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São Paulo, Brasil, 12 de janeiro de 2016 - 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 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) (3) Cnova: Cnova 
Brasil + Cdiscount Group. Inclui a receita de comissões do marketplace, sem considerar o volume de mercadorias. Para Cnova Brasil, as vendas líquidas para o trimestre e ano fiscal 
encerrado em 31 de dezembro de 2014 e 2015, aqui apresentadas são estimativas sujeitas a ajustes após a conclusão da avaliação legal e revisão contábil em curso sobre gestão de 
estoques da Cnova Brasil, conforme divulgado pela Companhia em Comunicado ao Mercado em de 18 de dezembro de 2015 e pela Cnova em seu Release de Vendas divulgado hoje; (4) 
Inclui a receita proveniente de operações intercompany. Sem considerar o fechamento das lojas em atendimento ao CADE, a regressão teria sido de 13,9% no trimestre.  

Receita Líquida
4T15 x 
4T14

2015 x 
2014

(R$ milhões) 4T15 ∆ 2015 ∆ 

Consolidado (1) 19.710   0,2% 69.115 5,5%

Alimentar 10.477   6,7% 37.198 7,1%

     Multivarejo (2) 7.344     -0,3% 26.744 1,2%

     Assaí 3.133     27,8% 10.453 25,5%

Não Alimentar 9.253     -6,2% 31.989 3,7%

 Cnova (3) 3.792     9,5% 12.722 55,7%

    Via Varejo (4) 5.460     -14,7% 19.267 -15,0%

4T15 2015

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

     Multivarejo + Assaí 1,9% 2,6%

 Cnova (3) 9,5% 18,3%

    Via Varejo (4) -15,2% -16,4%

∆ Receita líquida 'mesmas lojas' 

Desempenho de Vendas 4T15 e 2015  
CONSOLIDADO 
� Receita líquida total  atinge R$ 19,7 bi no 4T15, com destaque para o crescimento do segmento Alimentar de 6,7%, 

que apresentou recuperação do fluxo de clientes em todas as bandeiras.  Essa evolução reforça a estratégia 
multiformato do Grupo, alinhada com as mudanças no hábito de compra dos consumidores, resultando em um maior 
equilíbrio do portfólio de negócios. As vendas de não alimentos tiveram desempenho superior ao do mer cado , 
apesar do cenário macro desfavorável; 

� Expansão dos formatos de maior retorno, com 25 inaugurações no trimestre, totalizando 118 novas lojas em 2015; 
� Em 2016, a Companhia continuará focada na competitividade  com objetivo de continuidade dos ganhos de market 

share observados em 2015, sustentado por eficiência operacional e expansão dos formatos de m aior retorno;  
ALIMENTAR 
� ASSAÍ: crescimento de vendas total  no 4T15 de 27,8%, o mais forte crescimento trimestral registrado no ano, com 

sólido desempenho de vendas ‘mesmas lojas ’ e forte expansão  através da abertura de 7 lojas no trimestre (11 lojas 
no ano), refletindo em ganho de market share; 

� MULTIVAREJO: vendas ´mesmas lojas´ impactadas pelo desempenho de não alimentos, mas importante resiliência 
da categoria de alimentos . Consistentes ganhos de market share no Pão de Açúcar e Proximidade durante o ano;  

� Os investimentos em reformas de lojas atingem o maior nível dos últimos  3 anos . As modernizações ocorreram em 
todas as bandeiras do segmento Alimentar, com mais profundidade na bandeira Extra, alcançando 25% das vendas 
dessa bandeira em 2015, com significativo diferencial de crescimento. Até o final de 2016 as reformas da bandeira 
Extra devem alcançar 50% das vendas;  

VIA VAREJO 
� As medidas para intensificar a competitividade e estratégia comercial trouxeram resultados positivos, com recuperação 

de market share e aumento  de aproximadamente 7 pontos percentuais no patamar de vendas ‘mesmas lojas’ em 
relação aos 6 meses anteriores; 

CNOVA 
� Participação do marketplace atinge 24,3% do GMV no 4T15  (vs 13,6% no 4T14), com avanços no atendimento ao 

cliente:  21.916 mil pontos de Click & Collect e aumento de 26% da área de Centros de Distribuição em 2015, 
permitindo serviços de entrega no mesmo dia e D+1 em determinadas áreas na França e no Brasil. 
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Desempenho de Vendas – Consolidado   

 

� No 4T15, a receita líquida consolidada totalizou R$ 19,7 bi, impactada pela deterioração do cenário 
macroeconômico brasileiro ao longo do ano que afetou fortemente o consumo, principalmente de bens 
duráveis.  
 

