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São Paulo, 19 de Fevereiro de 2018 - O GPA [B3: PCAR4; NYSE: CBD] anuncia os resultados do 4º trimestre. Em consequência do processo em curso de alienação da participação do 
GPA na 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. Dessa forma, 
as vendas líquidas assim como as demais linhas do resultado foram ajustadas retrospectivamente, conforme definido no IFRS 5/CPC31, aprovado pela Deliberação CVM nº 598/09 – 
Ativo não circulante mantido para venda e operações descontinuadas. Os comentários a seguir referem-se ao resultado das operações em continuidade. As comparações são 
relativas ao mesmo período de 2016, exceto onde indicado.  

 

RESULTADOS 4T17 e 2017 

Receita líquida anual cresceu 8,2%(1) com evolução de 27,8%(1) no Assaí 

EBITDA ajustado(*) do GPA Alimentar de R$ 2,3 bilhões no ano (+22,3%) e avanço da margem de 4,6% para 5,2% 

Despesas operacionais diluíram 0,6 p.p. em relação a 2016 

Lucro líquido dos acionistas controladores da Companhia totalizou R$ 619 milhões, revertendo                                 

o prejuízo frente a 2016 

Destaques operacionais 

Multivarejo:  

● As vendas líquidas totalizaram R$ 26,2 bilhões no ano e crescimento no conceito ‘mesmas lojas’ de 0,7%(1), com  

ganho de market share de 0,6 p.p no acumulado do ano (fonte Nielsen);  

● Programa Meu Desconto atingiu mais de 4 milhões de downloads, com apenas 7 meses de programa. A base 

total de clientes fidelizados passou de cerca de 12 milhões para 14 milhões de clientes; 

● Margem EBITDA ajustada(*) alcançou 5,0% em 2017, +0,2 p.p. em relação a 2016, em função principalmente da 

melhor margem bruta, resultado das novas dinâmicas comerciais implementadas ao longo do ano, e da 

disciplina no controle das despesas, mesmo com a melhoria na qualidade do serviço nas lojas; 

● No 4T17 a Margem EBITDA ajustada(*) foi de 4,7%, impactada por: (i) forte deflação de alimentos (~1,1 p.p.), 

enquanto os demais componentes das despesas continuaram a sofrer impacto inflacionário; (ii) despesas 

adicionais em função do incêndio no CD de Osasco (~0,15 p.p.), (iii) reforma de 50 lojas Pão de Açúcar, sendo 

11 no conceito full, que impactou o desempenho de vendas de lojas com um peso significativo nas vendas da 

bandeira (~0,1 p.p.). 

 

Assaí:  

● Faturamento bruto atingiu R$ 20,1 bilhões no ano com forte crescimento de 28,0%(1) no total e de 11,4%(1)(2) no 

conceito ‘mesmas lojas’, mesmo num cenário de intensa deflação. Ao longo do ano, a bandeira registrou 

consistente crescimento de clientes e volume, acompanhado de ganhos de market share;  

● As vendas também foram impulsionadas pelo enriquecimento das dinâmicas comerciais com o ‘Aniversário 

Assaí’ e com o lançamento da ‘Black Friday’, com destaque para a categoria de bazar; 

● Em menos de 3 meses foram emitidos cerca de 100 mil cartões Passaí, em 75 lojas, gerando um ticket médio 

50% superior, decorrente da atrativa proposta de valor para o cliente (preço de atacado independentemente 

da quantidade comprada); 

● Margem EBITDA ajustada(*) atingiu 5,3% no 4T17, o que demonstra a eficiência do formato em um contexto de 

forte expansão orgânica e de deflação de alimentos. No ano alcançou 5,6%, +1,4 p.p. vs. 2016 e crescimento 

nominal de 68,0%; 

● Assaí encerrou o ano com 126 lojas, com recorde de 20 novas lojas abertas sendo 5 lojas orgânicas e 15 

conversões de Extra Hiper que cresceram o faturamento em cerca de 2,5x; 

● Assaí representou 41,3% das vendas do GPA Alimentar em 2017, evolução de 6,4 p.p. vs 2016.  

 
(1) No 4T17 o ajuste calendário foi de -0,3 p.p. para o GPA Alimentar, sendo -0,7 p.p. no Multivarejo e -0,2 p.p. no Assaí. Em 2017 o ajuste foi de -0,5 p.p. 

para o GPA Alimentar, sendo -0,7 p.p. no Multivarejo e -0,5 p.p. no Assaí. (2) Inclui as lojas convertidas que contribuíram 3,1 p.p. em 2017.  (*) Excluindo os 

efeitos não recorrentes, conforme detalhado no capítulo “Desempenho Operacional por Negócio”.  
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Destaques financeiros  

● O resultado financeiro atingiu -1,6% da receita líquida, melhoria de 0,6 p.p. em relação a 2016; 
● O lucro líquido dos acionistas controladores totalizou R$ 619 milhões e margem de 1,4%, impulsionado pela 

evolução de 91,0% no Assaí e a recuperação do Multivarejo, que voltou a gerar lucro;  

● Sólida capacidade financeira: Dívida líquida(3) reduziu R$ 162 milhões vs. 2016. A relação dívida 

líquida(3)/EBITDA reduziu para -0,15x vs. -0,32x em 2016. 
 

 

Perspectivas  

● Prioridades estratégicas: Nossa estratégia para os anos 2018-2020 é de construir um crescimento sustentável e 

robusto de nossas operações alimentares, alavancando nossa presença multicanal e multiformato para 

oferecer a cada consumidor brasileiro as melhores e mais inovadoras ofertas e serviços. 

Ambiente econômico e evolução dos negócios: A forte queda dos preços dos alimentos ao longo de 2017 

dificultou o desempenho do setor varejista, com desemprego ainda elevado e nível de consumo desafiador. No 

entanto, o GPA atingiu crescimentos acima do mercado (ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados e 

IBGE- Pesquisa Mensal de Comércio) desde o 3T16, além de ganhos de market share no Extra Hiper e no Assaí 

em todas as medições da Nielsen ao longo do ano, assim como a estabilidade nos demais formatos. 

 
(3) Inclui R$ 414 milhões de recebíveis de cartão de crédito não descontados no 4T17 e R$ 241 milhões no 4T16 .  
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

O ano de 2017 mostrou-se desafiador, no entanto, com importantes sinais de melhoria para os negócios, em uma 
linha contínua do trabalho iniciado há três anos no GPA. Embora os efeitos dos indicadores macroeconômicos 
ainda sejam incipientes, fechamos o ano com importantes progressos nas BUs, consequências da administração 
estratégica do portfólio, do uso mais pragmático da base de dados da Companhia e continuidade do processo de 
disciplina na gestão financeira e simplificação das estruturas. 

Os resultados do ano mostram a assertividade da gestão: fechamos o período com vendas líquidas de R$ 44,6 
bilhões e 8,2%(*) de crescimento, um desempenho que devemos celebrar diante de um cenário ainda recessivo, 
marcado por um alto índice de deflação principalmente na categoria de alimentos. A manutenção do foco da 
Companhia nos formatos de maior retorno, com aberturas, fechamentos e, principalmente, conversões de lojas, 
também se consolidou como uma estratégia acertada que resultou em ganhos de rentabilidade(**) de 0,2 p.p no 
Multivarejo e de 1,4 p.p no Assaí. 

O Cash&Carry vem contribuindo de modo expressivo para a evolução do resultado – nos últimos três anos, avançou 
123%, um índice ainda mais significativo se considerarmos a redução de 6,3% no PIB. O Assaí é o atacarejo que 
mais cresceu no Brasil, segundo Nielsen: registrou vendas brutas de R$ 20,1 bilhões no ano, o que representa um 
aumento de 28,0%(*), alavancado pelo plano de expansão – foram ao todo 20 aberturas, com 15 conversões de loja 
e 05 inaugurações. No Multivarejo, ainda fortemente impactado pela deflação alimentar, os destaques foram para 
a manutenção da rentabilidade da bandeira Pão de Açúcar, marca para a qual iniciamos um importante projeto de 
reformas de loja – já foram 50 unidades renovadas em 2017, e a evolução do Extra Hiper, impulsionado pelo 
desempenho da categoria de não alimentos. Também encerramos o ano com importantes ganhos de market share 
em todas as medições da Nielsen realizadas no ano. 

Em continuidade ao processo de transformação digital, lançamos a plataforma Meu Desconto, no Multivarejo, que 
já atingiu 4 milhões de downloads nos aplicativos dos programas Pão de Açúcar Mais e Clube Extra, em apenas sete 
meses de atividade. A base total de clientes fidelizados aumentou de 12 milhões para 14 milhões – e essa é apenas 
uma etapa de um processo em que, cada vez mais, queremos estabelecer um relacionamento personalizado com o 
consumidor, atendendo-o de acordo com sua necessidade e conveniência. Atentos às transformações nas relações 
de consumo, o processo de transformação digital da Companhia seguirá como uma de nossas diretrizes prioritárias 
para 2018. 

As conquistas do GPA em 2017 refletem a capacidade de nosso time. Em um ambiente econômico complexo no 
País, reforçamos pilares importantes na gestão de pessoas, refletindo no aumento do índice de engajamento. 
Equipes qualificadas, nos variados níveis da Empresa, estão elevando a Companhia a patamares de excelência – 
tanto que um estudo feito pelo LinkedIn em 2017 aponta o GPA como a primeira empresa para se trabalhar na 
preferência dos brasileiros.   

Do ponto de vista da sustentabilidade, avançamos de maneira relevante nas questões de diversidade cultural e 
social, com a realização da primeira Semana da Diversidade, onde pudemos debater diferentes pontos de vista 
sobre a diversidade no ambiente corporativo e no varejo. Neste evento, assinamos a carta de adesão “10 
Compromissos da Empresa com os Direitos LGBT”, que consideramos um avanço na promoção da equidade de 
gênero no GPA. Todas as iniciativas permanecem alinhadas aos princípios do Pacto Global das Nações Unidas 
(ONU). 

Os resultados alcançados no último ano demonstram a consistência da entrega do que foi definido em nosso 
planejamento estratégico. Tudo o que realizamos até aqui e o que planejamos para 2018 nos faz ter um olhar mais 
confiante, acreditando na evolução positiva do cenário macroeconômico do país. Mantemos nosso compromisso 
de contínuo crescimento sustentável dos negócios, com total foco no nosso cliente, em linha com as melhores 
práticas de gestão em todas as nossas atividades.  

