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São Paulo, Brasil, 13 de janeiro de 2017 - O GPA [BM&FBOVESPA: PCAR4; NYSE: CBD] e Via Varejo S.A. [BM&FBOVESPA:VVAR3 e VVAR11] anunciam o 

desempenho das vendas do 4º trimestre de 2016 e ano de 2016. Todas as comparações são referentes ao mesmo período de 2015, exceto quando mencionado de outra 

forma. 

Nas demonstrações financeiras do GPA, em 31 de dezembro de 2016, em consequência do processo atualmente em curso de alienação da participação do GPA no 

capital da Via Varejo S.A, conforme divulgado no fato relevante de 23 de novembro de 2016, as atividades da Via Varejo estão tratadas como atividades 

descontinuadas, ajustando as vendas líquidas assim como as demais linhas do resultado, de forma retrospectiva a partir de 1o de janeiro de 2015, conforme definido no 

IFRS 5/CPC31, aprovado pela Deliberação CVM nº 598/09 – Venda de ativo não circulante e operações descontinuadas. Desta forma, os comentários abaixo não 

incluem o desempenho da Via Varejo, que está demonstrado na página 3. 

 

Desempenho de Vendas 4T16 e 2016 – GPA Alimentar 

Aceleração do ritmo de crescimento: receita líquida de R$ 11,7 bi no 4T16, +12,1% vs 4T15 

Em 2016 o faturamento líquido totalizou R$ 41,5 bi, +11,4% vs 2015 

Assaí cresceu 18,6% ‘mesmas lojas’ em 2016 com um desempenho consistente em cada trimestre do ano   

Recuperação da performance de vendas ‘mesmas lojas’ do Multivarejo, impulsionada pela evolução do Extra Hiper: vendas ‘mesmas 

lojas’ ao redor de 5% vs -2,5% nos 9M16  

 

  

(1) Bandeiras Extra e Pão de Açúcar: lojas de supermercado, hipermercado, proximidade, postos, drogarias e e-commerce de alimentos, além de receitas provenientes 
do aluguel de galerias comerciais.    

(2) Receita líquida ajustada pelos efeitos da Lei do Bem e Calendário (os feriados de final de ano em 2016 ocorreram no fim de semana, sem emenda de feriado). O 
ajuste do efeito calendário no 4T16 foi de aproximadamente +0.8 a +0.9 p.p. 

 
 

Multivarejo: 

 

No 4T16 apresentou a melhor performance de vendas ‘mesmas lojas’ do ano: 3,7% ajustada pelo efeito calendário
(2)

. 

Os destaques por bandeira foram: 

 

o Extra apresentou aceleração sequencial ao longo do ano: Extra Hiper cresceu cerca de 7,5 pontos percentuais 

(p.p.) em relação aos 9M16, resultado do bom desempenho das dinâmicas comerciais: 

– Categoria de alimentos: destaque para a importante recuperação de volume das categorias de FLV 

(Frutas, Verduras e Legumes) e Perecíveis Complementar, impulsionada pelas iniciativas Hiper Feira, 1,2,3 

Passos da Economia e O Mais Barato. Essas categorias registraram significativo aumento de volume no 

trimestre em relação a 2015;    

– Recuperação no conceito ‘mesmas lojas’ das categorias de não alimentos no Extra Hiper cujo desempenho 

já é positivo no 4T16, revertendo assim a tendência dos últimos trimestres, principalmente como resultado 

da melhor performance das categorias de eletroeletrônicos; 

– Ganhos de market share em volume no Extra Hiper nas últimas 7 medições (abril a outubro).  

        

o Pão de Açúcar segue demonstrando a resiliência do formato e apresentou tendência de vendas ‘mesmas lojas’ e 

market share estável ao longo do ano: 

– O programa Mais continua a crescer sua participação nas vendas e já representa aproximadamente 75% 

(vs 68% no 4T15). 