� Destaque no trimestre para o forte crescimento do Assaí (+27,8%), que aliado à continuidade do programa de 
reforma de lojas da bandeira Extra e resiliência das demais bandeiras do Multivarejo resultaram na evolução 
de 6,7% das vendas do segmento alimentar. As vendas ‘mesmas lojas’ da categoria de alimentos, apesar da 
desaceleração econômica, avançaram em comparação ao 4T14, refletindo o aumento do fluxo de clientes em 
todas as bandeiras.    
 

� É importante ressaltar o trabalho feito pela Companhia de adequação às necessidades do consumidor 
decorrente do contexto econômico, com destaque para ajustes de sortimento assim como iniciativas visando 
aumento da eficiência operacional e, por consequência, a competitividade. Outro destaque foi o lançamento 
do movimento “Vamo Junto”, que pela primeira vez promoveu uma ação nacional reunindo, a princípio, todas 
as marcas do Grupo, suportada pelos principais fornecedores, com o objetivo de oferecer preços mais 
atrativos, promoções e serviços. 
 

� Foram inauguradas 25 novas lojas no trimestre, sendo 24 lojas do segmento alimentar (9 Minuto Pão de 
Açúcar, 7 Assaí, 6 Minimercado Extra, 1 Pão de Açúcar e 1 posto de combustível) e 1 loja da Casas Bahia. 
Os formatos de maior retorno seguirão como prioridade de expansão da Companhia.  

 
� Em 2015, a receita líquida totalizou R$ 69,1 bi, impulsionada pela inauguração de 118 novas lojas, sendo 

91 lojas do segmento alimentar (46 Minimercado Extra, 27 Minuto Pão de Açúcar, 11 Assaí, 5 Pão de Açúcar, 
1 Extra Super e 1 posto de combustível) e 27 Casas Bahia. 
 

� O foco da Companhia em 2016 continuará sendo competitividade, com objetivo de continuidade de ganhos 
market share através do aumento da produtividade e maior eficiência operacional, além da expansão dos 
formatos de maior retorno. 

 

Alimentar (Multivarejo + Assaí) 

 

� A receita líquida cresceu 6,7% no trimestre, com a inauguração de 91 lojas nos últimos 12 meses (46 
Minimercado Extra, 27 Minuto Pão de Açúcar, 11 Assaí, 5 Pão de Açúcar, 1 Extra Super e 1 posto de 
combustível). No conceito ‘mesmas lojas’, o crescimento foi de 1,9%, impactado principalmente pela venda 
de não-alimentos nos hipermercados, como resultado da atual conjuntura econômica, que retraiu as vendas 
de bens duráveis de todo o mercado. 
 

� A categoria de alimentos segue apresentando resiliente desempenho, mesmo com as mudanças do 
comportamento do consumidor, que busca cada vez mais produtos de primeiro preço ou em promoção. 
Apesar deste cenário, o Multivarejo e o Assaí registraram vendas ‘mesmas lojas’ de Natal e Black Friday com 
crescimentos superiores aos registrados no trimestre.  
 

� Multivarejo: contínuo ganho de market share na bandeira Pão de Açúcar como resultado do foco no 
monitoramento e melhoria do nível de serviço, atendimento diferenciado e sortimento, assim como nas lojas 
de Proximidade (Minimercado Extra e Minuto Pão de Açúcar), resultado da evolução da “clusterização” e 
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adequação do sortimento nas lojas. Na bandeira Extra é importante destacar a melhor tendência do fluxo de 
clientes em relação a 2014 como resultado da competitividade, reformas de lojas e formação de mão-de-obra 
especializada em perecíveis (padeiro, açougueiro, peixeiro, confeiteiro, etc). 

  
� O plano de reformas das lojas da bandeira Extra, iniciado neste ano, contemplou a modernização de 62 lojas 

(35 hipermercados e 27 supermercados) que passaram por uma revisão do sortimento de produtos, 
combinado ao incremento de prestação de serviços aos clientes, dentre outras iniciativas. As reformas já 
representam aproximadamente 25% das vendas da bandeira. As lojas reformadas seguem apresentando um 
significativo diferencial de crescimento se comparadas às lojas não reformadas.  

