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Via Varejo
A Via Varejo S.A. é a empresa responsável pela administração de duas importantes
varejistas brasileiras, a Casas Bahia e o Pontofrio. Com sede no município de São
Caetano do Sul (SP), posiciona-se como uma das maiores varejistas de
eletroeletrônicos no mundo. São mais de 900 lojas presentes em mais 400
municípios brasileiros, 20 Estados e no Distrito Federal. A empresa tem cerca de 55
mil colaboradores, considerando as duas bandeiras, sedes administrativas e a
fábrica de móveis Bartira.
No ano de 2015, foram inauguradas 27 novas lojas e a empresa reportou lucro
líquido ajustado de R$ 113 milhões. No contexto geral, a Via Varejo teve ganhos
importantes, frutos do trabalho de ajuste de processos e adequação da empresa
ao atual cenário econômico. Diante do cenário desafiador, a empresa trabalhou
com muito foco e disciplina para realizar os ajustes necessários e continuar com a
implementação do plano estratégico, assegurando sua posição de liderança no
mercado e fortalecendo seus diferenciais competitivos.
A empresa segue com a estratégia de investimentos em projetos que visam
potencializar os diferenciais da companhia, ganhos sustentáveis de market share e
o atendimento das aspirações do mercado consumidor cada vez mais exigente e
dinâmico, como por exemplo:
. Lojas Mobile Store in Store: terminamos o ano de 2015 com 176 lojas
reformadas para o novo conceito de Telefonia Celular, que consiste em uma
ambientação mais atraente para a categoria, um display de produtos que oferece
experimentação, venda de planos pós-pago (antes nossa venda era exclusivamente
de pré-pago), vendedores treinados e checkout dedicado para a categoria,
reduzindo o tempo de venda;
. Ampliação do projeto de “Revitalização de Móveis” - encerramos 2015 com 121
lojas reformadas. A Revitalização de Móveis consiste na modernização do ambiente
de exposição dos móveis, que conta com um novo layout, onde os produtos estão
expostos em ambientes decorados, oferecendo uma experiência de compra mais
completa aos clientes e um atendimento mais consultivo em design e decoração. As
unidades reformadas tiveram um desempenho em vendas, na categoria, de cerca
de 10 p.p. superior àquelas que ainda não foram modificadas. Diante destes
resultados, o plano da empresa é mais do que dobrar a quantidade de lojas com
este conceito, em 2016;
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A razão social Via Varejo S.A. foi adotada em fevereiro de 2012, em substituição à
Globex Utilidades S/A. A nova denominação foi fruto de um processo de renovação
da marca que contou com uma extensa pesquisa realizada com diversos públicos,
inclusive os colaboradores da companhia, que ajudaram a escolher o nome que se
orgulhariam de carregar no peito, em seus crachás e uniformes.
A identidade corporativa traz em si as cores do Brasil. Suas linhas remetem a um
gráfico em contínuo de crescimento e juntas fazem alusão à relação de
cumplicidade e confiança que ambas mantêm com seus parceiros, fornecedores e
clientes. Além disso, suas curvas representam as iniciais de Via Varejo.
O varejo é o meio pelo qual a empresa busca alcançar o sucesso. Todas as áreas
do negócio têm como objetivo final atender os clientes com dedicação e focados em
servir, sempre. É o caminho escolhido para tornar realidade desejos e sonhos de
milhares de pessoas em todo o Brasil.
Fundação Via Varejo
A Fundação Via Varejo é o braço responsável pelos
investimentos da Via Varejo em ações que
incentivam e promovem o desenvolvimento de
colaboradores e também da sociedade. Atua nos
pilares Social e Cultural.
Fazem parte da plataforma Social, projetos que trabalham com tecnologia inclusiva,
com a melhoria da qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade social, além de
iniciativas que promovam o acesso à educação. Alguns dos parceiros são Yunus
Social Businness, ProA, iSmart, TETO, Habitat e F123. A Fundação Via Varejo
desenvolve, ainda, um trabalho inovador de relação com as comunidades em que
está presente, a partir do desenvolvimento de projetos que beneficiem as próprias
comunidades sob a perspectiva da co-criação. A premissa da Fundação nestas
parcerias é que seja estabelecido um processo de transparência e autoria coletiva,
com a participação dos diferentes atores sociais das comunidades e colaboradores
da Fundação Via Varejo. Neste momento, a FVV atua nas comunidades do Alemão,
no Rio de Janeiro, Paraisópolis, Heliópolis e Jardim São Luiz, em São Paulo.
O investimento em CULTURA está pautado, com a marca Casas Bahia, em projetos
que incentivam a valorização da cultura brasileira, por meio da tradição e
fortalecimento da identidade nacional, através de festas populares e também da
difusão de novas expressões culturais urbana das periferias; e, com a marca Ponto
Frio, em ações que se relacionam com a Cultura Contemporânea, por meio de
projetos que unam arte, tecnologia e ressignificação dos espaços urbanos. Alguns
dos parceiros são Ação Educativa, Flupp – Festa Literária das Periferias e Centro
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Cultural Cartola. Nesta plataforma, a Fundação também desenvolve um projeto
relacionado às festas populares em todo o país, que será anunciado em breve.
Nossas marcas

