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São Paulo, Brasil, 13 de janeiro 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 4º trimestre de 2014.  

 

 

Receita líquida total cresce 16,2% no trimestre e 13,3% em 2014.  

Crescimento orgânico em 2014 atinge 212 novas lojas, 84 lojas a mais do que em 2013. 

Inauguração de 117 lojas no trimestre.  

 

  

(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 de 32 lojas no 2T14, em atendimento ao CADE, o crescimento foi de 5,1% para o ano de 2014.  

 

Desempenho de Vendas - Consolidado 

No 4T14, a receita líquida consolidada totalizou R$ 19,7 bilhões, com crescimento de 16,2%, combinação da 

inauguração de 117 novas lojas no trimestre e crescimento das vendas „mesmas lojas‟ de 4,3%. A estrutura 

multiformato e as iniciativas em multicanalidade do GPA, com atuação em diferentes segmentos e presença em todas 

as regiões, permitem atender os variados perfis de clientes em seus diversos momentos de compra o que também 

tem influenciado positivamente o desempenho da Companhia. Sem o efeito da Consolidação da Cdiscount, a receita 

líquida total teria crescido 6,2% no 4T14.  

No trimestre, as vendas líquidas do segmento Alimentar avançaram 5,8% e no segmento não alimentar, que 

compreende Via Varejo e Cnova, evoluíram 29,0% (6,9% sem Cdiscount), resultado das ações promocionais do 

trimestre como a Black Friday, que influenciou positivamente todas as bandeiras do Grupo. O desempenho do 

trimestre foi impactado pela forte base de comparação no 4T13, o segmento Alimentar e Não Alimentar de „mesmas 

lojas‟ apresentaram crescimento de 11,0% e 13,5%, respectivamente.   

No ano de 2014, a receita líquida apresentou crescimento de 13,3%, totalizando R$ 65,5 bilhões. O destaque do ano 

foi o expressivo crescimento orgânico com a abertura de 212 novas lojas das quais 124 inauguradas pelo GPA 

(R$ milhões) 4T14 4T13 Δ 2014 2013 Δ

Consolidado 
(1) 19.665      16.926 16,2% 65.525      57.854 13,3%

Alimentar 9.818        9.279   5,8% 34.741      31.811 9,2%

     Multivarejo 
(2) 7.366        7.341   0,3% 26.415      25.538 3,4%

     Assaí 2.452        1.938   26,5% 8.326         6.273   32,7%

Não Alimentar 9.868        7.649   29,0% 30.846      26.053 18,4%

 Cnova 
(3) 3.464        1.415   144,8% 8.172         4.297   90,2%

    Via Varejo 
(4) 6.403        6.233   2,7% 22.674      21.756 4,2%

Receita Líquida

4T14 2014

Consolidado 
(1) 4,3% 5,9%

  Multivarejo + Assaí 1,0% 3,5%

Cnova 
(3) 21,6% 28,1%

   Via Varejo 
(4) 1,5% 3,0%

Crescimento receita líquida 'mesmas lojas' 

Desempenho de Vendas 4º Trimestre/2014 
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Alimentar (Multivarejo +Assaí) e 88 pela Via Varejo. Com esse volume de aberturas, o GPA registra um volume de 84 

lojas a mais que o verificado no ano anterior. 

 

Alimentar (Multivarejo + Assaí) 

 No 4T14, a receita líquida atingiu R$ 9,8 bilhões com crescimento de 5,8%. O desempenho é resultado, 

principalmente, da inauguração de 57 lojas, sendo 42 lojas de proximidade (31 Minimercado Extra e 11 Minuto 

Pão de Açúcar), 7 Pão de Açúcar, 3 Extra Super, 4 Assaí e 1 drogaria.  No conceito „mesmas lojas‟, o 

crescimento foi de 1,0%.  

 O Multivarejo continuou a investir na sua competitividade de preços e apresentou ligeira melhora em relação 

ao desempenho do 3T14, devido a uma leve recuperação do volume e fluxo de clientes na bandeira Extra 

(hipermercados e supermercados), resultado das ações promocionais assertivas, como o Black Friday, e 

também de uma melhora das vendas na categoria de alimentos. Em função da maior dinâmica promocional em 

relação ao ano anterior, os preços praticados tem sido inferiores aos índices de inflação. Também vale 

ressaltar que o 4T13 representou uma forte base de comparação, 11,0% de crescimento. O desempenho das 

marcas próprias continua apresentando evolução, com patamar de participação superior a 11% das vendas. 

 O Assaí apresentou por mais um trimestre crescimento elevado de vendas (26,5%), em função do bom 

desempenho „mesmas lojas‟ e importante contribuição da abertura de lojas. No trimestre foram inauguradas 4 

lojas,  das quais 3 estão presentes no Nordeste, totalizando 9 novas lojas em 2014. A bandeira já conta com 84 

lojas, sendo 16 na região Nordeste, que é estratégica para o Assaí. 

 
Via Varejo  

 

 A receita líquida do 4T14 totalizou R$ 6,4 bilhões, com crescimento de 4,4% excluindo o efeito do fechamento 

de 32 lojas no 2T14 em atendimento ao CADE. Com o fechamento das lojas, o crescimento total da receita 

líquida foi de 2,7%. No conceito „mesmas lojas‟ o crescimento foi de 1,5%.  

