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São Paulo, Brasil, 13 de outubro de 2015 - O GPA [BM&FBOVESPA: PCAR4 (PN); NYSE: CBD] e Via Varejo S.A. [BM&FBOVESPA:VVAR3 e 
VVAR11] anunciam o desempenho das vendas do 3º trimestre de 2015. Todas as comparações são referentes ao mesmo período de 2014, exceto 
quando mencionado de outra forma.  

       

       

   

 (1) Não inclui a receita proveniente de operações intercompany; (2) Bandeiras Extra e Pão de Açúcar. Inclui a receita proveniente da locação de galerias comerciais; (3) Cnova: Cnova Brasil + 
Cdiscount Group. Inclui a receita de comissões do marketplace, sem considerar o volume de mercadorias. (4) Inclui a receita proveniente de operações intercompany. Sem considerar o 
fechamento das lojas em atendimento ao CADE, a regressão teria sido de 21,9% no trimestre.  

Receita Líquida
3T15 x 
3T14

2T15 x 
2T14

(R$ milhões) 3T15 ∆ 2T15 ∆ 

Consolidado (1) 16.061   2,7% 16.093  5,9%

Alimentar 8.852     7,3% 8.953    6,4%

     Multivarejo (2) 6.287     2,1% 6.508    0,7%

     Assaí 2.564     22,3% 2.445    25,6%

Não Alimentar 7.228     -2,4% 7.157    5,1%

 Cnova (3) 3.133     48,6% 2.833    120,8%

    Via Varejo (4) 4.095     -22,7% 4.324    -21,7%

3T15 2T15

Consolidado (1) -2,6% -3,6%

     Multivarejo + Assaí 3,3% 1,8%

 Cnova (3) 23,9% 24,0%

    Via Varejo (4) -24,6% -23,5%

∆ Receita líquida 'mesmas lojas' 

Desempenho de Vendas 3T15 
- Receita líquida total de R$16,1 bi, com destaque para o crescimento de 7,3% do Alimentar, desempenho 
acima do setor(*), impulsionado pelo forte desempenho do Assaí, recuperação dos hipermercados e resiliência 

das demais bandeiras de alimentos, reforçando a importância da estratégia multiformato. No conceito 
‘mesmas lojas’ o segmento alimentar cresceu 3,3%, p atamar superior ao 2T (1,8%) e 1S (2,7%)   
- Melhora sequencial das vendas e fluxo de clientes n o Multivarejo , com destaque para: ganhos 

consistentes de market share do Pão de Açúcar nos últimos 2 anos, sólida expansão das lojas de Proximidade, 
especialmente do Minuto Pão de Açúcar, e recuperação do Extra através da competitividade e reformas 

- Plano de reformas deve alcançar 50-60% das vendas d o Extra ao final de 2016 : ao redor de 60 lojas 
reformadas em 2015 ou 25% das vendas. Vendas das lojas reformadas já apresentam 10 p.p. de aumento em 

relação às lojas não renovadas 
- Assaí:  Crescimento de vendas ‘mesmas lojas’ de dois dígitos, acima da expectativa, e forte expansão 

orgânica com previsão de 10-12 novas lojas em 2015  
- Continuidade da expansão orgânica:  23 lojas inauguradas no 3T15, totalizando 210 novas lojas nos 

últimos 12 meses 
- Via Varejo intensifica medidas  para melhorar as vendas e ganhar market share, com aumento das 

iniciativas comerciais, melhora da eficiência operacional e investimento em categorias estratégicas (Projeto 
‘Crescer Mais’), além de ajustes na estrutura da Companhia 

- Sólido crescimento na Cnova Brasil : GMV registrou crescimento de 18,1%, com participação no 
marketplace de 12,8% (vs 4,2% no 3T14), e mais 1.250 pontos do Click & Collect   

 

* Baseado nos dados de Julho e Agosto publicados pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados)  
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Desempenho de Vendas – Consolidado   

 

