de exercício (vesting) (iv) 
as condições para acessar as opções na data de vesting ou outros eventos que impactariam a data de 
vesting. Estas condições não incluem condições de desempenho que não são baseadas em condições 
de mercado (non-market vesting conditions).
Os detalhes deste plano de opções de compra de ações são apresentados abaixo:
Número de opções autorizadas (1) 9.283.783
Prazo de vida contratual esperada das opções 6 anos
Número de executivos elegíveis 48
Período de exercício das opções (2) A partir do IPO até 21 de março de 2023
Preço de exercício (em R$ por opção) 11,70
(1) depois do efeito do Grupamento de ações divulgado na nota 20.2.1, e aumento de número de 
opções outorgadas de 9.282.705 para 9.283.783 aprovado em Assembleia Geral de acionistas em 27 
de junho de 2017, 
(2) as opções podem ser exercidas somente após a ocorrência da oferta pública inicial (IPO) da Companhia 
e se o beneficiário ainda é empregado pelo grupo no início do período de exercício, nas seguintes frações:
- 1/3 (um terço) na ocorrência do IPO;
- 1/3 (um terço) após 12 meses a partir da ocorrência do IPO; e
- 1/3 (um terço) após 24 meses a partir da ocorrência do IPO.
Para executivos contratados após a data de aprovação do Plano Pré-IPO (21 de março de 2017), as 
opções outorgadas sob o Plano Pré-IPO serão exercíveis de acordo com o seguinte esquema:
(i) 1/3 (um terço) das opções outorgadas 12 meses após o IPO;
(ii) 1/3 (um terço) das opções outorgadas 24 meses após o IPO; e
(iii) 1/3 (um terço) das opções outorgadas 36 meses após o IPO.
O vesting do primeiro terço das opções outorgadas do Plano Pré-IPO aconteceu no dia 21 de julho de 
2017, com a realização da Oferta Primária de Ações. Até 31 de dezembro de 2017, nenhuma opção 
foi exercida.
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 Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário
Introdução
De acordo com o estabelecido no Estatuto Social da Companhia, no Regimento Interno do Comitê de 
Auditoria Estatutário e também na CVM 308/99, o Comitê de Auditoria Estatutário do Atacadão S.A 
(“Companhia”) deve, dentre outras atribuições, rever e fornecer opiniões para o Conselho de Adminis-
tração sobre: (i) a manutenção ou alteração dos Auditores Independentes da Companhia (ii) as informa-

dos procedimentos de controles internos da Companhia e de suas subsidiárias; (iv) a escolha das políti-
cas e princípios contábeis da Companhia e de suas subsidiárias; (v) o monitoramento dos procedimen-
tos de gerenciamento e avaliação de riscos internos e de suas subsidiárias e; (vi) o monitoramento e 
avaliação, em conjunto com a administração e com o departamento de auditoria interna, da adequação 
das transações entre partes relacionadas. O Comitê de Auditoria é composto de cinco membros, sendo 
quatro conselheiros e um membro não Conselheiro.
Atividades:

-
ras trimestrais da Companhia e uma vez (1) em reunião extraordinária em dezembro de 2017, visando 

estrutura e budget da auditoria interna.

Em cada reunião ordinária ou extraordinária do Conselho de Administração, um relatório resumido das 
atividades do Comitê de Auditoria foi apresentado pelo Presidente do Comitê e discutida com os mem-
bros do Conselho.
Parecer do Comitê de Auditoria

Companhia, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e, considerando as informa-
ções prestadas pela Diretoria da Companhia e no relatório preparado pela KPMG Auditores Indepen-
dentes, recomendaram a aprovação pelo Conselho de Administração.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.
Matthieu Malige

Presidente do Comitê de Auditoria

Aurélien Bosc
Membro do Comitê de Auditoria

Frédéric Haffner
Membro do Comitê de Auditoria

Luiz Fernando Vendramini Fleury
Membro do Comitê de Auditoria

Eduardo Pongrácz Rossi
Membro do Comitê de Auditoria 

(ii) Segundo plano de opções aprovado (“Plano Regular”)
O segundo plano de opções de compra de ações foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 
acionistas realizada em 26 de junho de 2017, consistindo em outorgas anuais cujas principais diretrizes 
compreendem:
• Elegibilidade: nossos administradores e empregados, bem como os administradores e empregados 
de nossas sociedades controladas;
• Beneficiários: os executivos selecionados pelo nosso Conselho de Administração;
• Prazo para que as opções se tornem exercíveis: 36 meses após cada outorga;
• Prazo máximo para exercício das opções: até o final do 6º ano da data de tal plano;
• Diluição societária máxima: 2,50% do total de ações de nosso capital social, considerando-se, neste 
total, o efeito da diluição decorrente do exercício de todas as opções concedidas e não exercidas no 
âmbito do deste plano, bem como do plano de opção de compra de ações aprovado; e
• Preço de exercício: será determinado pelo nosso Conselho de Administração no momento da outorga 
das opções, que considerará, no máximo, os 30 pregões anteriores à data da outorga da opção.
Em 31 de dezembro de 2017, não houve ainda outorga de opções deste novo plano.
(b) Mensuração de valor justo (primeiro plano de opções)
A tabela a seguir apresenta uma relação dos parâmetros do modelo utilizado:

Valor justo da opção na data da outorga (R$ por opção) 3,73
Valor justo do preço da ação (R$ por ação) 11,70
Rendimento de dividendos (%) 1,35
Volatilidade esperada (%) 29,02
Taxa de retorno livre de risco (%) 10,25
Prazo de vida esperada das opções (anos) 2,72
Modelo utilizado Binomial
Volatilidade e rendimento de dividendos: Sendo que a Companhia ainda não estava listada no mo-
mento da aprovação do plano, a Companhia definiu os parâmetros básicos com base nas cinco empre-
sas de varejo de capital aberto como grupo comparável, considerando a diferença na capitalização de 
mercado, a Companhia adotou os valores médios da volatilidade e rendimento de dividendos como a 
base mais apropriada para o exercício de avaliação.
A taxa de retorno livre de risco foi baseada na taxa de títulos de longo prazo divulgada pelo Banco Cen-
tral para período similar, estabelecemos a taxa anual de retorno livre de risco em 10,25%.
(c) Conciliação de opções de compra de ações em circulação (primeiro plano de opções)
Os movimentos no plano de opções de ações no período foram os seguintes:

Opções de ações pendentes em 1º de janeiro de 2017 -
Opções concedidas até 31 de dezembro de 2017 (1) 7.838.783
Opções exercidas até 31 de dezembro de 2017 -
Opções canceladas ou que expirou em 31 de dezembro de 2017 -
Opções de ações pendentes em 31 de dezembro de 2017 7.838.783
Em 31 de dezembro de 2017, há 1.445.000 opções autorizadas para outorga a executivos contratados 
após a data do Plano Pré-IPO (21 de março 2017), ou em fase de recrutamento.
(d) Despesas reconhecidas no resultado
Para detalhes sobre as despesas de benefícios aos empregados (pagamentos baseados em ações), 
veja Nota 24.

Nota 31: Número de Empregados, Remuneração dos Empregados e Benefícios

Políticas contábeis
Os empregados do grupo recebem benefícios de curto prazo (tais como férias remuneradas, auxílio-
-doença e participação nos lucros do resultado) e benefícios de longo prazo (tais como prêmios de 
tempo de serviço e benefícios pós-emprego complementares). Os benefícios pós-emprego podem ser 

Todos esses benefícios são contabilizados de acordo com o CPC 33 (IAS 19) - Benefícios a Emprega-
dos. Os benefícios de curto prazo (ou seja, os benefícios que devem ser integralmente liquidados em 
até doze meses após o encerramento do período anual em que os empregados prestam os serviços 

como despesa no exercício em que os empregados prestam os serviços relacionados (Nota 24). Os 
benefícios pós-emprego e outros benefícios de longo prazo são mensurados e reconhecidos conforme 
descrito na Nota 18.1.
Nota 31.1. Descrição dos planos de contribuição definida 
Os benefícios pós-emprego são benefícios dos empregados que são pagos após a conclusão do em-

plano, bem como pelo pagamento de benefícios de tal forma que o Grupo não tem obrigação de pagar 

 Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações  
Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes
Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, de 7 de Dezembro de 2009, os abaixo 
assinados, Diretores do Atacadão S.A., a “Companhia”. 
Declaram que:
(i) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 
Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; e
(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes 
sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios 
encerrados em 31 de dezembro de 2017.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

Noël Prioux
Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil

José Roberto Meister Müssnich
Diretor Presidente - Atacadão

Sebastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores

Marco Aparecido de Oliveira
Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão

continuação

como despesa com benefícios aos empregados na apuração do resultado para os períodos durante os 
quais os serviços são prestados aos empregados.
As contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo se puderem ser reembolsa-
dos ou se os pagamentos futuros puderem ser reduzidos.
Programas de saúde

-
gação prevista na Lei nº 9656/98.

usando o método de crédito unitário projetado.
Nossa controlada CCI e suas controladas mantêm um plano de pensão de contribuição definida para 
seus empregados, administrado pela Carrefourprev Sociedade de Previdência Complementar. As des-
pesas dos patrocinadores para 31 de dezembro de 2017 totalizaram R$2,5 milhões (R$2,4 milhões em 
31 de dezembro de 2016).
Nota 31.2. Remuneração da administração 
O Conselho de Administração (8 membros) não recebeu remuneração. A tabela a seguir mostra a remu-
neração paga pelo Grupo à Diretoria Executiva em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Controladora Consolidado
(em milhões de reais, exceto número de executivos) 2017 2016 2017 2016
Remuneração do período 7 3 12 14
Remuneração em opções de compra de ações 4 - 7 -
Bônus 10 3 21 20
Benefício de serviço (acomodação e carro 
 da Companhia) 2 - 3 3
Total pago da compensação no ano 23 6 43 37
Impostos sobre a folha de pagamento do empregador 5 2 9 7
Benefícios de rescisão 5 - 10 -
Número de executivos 4 4 7 10
Nota 31.3. Número de empregados

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Diretores sênior 25 25 79 79
Diretores 32 31 207 200
Gerentes 828 638 1.228 1.017
Empregados 40.359 37.890 80.031 78.710
Número médio de empregados do grupo 39.591 36.100 80.510 77.063

 do período 41.244 38.584 81.545 80.006

Nota 32: Compromissos Futuros não Registrados nos Balanço

Políticas contábeis
As autorizações dadas e recebidas pelo Grupo que não são reconhecidas no balanço patrimonial cor-
respondem a obrigações contratuais cujo desempenho depende da ocorrência de condições ou transa-
ções após o encerramento do período. Existem dois tipos de compromissos não registrados no balanço, 
relacionados a (i) transações de caixa e (ii) operações de varejo. O Grupo também é parte de contratos 
de arrendamento que dão origem a compromissos futuros, tais como o pagamento de aluguel em uni-
dades de varejo arrendadas pelo Grupo (compromissos assumidos) e o recebimento de aluguel em 
unidades de varejo em shopping centers e galerias de propriedade do Grupo arrendadas a terceiros 
(compromissos recebidos).