A Casas Bahia é uma rede varejista que comercializa eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, móveis e utilidades domésticas. Com mais de 700 lojas, está
presente em 20 Estados (SP, RJ, ES, MG, GO, MT, MS, BA, SC, PR, RS, SE, CE,
TO, PE, RN, AL, PB, MA e PI), além do DF.
A empresa tem como missão realizar os sonhos de seus consumidores, oferecendo
acesso facilitado ao crédito e trabalhando com um modelo de gestão focado na
simplicidade, no respeito e na dedicação total aos colaboradores, clientes,
fornecedores
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Com mais de 60 anos, o Pontofrio oferece ao consumidor o que há de melhor na
experiência de compra de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e produtos para o lar.
Com o slogan ‘Viva a Inovação’, a bandeira ajuda os diversos perfis de clientes a
encontrar a tecnologia mais adequada às necessidades do consumidor e os itens
que melhor se adaptam ao seu dia a dia. A empresa trabalha com uma grande
variedade de produtos e serviços, além de oferecer um atendimento próximo e
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especializado, da venda ao pós-venda. Atualmente, a rede conta com mais de 300
lojas distribuídas por nove estados brasileiros (SP, RJ, ES, MG, GO, MT, SC, RS,
PR), além do Distrito Federal.

A Bartira é uma das maiores fábricas de móveis da América Latina em seu
segmento de atuação. Com mais de 100 mil m² de área construída, a indústria
produz dormitórios, cozinhas, estantes e racks, entre outras peças, superando a
casa dos 3 milhões de itens fabricados por ano. Desde 1981, a Bartira produz
móveis exclusivos para a Casas Bahia e, recentemente, em 2013, a indústria
passou integrar a Via Varejo, empresa que opera as lojas físicas da Casas Bahia e
Pontofrio. Atualmente, a Bartira fabrica móveis para as duas bandeiras, que
possuem presença em 20 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. Em parceria
com as duas principais lojas de móveis e eletrodomésticos do país, a Bartira adapta
suas produções para atender diferentes perfis de consumidor, utilizando-se dos
mais de 1000 pontos de vendas para oferecer ao consumidor brasileiro a melhor
opção de compra em móveis.
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Composição Acionária*:
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Governança Corporativa
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, responsável
pela orientação geral dos negócios da Via Varejo, incluindo a estratégia de longo
prazo. É responsável, também, dentre outras atribuições, pela eleição dos diretores
da Companhia e fiscalização da respectiva gestão. As decisões do Conselho de
Administração são tomadas pelo voto favorável da maioria dos seus membros
presentes nas respectivas reuniões, sendo que, em caso de empate, caberá ao
Presidente do Conselho de Administração proferir voto de desempate.
As reuniões do Conselho de Administração são realizadas ao menos
trimestralmente, ou sempre que necessário, por convocação do presidente do
Conselho de Administração, o qual poderá ser solicitado a promover a convocação
por, pelo menos, três conselheiros ou pelo Diretor-Presidente da Companhia.
O Estatuto Social da Companhia estabelece que o Conselho de Administração será
formado por, no mínimo, cinco e, no máximo, dezessete membros, todos acionistas,
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.
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Membros do Conselho de
Administração
Ronaldo Iabrudi