� No 3T15, a receita líquida consolidada totalizou R$ 16,1 bilhões, com crescimento de 2,7%. No segmento 
alimentar (Multivarejo + Assaí), o crescimento da receita líquida foi de 7,3%, com destaque para a 
continuidade de desempenho expressivo do Assaí (+22,3%); 

 
� O atual ambiente macroeconômico tem se tornado mais desfavorável ao consumo ao longo do ano. Enquanto 

o segmento alimentar demonstra maior resiliência, o segmento de não alimentos (Via Varejo + Cnova) está 
sendo mais impactado e como consequência apresentou recuo de 2,4% nas vendas; 

 
� A Companhia manteve seu plano de expansão orgânica no trimestre, com foco nos formatos de maior 

retorno. No trimestre foram inauguradas 23 novas lojas, sendo 18 lojas do segmento alimentar (7 
Minimercado Extra, 6 Minuto Pão de Açúcar, 4 Pão de Açúcar e 1 Assaí) e 5 lojas da Casas Bahia. Nos 
últimos 12 meses foram inauguradas 210 novas lojas.  

 

Alimentar (Multivarejo + Assaí) 

 

� A receita líquida cresceu 7,3%, totalizando R$ 8,9 bilhões no trimestre. Foram inauguradas nos últimos 12 
meses 124 novas lojas, sendo 100 de Proximidade (71 Minimercado Extra e 29 Minuto Pão de Açúcar), 11 
Pão de Açúcar, 8 Assaí, 4 Extra Supermercado e 1 drogaria;   

 
� No conceito ‘mesmas lojas’, as vendas avançaram 3,3%, um crescimento 0,6 ponto percentual superior ao do 

1S15. Essa melhora foi suportada pelo sólido desempenho do Assaí de dois dígitos, motivado pela maior 
preocupação dos consumidores com relação aos preços, e também pelo bom desempenho das 52 lojas 
modernizadas do Extra (28 Hipers e 24 Supermercados) entregues a partir de Maio, que já apresentam 
incremento de 10 pontos percentuais nas vendas se comparadas às lojas não reformadas; 

 
� Roll-out das reformas Extra: até o final de 2015, ao redor de 60 lojas (35 Hipers e 25 supermercados), ou o 

equivalente a 25% das vendas da bandeira, passará por uma profunda revitalização que contempla não 
apenas layout, mas também revisão do sortimento e melhoria da prestação de serviços aos clientes. Até o 
final de 2016 o plano de reformas deve atingir 50-60% das vendas; 
 

� Assim como nos últimos trimestres, o Assaí apresentou sólido crescimento das vendas líquidas de 22,3%, 
refletindo o desempenho de vendas ‘mesmas lojas’ de 2 dígitos, com aceleração em relação ao 1S15, 
motivado pela maior preocupação dos consumidores com relação aos preços. A forte expansão permanece 
como foco da bandeira com mais uma loja inaugurada no 3T15, totalizando 8 novas lojas nos últimos 12 
meses. Em 2015, serão inauguradas 10-12 novas lojas da bandeira; 

 
� Importante destacar a resiliência da categoria de alimentos que mantém crescimento de aproximadamente 

4,0% nos últimos 9 meses, reforçando a importância da estratégia multiformato. A Companhia continuará 
buscando equilibrar seu portfolio de lojas, concentrando a expansão nos formatos de maior retorno (Assaí, 
Proximidade e Pão de Açúcar) e continuidade da modernização da rede Extra. 
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Via Varejo 
 

� A receita líquida totalizou R$ 4,1 bilhões, queda de 22,7% em relação ao 3T14 e 21,9% excluindo o efeito 
do fechamento de 51 lojas desde 2T14 em atendimento ao CADE. No conceito ‘mesmas lojas’ a redução 
foi de 24,6%. No 3T15, foram abertas 5 lojas da bandeira Casas Bahia, totalizando 26 lojas abertas no ano, 
86 nos últimos 12 meses e 114 lojas abertas desde o 1T14; 