Consolidado
Compromissos assumidos  
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 Vencimento 31/12/2016

Dentro de 
1 ano

De 1 a 5 
anos Após 5 anos

Relacionadas com transações 
 de gerenciamento de caixa 14.339 14.339 - - 13.964

14.339 14.339 - - 10.857

Outras companhias - - - - 3.107
Relacionado com operações/
 imobiliário/expansão etc. 4.809 2.404 2.229 (176) 5.929

Relacionados com locações 1.777 273 788 716 1.685

Total 20.925 17.016 3.017 892 21.578

Compromissos recebidos  
(Em milhões de reais - R$) 31/12/2017 Vencimento 31/12/2016

Dentro de 
1 ano

De 1 a 5 
anos Após 5 anos

Relacionadas com transações 
 de gerenciamento de caixa 170 170 - - 553

170 170 - - 170
Outras companhias - - - - 383
Relacionado com operações/
imobiliário/expansão etc. 31 - - 31 73
Relacionados com locações 467 143 323 1 504
Total 667 313 323 32 1.130
Os compromissos não registrados no balanço relacionados com transações de caixa incluem:
• compromissos de crédito concedidos aos clientes pela CSF, empresa de soluções financeiras no 
decurso das suas atividades operacionais. A CSF tem a possibilidade de rever as linhas de crédito 
oferecidas aos seus clientes a qualquer momento, portanto é classificado como curto prazo;
• hipotecas e outras garantias prestadas ou recebidas, principalmente no âmbito das atividades imobi-
liárias do Grupo;
• linhas de crédito confirmadas mas não utilizadas pelo Grupo no final do período.
Os compromissos não registrados no balanço relacionados com operações incluem:
• compromissos de compra de energia até 5 anos;
• compromisso de compra de combustível em relação à nossa atividade de venda de combustíveis;
• compromissos diversos decorrentes de contratos comerciais;
• garantias para pagamento de recebíveis; e
• outros compromissos assumidos ou recebidos.
Arrendamentos mercantis operacionais:
Em 31 de dezembro de 2017, 147 lojas do segmento Atacadão, 73 lojas de hipermercados e 6 lojas de 
supermercados (de um total de 169 lojas do segmento Atacadão, 103 hipermercados e 41 supermerca-
dos) eram de propriedade do Grupo.
Do total de aluguéis mínimos futuros devidos em arrendamentos operacionais e financeiros, 17% são 
devidos dentro de um ano, 50% entre um a cinco anos e 33% além de cinco anos.
Os pagamentos mínimos futuros de aluguéis operacionais - determinados com base no compromisso 
máximo do Grupo em termos de duração e valor para cada um dos arrendamentos imobiliários e de 
equipamentos, em vigor ao final do período - totalizaram R$1.774 milhões em 31 de dezembro de 2017 
(R$1.685 milhões em 31 de dezembro de 2016).
O Grupo também possui diversos shoppings e galerias construídos principalmente nos mesmos locais 
que seus hipermercados e supermercados e alugados a terceiros. As receitas de aluguel destas uni-
dades de varejo em 31 de dezembro de 2017 totalizaram R$180 milhões (R$184 milhões em 31 de 
dezembro de 2016). 
Os aluguéis mínimos futuros a receber dessas unidades de varejo - determinados com base no compro-
misso máximo dos arrendatários em termos de duração e valor para cada um dos arrendamentos em 
vigor no encerramento do período - totalizaram R$467 milhões em 31 de dezembro de 2017 e R$504 
milhões em 31 de dezembro de 2016.

Nota 33: Cobertura de Seguro
Em 31 de dezembro de 2017 a cobertura de seguros do Grupo Carrefour Brasil compreendia:
(Em milhões de reais - R$)
Cobertura de seguro Controladora Consolidado
Riscos operacionais 6.814 16.524
Lucros cessantes 2.959 6.384
Responsabilidade civil-limite máximo de indenização 18 18

Nota 34: Eventos Subsequentes
Conversão e abertura futuras de lojas atacarejo
Em 23 de janeiro de 2018, A Companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, 
o Grupo Carrefour Global informou em sua apresentação de seu plano de transformação que planeja 
acelerar a expansão do modelo de lojas atacarejo, com abertura de 20 novas lojas do Atacadão por ano 
a partir de 2018, incluindo a conversão de 5 hipermercados em 2018. A Companhia informou também 
que não houve especificação de período ou prazo limite para encerramento deste plano de expansão.
Aumento de participação acionária relevante
Em 31 de janeiro de 2018, o acionista da Companhia Oppenheimer Funds, Inc. (“Oppenheimer”) aumen-
tou a participação no capital social do Atacadão S.A., passando a administrar um total de 101.768.072 
da Companhia, correspondente a 5,14% do capital social. 
Oppenheimer Funds declarou também que (i) a aquisição da participação acionária tem por objetivo 
estritamente investimento e não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa 
da Companhia e (ii) não foram celebrados quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de 
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.
Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 27 de fevereiro de 2018, proposta de distri-
buição do valor bruto de R$317 milhões na forma de juros sobre o capital próprio a seus acionistas ao 
longo de 2018. Esse valor equivale a R$0,16 por ação, e representa uma remuneração total equiva-
lente a 25,0% sobre o lucro líquido ajustado de 2017. A proposta de destinação do resultado de 2017, 
contemplando parte desse valor total, será submetida à aprovação dos acionistas na AGO que deverá 
ser realizada no mês de abril 2018. O valor restante será declarado pelo Conselho de Administração 
durante o ano de 2018. 
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Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Atacadão S.A. 
(“Companhia” ou “Grupo”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políti-
cas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, do Atacadão 
S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso jul-
gamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses 
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Provisões e passivos contingentes (individual e consolidado)
Ver nota explicativa nº 18 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Por que é um PAA: O Grupo é parte passiva em processos fiscais, trabalhistas e cíveis no curso normal 
de suas atividades, e está sujeito a fiscalizações por parte das autoridades competentes que podem 
resultar em autos de infração. O valor estimado das provisões e a divulgação requerida dos processos 
judiciais e administrativos, bem como de outros passivos contingentes requerem julgamento do Grupo e 
de seus assessores jurídicos. Mudanças nas premissas utilizadas pelo Grupo para exercer esse julga-
mento, ou mudanças nas condições externas, incluindo o posicionamento das autoridades tributárias, 
trabalhistas e cíveis, podem impactar significativamente o montante das provisões e as divulgações re-
queridas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e o valor do investimento registrado 
pelo método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da controladora. Devido ao 
volume significativo de processos e à relevância dos valores envolvidos, à complexidade da legislação 
tributária, em especial no que diz respeito aos valores a serem considerados como base para tomada 
de crédito tributário nas empresas de varejo, e aos julgamentos significativos exercidos pelo Grupo, 
consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Obtivemos o entendimento sobre o desenho dos con-
troles internos que julgamos como chave relacionados à identificação, monitoramento e avaliação dos 
processos judiciais, assim como a lista de assessores jurídicos externos e internos do Grupo. Obtive-
mos confirmações junto aos assessores jurídicos externos e internos do Grupo contemplando a avalia-
ção do risco de perda e os montantes envolvidos nos processos fiscais, trabalhistas e cíveis em aberto. 
Para os processos reclamatórios e posições tributárias tomadas mais significativas, analisamos com o 
auxílio de nossos especialistas nas áreas tributária e legal, a documentação suporte, as opiniões legais 
dos assessores externos, e a jurisprudência existente. Testamos ainda, por amostragem, o histórico de 
perdas de processos trabalhistas utilizado para mensuração da provisão dos processos trabalhistas em 
fase inicial. Avaliamos também a adequação das divulgações relacionadas aos litígios provisionados e 
aqueles com prognóstico de perda possível nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
No decorrer da nossa auditoria identificamos ajustes que, apesar de imateriais, afetaram a mensuração 
e a divulgação das Provisões e passivos contingentes, os quais foram acatados e registrados pela 
administração. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, con-
sideramos que são aceitáveis o nível de provisionamento e as divulgações dos passivos contingentes 
no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Impostos a recuperar (individual e consolidado)