Presidente

Data de
eleição
23.04.2015

Término do
mandato
AGO 2017

Vice Presidente

23.04.2015

AGO 2017

Alberto Ribeiro Guth

Conselheiro

23.04.2015

AGO 2017

Christophe José Hidalgo

Conselheiro

23.04.2015

AGO 2017

Líbano Miranda Barroso

Conselheiro

23.04.2015

AGO 2017

Michael Klein

Conselheiro

23.04.2015

AGO 2017

Renato Carvalho do Nascimento

Conselheiro

23.04.2015

AGO 2017

Roberto Fulcherberguer

Conselheiro

23.04.2015

AGO 2017

Hervé Daudin

Conselheiro

23.04.2015

AGO 2017

Arnaud Daniel Charles Walter
Joachim Strasser

Cargo

Ronaldo Iabrudi é Presidente do Conselho de Administração e representante do
Grupo Casino no Brasil, bem como Presidente do Conselho de Administração da
Lupatech, membro do Conselho de Administração da Estácio Participações, sócio
da empresa VIAW e do AGROBANCO. Anteriormente, também foi membro do
Conselho de Administração da Cemar. De 2007 a 2011 atuou como Diretor
Presidente da Magnesita, responsável por todas as empresas do grupo Magnesita
no Brasil, Argentina, Alemanha, França, USA e China. Esteve à frente do Grupo
Telemar entre 1999 a 2006, onde atuou como Presidente, Presidente da Telemar
Operadora e Diretor Superintendente. Foi Presidente do Conselho de Administração
da Telemar Operadora e membro do Conselho de Administração das outras
empresas do Grupo Telemar. Também foi Diretor-Presidente da Ferrovia CentroAtlântica de 1997 a 1999 e Presidente do Conselho de Administração do Porto de
Angra, assim como seu Diretor Financeiro entre março e outubro de 1997. Entre
1984 a 1997, foi Diretor Executivo, Diretor Administrativo-financeiro, responsável por
administrar as empresas do Grupo Gerdau situadas em Minas Gerais e Gerente
Geral de recursos humanos do Grupo Gerdau. Graduado em Psicologia pela PUCMG (1979), obteve os títulos de Mestre em Formação de Adultos (1981), Mestre em
Administração de Mudanças (1982) e Doutor em Mudança Organizacional (1984)
pela Université Paris XIX - Dauphine.
Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser trabalha no Grupo Casino desde
2007. Atualmente é diretor de desenvolvimento e participações, tendo atuado
anteriormente como responsável pelo departamento de desenvolvimento
internacional e como conselheiro da presidência. Trabalhou ainda no Gabinete do
Primeiro Ministro da França, em 2005, como Chefe de Missão, e no Gabinete de
Renaud Dutreil, Ministro das Empresas e do Comércio francês, de 2005 a 2007,
como conselheiro especial. Foi ainda membro do Conselho de Administração da
Almacenes Exito (Colômbia), Big C (Tailândia), Super de Boer (Holanda), bem como
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membro do comitê executivo do Grupo Casino (França). É atualmente membro do
Conselho de Administração da Wilkes Participações S.A., controladora da
Companhia Brasileira de Distribuição. É, também, Vice-Presidente do Conselho de
Administração da CBD.
Alberto Ribeiro Guth é sócio fundador da Angra Partners Gestão de Recursos e
Assessoria Financeira, empresa formada em 2003 e com foco em reestruturações
financeiras e negociações de dívidas, reestruturações operacionais, coordenação de
processos negociais de fusões e aquisições, dentre outras. Entre 1993 e 2003 foi
sócio-diretor da Investidor Profissional Gestão de Recursos. Foi, anteriormente,
executivo da das áreas de planejamento estratégico, financeira e de marketing da
Esso Brasil por 9 anos. Possui mais de 28 anos de experiência profissional, tendo
atuado como conselheiro de administração em companhias como Metrô do Rio de
Janeiro, Brasil Telecom, Telemig, Editora e Livraria Saraiva e Elevadores Atlas e
conselheiro fiscal de empresas como Eternit, Freios Varga e Petroflex. Alberto é
formado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia-IME e possui MBA pela
Wharton Business School.
Christophe José Hidalgo foi CFO do Grupo Exito, líder de varejo na Colômbia e
subsidiária de capital aberto do Casino. Ele desempenhou diversas funções nas
áreas financeira e de controladoria no Casino, desde sua chegada ao grupo em
2000. Christophe é francês e possui bacharelado em direito e mestrado em finanças
e contabilidade. Antes de trabalhar no Casino, foi CFO da Castorama no Brasil de
1996 a 2000. Atualmente, é CFO da Companhia Brasileira de Distribuição.
Líbano Miranda Barroso é Diretor de Operações da Companhia Brasileira de