 
� Assaí:  forte expansão orgânica e o posicionamento resultaram em sólidos níveis de crescimento 

apresentados ao longo do ano, o que indica a assertividade do formato. No 4T15, as vendas líquidas 
avançaram 27,8%, acima do crescimento do ano (+25,5%), como resultado do desempenho ‘mesmas lojas’ 
acima da inflação e da inauguração de 7 lojas no trimestre, das quais 3 no Nordeste, região que já apresenta 
21 lojas. Nos últimos 12 meses foram abertas 11 lojas, o que representou um acréscimo de 18% ou o 
equivalente a 56 mil m2 de área de vendas, finalizando o ano com 95 lojas da bandeira. Adicionalmente, 
outras 5 lojas estão em construção com previsão de abertura no 1º semestre de 2016. 

 
 

Via Varejo 
 

� A receita líquida totalizou R$ 5,5 bilhões, queda de 14,7% em relação ao 4T14 e 13,9% excluindo o efeito 
do fechamento de 51 lojas desde 2T14 em atendimento ao CADE. No conceito ‘mesmas lojas’ a redução 
foi de 15,2%. 

� A Via Varejo intensificou sua estratégia comercial com aumento da competitividade e fortalecimento das 
ofertas, e apresentou o melhor patamar de vendas desde o 2T15, mesmo neste cenário de contínua 
retração do consumo e queda da confiança do consumidor. A Via Varejo obteve ganho de market share 
durante o trimestre.  

� A venda de serviços, tais como garantias e seguros, cresceu 5,2% vs 4T14, com aumento de penetração 
proveniente de iniciativas como treinamento da força de vendas, telemetria, política de precificação e 
campanhas de venda.  Ainda no 4T15, um novo acordo de cartões foi celebrado com o Bradesco, 
estendendo o prazo do contrato original e trazendo vantagens que devem impulsionar a venda e 
rentabilidade dos produtos financeiros na bandeira Casas Bahia. 

� O Projeto ‘Crescer Mais’ já conta com 121 lojas com o novo conceito da categoria de Móveis, 176 lojas 
store-in-store de telefonia e 81 conversões de bandeira. 

� Conclusão da implementação do Click & Collect (venda online com retirada em loja) com estoque da Via 
Varejo para todas as lojas. 

� Com a melhora do patamar de vendas do 4T15, a Via Varejo fecha o ano com queda de 15,0% na receita 
líquida, apresentando uma importante evolução frente aos últimos dois trimestres (2T15 e 3T15), quando a 
regressão foi de 22,2%. 

� Para os próximos trimestres a Via Varejo continuará com o foco na excelência operacional, aumentando a 
produtividade atual das lojas, reduzindo o custo de distribuição e reforçando a estratégia comercial, o que 
deixará a Companhia ainda melhor preparada para recuperar as vendas e aumentar os ganhos de market 
share. 
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Cnova  
 
O release de vendas da Cnova publicado em 12 janeiro de 2016 contém, em síntese, as seguintes informações: 

 

Cnova  2015 
Variação vs. 2014 (1) 

4T15 
Variação vs. 2014 (1) 

Reportado  Câmbio 
constante (2) Reportado Câmbio 

constante (2) 
GMV (3) (€ milhões) *  4.835,3 +7,8% +16,4% 1.327,4 -9,3% +2,1% 

Cdiscount 2.741,5 +19,8% +19,8% 890,7 +13,6% +13,7% 

Cdiscount França 2.709,3 +18,9%   883,5 +13,8%   

Cdiscount Internacional 32,2 +213,9% +219,9% 7,3 -1,7% +5,7% 

Cnova Brasil* 2.093,7 -4,8% +12,9% 436,7 -35,7% -11,3% 

Cnova Brasil (R$ milhões) * 7.747,7 +12,9%   1.905,3 -11,3%   

Participação do Marketplace(4) 20,5% +916 pb   24,3% +1.074 pb   
Cdiscount França 27,5% +876 pb   27,3% +580 pb   

Cnova Brasil* 10,8% +725 pb   15,8% +1.100 pb   

Vendas líquidas  (€ milhões) * 3.420,4 -1,0% +7,9% 899,1 -17,7% -5,9% 

Cdiscount 1.764,9 +11,3% +11,3% 576,9 +9,0% +9,1% 

Cdiscount França 1.737,2 +10,2%   571,3 +9,3%   

Cdiscount Internacional 27,7 +203,2% +206,5% 5,7 -15,1% -2,2% 

Cnova Brasil* 1.655,4 -11,4% +5,1% 322,1 -42,8% -20,1% 

Cnova Brasil (R$ milhões) * 6.125,9 +5,1%   1.425,0 -20,1%   

Tráfego  (visitas em milhões) 1.710,6 +28,9%   491,8 +16,3%   

Cdiscount França 759,8 +30,5%   223,7 +14,6%   

Cnova Brasil 904,2 +22,8%   246,3 +11,2%   

Participação de dispositivos móveis 38,6% +1.205 pb   42,5% +1.122 pb   
Cdiscount França 48,0% +1.100 pb   49,4% +746 pb   