Por que é um PAA: De acordo com a legislação estadual, as transferências de mercadorias interesta-
duais permitem ao Grupo o reconhecimento de créditos de ICMS de substituição tributária (ICMS ST) 
pagos na aquisição das mercadorias. Devido ao aumento de itens sujeitos ao ICMS ST e das transfe-
rências de mercadorias interestaduais, o Grupo vem acumulando saldos significativos de impostos a 
recuperar de ICMS ST. O Grupo avalia a expectativa de realização do saldo de impostos a recuperar, 
a classificação entre o ativo circulante e não circulante, assim como a necessidade de constituição de 
provisão para perdas. Essa avaliação é feita com base em estudos técnicos que consideram, para cada 
Estado, a projeção de compras e vendas em exercícios futuros, o histórico de utilizações de créditos 
fiscais, alterações na distribuição logística das mercadorias, e solicitações de regimes tributários espe-
ciais. Devido à relevância dos valores envolvidos, ao grau de julgamento para determinar as premissas 
consideradas nos estudos técnicos que podem impactar o valor registrado nas demonstrações financei-
ras consolidadas, e o valor do investimento registrado pelo método da equivalência patrimonial nas de-
monstrações financeiras da controladora, consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Envolvemos os nossos especialistas tributários para 
analisar a aderência às normas, regimes tributários especiais obtidos e aos procedimentos definidos 
nas legislações estaduais e, em base amostral, avaliamos a adequação dos respectivos registros fis-
cais. Também com auxílio de nossos especialistas tributários, obtivemos o entendimento da metodo-
logia e pressupostos chave utilizados na elaboração do plano estratégico para a realização desses 
créditos por meio de indagações aos responsáveis da área tributária do Grupo. Avaliamos a adequação 
da apresentação dos saldos entre ativo circulante e não circulante, assim como a razoabilidade da sufi-
ciência da provisão para perdas. Avaliamos também a adequação das divulgações efetuadas pelo Gru-

po nas demonstrações financeiras tomadas em conjunto. No decorrer da nossa auditoria identificamos 
ajustes que, apesar de imateriais, afetaram a mensuração e a divulgação dos impostos a recuperar, 
os quais foram acatados e registrados pela administração. Como resultado das evidências obtidas por 
meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que são aceitáveis os julgamentos exercidos 
pelo Grupo na determinação sobre a realização dos créditos de ICMS ST nas demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto.
Acordos comerciais (individual e consolidado)

Por que é um PAA: O Grupo recebe descontos comerciais significativos por acordos negociados 
com seus fornecedores. Os acordos comerciais possuem uma gama de condições que requerem uma 
estrutura de controles internos para identificar, mensurar e reconhecer contabilmente os descontos 
comerciais quando as condições a eles associadas forem cumpridas. Estes descontos comerciais re-
presentam um componente significativo reduzindo o custo das vendas. Devido ao grande volume de 
transações, a relevância dos valores envolvidos, e ao grau de julgamento que pode impactar o momento 
e o valor reconhecido como redutor dos custos dos estoques nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, e o valor do investimento registrado pelo método da equivalência patrimonial nas de-
monstrações financeiras da controladora, consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho, implementação e a efetividade 
operacional dos controles internos julgados como chave relacionados com o processo de compras e 
acordos comerciais.
Sobre uma amostragem de descontos variáveis, recalculamos os valores reconhecidos em relação 
às respectivas transações de compra com base nas condições negociadas nos respectivos acordos 
comerciais. Sobre uma amostragem de “descontos comerciais pontuais” obtivemos a documentação 
suporte dos acordos comercias. Avaliamos também a adequação do reconhecimento contábil dos lan-
çamentos selecionados em base de testes.
Analisamos as variações mensais dos saldos reconhecidos com descontos comerciais em relação aos 
custos das vendas, considerando tendências, sazonalidade e informações históricas. Avaliamos ainda 
a adequação do montante reconhecido como redutor dos custos dos estoques e das divulgações de 
políticas contábeis do Grupo. Nossos testes revelaram deficiências no desenho dos controles internos 
relacionados ao reconhecimento de acordos comerciais. Em função disso, expandimos a extensão de 
nossos procedimentos substantivos, além do originalmente planejado, para obtermos evidência de au-
ditoria suficiente e apropriada quanto ao registro dessas transações. No decorrer da nossa auditoria 
também identificamos ajustes que, apesar de imateriais, afetaram a mensuração e a divulgação dos 
acordos comerciais, os quais foram parcialmente acatados e registrados pela administração. Com base 
nos procedimentos executados e nos resultados obtidos, consideramos que são aceitáveis os saldos 
registrados de Acordos comerciais e as divulgações correlatas no contexto das demonstrações finan-
ceiras tomadas em conjunto.
Provisão para crédito de liquidação duvidosa em créditos ao consumidor 
(individual e consolidado)