Distribuição - CBD desde outubro de 2015, tendo tomado posse no dia 02 de
outubro de 2015, e membro do Conselho de Administração da Via Varejo S.A.
desde fevereiro de 2014, tendo tomado posse no dia 12 de fevereiro de 2014.
Anteriormente, ele ocupou o cargo de Diretor Presidente da Via Varejo de abril de
2014 a outubro de 2015 e de Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento
Estratégico da CBD de 2013 a 2014. Ademais, ocupou diversos cargos de nível
executivo. Como CEO da TAM Airlines, estruturou a joint-venture de LAN-TAM,
criando a LATAM Airlines Group. Anteriormente, como Vice-Presidente de Finanças
e Gestão, liderou o processo de reestruturação societária durante o IPO na Bovespa
e na NYSE. Também atuou na CCR - Companhia de Concessões Rodoviárias,
como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e na Andrade Gutierrez
Concessões, como Coordenador de Finanças. Graduou-se em economia pela
Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em finanças, pela
IBMEC, e pós-graduação em direito empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV).
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Michael Klein é membro do nosso conselho de administração desde novembro de
2010, tendo tomado posse em 9 de novembro de 2010. É Sócio e Diretor Presidente
Executivo da Casa Bahia Comercial Ltda. Foi presidente do nosso conselho de
administração até fevereiro deste ano. Começou sua carreira na CB em 1969, como
dirigente financeiro, e desde então acumula larga experiência no setor de varejo e
de fabricação de móveis, tendo comandado sua forte expansão nos últimos anos.
Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Paes de Barros e
possui especialização pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Renato Carvalho do Nascimento é sócio fundador da LaPlace Finanças, empresa
de assessoria financeira e gestão de fundos. Foi sócio fundador da Angra Partners.
Acumulou experiência de investment banking na Lehman Brothers em Nova York e
como consultor pela Monitor e Accenture. Foi membro dos conselhos de
administração da Telemig, Metrô-RJ e Tropical, além de presidente do conselho da
Maeda. Renato é atualmente presidente do conselho da TMA no Brasil. Renato foi
professor de finanças do curso de MBA do Insper em São Paulo. Graduado em
engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da USP, com um MBA pela Tuck
School of Business at Dartmouth.
Roberto Fulcherberguer foi Diretor Vice Presidente Comercial da Companhia até o
dia 11 de fevereiro. Ocupou o cargo de Vice Presidente Executivo da Casa Bahia
Comercial Ltda. por 7 anos, de Diretor de Compras na Lojas Arapuã S.A. por 11
anos e de Gestor de Categorias na Companhia Brasileira de Distribuição por 6 anos,
tendo atuado no varejo nas áreas comercial, marketing, operações e logística.
Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, tendo pósgraduação em Marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP.
Hervé Daudin. Depois de uma carreira no Ministério das Finanças da França
(Treasury Department and Minister’s office), o Sr. Daudin entrou para o Casino em
2003, como Diretor Vice Presidente de Planejamento Estratégico (2003-2005).
Após, atuou como Diretor de Merchandise e Supply Chain do Grupo Casino, desde
2009. O Sr. Daudin é atualmente CEO da EMC Distribution SAS, Cdiscount Group e
da Distribution Casino France SAS. Ele é vice presidente da European Marketing
Distribution AG e membro do conselho de administração da Big C Supercenter PLC.
O Sr. Daudin possui graduação pela Ecole Normale Supérieure (Paris) e Ecole des
Ponts et Chaussées (Paris). Possui mestrado em ciências e PhD em economia.
Diretoria Executiva
Os diretores da Via Varejo são seus representantes legais, responsáveis
principalmente pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e
diretrizes gerais estabelecidas pela Assembleia Geral de seus acionistas e pelo seu
Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada
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membro da Diretoria da Via Varejo deve ser residente no País, podendo ser
acionista ou não. Além disso, os membros do seu Conselho de Administração até o
máximo de um terço poderão ser eleitos para cargos de diretores.
De acordo com o Estatuto Social da Via Varejo, a Diretoria é composta de seis
membros:

Cargo

Data de
eleição

Término
do
mandato

Diretor-Presidente

02.10.2015

29.10.2016

Diretor Vice Presidente de TI e
Infraestrutura

24.05.2013

29.10.2016

Diretor de Relações com Investidores e
Planejamento Estratégico

17.10.2013

29.10.2016

Felipe Negrão

Diretor Executivo de Serviços
Financeiros

11.02.2015

29.10.2016

Paulo Adriano Romulo
Naliato

Diretor Executivo de Recursos
Humanos

17.10.2013

29.10.2016

Diretora Executiva de Marketing

19.12.2013

29.10.2016

Diretor Vice Presidente Comercial

19.12.2013

29.10.2016

Diretores
Peter Paul Lorenço
Estermann
Marcelo Lopes
Marcelo Rizzi de
Oliveira

Flavia Altheman
Luiz Henrique Andrade
Vendramini

Peter Paul Lorenço Estermann O Sr. Peter Paul Lorenço Estermann é Diretor
Presidente da Companhia desde outubro de 2015, tendo tomado posse no dia 02 de
outubro de 2015. Anteriormente, ele ocupou a posição de Diretor Vice-Presidente de
Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico na Companhia Brasileira de
Distribuição - CBD de junho de 2014 a outubro de 2015. Construiu sua carreira em
diferentes segmentos de negócio, tanto da indústria como de serviços, e em
empresas de grande porte, líderes em suas áreas de atuação, diferenciadas em
termos de tecnologia, modelos de gestão e culturas. O Sr. Peter foi Vice-Presidente
e Diretor Executivo de Operações na TENCO Shopping Centers (2014), Diretor
Executivo de Operações Global na Magnesita Refratários S.A. (2012-2013) e Diretor
Executivo Geral na LWB Refractories - Germany (2008-2011), subsidiária integral da
Magnesita para as operações da Europa, com sede na Alemanha. Atuou também
como Diretor Executivo de Operações na Medial Saúde (2006-2007), uma das
maiores operadoras de saúde do país, quando esta se preparava para abrir o capital
no novo mercado da Bovespa, da qual participou ativamente. Ainda, foi Diretor
Executivo de Desenvolvimento Organizacional (2005-2006) e Presidente - Norte e
Nordeste (2001-2004) na Telemar Norte Leste S.A. Atuou, também, como Diretor
Executivo de Operações e Vice-Presidente na Satipel Minas Industrial Ltda. (19992001). Ainda, na Aracruz Celulose S.A, atuou como Presidente do Conselho de
Administração e Diretor Geral na Tecflor Ind. S.A (1997-1998) e Diretor Geral na
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Divisão Florestal (1996-1997). Ainda, atuou como Diretor de Operações (1989-1995)
no Grupo Petropar, como Diretor de Operações na Destilaria Brasilândia S.A. (19871988) e como Diretor Geral na Agropecuária Mogno S.A. (1981-1986). Em
Conselhos de Administração, o Sr. Peter atuou como membro na Tecflor Industrial
S.A. (1997-1998), na Planalto Transportes Ltda. (2007-2008) e na Odontosystem
Ltda. (2008), e como Presidente do Conselho de Administração na Sinterco S.A.
(2008-2013) e como membro e Presidente do Conselho de Administração na
Reframec Serviços S.A. (2013). Ele é graduado em Engenharia Agrônoma pela
Universidade Federal de Lavras - Minas Gerais (1977-1981) e pós-graduado pela
Harvard Business School ("Making Corporate Boards more Effective" - 2008, "Audit
Committees in a New Era of Governance" - 2008 e "Program for Management
Development/PMD" - 1999).
Marcelo Lopes O Sr. Marcelo Lopes é membro de nossa diretoria, tendo tomado
posse em 25 de maio de 2013 como Diretor Vice-Presidente de TI e Infraestrutura.
Ocupou vários cargos no Grupo Pão de Açúcar de janeiro de 2001 a maio de 2013,
nas áreas de Logística, Supply Chain e Operações, na São Paulo Alpargatas de
novembro de 1990 a junho de 1999, nas áreas Industrial e Comercial. Graduou-se
em Administração de Empresas pela Unicapital e possui especialização em Gestão
da Cadeia de Suprimentos e Logistica pelo Instituto Coppead de Administração da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e MBA em Gestão Estratégica de Negócios