(*) Crescimento ajustado pelo efeito calendário. (**)  EBITDA Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais e efeitos não recorrentes na margem bruta. 
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4T17 

 
(1) Os somatórios e percentuais podem não conferir devido a arredondamentos. Todas as margens foram calculadas como percentual da receita líquida. (2) Lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização. (3) Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais. (*) Excluindo os efeitos não recorrentes: No Assaí houve reconhecimento de R$ 114 milhões de créditos integralmente relacionados aos 

9M17, portanto de natureza não recorrente no trimestre, porém recorrente no ano. No Multivarejo foram reconhecidos no 4T17 R$ 246 milhões de créditos fiscais relacionados a anos anteriores e também - R$ 10 

milhões referentes ao impacto relativo a baixa de estoque e franquia decorrente do incêndio com o Centro de Distribuição de Osasco em dez/2017. 

 

 

 

 

 

 

(R$ milhões)(1) 4T17 4T16 Δ 4T17 4T16 Δ 4T17 4T16 Δ 4T17 4T16 Δ

Receita Bruta 13.595      12.741      6,7% 13.595      12.741      6,7% 7.689         8.109         -5,2% 5.906         4.632         27,5%

Receita Líquida 12.510      11.740      6,6% 12.510      11.740      6,6% 7.066         7.484         -5,6% 5.444         4.255         27,9%

Lucro Bruto 3.104         2.701         14,9% 3.104         2.701         14,9% 2.122         2.014         5,4% 982             686             43,0%

   Margem Bruta 24,8% 23,0% 1,8 p.p. 24,8% 23,0% 1,8 p.p. 30,0% 26,9% 3,1 p.p. 18,0% 16,1% 1,9 p.p.

Desp. com Vendas, Gerais e Adm. (2.161)       (1.991)       8,5% (2.161)       (1.991)       8,5% (1.580)       (1.551)       1,9% (581)            (440)            32,1%

   % da Receita Líquida 17,3% 17,0% 0,3 p.p. 17,3% 17,0% 0,3 p.p. 22,4% 20,7% 1,7 p.p. 10,7% 10,3% 0,4 p.p.

EBITDA (2) 756             467             62,0% 795             483             64,8% 395             254             55,3% 400             229             75,2%

   Margem EBITDA 6,0% 4,0% 2,0 p.p. 6,4% 4,1% 2,3 p.p. 5,6% 3,4% 2,2 p.p. 7,4% 5,4% 2,0 p.p.

EBITDA Ajustado (2)(3) 931             726             28,2% 971             742             30,8% 568             494             14,8% 403             248             62,5%

   Margem EBITDA Ajustada 7,4% 6,2% 1,2 p.p. 7,8% 6,3% 1,5 p.p. 8,0% 6,6% 1,4 p.p. 7,4% 5,8% 1,6 p.p.

Resultado Financeiro Líquido (206)            (251)            -17,8% (206)            (251)            -17,8% (199)            (229)            -13,1% (7)                  (22)               -66,7%

   % da Receita Líquida 1,6% 2,1% -0,5 p.p. 1,6% 2,1% -0,5 p.p. 2,8% 3,1% -0,3 p.p. 0,1% 0,5% -0,4 p.p.

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas 

Controladores - op. em continuidade
215             (8)                  n.a. 254             9                   n.a. 0                   (138)            n.a. 254             146             73,6%

   Margem Líquida-op. em continuidade 1,7% -0,1% 1,8 p.p. 2,0% 0,1% 1,9 p.p. n.a -1,8% n.a. 4,7% 3,4% 1,3 p.p.

 Lucro (Prejuízo) dos Acionistas Controladores - 

op. em continuidade e descontinuadas
297             (38)               n.a. 258             (23)               n.a. 4                   (170)            n.a. 254             146             73,6%

   Margem Líquida- op. em continuidade e 

descontinuadas
2,4% -0,3% 2,7 p.p. 2,1% -0,2% 2,3 p.p. 0,1% -2,3% 2,4 p.p. 4,7% 3,4% 1,3 p.p.

Lucro Bruto e Ebitda Ajustado excluindo efeitos não recorrentes (*)

(R$ milhões)(1) 4T17 4T16 Δ 4T17 4T16 Δ 4T17 4T16 Δ 4T17 4T16 Δ

Lucro Bruto - excl. efeitos não recorrentes (*) 2.755         2.701         2,0% 2.755         2.701         2,0% 1.887         2.014         -6,3% 868             686             26,4%

   Margem Bruta - excl.efeitos não recorrentes(*) 22,0% 23,0% -1,0 p.p. 22,0% 23,0% -1,0 p.p. 26,7% 26,9% -0,2 p.p. 15,9% 16,1% -0,2 p.p.

EBITDA Ajustado(2)(3) - excl.efeitos não 

recorrentes (*)
582             726             -19,9% 621             742             -16,3% 332             494             -32,8% 289             248             16,5%

Margem EBITDA  Ajustada - excl. efeitos não 

recorrentes(*)
4,7% 6,2% -1,5 p.p. 5,0% 6,3% -1,3 p.p. 4,7% 6,6% -1,9 p.p. 5,3% 5,8% -0,5 p.p.

Consolidado Alimentar Multivarejo Assaí

Consolidado Alimentar Multivarejo Assaí

I. Desempenho Financeiro 
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2017 

 
(1) Os somatórios e percentuais podem não conferir devido a arredondamentos. Todas as margens foram calculadas como percentual da receita líquida. (2) Lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização. (3) Ajustado pelas Outras Despesas Receitas. (*) Excluindo os efeitos não recorrentes. No Multivarejo: Reconhecimento de R$ 714 milhões de créditos fiscais relacionados a anos anteriores e de -R$ 10 

milhões referentes ao impacto relativo a baixa de estoque e franquia decorrente do incêndio com o Centro de Distribuição de Osasco em dez/2017. 
 

DESEMPENHO DE VENDAS 

Multivarejo 

No Multivarejo as vendas líquidas atingiram R$ 7,1 bilhões no trimestre, com desempenho de vendas de -0,6%(1) no 
conceito ‘mesmas lojas’. O desempenho foi afetado negativamente pelos seguintes fatores:     

-   Aceleração da deflação das categorias de alimentos no domicílio, que passou de -4,5% no 3T17 para  
  -5,1% no 4T17, e com maior intensidade nos produtos sazonais de Natal;   
-     Continuidade de migração de canais em função do cenário econômico. 
 

No acumulado do ano, as vendas líquidas totalizaram R$ 26,2 bilhões, impactadas pelo fechamento de 17 
hipermercados desde o início do ano, sendo 15 para conversão em Assaí. Essa otimização do portfolio de lojas 
representou uma redução de aproximadamente 5% da área de vendas do Multivarejo. O crescimento de vendas 
no conceito ‘mesmas lojas’ foi de 0,7%(1). 
 
(1) No 4T17 o ajuste calendário foi de -0,3 p.p. para o GPA Alimentar, sendo -0,7 p.p. no Multivarejo e -0,2 p.p. no Assaí. Em 2017 o ajuste foi de -0,5 p.p. para o GPA Alimentar, 

sendo -0,7 p.p. no Multivarejo e -0,5 p.p. no Assaí. 

Consolidado

(R$ milhões)(1) 2017 2016 Δ 2017 2016 Δ 2017 2016 Δ 2017 2016 Δ

Receita Bruta 48.440      44.969      7,7% 48.440      44.969      7,7% 28.370      29.233      -3,0% 20.070      15.736      27,5%

Receita Líquida 44.634      41.454      7,7% 44.634      41.454      7,7% 26.195      26.967      -2,9% 18.440      14.487      27,3%

Lucro Bruto 10.704      9.520         12,4% 10.704      9.520         12,4% 7.763         7.350         5,6% 2.941         2.170         35,5%

   Margem Bruta 24,0% 23,0% 1,0 p.p. 24,0% 23,0% 1,0 p.p. 29,6% 27,3% 2,3 p.p. 15,9% 15,0% 0,9 p.p.

Desp. com Vendas, Gerais e Adm. (7.778)       (7.451)       4,4% (7.778)       (7.451)       4,4% (5.860)       (5.957)       -1,6% (1.918)       (1.494)       28,4%

   % da Receita Líquida 17,4% 18,0% -0,6 p.p. 17,4% 18,0% -0,6 p.p. 22,4% 22,1% 0,3 p.p. 10,4% 10,3% 0,1 p.p.

EBITDA (2) 2.341         1.618         44,7% 2.465         1.634         50,8% 1.462         1.021         43,2% 1.003         613             63,5%

   Margem EBITDA 5,2% 3,9% 1,3 p.p. 5,5% 3,9% 1,6 p.p. 5,6% 3,8% 1,8 p.p. 5,4% 4,2% 1,2 p.p.

EBITDA Ajustado (2)(3) 2.920         2.185         33,6% 3.044         2.201         38,3% 2.015         1.520         32,6% 1.029         681             51,0%

   Margem EBITDA Ajustada 6,5% 5,3% 1,2 p.p. 6,8% 5,3% 1,5 p.p. 7,7% 5,6% 2,1 p.p. 5,6% 4,7% 0,9 p.p.

Resultado Financeiro Líquido (730)            (903)            -19,2% (730)            (903)            -19,2% (682)            (809)            -15,7% (48)               (94)               -49,0%

   % da Receita Líquida 1,6% 2,2% -0,6 p.p. 1,6% 2,2% -0,6 p.p. 2,6% 3,0% -0,4 p.p. 0,3% 0,6% -0,3 p.p.

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas 

Controladores - op. em continuidade
482             (71)               n.a. 606             (55)               n.a. 66                (338)            n.a. 540             283             91,0%

   Margem Líquida-op. em continuidade 1,1% -0,2% 1,3 p.p. 1,4% -0,1% 1,5 p.p. 0,3% -1,3% 1,6 p.p. 2,9% 2,0% 0,9 p.p.

 Lucro (Prejuízo) dos Acionistas Controladores - 

op. em continuidade e descontinuadas
619             (482)            n.a. 573             (133)            n.a. 33                (415)            n.a 540             283             91,0%

   Margem Líquida- op. em continuidade e 

descontinuadas
1,4% -1,2% 2,6 p.p. 1,3% -0,3% 1,6 p.p. 0,1% -1,5% 1,6 p.p. 2,9% 2,0% 0,9 p.p.