Por que é um PAA: O Grupo reconhece uma provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre os 
créditos ao consumidor concedidos pela entidade de serviços financeiros, quando o Grupo acredita que 
existe o risco de que a totalidade ou parte do montante devido não seja recuperado. Os modelos de 
provisão desenvolvidos pelo Grupo consideram a classificação dos empréstimos em curso em catego-
rias de risco uniformes com base na probabilidade de inadimplência (“default”), e uma modelagem da 
perda dada a inadimplência com base em dados históricos. Mudanças nas premissas utilizadas pelo 
Grupo para exercer esse julgamento, ou mudanças nas condições econômicas gerais ou nos acordos 
financeiros com consumidores, podem impactar significativamente o montante da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa reconhecida nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e o valor 
do investimento registrado pelo método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da 
controladora. Devido à relevância dos créditos concedidos ao consumidor e ao grau de julgamento 
envolvido na determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, consideramos esse tema 
um assunto significativo em nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho, implementação e a efetividade 
operacional dos controles internos julgados como chave relacionados à identificação e registro dos 
créditos ao consumidor concedidos pela entidade de serviços financeiros. Com base em amostragem, 
recalculamos a provisão para créditos de liquidação duvidosa em créditos ao consumidor elaborada 
com base na política estabelecida pelo Grupo que inclui, entre outros aspectos, considerações em rela-
ção as categorias de risco uniformes, e analisamos a consistência dos modelos aplicados em períodos 
anteriores, assim como, os documentos suporte preparados pela entidade de serviços financeiros para 
fundamentar o cálculo, a contabilização e divulgação dos saldos. Avaliamos ainda a adequação das 
divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras em relação a suficiência de informações sobre 
a natureza das transações, a exposição ao risco de crédito e os valores provisionados pelo Grupo. 
Nossos testes revelaram deficiências no desenho e efetividade operacional dos controles internos rela-
cionados a Provisão para créditos de liquidação duvidosa em créditos ao consumidor. Em função disso, 
expandimos a extensão de nossos procedimentos substantivos, além do originalmente planejado, para 
obtermos evidência de auditoria suficiente e apropriada quanto a Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa em créditos ao consumidor. No decorrer da nossa auditoria também identificamos ajustes que, 
apesar de imateriais, afetaram a mensuração e a divulgação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa sobre os créditos ao consumidor concedidos pela entidade de serviços financeiros, os quais 
foram acatados e registrados pela administração. Com base nas evidências obtidas por meio dos pro-
cedimentos acima descritos, consideramos que são aceitáveis os saldos de Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa em créditos ao consumidor e as divulgações correlatas no contexto das demonstra-
ções financeiras tomadas em conjunto.
Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada 
do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a 
responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para 
fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 
das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamen-
to Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações 
do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os 

critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e  consolidadas de  acordo com  as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com  as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com  as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi-
nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da au-
ditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, independentemente  se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. • Obtemos  entendimento  dos  controles  internos  relevantes  para  a  auditoria  
para  planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.  
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre  a adequação do  uso,  pela 
administração, da base contábil  de  continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos  ou  condições que  possam levantar dúvida 
significativa em  relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controla-
das. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem  inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.  • Obtemos  evidência de auditoria apropriada e suficiente referente  às infor-
mações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão 
e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos  
com  os responsáveis pela governança a respeito,  entre  outros  aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências sig-
nificativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos 
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, in-
cluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicá-
vel, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria 
das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extrema-
mente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

KPMG Auditores Independentes Carlos Eduardo Paulino da Silva
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP197910/O-7
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Dado o cenário 

macroeconômico, o 

aumento vertiginoso 

de desemprego e 

os altos níveis de 

inadimplência, o tema 

Cobrança está tomando 

maior relevância no 

mercado, porém ainda 

é um setor pouco 

valorizado

Muitas vezes o problema 
da Cobrança começa 
no Crédito, em que 

ao não analisar devidamente o 
perfi l de risco, a empresa acaba 
cedendo um empréstimo ou 
um cartão de crédito, e depois 
essa dívida não cabe no bolso 
da pessoa. Vale ressaltar que, 
nesses casos, independente 
das ações de Cobrança que 
forem realizadas, difi cilmente 
o prejuízo fi nanceiro será ar-
cado. Todos saem perdendo, 
principalmente a empresa que 
concedeu o crédito.

Outro tópico importante é a 
Cobrança indevida, em que um 
cliente é faturado incorreta-
mente, tanto no valor como em 
um produto não contratado, e 
assim ele acaba “estourando” 
na Cobrança indevidamente, 
com alto risco de ação con-
trária. Vale também ressaltar 
que, por às vezes ser tratada 
como uma área Operacional, 
os fornecedores de call cen-
ter ou escritório de cobrança 
são pouco cobrados e acabam 
trabalhando do jeito que bem 
entendem. 