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Marcelo Rizzi de Oliveira O Sr. Marcelo Rizzi de Oliveira é membro de nossa
diretoria, tendo tomado posse em 17 de outubro de 2013 como Diretor de Relações
com Investidores e Planejamento Estratégico da Companhia. Foi Diretor de
Estratégia (Associate Partner) da Monitor Group de abril de 2005 a abril de 2013,
Analista de Relações com Investidores da CPFL Energia de novembro de 2003 a
abril de 2005 e Consultor de Estratégia da Accenture Brasil de junho de 2000 a
novembro de 2003. Graduou-se em Engenharia de Produção pelo Instituto Mauá de
Tecnologia e possui especialização em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas.
Felipe Negrão O Sr. Felipe Negrão está na Via Varejo desde 2013, onde
atualmente exerce o cargo de Diretor Executivo de Serviços Financeiros, membro
do Conselho Fiscal da Fundação Via Varejo e Diretor Vice Presidente Financeiro
interino. Anteriormente ocupou a posição de Diretor de Tesouraria, Impostos e
Planejamento Financeiro. Paralelamente, também ocupa o cargo de Diretor
Financeiro da Bartira, fábrica de móveis detida pelo grupo. Atua há quase 20 anos
na área financeira, onde já ocupou cargos executivos no Grupo Ibmec Educacional
e Medial Saúde, bem como de consultor em companhias como a Bain & Company,
A.T. Kearney e Finenge. Felipe também tem atuou na área de investimento do
Banco Bradesco e na área de crédito no Inter-American Investment Corporation, em
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Washington DC. Formado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV,
possui MBA no Massachusetts Institute of Technology.
Paulo Adriano Romulo Naliato O Sr. Paulo Adriano Romulo Naliato é membro de
nossa diretoria, tendo tomado posse em 17 de outubro de 2013 como Diretor
Executivo de Recursos Humanos da Companhia. Foi Superintendente Executivo de
Recursos Humanos do Banco Santander (Brasil) e do Banco Real ABN Amro de
agosto de 2008 a julho de 2013 e agosto de 2000 a julho de 2008, respectivamente.
Também ocupou o cargo de Gerente de Recursos Humanos no Banco Excel
Econômico/BBVA de março de 1997 a julho de 2000, Gerente de Recursos
Humanos e Marketing de Incentivos no Banco Unibanco de dezembro de 1995 a
fevereiro de 1997 e Analista e Consultor de Recursos Humanos no Banco Nacional
de outubro de 1986 a novembro de 1995. Graduou-se em Direito pela Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU), possui formação em Coaching pelo Integrated
Coaching Institute, especialização em Gestão de Pessoas e Negócios pela
Fundação Getúlio Vargas e em Gestão de Negócios Globais (CLP) pela IESE
Business School.
Flavia Altheman A Sra. Flavia Altheman é membro de nossa diretoria, tendo
tomado posse em 19 de dezembro de 2013, como Diretora Executiva de Marketing.
É Diretora Marketing da Companhia desde 2006. Foi Diretora Geral da
Y&R/Unidade São Caetano do Sul, Diretora de Atendimento da F/Nazca - Saatchi &
Scatchide e Gerente de Contas na Talent Comunicação. Graduou-se em
Propaganda e Marketing e possui pós-graduação em Planejamento Estratégico pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Luiz Henrique Andrade Vendramini O Sr. Luiz Henrique Andrade Vendramini é
membro de nossa diretoria, tendo tomado posse em 19 de dezembro de 2013, como
Diretor Executivo Comercial. Esta na Companhia desde 2004 e foi Diretor Comercial
responsável pelas áreas de Linha Branca e Portáteis. Atuou ainda na área comercial
do Walmart e Grupo Pão de Açúcar (GPA). Graduou-se em Administração de
Empresas e Marketing e possui MBA - Finanças na FGV.
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Via Varejo em números
•