 No 4T14, foram abertas 60 lojas, sendo 31 da bandeira Casas Bahia, 19 da bandeira Ponto Frio e 10 lojas 

„Mobile‟, alcançando um nível recorde de 88 lojas abertas no ano. A expansão teve como foco a região 

Nordeste (24 lojas), seguida pelo Centro-Oeste, com 13 unidades. A Via Varejo fechou 2014 com 1.037 lojas; 

 No ano, sem o impacto do CADE, o crescimento da receita líquida foi de 5,1%; 

 As categorias de smartphones e linha branca foram os destaques do trimestre, especialmente no mês de 

Novembro com a contribuição do evento Black Friday;  

 Também no trimestre foi inaugurado um novo formato de loja chamado „Mobile‟, com foco na venda de 

aparelhos celulares, tablets, acessórios, serviços e planos pós pago das principais operadoras de telefonia do 

país. Foram abertos 20 pontos de venda, sendo 10 lojas dedicadas (stand-alone) e 10 reformas de lojas 

existentes (store-in-store). 

 

Cnova  
 

 

 O faturamento líquido apresentou um crescimento de 19,7%, passando de M€ 917,7 para M€ 1.098,6, na 

comparação do 4T14 vs. 4T13; 

 28,6% de crescimento em Cnova Brasil e 15,5% de crescimento em Cdiscount; 

 A participação do marketplace na França passou de 13,2% no 4T13 para 21,5% no 4T14, e no Brasil passou 

de 3,8% no 4T13 para 12,4% no 4T14; 

Viavarejo 
 

Receita bruta 
crescimento “mesmas lojas” 
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 O crescimento do GMV foi de 28,6%, passando de M€ 1.144,4 para M€ 1.471,7 confirmando o sucesso da 

estratégia da Cnova de desenvolver tanto o canal de venda direta quanto o canal de marketplace. 

 
 
 

 Clientes ativos apresentaram um crescimento de 23,1%, na comparação do 4T14 com o 4T13, passando de 

11,0 milhões para 13,6 milhões e o número de pedidos aumentou 38,0%, na comparação do 4T14 com o 4T13, 

passando de 7,9 milhões para 10,8 milhões;  

 Clientes realizando pedidos com maior recorrência e comprando mais itens, um indicador positivo para o 

negócio. 

 

 

 

 Cdiscount GMV apresentou um aumento de 26,1% passando de M€ 627,0 para M€ 790,5, na comparação do 

4T14 vs. 4T13 como consequência do crescimento do faturamento líquido de 15,5% e do aumento da 

participação de vendas do marketplace em 8,4 p.p.. 

 Cnova Brasil GMV apresentou um aumento de 36,6% passando de MBRL 1.577,3 para MBRL 2.153,9 na 

comparação do 4T14 vs. 4T13. O crescimento do GMV é decorrente da evolução do faturamento líquido de 

28,6% e do aumento da participação de vendas do marketplace em 8,6 p.p.. 

CNOVA 4T13 4T14 Crescimento

GMV
(1)

 (volume de negócios) (em M€) 1 144,4 1 471,7 +28,6%

Faturamento líquido (em M€) 917,7 1 098,6 +19,7%

Clientes ativos
(2)

 (em milhões) 11,0 13,6 +23,1%

Número de pedidos
(3)

 (em milhões) 7,9 10,8 +38,0%

Número de itens vendidos (em milhões) 15,1 20,8 +37,3%

CDISCOUNT 4T13 4T14 Crescimento

GMV (volume de negócios) (em M€) 627,0 790,5 +26,1%

Faturamento líquido (em M€) 463,5 535,2 +15,5%

Participação do marketplace 
(4)

 (%) 13,2% 21,5% +836 bps

Participação via smartphone/tablet 
(6)

 (%) 14,0% 21,6% +753 bps

Percentual de visitação através de dispositivos móveis  (%) 26,8% 39,9% +1 309 bps

CNOVA BRASIL 4T13 4T14 Crescimento

GMV (volume de negócios) (em MBRL) 1 577,3 2 153,9 +36,6%

GMV (volume de negócios) (em M€) 517,4 681,2 +31,7%

Faturamento líquido (em MBRL) 1 386,0 1 782,4 +28,6%

Faturamento líquido (em M€) 454,2 563,4 +24,1%

Participação do marketplace 
(5)

 (%) 3,8% 12,4% +865 bps

Participação via smartphone/tablet (6) (%) 4,4% 10,5% +600 bps

Percentual de visitação através de dispositivos móveis  (%) 13,8% 21,7% +794 bps



 

 

 4 

 

 

(1) GMV : Gross Merchandise Volume (Considera venda direta, volume de negócios no marketplace, outras receitas, após devoluções, incluindo impostos); (2) 
Clientes ativos ao final de dezembro tendo comprado ao menos uma vez ao ano; (3) Número total de pedidos, antes de cancelamentos, e após correção de 
pedidos realizados em um período e não entregues no período seguinte; (4) Participação do marketplace em  www.cdiscount.com; (5) Participação do marketplace 
em www.extra.com.br; (6) Participação em valor de pedidos feitos via smartphones/tablets (não inclui sites especializados).. 

 
 
 

 
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 
Tel: +33 1 53 70 55 90 
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. 

 

CNOVA 2013 2014 Crescimento

GMV
(1)

 (volume de negócios) (em M€) 3 567,1 4 515,8 +26,6%

Faturamento líquido (em M€) 2 898,9 3 473,8 +19,8%

CDISCOUNT 2013 2014 Crescimento

GMV (volume de negócios) (em M€) 1 901,5 2 311,8 +21,6%

Faturamento líquido (em M€) 1 420,4 1 605,5 +13,0%

CNOVA BRASIL 2013 2014 Crescimento

GMV (volume de negócios) (em M€) 1 665,6 2 204,1 +32,3%

Faturamento líquido (em M€) 1 478,5 1 868,3 +26,4%

http://www.cdiscount.com/
http://www.extra.com.br/