Lucro Bruto e Ebitda Ajustado excluindo efeitos não recorrentes (*)

Consolidado

(R$ milhões)(1) 2017 2016 Δ 2017 2016 Δ 2017 2016 Δ 2017 2016 Δ

Lucro Bruto - excl. efeitos não recorrentes (*) 10.000      9.232         8,3% 10.000      9.232         8,3% 7.059         7.131         -1,0% 2.941         2.101         40,0%

   Margem Bruta - excl.efeitos não recorrentes(*) 22,4% 22,3% 0,1 p.p. 22,4% 22,3% 0,1 p.p. 26,9% 26,4% 0,5 p.p. 15,9% 14,5% 1,4 p.p.

EBITDA Ajustado(2)(3) - excl.efeitos não 

recorrentes (*)
2.217         1.897         16,8% 2.341         1.913         22,3% 1.312         1.301         0,8% 1.029         612             68,0%

Margem EBITDA  Ajustada - excl. efeitos não 

recorrentes(*)
5,0% 4,6% 0,4 p.p. 5,2% 4,6% 0,6 p.p. 5,0% 4,8% 0,2 p.p. 5,6% 4,2% 1,4 p.p.

Alimentar Multivarejo Assaí

Alimentar Multivarejo Assaí
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O Extra Hiper seguiu apresentando um bom desempenho entre as bandeiras do Multivarejo tanto no trimestre 
como no ano. O crescimento no conceito ‘mesmas lojas’ se beneficiou do dinamismo das categorias de não 
alimentos (eletro, bazar e têxtil), que seguiram com crescimento de dois dígitos.  
 
A bandeira Pão de Açúcar apresentou crescimento de volumes pelo segundo trimestre consecutivo. No entanto, as 

vendas foram afetadas pelos seguintes fatores: 

● Reforma de 11 lojas no conceito full, que ocasionaram impacto significativo no desempenho das vendas 
durante os 90 dias da reforma; 

● Reforma de outras 39 lojas no conceito light, impactando as vendas durante 45 dias; 
● Deflação de alimentos, principalmente nas categorias de Frutas e Legumes (-24,2%) e Mercearia Básica        

(-9,1%);  
● Deflação dos produtos natalinos (-7,7%).  

 
O formato Extra Super continuou a ser o formato mais afetado pela deflação de alimentos, principalmente 
impactado pela categoria de perecíveis básicos que apresentam maior deflação. 
  
Os formatos de Proximidade, especificamente o Extra Minimercado, passaram por uma fase de simplificação e 
transformação de modelo, com ajustes da proposta de valor. Houve impacto no curto prazo devido à diminuição 
significativa da atividade promocional. O objetivo de otimização das despesas foi atingido, com uma melhoria 
expressiva da produtividade e uma redução forte dos custos logísticos. 

 

Assaí 
 
No trimestre a receita líquida do Assaí atingiu R$ 5,4 bilhões, com evolução de 28,2%(1) vs. 4T16. No conceito 
‘mesmas lojas’, Assaí avançou 10,7%(1)(2) no trimestre, ainda sendo impactado pela forte deflação alimentar 
principalmente nas categorias de Commodities, Laticínios e Carnes (IPCA alimentos no domicílio passou de 11,9% 
no 4T16 para -5,1% no 4T17).  
Em contrapartida, Assaí apresentou crescimento de volume superior ao 3T17 e ao 4T16, aumento do fluxo de 
clientes consistente além de contínuos ganhos de market share (*) apesar do cenário competitivo. 
  
No trimestre, tanto as vendas ‘mesmas lojas’ como as novas lojas foram impulsionadas pelas ações comerciais de 
inaugurações, ‘Aniversário Assaí’ e pela ‘Black Friday’ realizada pela primeira vez na bandeira, com destaque na 
categoria de bazar. 
  
No acumulado do ano, Assaí totalizou uma venda bruta de R$ 20,1 bilhões e venda líquida de R$ 18,4 bilhões com 
avanço em relação a 2016 de 28,0%(1) e 27,8%(1) respectivamente. O desempenho foi fortemente impulsionado 
pelas 20 aberturas do ano, com as 15 conversões e 5 orgânicas, além da entrada da bandeira em dois novos 
estados (Minas Gerais e Piauí). 
  
As lojas convertidas apresentaram um múltiplo de vendas de cerca de 2,5x em relação ao Extra Hiper, confirmando 
a assertividade do projeto e a aderência do formato nas lojas escolhidas. 
  
No 4T17, Assaí representou 43,5% da venda líquida e aumentou em cerca de 7,3 p.p. em relação ao ano anterior. 
No total do ano, Assaí atingiu 41,3% das vendas do GPA Alimentar, evolução de 6,4 p.p. sobre 2016. 
 
 

(1) No 4T17 o ajuste calendário foi de -0,3 p.p. para o GPA Alimentar, sendo -0,7 p.p. no Multivarejo e -0,2 p.p. no Assaí. Em 2017 o ajuste foi de -0,5 p.p. para o GPA Alimentar, 

sendo -0,7 p.p. no Multivarejo e -0,5 p.p. no Assaí. 

(2) Inclui as lojas convertidas de Extra Hiper para Assaí, que contribuíram no 4T17 em 2,1 p.p para o Alimentar e 5,3 p.p. para o Assaí. Em 2017 foi 1,1 p.p. e 3,1 p.p., 

respectivamente.  
(*)       Dados da Nielsen. 
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DESEMPENHO OPERACIONAL POR NEGÓCIO 

Créditos Fiscais - ICMS Substituição Tributária (ICMS ST) 

Em 2017 a Companhia e suas subsidiárias passaram a ter o direito ao ressarcimento da diferença do ICMS ST sobre 

a margem presumida e a margem real. Esse novo marco tributário trouxe dois efeitos: 

● Créditos recorrentes estimados em 0,6 p.p. por trimestre, sendo aproximadamente 0,6 p.p. no Multivarejo 

e 0,6 p.p. no Assaí. A depender da dinâmica competitiva de cada período, esses valores poderão ser 

transferidos para investimentos em preço. 

● Créditos não recorrentes, sendo: 

(i) Multivarejo - No 4T17 foram reconhecidos R$ 246 milhões de créditos fiscais relativos a anos anteriores 

em complemento ao que já foi registrado no 2T17; 

(ii) Assaí - Reconhecimento de R$ 114 milhões de créditos integralmente relacionados aos 9M17, portanto 

de natureza não recorrente no trimestre, porém recorrente no ano. 

 

A Companhia estima que a monetização do estoque de créditos tributários ocorrerá em ritmo maior à geração dos 

créditos recorrentes, o que poderá permitir ao Grupo: (i) registrar eventuais novos créditos no Multivarejo e (ii) 

estornar integral ou parcialmente a provisão de R$ 369 milhões realizada no Assaí no 2T17, caso a Companhia seja 

capaz de implementar planos de monetização acima do ritmo atual. Vale ressaltar que os créditos acima 

mencionados referem-se exclusivamente ao estado de São Paulo, com oportunidade de reconhecimento de 

eventuais créditos tributários para outros estados além do estado de SP.  

 
Multivarejo 
 
4T17  
 
O Lucro Bruto totalizou R$ 2.122 milhões. Houve reconhecimento de dois efeitos não recorrentes que impactaram 
o trimestre, conforme segue: 

● Créditos fiscais relacionados ao ressarcimento de ICMS ST, que contribuiu positivamente em R$ 246 

milhões (+3,5 p.p.); 

● Impacto relativo a baixa de estoque e franquia decorrente do incêndio com o Centro de Distribuição de 

Osasco em dez/2017 no valor de -R$ 10 milhões (-0,15 p.p.).  

Ajustada por esses dois efeitos não recorrentes mencionados acima, a margem bruta alcançou 26,7%, patamar 
praticamente estável em relação ao 4T16. 
     
O Multivarejo continuou a implementar iniciativas de eficiência conforme já mencionadas nos trimestres anteriores 
e capturou ganhos em despesas de pessoal e energia elétrica. No entanto, as despesas com vendas, gerais e 
administrativas totais passaram a representar 22,4% da receita líquida, aumento do patamar em relação ao 4T16, 
principalmente devido a: 

● Efeito deflacionário na venda de alimentos (aproximadamente 1,1 p.p.), enquanto os demais componentes 

das despesas continuaram a sofrer impacto inflacionário; 

● Despesas adicionais em função do incêndio no CD de Osasco (aproximadamente 0,15 p.p.);  

● Reforma de 50 lojas Pão de Açúcar, sendo 11 no conceito full, que impactou o desempenho de vendas de 

lojas com um peso significativo nas vendas da bandeira (aproximadamente 0,1 p.p.).  
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As outras Despesas e Receitas Operacionais totalizaram R$ 173 milhões, principalmente relacionadas a:  
● Baixa do ativo fixo relacionado ao Centro de Distribuição de Osasco decorrente do incêndio, no total de 

R$ 61 milhões, líquido das estimativas iniciais de indenização; 

● Contingências tributárias provisionadas no valor de R$ 77 milhões relacionadas a riscos passados (anos de 

2004 a 2008); 

● Outros efeitos positivos e negativos, incluindo baixa com ativos imobilizados, totalizando R$ 35 milhões.  

 
O EBITDA ajustado excluindo os efeitos não recorrentes totalizou R$ 332 milhões, com margem de 4,7%. Esse 
patamar de margem reflete principalmente o impacto da deflação de alimentos no faturamento líquido e, 
consequentemente, menor diluição das despesas como percentual da receita líquida.   
 
2017 
 
Os principais destaques do ano para o Multivarejo foram: 

● Evolução de 0,2 p.p. na rentabilidade, mesmo num cenário de migração de canais e transferência de 

volume como consequência da conversão de 15 hipermercados para Assaí;  

● Ganho de 0,6 p.p. de market share no conceito mesmas lojas no acumulado do ano (fonte Nielsen); 

● Transformação digital e personalização do relacionamento com os clientes, totalizando mais de 4 milhões 

de downloads; 

● Lançamento de novos conceitos comerciais para as categorias de não-alimentos (‘store-in-store’). 

 
A margem bruta ajustada pelos efeitos não recorrentes (créditos fiscais e impacto do CD) atingiu 26,9%, uma 
evolução de 0,5 p.p. em relação a 2016 principalmente em função das novas dinâmicas comerciais implementadas 
ao longo do ano e fechamento de lojas do formato Extra Hiper.   
 
As Despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram redução de 1,6% em relação a 2016, 
especialmente em função dos ganhos de produtividade nas lojas como resultado das iniciativas implementadas, 
com destaque para:  

(i) Otimização do quadro de colaboradores baseada em dois programas complementares: 
o Remuneração variável nas lojas: incentivo salarial aos funcionários de lojas baseado nos ganhos de 

produtividade; 
o Programa de Polivalência: funcionários treinados para assumir diferente função da sua principal 

conforme o fluxo de clientes, o que reduziu a espera em filas dos caixas e trouxe melhores 
indicadores de satisfação dos clientes; 

 
(ii) Aumento da produtividade da operação logística, com aumentos expressivo do cross-dock e do 

transporte backhaul;  

(iii) Roll-out dos projetos de eficiência energética da Green Yellow. 

 
O EBITDA ajustado excluindo os efeitos não recorrentes totalizou R$ 1.312 milhões, com margem EBITDA de 
5,0%, evolução de 0,2 p.p. em relação a 2016 em função dos resultados mencionados acima.    
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Assaí 
 

4T17 
 
O lucro bruto totalizou R$ 982 milhões, com margem de 18,0%. Excluindo os efeitos não recorrentes relacionados 
ao ICMS ST, a margem bruta atingiu 15,9%, patamar praticamente estável em relação ao 4T16, mesmo com a 
abertura de 11 lojas no período, das quais 8 conversões.  
 
As despesas operacionais alcançaram 10,7% das vendas líquidas, patamar ligeiramente superior ao 4T16, explicado 
principalmente pelo forte ritmo da expansão orgânica e das conversões no trimestre, além da maior participação 
de consumidores pessoa física que resultam em maiores custos operacionais. 
  
O EBITDA ajustado e excluindo os efeitos não recorrentes atingiu R$ 289 milhões, com crescimento de 16,5%. A 
margem atingiu 5,3% em função dos resultados na margem bruta e despesas explicados acima. 
 
2017 
 
O lucro bruto ajustado pelos efeitos não recorrentes totalizou R$ 2,9 bilhões e margem de 15,9%, com evolução de 
1,4 p.p. em relação a 2016.  
 
As principais variáveis que explicam esse desempenho são:  

● Sólida dinâmica comercial do Assaí;  
● Desenvolvimento de categorias complementares para compensar o impacto deflacionário; 
● Manutenção dos baixos níveis de quebra;  
● Maturação do parque de lojas;  
● Maior participação de pessoas físicas; 
● Novo marco tributário  

 
 

As despesas operacionais alcançaram 10,4% das vendas líquidas, praticamente em linha com 2016, decorrente da 
maturação das 15 lojas do novo formato (maior eficiência), mesmo diante da forte aceleração da expansão com 20 
aberturas no ano, incluindo conversões. 
 
No ano, o EBITDA ajustado excluindo os efeitos não recorrentes atingiu R$ 1.029 milhões com crescimento de 
68,0%.  A margem totalizou 5,6%, com forte evolução de 1,4 p.p. em relação a 2016. 

 
DESEMPENHO FINANCEIRO 
 
Resultado financeiro  
 
No trimestre, o resultado financeiro da Companhia atingiu R$ 206 milhões, ou 1,6% da venda líquida, melhoria de 
0,5 p.p. em relação ao 4T16. A redução é principalmente explicada pelo menor nível de juros no período (CDI 
passou de 13,8% no 4T16 para 7,5% no 4T17). 
 
Em 2017, o resultado financeiro totalizou R$ 730 milhões, ou 1,6% da receita líquida, redução de 0,6 p.p.  em 
relação ao ano anterior, basicamente explicado pelo menor custo da dívida bruta em cerca de R$ 200 milhões em 
função da queda do CDI, que passou de uma média de 14,0% em 2016 para 10,0% em 2017. No geral, os demais 
componentes do resultado financeiro apresentaram estabilidade como percentual da receita líquida em relação ao 
mesmo período do ano anterior.  
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Lucro líquido  
 
No 4T17, o lucro líquido dos acionistas controladores, considerando as operações em continuidade e as 
descontinuadas, atingiu R$ 297 milhões, com margem de 2,4%. No segmento alimentar, o lucro líquido dos 
acionistas controladores das operações em continuidade totalizou R$ 254 milhões no 4T17. 
 
Em 2017, o lucro líquido dos acionistas controladores, considerando as operações em continuidade e as 
descontinuadas, totalizou R$ 619 milhões, revertendo o prejuízo frente a 2016. No segmento alimentar, o lucro 
líquido dos acionistas controladores das operações em continuidade totalizou R$ 606 milhões, com a maior 
contribuição proveniente do Assaí.   
 

Lucro por Ação 
 

O lucro líquido por ação ordinária foi de R$ 1,04855 e de R$ 1,14962 por ação preferencial no trimestre. No 
acumulado do ano, o lucro líquido por ação ordinária foi de R$ 2,18073 e de R$ 2,39074 por ação preferencial. 
 

Dívida líquida 
 

A dívida líquida ajustada pelos recebíveis não antecipados alcançou R$ 354 milhões, melhoria de R$ 162 milhões 
em relação ao ano passado. A relação dívida líquida / EBITDA melhorou de -0,32x no 4T16 para -0,15x no 4T17. 
 
A posição de caixa totalizou R$ 3.792 milhões e o saldo de recebíveis não antecipados R$ 414 milhões, totalizando 
R$ 4,2 bilhões de recursos disponíveis, além de R$ 1,1 bilhão de linhas de crédito pré-aprovadas/confirmadas. 

 
Investimentos 
 
No 4T17 os investimentos no segmento Alimentar totalizaram R$ 354 milhões. O Grupo registrou o maior número 
de conversões Extra Hiper para Assaí em um trimestre com a inauguração de 8 lojas. Além disso, houve abertura de 
cinco novas lojas, sendo três Assaí, um Pão de Açúcar e um Minuto Pão de Açúcar, e reformas de 50 lojas Pão de 
Açúcar. 

 
Em 2017, os investimentos no segmento alimentar totalizaram R$ 1.355 milhões, montante 9% superior em relação 
ao ano passado. Destaque para o projeto de conversões que atingiu 15 lojas no ano, além da inauguração de cinco 
novas lojas Assaí, três Pão de Açúcar, seis Minuto Pão de Açúcar, duas Drogarias Extra e dois postos de gasolina. 
 

 
 

Continuidade do processo de captura de sinergias na América Latina, com destaque para: 

● 32 lojas Extra Hiper renovadas com o novo conceito têxtil em 2017. A iniciativa continua a ser desenvolvida 
em 2018; 

● Negociações conjuntas de equipamentos e serviços atingiram um montante de US$ 15 milhões para GPA 
em 2017; 

● 5 lojas Pão de Açúcar renovadas com layout inspirado no modelo Fresh Market do Uruguai; 
● Compartilhamento de boas práticas em perecíveis e transferência de know-how para redução de quebras 

continuou ajudando a reduzir as quebras em 2017 e seguirá no próximo ano; 
Em 2017 as sinergias LATAM continuaram a produzir resultados positivos, totalizando mais de US$ 70 milhões de 
ganhos recorrentes no nível operacional no perímetro GPA. 
 
 
 

II. Sinergias – América Latina  
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Prioridades estratégicas: nossa estratégia para os anos 2018-2020 é de construir um crescimento sustentável e 
robusto de nossas operações alimentares, alavancando nossa presença multicanal e multiformato para oferecer 
a cada consumidor brasileiro as melhores e mais inovadoras ofertas e serviços. Os pilares desta estratégia são: 

● Continuidade da expansão orgânica e da otimização do portfólio de lojas focando na aceleração do 
desempenho dos formatos e conceitos de maior retorno: abertura de aproximadamente 20 lojas Assaí 
(incluindo conversões), implementação gradual do novo conceito nas lojas Pão de Açúcar e expansão 
do store-in-store no Extra Hiper e Pão de Açúcar; 

● Aceleração do processo de ajuste e reposicionamento da oferta dos formatos de varejo, para melhor 
atender os novos hábitos de consumo decorrente do aumento da penetração do canal atacadista e do 
e-commerce; 

● Inovação e continuidade da transformação digital relacionada ao contato com os clientes (Meu 
Desconto e Caixa Express) e de nossas operações;  

● Ampliação dos serviços financeiros, principalmente no Assaí, alavancando a expertise de nossa Joint 
Venture com o banco Itaú. 

 
 

Guidance para 2018: 

● Vendas ‘mesmas lojas’: Assaí acima da inflação e Multivarejo em linha com a inflação alimentar, com 
continuidade dos ganhos de market share 

● Margem EBITDA(*): Expansão da rentabilidade em ambos os negócios 
○ Multivarejo: Considerando a margem EBITDA(*) de 5,0% em 2017, a Companhia estima para 2018 

um aumento de aproximadamente 0,5-0,6 p.p, proveniente principalmente de: 
➔ Deflação Alimentar, que deve se manter no 1S18 e recuperar progressivamente no 2S18, 

contribuindo em cerca de 0,3 p.p.;  
➔ Despesas adicionais decorrentes do incêndio do CD que não se repetirão (ex. contração de 

caminhões adicionais, pessoal temporário, etc) e fechamento/reforma de lojas, trazendo um efeito 
positivo de 0,1 p.p.;  

➔ Ganhos de eficiências operacionais principalmente em logística e quebra, contribuindo em cerca de 
0,2 p.p.;  

➔ Outros possíveis upsides:  
o Recuperação da tendência de vendas decorrente do aumento da fidelização dos clientes 

(maior personalização de nossos programas) e da otimização da política comercial; 
o Maturação dos projetos de otimização e reposicionamento do portfólio; 
o Implementação dos novos conceitos: reformas do Pão de Açúcar e store-in-store no Extra e 

Pão de Açúcar. 

○ Assaí: Para 2018 a expectativa é de evolução de 0,2-0,3 p.p. em função da menor deflação, 
maturação das lojas e da fidelização dos clientes através de serviços financeiros com uma 
proposta de valor atrativa.  