1014 lojas (posição até 31/12/2015):
› 760 - Casas Bahia
› 254 - Pontofrio

• Lucro Líquido Ajustado R$ 964 milhões em 2014, com crescimento de 34,1%
sobre o ano de 2013;
› EBITDA AJUSTADO de R$ 1,1 bi em 2015, com margem EBITDA de
5,7%.
• Presença em 20 Estados e no DF: SP, RJ, ES, MG, GO, MT, MS, BA, SC,
PR, SE, RS, CE, TO, RN, PE, AL, PB, MA e PI.
• 24 Centros de Distribuição (incluindo entrepostos).
• Cerca de 55 mil colaboradores.
• (VVAR11) Ação listada no Nível 2 de Governança Corporativa da
BM&FBovespa.
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Histórico
Uma companhia sem precedentes no varejo brasileiro, a Via Varejo S.A. adotou
esta razão social em fevereiro de 2012, em substituição à Globex Utilidades S/A, e
administra duas das mais tradicionais redes varejistas de eletroeletrônicos e móveis
do país.
As marcas, com mais de 60 anos de história no mercado, são originárias do
empreendedorismo de imigrantes que percorreram uma trajetória de sucesso com
muito trabalho, ancorados em uma forte confiança no País e nos brasileiros: Casas
Bahia, pelas mãos do imigrante polonês Samuel Klein, e Pontofrio, fundada pelo
imigrante romeno Alfredo João Monteverde.
O Pontofrio foi fundado em 1946, no Rio de Janeiro (RJ). O imigrante romeno
Alfredo João Monteverde iniciou seus negócios na área de atacado, importando
pneus e outros artefatos. A venda de eletrodomésticos teve início com a importação
de mil geladeiras da marca “Cold Spot”, dos Estados Unidos, produto que acabou
por influenciar na escolha definitiva do nome do negócio.
A primeira loja foi inaugurada em 1952, no centro do Rio de Janeiro (Rua
Uruguaiana, n.º 134), e se tornou referência na venda de geladeiras e máquinas de
costura importadas, além de fogões nacionais. O Pontofrio foi a primeira rede de
eletrodomésticos a investir maciçamente em marketing e a veicular propagandas na
televisão, iniciando suas campanhas ainda na década de 50.
A marca rompeu as fronteiras do Rio de Janeiro quando inaugurou sua primeira loja
em Brasília, na década de 70, dando início ao seu processo de expansão. Em
seguida vieram os estados de Goiás e Minas Gerais. Em 1992, com a aquisição das
“Casas Buri”, a rede fincou sua bandeira no Estado de São Paulo e na região Sul.
A primeira loja da Casas Bahia abriu suas portas em São Caetano do Sul, na região
do ABC de São Paulo, em 1957 e o nome foi escolhido como uma forma de
homenagear e agradar o grande número de nordestinos que moravam na cidade. O
imigrante Samuel Klein havia chegado cinco anos antes ao Brasil e trabalhava como
vendedor de porta em porta, até adquirir o estabelecimento comercial e iniciar sua
promissora trajetória como comerciante.
Em 1964, as lojas começaram a vender eletrodomésticos e, em 1970, já com sete
filiais e o mascote “Baihaninho”, foi criado o slogan “Dedicação total a você”.
Começou o processo de expansão com abertura de unidades em São Paulo e
Baixada Santista.
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Logos

Atendimento à Imprensa Via Varejo:
Entre em contato com a equipe de Comunicação Corporativa da Via Varejo no
email imprensa@viavarejo.com.br
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