 

o Proximidade registrou crescimento de vendas totais acima da inflação, impulsionado pelo desempenho da 

bandeira Minuto Pão de Açúcar:   

– Modelo Aliados Compre Bem atingiu 100 lojas em operação, aumentando assim a capilaridade do formato; 

4T16 x 

4T15

2016 x 

2015

(R$ milhões) 4T16 ∆ 2016 ∆ 4T16
(2)

2016

Alimentar 11.740  12,1% 41.454  11,4% Alimentar 7,7% 6,7%

     Multivarejo 
(1) 7.484    1,9% 26.967  0,8%      Multivarejo 

(1) 3,7% 1,9%

     Assaí 4.255    35,8% 14.487  38,6%      Assaí 17,3% 18,6%

Receita líquida total lojas 

∆ Receita líquida 'mesmas lojas'
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– Priorização da bandeira de maior retorno: inauguração de 9 Minuto Pão de Açúcar no 4T16 (sendo uma 

conversão de Minimercado Extra). 

 

Assaí:  

 

o Receita líquida atingiu R$ 14,5 bi em 2016 e avançou 38,6%. A expansão orgânica agregou cerca de R$ 2,3 bi de 

vendas líquidas em 2016. As vendas ‘mesmas lojas’ apresentaram sólido desempenho de 18,6%, com 

crescimento consistente em todos os trimestres do ano;  

o No 4T16 a receita líquida totalizou R$ 4,3 bi, com crescimento de 35,8% e participação nas vendas do segmento 

Alimentar de 36,2%, refletindo a assertividade da expansão e posicionamento do formato no contexto econômico 

atual. As vendas ‘mesmas lojas’ no trimestre alcançaram 17,3% ajustada pelo efeito calendário
(2)

, 

substancialmente acima da inflação; 

o Importante ganho de market share impulsionado pela maturação das lojas abertas nos últimos anos, aumento do 

fluxo de clientes de dois dígitos e aceleração da expansão, reduzindo ainda mais a distância em relação ao 1º 

player.  

 

 
 Expansão: 

 

o Nos últimos 12 meses foram inauguradas 30 lojas das quais 13 da bandeira Assaí, 14 Minuto Pão de Açúcar, 2 

Pão de Açúcar e 1 Minimercado Extra; 

o No trimestre foram abertas 18 lojas, sendo 9 Minuto Pão de Açúcar, 1 Pão de Açúcar e 8 Assaí, incluindo as duas 

primeiras conversões de Extra Hiper; 

o Destaque para o desempenho das lojas convertidas de Extra Hiper para Assaí, superior às expectativas, 

confirmando o sucesso das conversões: 

– i) Loja Pilares/RJ, inaugurada em 04/11: Vendas triplicaram nos primeiros dois meses de operação;  

– ii) Loja São Vicente/SP, inaugurada em 12/12: Fluxo de clientes já é 2x maior do que a média do Assaí no 

mês de dezembro.  

o Como parte do processo de otimização do portfolio de lojas, ocorreu o fechamento das seguintes lojas em 2016: 5 

Extra Super, 3 Extra Hiper (das quais duas conversões para Assaí), 42 lojas de Proximidade, 2 Pão de Açúcar e 1 

Assaí, além de 7 postos de combustíveis e 2 drogarias; 

o Plano de expansão para 2017:  

– Assaí: abertura de 6-8 novas lojas além de 15-20 conversões de Extra Hiper, fortalecendo a presença da 

bandeira nas praças existentes, assim como em novos estados; 

– Multivarejo: aproximadamente 5 novas lojas Pão de Açúcar e 10 lojas Minuto Pão de Açúcar.  
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Via Varejo - Operações Descontinuadas  

 
 

Destaques: 

o Negócio off-line: Continuidade do ganho de market share em um mercado em regressão comparado ao 

4T15. Enquanto a PMC (Pesquisa Mensal do Comércio) de Outubro e Novembro para moveis e eletrônicos, 

divulgados pelo IBGE, apresentou redução nas vendas de 8,7% e 2,8%, respectivamente, e as vendas no 

conceito “mesmas lojas” apresentou desempenho superior, com regressão de 1,7% no trimestre; 

o Negócio online: Reversão significativa no ritmo de queda no GMV (Receita Total de Vendas): -10,4% no 