  
● Novo marco tributário de PIS COFINS e ICMS ST: A Companhia estima que a monetização do estoque 

de créditos tributários ocorrerá em ritmo maior à geração dos créditos recorrentes, o que permitirá ao 
Grupo: (i) registrar eventuais novos créditos no Multivarejo; (ii) estornar integral ou parcialmente a 
provisão de R$ 369 milhões realizada no Assaí no 2T17, caso a Companhia seja capaz de implementar 
planos de monetização acima do ritmo atual; e (iii) reconhecer eventuais créditos tributários para 
outros estados além do estado de SP; 

● Otimizações de working capital e redução do resultado financeiro, que pode representar cerca de 1% 
da receita líquida; 
 

(*)
 EBITDA ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais e excluindo efeitos não recorrente 

III. Perspectivas 
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● CAPEX: aproximadamente R$ 1,6 bilhão com foco na abertura de 20 lojas Assaí (incluindo conversões) 
e continuidade das reformas Pão de Açúcar (cerca de 20 lojas no ano);  

● Sinergias LATAM: devem atingir mais de US$ 85 milhões em economias para o perímetro Brasil 
 

 

Teleconferência e Webcast sobre os Resultados do 4T17 

Terça-Feira, 20 de Fevereiro de 2017 
10:30h (horário de Brasília) | 8:30h (NY) | 13:30h (Londres) 

Conferência em Português (idioma original) 
+55 (11) 3193-1001 ou 2820-4001 

Conferência em inglês (tradução simultânea) 
+1 (646) 828-8246 

Webcast: http://www.gpari.com.br 

Replay 
+55 (11) 3193-1012 ou +55 (11) 2820-4012 
Código para áudio em português: 1897102# 

Código para áudio em inglês: 8622189# 

http://www.gpari.com.br 
 

Contatos – Relações com Investidores 
 

Daniela Sabbag 

Isabela Cadenassi 

Victor Manuel Diaz Silvera 

Matheus Fujisawa 

Sarah Hatia 

 

GPA 
Telefone: 55 (11) 3886-0421 

Fax: 55 (11) 3884-2677 
gpa.ri@gpabr.com 
www.gpari.com.br 

 

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. 

  

IV.  Informações Adicionais  

 

http://www.gpari.com.br/
http://www.gpari.com.br/
http://www.gpari.com.br/
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Glossário 
 

Segmento Alimentar: Representa a combinação dos resultados de Multivarejo e Assaí, excluindo o resultado da equivalência 
da Cdiscount, que não está incluído nos segmentos operacionais reportados pela Companhia. Contempla as atividades de 
comércio varejista e atacadista de produtos em geral, inclusive - mas não se limitando a - produtos alimentícios, vestuário, 
higiene, medicamentos, combustíveis, móveis, eletroeletrônicos e utilidades domésticas. Tais atividades são exercidas tanto 
em estabelecimentos físicos como virtuais.   
 

 
 
Atividades Descontinuadas: Em consequência do processo em curso de alienação da participação do GPA na Via Varejo S.A, as 
atividades da Via Varejo estão tratadas como atividades descontinuadas. Dessa forma, as vendas líquidas assim como as 
demais linhas do resultado foram ajustadas retrospectivamente, conforme definido no IFRS 5/CPC31, aprovado pela 
Deliberação CVM nº 598/09 – Ativo não circulante mantido para venda e operações descontinuadas. 
 
Crescimento e Variações: Os crescimentos e variações apresentados neste documento referem-se à variação comparada ao 
mesmo período do ano anterior, exceto quando indicado no texto. 
 
EBITDA: O cálculo do EBITDA é realizado em conformidade com a Instrução nº 527 da Comissão de Valores Mobiliários, de 
04/10/12. 
 
EBITDA Ajustado: Medida de rentabilidade calculada pelo EBITDA excluídas as Outras Despesas e Receitas Operacionais. A 
Administração utiliza a medida em suas análises por entender que, dessa maneira, despesas e receitas excepcionais e outros 
lançamentos extraordinários que podem comprometer a comparabilidade e análise dos resultados são eliminados. 
 
Lucro Líquido Ajustado: Medida de rentabilidade calculada pelo lucro líquido das atividades continuadas excluídas as Outras 
Despesas e Receitas Operacionais, descontados os efeitos de Imposto de Renda e Contribuição Social. Estão também excluídos 
os efeitos de imposto de renda diretos não recorrentes. A Administração utiliza esta métrica em suas análises por entender 
que, dessa maneira, as despesas e receitas excepcionais e outros lançamentos extraordinários, que podem comprometer a 
comparabilidade e análise dos resultados, são eliminados. 
 
Lucro por Ação: O lucro básico por ação é calculado com base no número médio ponderado de ações de cada categoria em 
circulação durante o exercício e as ações em tesouraria. 
O lucro diluído por ação é calculado conforme segue:  

● Numerador: lucro do exercício ajustado pelos efeitos dilutivos de opções concedidas por subsidiárias. 
● Denominador: número de ações de cada categoria ajustado de modo a incluir as possíveis ações correspondentes a 

instrumentos dilutivos (opções de ações), deduzido o número de ações que poderiam ser recompradas no mercado, 
conforme o caso.  

Os instrumentos de patrimônio que devam ou possam ser liquidados com ações da Companhia e de suas subsidiárias somente 
são incluídos no cálculo quando sua liquidação tiver impacto dilutivo sobre o lucro por ação. 

V.  Apêndice  
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS  

1. Balanço Patrimonial 

 

(R$ milhões) 31.12.2017 30.09.2017 31.12.2016 31.12.2017 30.09.2017 31.12.2016

Ativo Circulante 33.219                  27.320                  31.651                  10.295                 7.712                   11.354                 

  Caixas e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras 3.792                    1.266                    5.112                    3.791                   1.266                   5.112                   

  Contas a Receber 632                       1.040                    543                        639                      1.045                   549                      

      Cartões de Crédito 334                       837                        241                        334                      837                      241                      

      Tickets e Outros 223                       165                        209                        230                      171                      215                      

      Provisão para Devedores Duvidosos (4)                           (3)                           (2)                           (4)                          (3)                          (2)                          

      Provenientes de Acordos Comerciais 79                          40                          95                          79                         40                         95                         

Estoques 4.822                    4.634                    4.641                    4.822                   4.634                   4.641                   

Tributos a Recuperar 597                       395                        674                        597                      395                      674                      

 Ativos Disponíveis para Venda 22.961                  19.614                  20.303                  22                         -                       -                       

Despesas Antecipadas e Outras Contas a Receber 417                       371                        378                        424                      371                      378                      

Ativo Não Circulante 14.708                  14.417                  13.566                  14.736                 14.450                 13.575                 

Realizável a Longo Prazo 3.448                    3.026                    2.137                    3.470                   3.054                   2.141                   

  Contas a Receber 80                          -                         -                         80                         -                       -                       

      Cartões de Crédito 80                          -                         -                         80                         -                       -                       

   Impostos a Recuperar 1.747                    1.350                    632                        1.747                   1.350                   632                      

   Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 121                       162                        170                        121                      162                      170                      

   Partes Relacionadas 25                          22                          17                          48                         50                         21                         

   Depósitos para Recursos Judiciais 762                       789                        661                        762                      789                      661                      

   Despesas Antecipadas e Outros 713                       702                        657                        713                      702                      657                      

Investimentos 198                       298                        339                        198                      297                      339                      

Imobilizado 9.138                    9.186                    9.182                    9.138                   9.186                   9.182                   

Intangível 1.924                    1.908                    1.908                    1.929                   1.913                   1.913                   

TOTAL DO ATIVO 47.928                  41.737                  45.217                  25.031                 22.162                 24.929                 

31.12.2017 30.09.2017 31.12.2016 31.12.2017 30.09.2017 31.12.2016

Passivo Circulante 28.992                  23.054                  27.582                  11.380                 8.616                   12.191                 

      Fornecedores 8.129                    5.495                    7.232                    8.134                   5.496                   7.235                   

      Empréstimos e Financiamentos 770                       901                        2.389                    770                      901                      2.389                   

      Debêntures 481                       517                        568                        481                      517                      568                      

      Salário e Encargos Sociais 639                       647                        614                        639                      647                      614                      

      Impostos e Contribuições a Recolher 300                       211                        254                        300                      211                      254                      

      Dividendos Propostos 78                          (0)                           -                         78                         (0)                          -                       

      Financiamento Compra de Imóveis 116                       33                          116                        116                      33                         116                      

      Aluguéis a Pagar 128                       89                          110                        128                      89                         110                      

      Aquisição de  Participação de Acionistas Não Controladores -                        -                         7                            -                       -                       7                           

      Partes Relacionadas 153                       167                        147                        355                      364                      379                      

      Propaganda 26                          26                          43                          26                         26                         43                         

      Provisão para Reestruturação 3                            3                            4                            3                           3                           4                           

      Receitas Antecipadas 146                       56                          224                        146                      56                         224                      

      Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 17.824                  14.642                  15.632                  -                       -                       -                       

      Outros 198                       267                        242                        204                      272                      248                      

Passivo Não Circulante 5.644                    5.611                    5.038                    5.644                   5.611                   5.038                   

      Empréstimos e Financiamentos 803                       808                        1.008                    803                      808                      1.008                   

      Debêntures 2.534                    2.532                    1.904                    2.534                   2.532                   1.904                   

      Financiamento Compras de Ativos -                        -                         4                            -                       -                       4                           

      Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 394                       364                        317                        394                      364                      317                      

      Impostos Parcelados 566                       681                        540                        566                      681                      540                      

      Provisão para Demandas Judiciais 1.108                    1.038                    1.177                    1.108                   1.038                   1.177                   

      Receitas Antecipadas 22                          16                          24                          22                         16                         24                         

      Outros 218                       170                        64                          218                      170                      64                         

Patrimônio Líquido 13.292                  13.072                  12.597                  8.007                   7.935                   7.700                   

      Capital Social 6.822                    6.818                    6.811                    5.428                   5.487                   5.584                   

      Reservas de Capital 355                       355                        331                        355                      355                      331                      

      Reservas de Lucro 3.156                    3.025                    2.718                    2.224                   2.094                   1.785                   

      Participação de Acionistas não Controladores 2.959                    2.875                    2.737                    (0)                          0                           -                       

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 47.928                  41.737                  45.217                  25.031                 22.162                 24.929                 

PASSIVO

Consolidado Alimentar

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Consolidado Alimentar
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2. Demonstração de Resultado do Exercício - 4o Trimestre 2017 

 

 

  

R$ - Milhões 4T17 4T16 Δ 4T17 4T16 Δ 4T17 4T16 Δ 4T17 4T16 Δ

Receita Bruta 13.595        12.741        6,7% 13.595        12.741        6,7% 7.689          8.109          -5,2% 5.906          4.632          27,5%

Receita Líquida 12.510        11.740        6,6% 12.510        11.740        6,6% 7.066          7.484          -5,6% 5.444          4.255          27,9%

Custo das Mercadorias Vendidas (9.391)        (9.025)        4,1% (9.391)        (9.025)        4,1% (4.931)        (5.457)        -9,6% (4.460)        (3.568)        25,0%

Depreciação (Logística) (14)              (14)              2,2% (14)              (14)              2,2% (12)              (13)              -1,3% (2)                 (1)                 38,8%

Lucro Bruto 3.104          2.701          14,9% 3.104          2.701          14,9% 2.122          2.014          5,4% 982              686              43,0%

   Despesas com Vendas (1.881)        (1.760)        6,9% (1.881)        (1.760)        6,9% (1.377)        (1.378)        0,0% (504)            (382)            31,8%

   Despesas Gerais e Administrativas (280)            (231)            21,3% (280)            (231)            21,3% (203)            (174)            17,2% (77)              (57)              33,7%

Desp. com Vendas, Gerais e Adm. (2.161)        (1.991)        8,5% (2.161)        (1.991)        8,5% (1.580)        (1.551)        1,9% (581)            (440)            32,1%

Resultado da Equiv. Patrimonial (2) (26)              2                  n.a. 13                19                -27,8% 13                19                -27,8% -              -              n.a.