Um exemplo claro está 
relacionado ao modelo de 
remuneração que estão en-
quadrados, que muitas vezes 
está concentrado somente 
no variável, sendo assim os 
fornecedores não ligam para 
todos inadimplentes e acabam 
priorizando aqueles de maior 
ticket ou que a Cobrança será 
mais fácil. É claro que todas es-
sas difi culdades apresentadas 
dentro da Cobrança resultam 
em muita dor de cabeça para 
o executivo. Imagina não ter 
um painel de controle que 
faça um raio-x da realidade 
e que forneça os resultados 
das áreas? Para qual caminho 
seguir se não há informações?

O setor de Cobrança deveria 
ser tratado como uma Uni-
dade de Negócio dentro das 
organizações, assim imedia-
tamente a referência mudaria 
de patamar, principalmente 
dentro da área fi nanceira, pois 
mais investimentos seriam 
direcionados, principalmente 
em projetos que enderecem 
os 5 tópicos de vertentes. Que 
são eles:
 • Gestão: basicamente há 

dois tipos de modelo de 
Gestão: interna e externa. 
No primeiro caso a estra-
tégia é da própria empresa 
e isso engloba as nuances 
diretivas, de hierarquia, to-
madas de decisão e a dinâ-
mica entre os setores. No 
caso de Gestão Externa a 
operação está concentrada 
nos Escritórios de Cobran-
ça, e consequentemente 
terá melhores resultados 
se estiver alinhado ao pla-
no estratégico da empresa 
contratante.

 • Processos: o que, como, 
quem e quando se desem-
penha toda e qualquer 
atividade, independen-

temente de sua frequên-
cia; instaura inteligências 
para criar processos de 
cobrança de acordo com 
cada cliente, consequen-
temente levando em consi-
deração os meses de picos 
financeiros, as réguas, 
os canais de relaciona-
mento, estabelecimento 
meritocrático e sadio de 
competitividade entre os 
call centers e escritórios de 
cobrança, dentre outros; 

 • Indicadores / KPIs: seja 
quali ou quantitativo, os 
indicadores/KPIs devem 
medir processos, rotinas 
e pessoas de modo a 
avaliar baseline vs reali-
zado /planejado. Um dos 
principais indicadores 
são a adimplência e a 
recuperação caixa-carga. 
É de suma importância 
entender como a empresa 
está se relacionando com o 
seu cliente, e isso vai desde 
o horário e a forma como 
as ligações estão sendo 
feitas, o trato e a articu-
lação no ato da cobrança, 
se executam em períodos 
distintos e assertivos, até 
se as ferramentas utili-
zadas são as adequadas 
para o perfi l do cliente em 
questão. Esses indicado-
res são muito importantes, 
pois ajudam a entender os 
indicadores fi nanceiros e 
estão diretamente vincu-
lados ao relacionamento 
que a empresa estabelece 
com seu consumidor.

 • Sistemas: Consiste em 
investir em plataformas de 
Cobrança, Discador, CRM 
e inteligência de dados. É 
inegável o ganho de tempo 
e exatidão do cruzamento 
de informações neste pa-
tamar. 

 • Pessoas: Em linhas ge-
rais, consiste em realizar 
a estruturação das áreas, 
mudanças de estrutura, 
criação de novas áreas, 
defi nição de papéis e res-
ponsabilidades. Uma vez 
que o modelo de Cobrança 
for escolhido (seja inter-
no ou externo), deve-se 
criar uma estrutura para 
gerir a operação e avaliar 
trade-offs. No modelo de 
Cobrança interna, por 
exemplo, exige maior 
investimento em termos 
de Pessoas, porém tende 
a maximizar a recupera-
ção e a adimplência. Já 
o modelo de Cobrança 
externa a estrutura pode 
ser mais enxuta, devido o 
esforço operacional estar 
ligado aos fornecedores 
(escritórios de cobrança 
e/ou call centers).

Investir na empresa signifi ca 
oferecer condições para que 
esteja cada vez mais prepa-
rada para novos desafi os. O 
empreendimento que cresce 
demonstra, acima de tudo, 
a capacidade gerencial das 
pessoas que estão à frente do 
comando das atividades, e aí 
entra a formulação das estra-
tégias de atuação no mercado, 
sendo que a área de Cobrança é 
uma das mais importantes e de-
manda a atenção do executivo.

(*) - É Gerente sênior da Peers Con-
sulting (http://peers.com.br/).

Cobrança: o fi lho 
que tem pai

Fernando Escobar (*)

Página 20 São Paulo, sábado a segunda-feira, 03 a 05 de março de 2018

Paulo Henrique de Felipe/
Jornal da Unicamp

Nós, falantes de portu-
guês brasileiro, por 
exemplo, já quase que, 

inconscientemente, nem nos 
damos mais conta das palavras 
estrangeiras introduzidas em 
nossa língua. 

Quem, por exemplo, que não 
estude ou pesquise línguas, já 
parou em seu dia-a-dia para 
refl etir sobre a origem de pa-
lavras como ‘nhoque’, ‘cham-
pagne’, durante a ceia de ano 
novo, ou, ainda, ‘millkshake’, 
‘hamburguer’, ‘light’, ‘fashion’, 
durante aquele passeio com os 
amigos? A naturalização desses 
vocábulos em nosso falar é uma 
prova indelével de que a nossa 
língua é permeada de palavras 
estrangeiras que, ao longo do 
tempo, foram incorporadas ao 
nosso léxico e que, agora, fazem 
parte da nossa língua e do nosso 
cotidiano.