4T16 vs. -24,2% no 3T16, com uma tendência positiva ao longo do período. No trimestre a logística foi 100% 

integrada e, ao final do período, iniciou a estratégia comercial multicanal, que contribuiu para o aumento no 

trafego em dispositivos móveis em 16% no período. O click & collect apresentou crescimento expressivo com 

um aumento nos pedidos em 31%. Além disso, a Via Varejo começou no trimestre as vendas do estoque de 

278 lojas através do site, que possibilita a retirada imediata do produto e deve contribuir para uma redução 

tanto na ruptura de vendas quanto nos custos com frete; 

o A estratégia do 4T16 pode ser segmentada em três fases: i) eventos promocionais durante Outubro e 

Novembro com o objetivo de antecipar as vendas de “Black Friday”, ii) durante a “Black Friday”, maior 

competitividade em produtos de baixo giro e privilegiando rentabilidade nos demais produtos, e iii) Dezembro 

com um bom volume de vendas privilegiando margem. Desta forma, apesar de um mercado mais desafiador 

comparado ao 4T15, o patamar de rentabilidade de venda de mercadorias foi similar ao observado no ano 

passado para o negócio offline e significantemente superior para o negócio online; 

o Categoria de Telefonia continua sendo o grande destaque, com patamares de crescimento de dois dígitos e 

ganhando relevância no mix de vendas, tanto no negócio online quanto no offline. No trimestre, televisores 

tiveram crescimento na participação de vendas, bem como produtos sazonais. 

 
Receita Líquida Total Lojas

(1)
  

  

(1) Inclui a receita proveniente de operações intercompany da atividade Alimentar do GPA 

 

 
Receita Líquida ‘Mesmas Lojas’  

 
 

  

R$ milhões 4T16 4T16 X 4T15

Offline 5.600 2,8%

Online 1.333 (13,1%)

Total 6.933 (0,7%)

Via Varejo - "mesmas lojas" 4T16 2016

Offline (Ajustado Reoneração da Folha) (1,7%) (1,9%)

Online (Variação GMV) (10,4%) (16,3%)
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Ajuste no conceito mesmas lojas do negócio offline, excluindo o efeito da reoneração da folha de 
pagamento no 4T15  

 
 

 
 

 

 
 A Via Varejo consolidada (offline+online) apresentou queda de 0,7% na receita líquida no 4T16, impactada 

positivamente pelo reconhecimento dos impostos retroativos referente à Lei do Bem (pagos ao longo dos 
9M16, no montante de R$406 milhões). Excluindo este efeito, a receita pro-forma* apresentou queda de 6,5% 
em relação ao 4T15, resultado de i) queda de 1,7% no conceito mesmas lojas, ii) fechamento de 47 lojas no 
negócio offline e iii) maior participação do marketplace no negócio online, que saltou 295bps de 13% para 16% 
(17,8% somente no GMV B2C). 

 
*Pro-forma: “A reorganização entre Via Varejo e Cnova foi concluída em 31 de outubro de 2016. Assim, as atividades on 

line estão consolidadas a partir desta data e as demonstrações financeiras auditadas consolidadas apresentarão apenas o 

resultado de novembro e dezembro de 2016. Neste release, a fim de dar mais comparabilidade aos resultados da Via 

Varejo, foi utilizado o conceito “pro-forma” apresentando o resultado do negócio online com 12 meses tanto em 2015 como 

em 2016.” 

 

  

 

 
  

 
 

 

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 6155 
Fax: +55 11 4225 9596 
ri@viavarejo.com.br 
www.viavarejo.com.br/ri 

 

 
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 três 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; GPA Malls, responsável pela gestão dos ativos imobiliários, projetos de expansão e 
inauguração de novas lojas; e as atividades descontinuadas da Via Varejo, com as lojas físicas de 
eletroeletrônicos das bandeiras Casas Bahia e Pontofrio e o segmento de e-commerce.  

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. 

 

(1,0%) (0,7%)

(1,7%)

Vendas "Mesmas
Lojas"

Reoneração da Folha
de Pagamento

Vendas "Mesmas
Lojas" Ajustado

http://www.gpari.com.br/
http://www.viavarejo.com.br/ri