Outras Despesas e Receitas Operacionais (175)            (260)            -32,5% (175)            (260)            -32,5% (173)            (240)            -28,0% (2)                 (19)              -87,3%

Depreciação e Amortização (204)            (185)            10,3% (204)            (185)            10,3% (155)            (149)            4,2% (49)              (36)              35,6%

EBIT - Lucro operac. antes do result. financeiro e impostos 538              268              100,9% 577              284              103,4% 228              93                145,1% 349              191              83,1%

   Receitas Financeiras 46                63                -26,9% 46                63                -26,9% 34                51                -32,3% 12                12                -4,8%

   Despesas Financeiras (252)            (314)            -19,6% (252)            (314)            -19,6% (233)            (280)            -16,6% (19)              (34)              -44,4%

Resultado Financeiro Líquido (206)            (251)            -17,8% (206)            (251)            -17,8% (199)            (229)            -13,1% (7)                 (22)              -66,7%

Lucro (Prejuízo) Operacional Antes I.R. 332              17                n.a. 371              33                n.a. 29                (136)            n.a. 342              169              102,3%

Imposto de Renda (117)            (25)              376,5% (117)            (25)              376,5% (29)              (2)                 n.a. (88)              (23)              286,4%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia - operações em continuidade 215              (8)                 n.a. 254              9                  n.a. 0                  (138)            n.a. 254              146              73,6%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia - operações descontinuadas 194              (22)              n.a. 4                  (32)              n.a. 4                  (32)              n.a. -              -              n.a.

Lucro Líquido Companhia Consolidado 408              (29)              n.a. 258              (23)              n.a. 4                  (170)            n.a. 254              146              73,6%

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. em continuidade(3) 215              (8)                 n.a. 254              9                  n.a. 0                  (138)            n.a. 254              146              73,6%

Lucro (Prejuízo) dos Acionistas Controladores - op. descontinuadas (3) 82                (30)              n.a. 4                  (32)              n.a. 4                  (32)              n.a. -              -              n.a.

 Lucro (Prejuízo) dos Acionistas Controladores Consolidado(3) 297              (38)              n.a. 258              (23)              n.a. 4                  (170)            n.a. 254              146              73,6%

Participação de Acionistas Não Controladores - op. em continuidade -              (0)                 n.a. -              (0)                 n.a. -              (0)                 n.a. -              -              n.a.

Participação de Acionistas Não Controladores - op. descontinuadas 111              8                  n.a. -              -              n.a. -              -              n.a. -              -              n.a.

Participação de Acionistas Não Controladores Consolidado 111              8                  n.a. -              (0)                 n.a. -              (0)                 n.a. -              -              n.a.

EBITDA - Lucro oper. antes da depr.,result. financeiro e impostos 756              467              62,0% 795              483              64,8% 395              254              55,3% 400              229              75,2%

EBITDA Ajustado (4) 931              726              28,2% 971              742              30,8% 568              494              14,8% 403              248              62,5%

% da Receita Líquida

4T17 4T16 4T17 4T16 4T17 4T16 4T17 4T16

Lucro Bruto 24,8% 23,0% 24,8% 23,0% 30,0% 26,9% 18,0% 16,1%

   Despesas com Vendas 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 19,5% 18,4% 9,3% 9,0%

   Despesas Gerais e Administrativas 2,2% 2,0% 2,2% 2,0% 2,9% 2,3% 1,4% 1,3%

Desp. com Vendas, Gerais e Adm. 17,3% 17,0% 17,3% 17,0% 22,4% 20,7% 10,7% 10,3%

Resultado da Equiv. Patrimonial (2) -0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%

Outras Despesas e Receitas Operacionais 1,4% 2,2% 1,4% 2,2% 2,4% 3,2% 0,0% 0,5%

Depreciação e Amortização 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2,2% 2,0% 0,9% 0,9%

EBIT 4,3% 2,3% 4,6% 2,4% 3,2% 1,2% 6,4% 4,5%

Resultado Financeiro Líquido 1,6% 2,1% 1,6% 2,1% 2,8% 3,1% 0,1% 0,5%

Lucro (Prejuízo) Operacional Antes I.R. 2,7% 0,1% 3,0% 0,3% 0,4% -1,8% 6,3% 4,0%

Imposto de Renda -0,9% -0,2% -0,9% -0,2% -0,4% 0,0% -1,6% -0,5%

Lucro Líquido Companhia - op. em continuidade 1,7% -0,1% 2,0% 0,1% n.a. -1,8% 4,7% 3,4%

Lucro Líquido Companhia Consolidado 3,3% -0,2% 2,1% -0,2% 0,1% -2,3% 4,7% 3,4%

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. em continuidade(3) 1,7% -0,1% 2,0% 0,1% n.a. -1,8% 4,7% 3,4%

 Lucro (Prejuízo) dos Acionistas Controladores Consolidado(3) 2,4% -0,3% 2,1% -0,2% 0,1% -2,3% 4,7% 3,4%

Participação de Acionistas Não Controladores - op. em continuidade 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Participação de Acionistas Não Controladores Consolidado 0,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBITDA 6,0% 4,0% 6,4% 4,1% 5,6% 3,4% 7,4% 5,4%

EBITDA Ajustado (4) 7,4% 6,2% 7,8% 6,3% 8,0% 6,6% 7,4% 5,8%
(1)  Multivarejo inclui o resultado de Malls e Corporação. 

(2) O resultado da equivalência patrimonial da Cdiscount está considerado no Consolidado e não nos segmentos de Varejo e Atacado de Autosserviço.

(3) Lucro líquido após participação de acionistas não controladores.

(4) EBITDA ajustado pelo total da linha "Outras Despesas e Receitas Operacionais", eliminando, dessa forma, receitas e despesas extraordinárias.

Consolidado Multivarejo
(1)

Consolidado

AssaíAlimentar 

Alimentar Multivarejo(1) Assaí
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2.1 Demonstração de Resultado do Exercício –  2017  

 

  

 

  

R$ - Milhões 2017 2016 Δ 2017 2016 Δ 2017 2016 Δ 2017 2016 Δ

Receita Bruta 48.440        44.969        7,7% 48.440        44.969        7,7% 28.370        29.233        -3,0% 20.070        15.736        27,5%

Receita Líquida 44.634        41.454        7,7% 44.634        41.454        7,7% 26.195        26.967        -2,9% 18.440        14.487        27,3%

Custo das Mercadorias Vendidas (33.877)      (31.878)      6,3% (33.877)      (31.878)      6,3% (18.384)      (19.566)      -6,0% (15.493)      (12.312)      25,8%

Depreciação (Logística) (54)              (55)              -2,7% (54)              (55)              -2,7% (48)              (51)              -5,3% (6)                 (5)                 25,4%

Lucro Bruto 10.704        9.520          12,4% 10.704        9.520          12,4% 7.763          7.350          5,6% 2.941          2.170          35,5%

   Despesas com Vendas (6.804)        (6.567)        3,6% (6.804)        (6.567)        3,6% (5.122)        (5.268)        -2,8% (1.681)        (1.299)        29,4%

   Despesas Gerais e Administrativas (974)            (884)            10,2% (974)            (884)            10,2% (737)            (690)            6,9% (237)            (194)            21,7%

Desp. com Vendas, Gerais e Adm. (7.778)        (7.451)        4,4% (7.778)        (7.451)        4,4% (5.860)        (5.957)        -1,6% (1.918)        (1.494)        28,4%

Resultado da Equiv. Patrimonial (2) (60)              60                n.a. 64                77                -15,7% 64                77                -15,7% -              -              n.a.

Outras Despesas e Receitas Operacionais (579)            (567)            2,1% (579)            (567)            2,1% (554)            (499)            10,9% (26)              (68)              -61,9%

Depreciação e Amortização (779)            (707)            10,2% (779)            (707)            10,2% (603)            (575)            4,8% (175)            (131)            33,6%

EBIT - Lucro operac. antes do result. financeiro e impostos 1.508          856              76,2% 1.632          872              87,2% 811              395              105,4% 822              477              72,1%

   Receitas Financeiras 181              231              -21,6% 181              231              -21,6% 144              191              -24,2% 37                40                -9,2%

   Despesas Financeiras (911)            (1.134)        -19,7% (911)            (1.134)        -19,7% (826)            (999)            -17,3% (85)              (135)            -37,0%

Resultado Financeiro Líquido (730)            (903)            -19,2% (730)            (903)            -19,2% (682)            (809)            -15,7% (48)              (94)              -49,0%

Lucro Operacional Antes I.R. 778              (47)              n.a. 902              (31)              n.a. 129              (414)            n.a. 774              383              101,9%

Imposto de Renda (297)            (25)              n.a. (297)            (25)              n.a. (63)              76                n.a. (234)            (100)            132,5%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia - operações em continuidade 482              (71)              n.a. 606              (55)              n.a. 66                (338)            n.a. 540              283              91,0%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia - operações descontinuadas 383              (1.005)        n.a. (32)              (77)              -58,2% (32)              (77)              -58,2% -              -              n.a.