Entretanto, para além dessas 
palavras de origem francesa ou 
inglesa, muitas outras, oriundas 
de distintos lugares e povos, 
vieram a ser incorporadas ao 

português. Estou me referindo, 
aqui, às palavras de origem in-
dígena. Aposto que todo mundo 
já deve ter dado um passeio 
no parque do ‘Ibirapuera’, ter 
se entristecido com a situação 
do rio ‘Tietê’ em São Paulo, ou, 
mesmo, ter comido aquela ‘pi-
poca’ quentinha no cinema. Mas 
o que a gente não se dá conta, 
geralmente, é que ‘Ibirapuera’, 
‘Tietê’, ‘pipoca’, ‘perereca’, ‘aba-
caxi’ e tantas outras palavras de 
nosso cotidiano advém de lín-
guas indígenas. Todas essas pa-
lavras citadas, por exemplo, são 
oriundas do Tupi, língua falada 
por grande parte dos indígenas 
que viviam na costa do Brasil à 
época do ‘descobrimento’ e que, 
com o processo de colonização, 
deixou consideráveis vestígios 
de sua existência, sobretudo no 
léxico, do português falado em 
nosso país.

Exposto tudo isso, que tal 
se conhecermos, agora, um 
pouquinho da etimologia de 
algumas palavras do Tupi que 
usamos no nosso dia-a-dia? 
Certamente, ao fi m dessa lei-
tura, poderemos compreender, 
ainda que só um pouquinho, o 
signifi cado de algumas palavras 
que usamos frequentemente, 
mas que sequer nos damos 
conta de seus sentidos.

E para começarmos bem, 

Anhanguera, abacaxi, Tietê: a 
contribuição das línguas indígenas 
para o português que falamos hoje
Não é preciso ir muito longe para que nos deparemos com uma porção de palavras de outras línguas 
que foram incorporadas ao português ao longo do tempo

que tal se já falarmos logo das 
palavras polêmicas? Aposto 
que todo mundo aqui já deu um 
sorrisinho torto ao ouvir por aí 
as palavras ‘piroca’ e ‘pepeca’, 
certo? Essas palavras, que usa-
mos cotidianamente para nos 
referirmos aos órgãos sexuais 
masculinos e femininos, respec-
tivamente, tem sua origem lá 
no Tupi. Curioso, não é? Pois é: 
em Tupi, ‘piroca’ signifi ca ‘pele 
esfolada’ (parece meio doloro-
so, eu sei rs), ‘membro genital 
masculino’, enquanto ‘pepeca’ é 
um verbo intransitivo da língua 
que signifi ca ‘bater as asas, voar’ 
(qualquer semelhança com a 
nossa ‘pepeca’, eu juro, é mera 
coincidência. Ou não rs).

Mas as palavras de origem 
Tupi não se reduzem ao domí-
nio dos órgãos sexuais. Basta 
observarmos os nomes de lu-
gares, no Brasil, para perceber-
mos que, grande parte desses 
nomes, tem suas origens nessa 
língua. A toponímia brasileira 
abriga um vasto léxico de 
origem Tupi, a exemplo de 
palavras como Ibirapuera, Tie-
tê, Anhanguera, Araraquara, 
Jabaquara e assim por diante. 
Mas que tal se conhecermos o 
que cada uma dessas palavras 
signifi ca?

Vamos começar por Ibirapue-
ra. Segundo Silveira Bueno (p. 
145), essa palavra é composta 

por ybirá, que signifi ca ‘mata, 
árvore’ e o morfema –puera 
(que se alterna com –cuera, 
–coera, –goera) e que signifi ca 
‘aquilo que já foi e que já não é’. 
Ibirapuera, portanto, é a ‘mata 
que já foi mata e que não é mais’. 
Triste, não?

A palavra Tietê também tem 
uma etimologia interessante. 

Há, segundo Silveira Bueno (p. 
326), pelo menos dos possíveis 
sentidos para essa palavra. A 
primeira dessas acepções seria 
a composição y (água, rio) 
+ etê (verdadeiro), ou seja, 
Tietê seria o rio verdadeiro. A 
segunda dessas acepções, por 
sua vez, baseia-se na repeti-
ção da palavra para canário 
da terra (passarinho), que 
em Tupi é tiê: a palavra Tietê, 
nesse prisma, seria a redução 
de tiê-tiê (muitos tiês (muitos 
canários)), uma vez que, à 
época em que os Tupis viveram 
às margens desse rio, ele era 
repleto de tiês. Tietê, portanto, 
seria então um rio em que há 
muitos tiês (canários) em sua 
margem. Bonito, não?

Mas e Anhanguera, Arara-
quara e Jabaquara, o que sig-
nifi cam? Lembram do morfema 
–puera, que citamos acima, e 
que poderia alternar com –co-
era e –goera? Pois então: se 
observarmos com atenção a 
palavra Anhanguera, veremos 
que, em sua composição, o 
morfema –goera (que neste 
caso sofreu acomodação foné-
tica e se tornou –guera) está 
lá. Anhanguera é, portanto, 
uma palavra fruto da junção de 
anhangá, que signifi ca ‘diabo, 
espírito ruim’ em Tupi e –goera 
que signifi ca ‘algo que já não 
é’. Em outras palavras, Anhan-

guera signifi ca ‘o diabo que já 
foi diabo, que não é mais, que 
já está velho e não tem mais 
tanto poder maléfi co’. Aposto 
que, depois dessa, vocês vão 
dirigir com mais cuidado pela 
rodovia Anhanguera rs.

A palavra Araraquara, por 
sua vez, é etimologicamente 
composta pela palavra ‘arara’, 

que a gente bem conhece, e 
pelo morfema –coara (que so-
freu acomodação fonética para 
–quara), que signifi ca ‘buraco’, 
‘cova’. Numa possível tradução, 
Araraquara seria, portanto, o 
buraco das araras, o refúgio das 
araras. O mesmo processo se dá 
com Jabaquara:  jabá signifi ca 
‘fujão’, ou seja, Jabaquara sig-
nifi ca ‘refúgio dos fujões’.