� Assim como no 2T15, a venda de televisores foi o maior ofensor para a redução de vendas no 3T15; 

� Os serviços, tais como garantias, aumentaram a penetração em 47,6% vs. 3T14, e a venda no crediário se 
manteve estável frente às outras formas de pagamento;  

� Neste cenário de forte retração do consumo, no qual o 3T atingiu o menor Índice de Confiança do 
Consumidor da série histórica da FGV IBRE (retração de 25,9% em Setembro/15 vs Setembro/14), a Via 
Varejo procura intensificar suas iniciativas estratégicas e de competitividade comercial; 

� As iniciativas do Projeto ‘Crescer Mais’ continuam com resultados expressivos e acima da média da 
empresa: 

a) Renovação da Categoria de Móveis: reformulação da área de vendas das lojas e renovação da linha 
de produtos, já implantada em 56 lojas que apresentam crescimento de 16 p.p. acima da média das 
lojas não reformadas no acumulado do ano. Móveis é a categoria de maior margem bruta da Via 
Varejo; 

b) Renovação da Categoria de Telefonia: renovação completa na experiência de compra, com mais 
experimentação e atendimento. Nas 100 lojas já implantadas o crescimento é de 38 p.p. acima da 
média das lojas não reformadas no acumulado do ano; 

c) Fortalecimento da bandeira Ponto Frio: melhorias operacionais e otimização dos serviços financeiros, 
além da conversão de 36 lojas com posicionamento mais adequado a Casas Bahia até o momento. A 
Via Varejo deve acelerar o plano de conversões visando um maior crescimento de vendas e 
rentabilidade; 

� Continuidade de um profundo plano de restruturação ao longo do 3T: otimização das principais despesas 
(marketing, aluguéis, pessoal e logística) e fechamento de 31 lojas deficitárias (28 Ponto Frio e 3 Casas 
Bahia);  

� Para os próximos trimestres, conforme mencionado acima, a Via Varejo continuará investindo em projetos 
estratégicos, reforçando as iniciativas comerciais e adotando medidas para atingir uma estrutura mais 
enxuta, com melhor eficiência operacional, e que, aliada a sua sólida posição financeira, deixará a 
Companhia ainda melhor preparada para recuperar as vendas e aumentar os ganhos de market share. 

 

Cnova  
 

Os comentários abaixo são parte integrante do release de vendas da Cnova publicado em 9 de Outubro de 2015.  

Cnova 3T15(5) 3T14(5) 
Variação  

Reportado Câmbio 
constante (6)  

GMV (7) (€ milhões) 1.121,2 1.094,1 +2,5 % +17,6 % 
Cdiscount 649,1 555,3 +16,9% +17,1% 

Cdiscount França 640,1 552,4 +15,9 %   

Cdiscount Internacional 9,0 2,9 +208,3 %  +244,2 % 

Cnova Brasil 472,2 538,8 -12,4 % +18,1 % 

Cnova Brasil (R$ milhões) 1.920,0 1.625,6 +18,1 %   
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Participação do Marketplace(8) 22,7 % 12,4 % +1.032 bp   
Cdiscount França 29,8 % 20,5 % +931 bp   

Cnova Brasil 12,8 % 4,2 % +862 bp   

Vendas líquidas  (€ milhões) 781,4 837,3 -6,7 % +9,1 % 

Cdiscount 410,3 379,5 +8,1% +8,3% 

Cdiscount França 402,5 377,0 +6,8 %   

Cdiscount Internacional 7,8 2,5 +213,7 % +247,5 %  

Cnova Brasil 371,1 457,8 -18,9 % +9,8 % 

Cnova Brasil (R$ milhões) 1.515,8 1.380,6 +9,8 %   

Tráfego  (visitas em milhões) 405,8 318,3 +27,5 %   

Cdiscount França 180,7 136,0 +32,8 %   

Cnova Brasil 212,9 179,5 +18,6 %   

Participação de dispositivos móveis  40,2 %  27,4 %  +1.280 bp   
Cdiscount França 49,8 % 37,2 % +1.265 bp   