Lucro Líquido Companhia Consolidado 865              (1.077)        n.a. 573              (133)            n.a. 33                (415)            n.a. 540              283              91,0%

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. em continuidade(3) 482              (71)              n.a. 606              (55)              n.a. 66                (338)            n.a. 540              283              91,0%

Lucro (Prejuízo) dos Acionistas Controladores - op. descontinuadas (3) 137              (411)            n.a. (32)              (77)              -58,2% (32)              (77)              -58,2% -              -              n.a.

 Lucro (Prejuízo) dos Acionistas Controladores Consolidado(3) 619              (482)            n.a. 573              (133)            n.a. 33                (415)            n.a 540              283              91,0%

Participação de Acionistas Não Controladores - op. em continuidade -              (0)                 n.a. -              (0)                 n.a. -              (0)                 n.a. -              -              n.a.

Participação de Acionistas Não Controladores - op. descontinuadas 246              (594)            n.a. -              -              n.a. -              -              n.a. -              -              n.a.

Participação de Acionistas Não Controladores Consolidado 246              (594)            n.a. -              (0)                 n.a. -              (0)                 n.a. -              -              n.a.

EBITDA - Lucro oper. antes da depr.,result. financeiro e impostos 2.341          1.618          44,7% 2.465          1.634          50,8% 1.462          1.021          43,2% 1.003          613              63,5%

EBITDA Ajustado (4) 2.920          2.185          33,6% 3.044          2.201          38,3% 2.015          1.520          32,6% 1.029          681              51,0%

% da Receita Líquida

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Lucro Bruto 24,0% 23,0% 24,0% 23,0% 29,6% 27,3% 15,9% 15,0%

   Despesas com Vendas 15,2% 15,8% 15,2% 15,8% 19,6% 19,5% 9,1% 9,0%

   Despesas Gerais e Administrativas 2,2% 2,1% 2,2% 2,1% 2,8% 2,6% 1,3% 1,3%

Desp. com Vendas, Gerais e Adm. 17,4% 18,0% 17,4% 18,0% 22,4% 22,1% 10,4% 10,3%

Resultado da Equiv. Patrimonial (2) -0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0%

Outras Despesas e Receitas Operacionais 1,3% 1,4% 1,3% 1,4% 2,1% 1,9% 0,1% 0,5%

Depreciação e Amortização 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 2,3% 2,1% 1,0% 0,9%

EBIT 3,4% 2,1% 3,7% 2,1% 3,1% 1,5% 4,5% 3,3%

Resultado Financeiro Líquido 1,6% 2,2% 1,6% 2,2% 2,6% 3,0% 0,3% 0,6%

Lucro antes do I.R 1,7% -0,1% 2,0% -0,1% 0,5% -1,5% 4,2% 2,6%

Imposto de Renda -0,7% -0,1% -0,7% -0,1% -0,2% 0,3% -1,3% -0,7%

Lucro Líquido Companhia - op. em continuidade 1,1% -0,2% 1,4% -0,1% 0,3% -1,3% 2,9% 2,0%

Lucro Líquido Companhia Consolidado 1,9% -2,6% 1,3% -0,3% 0,1% -1,5% 2,9% 2,0%

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. em continuidade(3) 1,1% -0,2% 1,4% -0,1% 0,3% -1,3% 2,9% 2,0%

 Lucro (Prejuízo) dos Acionistas Controladores Consolidado(3) 1,4% -1,2% 1,3% -0,3% 0,1% -1,5% 2,9% 2,0%

Participação de Acionistas Não Controladores - op. em continuidade 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Participação de Acionistas Não Controladores Consolidado 0,6% -1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBITDA 5,2% 3,9% 5,5% 3,9% 5,6% 3,8% 5,4% 4,2%

EBITDA Ajustado (4) 6,5% 5,3% 6,8% 5,3% 7,7% 5,6% 5,6% 4,7%
(1)  Multivarejo inclui o resultado de Malls e Corporação. 

(2) O resultado da equivalência patrimonial da Cdiscount está considerado no Consolidado e não nos segmentos de Varejo e Atacado de Autosserviço.

(3) Lucro líquido após participação de acionistas não controladores.

(4) EBITDA ajustado pelo total da linha "Outras Despesas e Receitas Operacionais", eliminando, dessa forma, receitas e despesas extraordinárias.

Multivarejo(1)

Multivarejo
(1) Assaí

AssaíConsolidado

Consolidado

Alimentar

Alimentar



   

17 

 

3. Resultado Financeiro 

 

Nas demonstrações financeiras do GPA em 31 de dezembro de 2017, 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. Dessa 

forma, as vendas líquidas assim como as demais linhas do resultado foram ajustadas de forma retrospectiva conforme definido no IFRS 5/CPC31, aprovado pela Deliberação 

CVM nº 598/09 – Venda de ativo não circulante e operações descontinuadas. 

 

 

4. Lucro Líquido  

(1) Lucro líquido ajustado pela linha “Outras Despesas e Receitas Operacionais” e excluindo créditos fiscais não recorrentes, eliminando, dessa forma, receitas e despesas 
extraordinárias, descontados os efeitos de Imposto de Renda e Contribuição Social.  
Nas demonstrações financeiras do GPA em 31 de dezembro de 2017, 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. Dessa forma, as vendas líquidas assim como as 
demais linhas do resultado foram ajustadas de forma retrospectiva, conforme definido no IFRS 5/CPC31, aprovado pela Deliberação CVM nº 598/09 – Venda de ativo não circulante e operações 
descontinuadas. 

  

(R$ milhões) 4T17 4T16 Δ 2017 2016 Δ

Receitas Financeiras 46                    63                    -26,9% 181                 231                 -21,6%

Despesas Financeiras (252)               (314)               -19,6% (911)               (1.134)           -19,7%

Custo da Dívida (71)                  (188)               -62,3% (498)               (705)               -29,4%

Custo de Antecipação de Recebíveis (51)                  (62)                  -17,1% (144)               (163)               -11,9%

Atualizações de contingências e Outras despesas financeiras (130)               (63)                  106,0% (269)               (266)               1,2%

Resultado Financeiro Líquido (206)               (251)               -17,8% (730)               (903)               -19,2%

   % da Receita Líquida 1,6% 2,1% -0,5 p.p. 1,6% 2,2% -0,6 p.p.

Consolidado 

(R$ milhões) 4T17 4T16 Δ 2017 2016 Δ 4T17 4T16 Δ 2017 2016 Δ

EBITDA 756           467           62,0% 2.341       1.618       44,7% 795           483           64,8% 2.465       1.634       50,8%

Depreciação (Logística) (14)             (14)             2,2% (54)             (55)             -2,7% (14)             (14)             2,2% (54)             (55)             -2,7%

Depreciação e Amortização (204)          (185)          10,3% (779)          (707)          10,2% (204)          (185)          10,3% (779)          (707)          10,2%

Resultado Financeiro (206)          (251)          -17,8% (730)          (903)          -19,2% (206)          (251)          -17,8% (730)          (903)          -19,2%

Lucro (Prejuízo) Operacional antes de IR 332           17              n.a. 778           (47)             n.a. 371           33              n.a. 902           (31)             n.a.

Imposto de Renda (117)          (25)             376,5% (297)          (25)             n.a. (117)          (25)             376,5% (297)          (25)             n.a.

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia - operações em continuidade 215           (8)                n.a. 482           (71)             n.a. 254           9                 n.a. 606           (55)             n.a.

Lucro (Prejuízo)  Líquido - operações descontinuadas 194           (22)             n.a. 383           (1.005)     n.a. 4                 (32)             n.a. (32)             (77)             -58,2%

Lucro (Prejuízo) Líquido Companhia Consolidado 408           (29)             n.a. 865           (1.077)     n.a. 258           (23)             n.a. 573           (133)          n.a.

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. em 

continuidade
215           (8)                n.a. 482           (71)             n.a. 254           9                 n.a. 606           (55)             n.a.

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - op. 

descontinuadas
82              (30)             n.a. 137           (411)          n.a. 4                 (32)             n.a. (32)             (77)             -58,2%

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores - Consolidado 297           (38)             n.a. 619           (482)          n.a. 258           (23)             n.a. 573           (133)          n.a.

Outras Despesas e Receitas Operacionais e Créditos Fiscais não 

recorrentes
70              (260)          -32,5% 134           (280)          2,1% 70              (260)          -32,5% 134           (280)          -148,0%

IR sobre Outras Despesas e Receitas Operacionais e sobre Créditos 

Fiscais não recorrentes
(15)             57              -126,8% (39)             45              -187,2% (15)             57              -126,9% (39)             45              -186,6%

Lucro (Prejuízo) Líquido dos Acionistas Controladores Ajustado - op. 

em continuidade (1)
159           195           -18,4% 387           163           136,6% 199           212           -6,0% 511           179           184,5%

Margem Líquida Ajustada - Acionistas Controladores 1,3% 1,7% -0,4 p.p. 0,9% 0,4% 0,5 p.p. 1,6% 1,8% -0,2 p.p. 1,1% 0,4% 0,7 p.p.

Consolidado Alimentar 
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5. Endividamento  

   
Nas demonstrações financeiras do GPA em 31 de dezembro de 2017, 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. Dessa forma as vendas líquidas assim como as demais linhas do resultado foram ajustadas de forma retrospectiva 

conforme definido no IFRS 5/CPC31, aprovado pela Deliberação CVM nº 598/09 – Venda de ativo não circulante e operações descontinuadas. Referido 

normativo técnico não requer a reapresentação do balanço patrimonial nestas situações. Para fins de melhor comparabilidade entre os períodos, foi 

inserida uma coluna comparável de mar/2016 no quadro do endividamento acima. 
 

(1) EBITDA acumulado dos últimos 12 meses.  