Vejamos algumas outras pa-
lavras de origem Tupi:

-Abacaxi: substantivo mas-
culino composto por ibá ‘fruto’ 
e caxi ‘recendente’. Abacaxi é, 
portanto, um ‘fruto que tem um 
cheiro agradável, fragrante’.

– Aracy: substantivo feminino 
composto por ara ‘dia’, ‘luz’ e 
cy ‘mãe’. Aracy signifi ca, então, 
‘mãe do dia, mãe da luz’.

– Perereca: verbo intransitivo 
que signifi ca saltar, pular, sal-
titar. Agora é fácil de entender 
porque aquele bichinho gelado 
que muitos morrem de medo 
recebeu esse nome, certo?

– Pipoca: substantivo femini-
no que, ao pé da letra, signifi ca 
‘pele que arrebenta’, pois é 
composta por pi ‘pele’ e poc 
(ou pog) ‘arrebentar’.

– Piracema: que signifi ca, lite-
ralmente, ‘saído do peixe’, uma 
vez que é composta por pirá 
‘peixe de couro, que não tem 
escamas’ (pirá pode também 
signifi car pele e, por isso, não se 
refere aos peixes com escamas, 
mas somente àqueles com pele, 
de couro) e ‘sema’ (cema), que 
signifi ca ‘saída, fl uxo’.

Interessante, não é? Essas e 
muitas outras palavras, como 
tocaia, sucuri, Goiás, jacaré, 
Iara e uma infi nidades de outras 
mais que encontramos por aí 
são heranças do Tupi em nosso 
idioma. Mais do que isso, elas 
mostram como as línguas indí-
genas faladas no Brasil tiveram 
um papel fundamental e im-
portantíssimo na constituição 
de nosso léxico e, porque não, 
também de nossa cultura e da 
nação que somos hoje.

Ficou interessado em conhe-
cer um pouco mais sobre o tra-
balho do linguista indigenista, 
do linguista que trabalha com 
línguas indígenas? Conheça, 
então, o Instituto de Estudos 
da Linguagem, o IEL. Lá você 
vai poder conhecer um pouco 
mais sobre esse universo que 
se chama linguagem/língua e 
aprender muitas coisas interes-
santes a respeito dele.

O sol ressurge e logo se põe no Xingu:

pai e fi lhos vão descansar em sua maloca.
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INICÍO A COLUNA comentando a mudança na faixa horária 
matinal da Rede TV. Na última segunda-feira uma nova grade de 
programação estreou na emissora. Foi cancelado ‘O Melhor Pra 
Você’. Em seu lugar entraram duas novas atrações: ‘Edu Guedes e 
Você’ e o ‘Fala Zuca’, aproveitando Edu Guedes e Celso Zucatelli

EDU FOI BEM, COM CALMA E DIDATISMO QUE LHE 

SÃO PECULIARES, fez a receita que propôs e interagiu com 
os telespectadores fazendo uma boa estreia. Mas o mesmo não 
se pode afi rmar de Celso, até porque um dos principais proble-
mas de sua estreia, exibida das 11h30 ao meio dia, foi o tempo.

ELE, DE ALGUM TEMPO PARA CÁ, PASSOU A IMPRI-

MIR NO SEU JEITO de apresentar uma postura afobada, com 

falas rápidas e muita gesticulação  Nos seus tempos de jornalismo, 
ou no seu início no ‘Hoje em Dia’, na TV Record, o apresentador 
era mais tranquilo e efi ciente no trato com a notícia.

MAS, AGORA, CELSO ZUCATELLI ADOTOU UMA PER-

SONAGEM um tanto agitada, que incomoda bastante até porque 
só 30 minutos de programa não dá para ter qualidade. Ele precisa 
mudar a postura na apresentação e não fazer o programa lutando 
contra o tempo, além de ter que aumentar o horário para pelo 
menos uma hora de arte.

APROVEITANDO A OPORTUNIDADE, FUI VISITAR 

E CONHECER A REDE TV, recebido pela Nicolle Carvalho, 
Diretora Comercial, e Rodrigo Petroni, Executivo de Contas. Me 
foi dado ver toda a infraestrutura da emissora e posso garantir: 
é uma das mais modernas do país. A receptividade foi um ponto 
primordial durante a minha visita.

AMAURY JR, VEM PERDENDO NO IBOPE AOS SÁBADOS 
para sua ex emissora a Rede TV. O programa ‘O Céu é o Limite’, 
apresentado por Marcelo Carvalho, ganha com tranquilidade no 

horário. O icônico apresentador de festas, que estreou na Band, 
perde para sua antiga casa no confronto direto com o ‘Game 
Show O Céu é o Limite’.

TANTO É VERDADE QUE ENTRE AS 23H30 E 00H37, 

AMAURY JR MARCA APENAS 1.2 DE MÉDIA, equivalente 
a 240 mil telespectadores. Já Marcelo Carvalho consegue no 
mesmo horário 3 de média, atingindo 600 mil telespectadores 
sintonizados com pico de 5 pontos. O formato do programa é 
bom mas o IBOPE da Band fi ca muito a desejar.

O CANTOR GUSTAVO LIMA, bem que poderia se preocupar 
apenas em cantar, mas uma postagem sua nas redes sociais, o 
coloca dando tiros com um  fuzil, defendendo o uso de armas 
e criticando o estatuto do desarmamento. Com isso, o cantor 
criou polêmica a respeito do assunto, mas não explicou de quem 
era o fuzil que usava para a postagem.

FRASE FINAL: Muita gente obteria sucesso em pequenas 
coisas se não estivesse preocupada com grandes ambições.