Cnova Brasil  32,4 % 20,5 %   +1.189 bp   

Click -and-collect  (pontos de entrega)  21.767  17.206 +26,5 %    

Clientes ativos(9) (milhões) 15,4 12,8 +20,2 %   

N° de itens vendidos (milhões)  15,3 13,2 +16,0 %   
Pedidos(10) (milhões) 9,1 7,8 +17,0 %    

 
 (5) As atividades do Panamá, do Equador, do MonCornerKids e do MonCornerJardin foram descontinuadas em 1o de julho de 2015. Não há impacto dessas operações em 2014 visto que não 
existiam nesse período. O MonShowRoom foi reclassificado como atividade descontinuada (IRFS 5) em 1o de janeiro de 2014. (6) Taxa de câmbio média euro/real no terceiro trimestre: 2014 = 
3,01; 2015 = 3,96. (7) Gross Merchandise Volume (GMV) = venda de mercadorias + outras receitas + vendas realizadas nas plataformas marketplace (calculadas com base nos pedidos 
aprovados e enviados) + impostos. (8) Inclui vendas via marketplaces do www.cdiscount.com na França, bem como dos sites extra.com.br, pontofrio.com, casasbahia.com.br e cdiscount.com.br 
no Brasil. (9) Clientes ativos no final de setembro que tenham realizado pelo menos uma compra em um dos sites da empresa no período de 12 meses, calculado em cada site, pois operamos 
múltiplos sites com sistemas específicos de identificação de usuários, o que pode resultar na contagem de um indivíduo mais de uma vez. (10) Número total de pedidos realizados pelos clientes 
antes de cancelamento por fraude ou por não pagamento de pedidos. 
 

 

� O GMV totalizou € 1.121 milhões no terceiro trimestre de 2015, o que representa crescimento em câmbio 
constante de +17,6% em relação ao mesmo período em 2014. Considerando o forte impacto negativo de -
15,1% da desvalorização cambial do real em relação ao euro, o crescimento do GMV reportado foi de 
+2,5%. No Cdiscount França, o GMV total cresceu +15.9%. Na Cnova Brasil, o GMV cresceu +18,1% em 
moeda local, com maior atividade promocional compensando parcialmente a deterioração do ambiente 
econômico brasileiro. 

 

o A participação do marketplace no GMV total aumentou 1.032 pontos base no terceiro trimestre de 
2015 atingindo 22,7% em comparação a 12,4% no terceiro trimestre de 2014. A participação do 
marketplace no Cdiscount França alcançou 29,8%, enquanto na Cnova Brasil essa participação 
atingiu 12,8%. Em 30 de setembro de 2015, o número de vendedores ativos no marketplace 
aumentou em +97%, atingindo quase 10.500, enquanto o número de ofertas de produtos passou de 
11,4 milhões para 26,0 milhões (+129%). 

 

o O número de clientes ativos avançou +20,2% e o número de itens vendidos aumentou +16,0%. 

 

� As vendas líquidas totalizaram 781 milhões de euros no terceiro trimestre de 2015, o que corresponde a 
um aumento de +9,1% a câmbio constante em relação ao terceiro trimestre de 2014. A variação é de -6,7% 
considerando-se o impacto negativo de -15,8% do câmbio. 

 

o As vendas líquidas do Cdiscount apresentaram um crescimento de +8,1% (dos quais +1,4% é 
proveniente das novas operações interacionais), mesmo com uma base de comparação elevada, e 
reflete parcialmente a ênfase em margem bruta durante o trimestre. As categorias de móveis e 
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eletrodomésticos contribuíram para aproximadamente metade das vendas diretas e apresentaram um 
crescimento de dois dígitos. A comissão do marketplace cresceu +84% em relação ao ano passado. 
As vendas líquidas das operações internacionais são provenientes principalmente das atividades na 
Colômbia, na Tailândia e no Vietnam. 
  

o As vendas líquidas da Cnova Brasil cresceram +9,8% (a câmbio constante). O desenvolvimento de 
todas as categorias para ampliar o portfólio e a orientação do mix de produtos para categorias com 
maior margem continuam em ritmo satisfatório. A comissão do marketplace cresceu +255%. 