Cnova Brasil 31,1% +1.301 pb   38,2% +1.645 pb   

Click -and-collect  (pontos de entrega) 21.916 +17,3%   21.916 +17,3%   

Clientes ativos(5) (milhões) 14,9 +10,5%   14,9 +10,5%   

N° de itens vendidos (milhões) 66,9 +20,4%   21,0 +2,1%   
Pedidos(6) (milhões) 38,3 +21,5%   11,2 +3,5%   

 
(1) Em 18 de dezembro de 2015, o Conselho de Administração da Cnova anunciou que havia contratado assessores externos jurídicos e 
contadores para realizar uma investigação ligada a irregularidades na conduta de colaboradores relacionada à gestão de estoques em centros de 
distribuição de sua subsidiária brasileira. Vendas líquidas em 2015 refletem um ajuste de R$ 110 milhões (aproximadamente € 30 milhões) 
identificados no trabalho de análise realizado até o momento. Como as investigações estão em curso, à data deste comunicado, a Cnova ainda 
não determinou se será necessário ajustar suas demonstrações financeiras previamente publicadas em períodos anteriores de qualquer parcela 
desse ajuste nas vendas líquidas ou em algum outro item. (2) Taxa de câmbio média euro/real no quarto trimestre: 2014 = R$3,18; 2015 = 
R$4,22; e ano: 2014 = R$3,12; 2015 = R$3,70. (3) Gross Merchandise Volume (GMV) = venda de mercadorias + outras receitas + vendas 
realizadas nas plataformas marketplace (calculadas com base nos pedidos aprovados e enviados) + impostos. (4) 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. (5) 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. (6) Número total de pedidos realizados pelos clientes antes de cancelamento por fraude ou por não pagamento de pedidos.  
 
* Em 18 de dezembro de 2015, o Conselho de Administração da Cnova anunciou que havia contratado assessores externos jurídicos e contadores 
para realizar uma investigação ligada a irregularidades na conduta de colaboradores relacionada à gestão de estoques em centros de distribuição 
de sua subsidiária brasileira. A Cnova divulga separadamente hoje uma atualização sobre tal investigação. Para a Cnova Brasil, o GMV, a 
participação do marketplace no GMV e as vendas líquidas para o trimestre e o ano findo em 31 de dezembro de 2014 e 2015 apresentados neste 
release estão sujeitos a revisão após a conclusão da revisão jurídica e contábil. 
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Destaques do quarto trimestre de 2015 

� O GMV totalizou € 1.327 milhões no quarto trimestre de 2015 (+2,1% a câmbio constante e -9,3% reportado, 
comparados ao mesmo período de 2014). A câmbio constante, o GMV variou +13,8% e -11,3% ao ano no 
Cdiscount França e na Cnova Brasil respectivamente. 

� A participação do marketplace no GMV atingiu 24,3% (+1.074 pontos base ao ano) no quarto 
trimestre de 2015 (Cdiscount França a 27,3%, +580 pb ao ano; Cnova Brasil a 15,8%, +1.100 pb ao 
ano). 

� As vendas líquidas totalizaram € 899 milhões no quarto trimestre de 2015 (-5,9% ao ano a câmbio constante; -
17,7% ao ano reportado). Comparadas ao mesmo período de 2014, as vendas líquidas no Cdiscount 
cresceram 9,0% atingindo € 577 milhões (no mês de dezembro, as vendas líquidas aumentaram 
aproximadamente 16%). As vendas líquidas na Cnova Brasil diminuíram em 20,1% a câmbio constante (-
42,8% reportado) e incluem um ajuste de R$ (110) milhões (aproximadamente € (30) milhões) relativos às 
investigações da gestão de estoques em curso no Brasil (cf. Nota 1, página 3). 

� De acordo com os dados de mercado mais recentes da GFK para os setores high tech, TI e 
eletrodomésticos, o marketshare do Cdiscount na França cresceu em 0,4 pt. em outubro de 2015 
para 28,4% e 1,4 pt. em novembro de 2015 para 28,5%.  