 

 

  

(R$ milhões)

31.12.2017                                31.12.2016                                

Dívida de Curto Prazo (1.250)              (2.957)             

   Empréstimos e Financiamentos (770)                   (2.389)             

   Debêntures e Notas Promissórias (481)                   (568)                  

Dívida de Longo Prazo (3.309)              (2.912)             

  Empréstimos e Financiamentos (775)                   (1.008)             

  Debêntures (2.534)              (1.904)             

Total da Dívida Bruta (4.559)              (5.869)             

  Caixa e Aplicações Financeiras 3.792                5.112               

Dívida Líquida (767)                   (757)                  

EBITDA(1) 2.341                1.618               

Dívida Líquida / EBITDA (1) -0,33x -0,47x

Carteira de Recebíveis de Cartão de Crédito não antecipados 414                    241                   

Dívida Líquida incluindo Recebíveis de Cartão de Crédito não antecipados (354)                   (516)                  

Dívida Líquida incluindo  Recebíveis de Cartão de Crédito não antecipados / EBITDA (1) -0,15x -0,32x
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6. Fluxo de Caixa - Consolidado (incluindo Via Varejo) 

  

(R$ milhões) 31.12.2017 31.12.2016

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 865                   (1.076)              

Ajuste para reconciliação do lucro líquido

Imposto de renda diferido (38)                    (113)                  

Perda (ganho) na alienação de imobilizado e intangível 247                   203                   

Depreciação e amortização 833                   1.089                

Juros e variações monetárias 947                   1.272                

Resultado de equivalência patrimonial 34                     (81)                    

Provisão para demandas judiciais 675                   1.080                

Remuneração baseada em ações 24                     29                     

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 722                   609                   

Provisão para obsolescência e quebras (1)                      44                     

Ganho na venda de subsidiárias -                    (94)                    

Receita a apropriar (394)                  (372)                  

Outras Despesas Operacionais (723)                  -                    

3.191                2.590                

(Aumento) redução de ativos

Contas a receber (2.115)              (1.259)              

Estoques (1.505)              107                   

Impostos a recuperar (321)                  (709)                  

Dividendos recebidos 309                   -                    

Outros ativos (60)                    118                   

Partes relacionadas 153                   (470)                  

Depósitos judiciais (366)                  (218)                  

(3.905)              (2.431)              

(Aumento) redução de passivos

Fornecedores 3.059                (1.486)              

Salarios e encargos sociais 103                   134                   

Impostos e contr. sociais a recolher (127)                  55                     

Demais contas a pagar 148                   (279)                  

Demandas judiciais (447)                  (415)                  

Receita a apropriar (8)                      660                   

Imposto de renda e contribuição social pagos (119)                  (132)                  

2.609                (1.463)              

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais 1.895                (1.304)              

Aquisição de bens do ativo imobilizado (1.402)              (1.265)              

Aumento no ativo intangível (311)                  (279)                  

Venda de bens do imobilizado 121                   55                     

Caixa recebido na venda de subsidiária -                    137                   

Caixa na descontinuidade de controlada -                    (47)                    

Caixa l íquido de descontinuidade - Cdiscount -                    (621)                  

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimento (1.592)              (2.020)              

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital 11                     5                        

Captação e refinanciamentos 7.789                8.082                

Pagamentos de empréstimos e financiamentos (9.785)              (7.481)              

Pagamento de dividendos (101)                  (4)                      

Aquisição de sociedade (8)                      (79)                    

Captações de mutuo com partes relacionadas -                    952                   

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de financiamento (2.094)              1.475                

Variação Cambial s/ caixa e equivalentes -                    (24)                    

Aumento (redução) de caixa e equivalentes (1.791)              (1.873)              

Disponibilidades no início do exercício 9.142                11.015             

Disponibilidades no fim do exercício 7.351                9.142                

Variação no caixa e equivalentes (1.791)              (1.873)              

FLUXO DE CAIXA

Consolidado
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6.1 Fluxo de Caixa Simplificado – Consolidado (incluindo Via Varejo) 

 

 
Nas demonstrações financeiras do GPA em 31 de dezembro de 2017, 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. Dessa forma, as vendas líquidas assim como as demais linhas do resultado foram ajustadas de 

forma retrospectiva conforme definido no IFRS 5/CPC31, aprovado pela Deliberação CVM nº 598/09 – Venda de ativo não circulante e operações 

descontinuadas. Os ativos mantidos para vendas, e os passivos a eles relacionados, foram reclassificados somente na data de fechamento do 

balanço, ou 31 dezembro de 2016, desta forma, a movimentações das contas patrimoniais acima incluem a Via Varejo, no entanto,  a posição 

final de caixa é reconciliada de forma a mostrar somente as operações continuadas. 

 

  

(R$ milhões) 4T17 4T16 2017 2016

Caixa no início do Exercício 1.805            4.044            9.142            11.015         

Fluxo de caixa das atividades operacionais 6.140            5.777            1.895            (1.304)           

   EBITDA 1.273            398                 3.630            1.618            

   Custo da antecipação de recebíveis (227)               (347)               (896)               (1.072)           

   Capital de giro 5.247            4.679            (561)               (2.638)           

   Var. outros ativos e passivos (153)               1.047            (278)               788                 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos (489)               (1.078)           (1.592)           (2.020)           

   Investimento líquido (489)               (456)               (1.592)           (1.489)           

   Aquisições / venda de participação e outros -                  46                    -                  137                 

   Caixa das atividades descontinuadas -                  (668)               -                  (668)               

Variação de caixa após investimentos 5.651            4.699            303                 (3.324)           

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (105)               445                 (2.094)           1.475            

   Dividendos e outros (101)               -                  (101)               (4)                     

   Captações líquidas (4)                     445                 (1.993)           1.479            

Variação de caixa no período 5.546            5.144            (1.791)           (1.849)           

Variação cambial -                  (46)                  -                  (24)                  

Caixa no final do  Exercício 7.351            9.142            7.351            9.142            

(-) Caixa incluído em "Ativos mantidos à venda e op. Descontinuadas" 3.559            4.030            3.559            4.030            

Caixa  conforme balanço patrimonial (excluindo Via Varejo) 3.792            5.112            3.792            5.112            

Consolidado
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7. Investimentos (CAPEX)  

 

 

 

8. Segmentação de Vendas por Negócio 

 

 

 

  

(R$ milhões) 4T17 4T16 Δ 2017 2016 Δ

Novas Lojas, Aquisição de Terrenos e 

Conversões
209          171          22,6% 583          474          23,1%

Reformas e Manutenção 135          103          31,3% 444          563          -21,1%

Infraestrutura e Outros 101          88             13,9% 302          368          -17,9%

Efeitos não caixa

Financiamento de Imobilizado (91)           24             n.a 26             (163)        n.a.

Total 354          386          -8,1% 1.355     1.241     9,1%

Alimentar

(R$ milhões) 4T17 % 4T16 % Δ 2017 % 2016 % Δ

Multivarejo 7.689           56,6% 8.109           63,6% -5,2% 28.370 58,6% 29.233         65,0% -3,0%

Pão de Açúcar 1.955           14,4% 1.945           15,3% 0,5% 7.249           15,0% 7.304           16,2% -0,7%

Extra (1) 4.807           35,4% 5.209           40,9% -7,7% 17.561         36,3% 18.306         40,7% -4,1%

Proximidade (2) 298              2,2% 312              2,4% -4,6% 1.164           2,4% 1.215           2,7% -4,2%

Outros Negócios (3) 630              4,6% 642              5,0% -1,9% 2.394           4,9% 2.408           5,4% -0,6%

Atacarejo 5.906           43,4% 4.632           36,4% 27,5% 20.070         41,4% 15.736         35,0% 27,5%
Assaí 5.906           43,4% 4.632           36,4% 27,5% 20.070         41,4% 15.736         35,0% 27,5%

Alimentar 13.595         100,0% 12.741         100,0% 6,7% 48.440         100,0% 44.969         100,0% 7,7%

(R$ milhões) 4T17 % 4T16 % Δ 2017 % 2016 % Δ

Multivarejo 7.066           56,5% 7.484           63,8% -5,6% 26.195         58,7% 26.967         65,1% -2,9%

Pão de Açúcar 1.788           14,3% 1.783           15,2% 0,3% 6.659           14,9% 6.711           16,2% -0,8%

Extra (1) 4.385           35,1% 4.781           40,7% -8,3% 16.110         36,1% 16.776         40,5% -4,0%

Proximidade (2) 277              2,2% 290              2,5% -4,7% 1.085           2,4% 1.131           2,7% -4,1%

Outros Negócios (3) 617              4,9% 630              5,4% -2,1% 2.341           5,2% 2.349           5,7% -0,3%

Atacarejo 5.444           43,5% 4.255           36,2% 27,9% 18.440         41,3% 14.487         34,9% 27,3%

Assaí 5.444           43,5% 4.255           36,2% 27,9% 18.440         41,3% 14.487         34,9% 27,3%

Alimentar 12.510         100,0% 11.740         100,0% 6,6% 44.634         100,0% 41.454         100,0% 7,7%
(1) Inclui vendas do Extra Supermercado e Extra Hiper. 

(2) Inclui vendas do M inimercado Extra e M inuto Pão de Açúcar.

(3) Inclui as vendas dos Postos de Combustíveis, Drogarias, Delivery e receitas provenientes do aluguel de galerias comerciais.

SEGMENTAÇÃO DE VENDAS BRUTAS POR NEGÓCIO

SEGMENTAÇÃO DE VENDAS LÍQUIDAS POR NEGÓCIO
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9.  Composição das Vendas (% sobre Vendas Líquidas) 

 

 

10. Movimentação de Lojas Por Bandeira 

 

 

11. Dados por Formato em 31/12/2017 

   

31/12/2016 Abertas

Abertas 

por 

conversão

Fechadas

Fechadas 

para 

conversão

31/12/2017

Pão de Açúcar 185              3                 -             (2)               -             186              

Extra Hiper 134              -             -             (2)               (15)             117              

Extra Supermercado 194              -             -             (6)               -             188              

Minimercado Extra 207              -             -             (24)             -             183              

Minuto Pão de Açucar 77                 6                 -             (1)               -             82                 

Assaí 107              5                 15              (1)               -             126              

Negócios especializados 231              4                 -             (36)             -             199              

    Postos de combustíveis 76                          2                         -                     (6)                        -                     72                          

    Drogarias 155                       2                         -                     (30)                     -                     127                       

Alimentar 1.135           18              15              (72)             (15)             1.081           

Área de Vendas (mil m2)

  Alimentar 1.814           1.811           

Nº de Funcionários (mil) 

  Alimentar 91                 91                 

Alimentar

Nº de lojas
Área de vendas         

( mil m2)

Multivarejo                    955                    1.305 

Pão de Açúcar 186                  240                      

Extra Hipermercado 117                  717                      

Extra Supermercado 188                  215                      

Proximidade 265                  65                        

Negócios Especializados 199                  67                        

  Postos de Combustíveís 72                     58                        

  Drogarias 127                  10                        

Atacarejo                    126 506                      

Assaí 126                  506                      

Alimentar 1.081               1.811                   

DADOS POR FORMATO EM 31/12/2017