 

� O tráfego aumentou para 406 milhões de visitas ao longo do terceiro trimestre de 2015 (+27,5% vs. o 
mesmo período de 2014), das quais aproximadamente 75% é gratuito. A participação dos dispositivos 
móveis no tráfego cresceu 1.280 pontos base para 40,2%. 

 

� Continuação do roll-out de pontos de entrega Click-&-Collect (“C&C”) em todos os mercados: 

o O número de pontos de C&C ultrapassou 19.500 na França, dos quais mais de 500 pontos são para 
produtos pesados (com mais de 30 kg) 

 
o A Cnova Brasil continua aumentando o número de pontos de C&C (mais de 1.250 pontos), com uma 

taxa de adesão no estado de São Paulo de 15% para o site Extra.com.br, 

 
 
 
Contatos - Relações com Investidores 
  

GPA 
Telefone: (11) 3886-0421 
Fax: (11) 3884-2677 
gpa.ri@gpabr.com 
www.gpari.com.br 

 
Via Varejo 
Telefone: (11) 4225-8668 
Fax: (11) 4225-9596 
ri@viavarejo.com.br 
www.viavarejo.com.br/ri 

 
Cnova 
Telefone: +31 20 795 06 71 
investor@cnova.com 
www.cnova.com 
 

 
As informações apresentadas são preliminares, não auditadas e sujeitas à revisão. As 
informações foram calculadas com base em números consolidados e em Reais, de acordo 
com a Legislação Societária vigente. Os cálculos de variação e crescimento tomam como 
base o mesmo período do ano anterior, exceto quando indicado de outra forma. 
 
 
A base para o cálculo das vendas “mesmas lojas” é definido pelas vendas realizadas em 
lojas abertas ao menos por 12 meses consecutivos e que não ficaram fechadas por 7 ou 
mais dias consecutivos nesse período. Aquisições não são incluídas na base mesmas lojas 
nos 12 primeiros meses de operação. 
 
 

Sobre o GPA: O GPA é a maior Companhia varejista no Brasil, com distribuição por 
meio de mais de 2.000 pontos-de-venda e canais eletrônicos. Fundado em 1948, em 
São Paulo, mantém sua sede administrativa na capital paulista e atuação em 19 
estados brasileiros e no Distrito Federal. Com a estratégia de manter o cliente no 
centro das suas decisões e melhor atendê-lo de acordo com o seu perfil, em seus 
mais variados momentos de compra, o GPA mantém uma atuação multinegócio e 
multicanal, com lojas físicas e operações de comércio eletrônico, distribuídas em 
cinco unidades de negócio: Multivarejo, que opera os formatos supermercado, 
hipermercado e minimercado, postos e drogarias com as marcas Pão de Açúcar e 
Extra; Assaí, com atuação no segmento de atacado de autosserviço; Via Varejo, 
com as lojas físicas de eletroeletrônicos das bandeiras Casas Bahia e Pontofrio; 
GPA Malls, responsável pela gestão dos ativos imobiliários, projetos de expansão e 
inauguração de novas lojas e o segmento de e-commerce, Cnova, que consiste nas 
operações de Cnova Brasil, Cdiscount na França e seus sites internacionais.  

Aviso / Disclaimer: As declarações contidas neste comunicado relativas à perspectiva dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais / financeiros, potencial de 
crescimento da Empresa e relativas às estimativas de mercado e macroeconômicas constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da 
Administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças do mercado, do desempenho econômico geral do Brasil, da 
indústria e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças. 

 