� O tráfego cresceu 16,3% ao ano para 492 milhões de visitas no quarto trimestre de 2015 (Cdiscount França 
+14,6%; Cnova Brasil: +11,2% comparados ao mesmo período de 2014). 

 

Destaques do ano de 2015  

� O GMV totalizou € 4.835 milhões no ano de 2015, o que representa crescimento em câmbio constante de 
+16,4% em relação a 2014. Considerando o forte impacto negativo de -8,7% da desvalorização cambial do 
real em relação ao euro, o crescimento do GMV reportado foi de 7,8%. No Cdiscount França, o GMV total 
cresceu +18,9% apesar do impacto negativo na atividade comercial relacionado aos eventos ocorridos em 
Paris em 13 de novembro de 2015. Na Cnova Brasil, o GMV cresceu 12,9% em moeda local. 

� A participação do marketplace no GMV total aumentou 916 pontos base em 2015 atingindo 20,5% 
em comparação a 11,3% em 2014. A participação do marketplace no GMV do Cdiscount França 
alcançou 27,5% (+876 pb), enquanto na Cnova Brasil essa participação atingiu 10,8% (+725 pb). Em 
31 de dezembro de 2015, o número de vendedores ativos no marketplace aumentou em 43,6%, 
atingindo quase 10.200, enquanto o número de ofertas de produtos no marketplace passou de 12 
milhões para 28 milhões (+137%). 

� O número de clientes ativos em 31 de dezembro de 2015 totalizou 14,9 milhões (+10,5%) e o número 
de itens vendidos aumentou +20,4% ao ano para aproximadamente 67 milhões. 

� As vendas líquidas totalizaram € 3.420 milhões em 2015, o que corresponde a um aumento de 7,9% a câmbio 
constante em relação a 2014, com redução de 1,0% considerando um impacto de -8,9% do câmbio quase 
totalmente ligado à depreciação do real. 

� As vendas líquidas do Cdiscount cresceram 11,3%, dos quais +1,1% é proveniente das novas 
operações interacionais. As categorias de móveis e eletrodomésticos cresceram 15% ao ano e 
contribuíram para 44% das vendas diretas na França. Produtos high tech (audiovisual e 
smartphones) e TI representaram 38% das vendas diretas. A comissão do marketplace cresceu 85% 
em relação ao ano passado. 

� As vendas líquidas da Cnova Brasil cresceram 5,1% (a câmbio constante) R$ (110) milhões 
(aproximadamente € (30) milhões) relativos às investigações da gestão de estoques em curso no 
Brasil (cf. Nota 1, página 3). A comissão do marketplace cresceu +252%. 

� O tráfego cresceu 28,9% para mais de 1,7 bilhões de visitas ao longo ano de 2015. Na França, o tráfego 
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aumentou 30,5% ao ano enquanto, no Brasil, o crescimento foi de 22,8%. A participação de dispositivos 
móveis aumentou em 1.205 pontos-base para 38,6% (48,0% na França; 31,1% no Brasil). 

� Melhorias no serviço ao cliente ao longo do ano: 

� O número de pontos de entrega Click-&-Collect (“C&C”) aumentou 17,3% ao ano para 21.916; 

� A área dos centros de distribuição na França e no Brasil cresceu 26% em 2015, possibilitando o 
serviço de entregas no mesmo dia e em D+1 de produtos leves e pesados em algumas regiões 
metropolitanas em ambos países; 

� O Cdiscount França lançou o serviço de entregas de produtos alimentares em até uma hora e meia 
em Paris, Neuilly e Levallois; e 

� Os programas de fidelidade, Cdiscount à volonté CDAV na França e Extra Plus no Brasil, oferecem 
aos clientes um leque de opções de entrega preferenciais. Por exemplo, o número de inscritos ao 
CDAV cresceu 244% desde o início de 2015. 

 
DATA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS DO QU ARTO TRIMESTRE E 
ANO DE 2015 

A data de divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre e ano de 2015 do GPA será em 24 de fevereiro 
de 2016, após o mercado, sujeito a divulgação de resultados da Cnova, conforme anunciado (24 de fevereiro de 
2016, às 07:45 CET). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatos - Relações com Investidores 
  

GPA 
Telefone: +55 11 3886 0421 
Fax: +55 11 3884 2677 
gpa.ri@gpabr.com 
www.gpari.com.br 

 
Via Varejo 
Telefone: +55 11 4225 8668 
Fax: +55 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 20 
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. 

 


