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São Paulo, 21 de janeiro de 2019 – O Grupo Carrefour Brasil (Atacadão S.A.) [B3: CRFB3] anuncia 
informações preliminares, não auditadas, relativas ao desempenho das vendas do 4º trimestre e ano de 
2018:  

 

Sólido desempenho das vendas no 4T e 2018  
Vendas brutas cresceram 10,9% no 4T e 7,8% em 2018* 

LfL acelerou 6,2% no 4T e 3,9% em 2018* 

 

Nossa estratégia omnicanal aliada às bem-sucedidas iniciativas comerciais impulsionaram as vendas em todos os 
formatos no trimestre, reforçando ainda mais nossa posição de liderança no Brasil. Encerramos o ano de 2018 com 
vendas de R$ 56,3 bilhões. 

 Atacadão: LfL + 7,4% no 4T, vendas totais + 14,9% para R$10,7 bilhões (+ R$1,4 bilhão) 

o Vendas mesmas lojas (LfL) aceleraram consistentemente a cada trimestre e subiram 7,4% no 4T, o maior 
aumento trimestral desde o 1T17. No acumulado do ano, LfL também foi maior em 4,8% em 2018 vs. 3,6% 
em 2017 

o Volumes totais e número de tickets cresceram no 4T. Participação de mercado aumentou 0,8 p.p. no ano(1) 

o Meta anual de 20 novas lojas foi atingida, com seis novas lojas e duas operações de atacado inauguradas no 
4T; área de vendas cresceu 13,6% no ano de 2018. Esse ritmo de abertura de novas lojas será mantido em 
2019 

 Carrefour Varejo: LfL acelerou para 3,5% no 4T*; GMV manteve desempenho acima da média do setor  

o As vendas mesmas lojas (LfL), excluindo gasolina, aceleraram trimestre a trimestre, e cresceram 3,5% (ou 
2,8% incluindo gasolina) no 4T, impulsionadas pelas bem-sucedidas iniciativas comerciais e de 
omnicanalidade, sólido desempenho do e-commerce e crescimento de dois dígitos das lojas de 
conveniência. No ano de 2018, LfL ficou em 2,1% (incluindo gasolina) vs. 0,7% em 2017 

o GMV do e-commerce superou consideravelmente o crescimento do setor (+110%) no 4T e continua 
ganhando impulso. Vendas em nosso site (1P) cresceram 83% no 4T vs. ano anterior, impulsionadas pelas 
fortes vendas durante a Black Friday e desempenho ainda melhor das vendas em dezembro. O marketplace 
representou 19% das vendas totais de GMV no 4T e 16% no ano de 2018. O número de parceiros (sellers) e 
SKUs do marketplace continua crescendo em ritmo acelerado: 1.600 parceiros e 1,5 milhão de itens (SKUs) 
no final de 2018 

o Importantes avanços na transição alimentar, incluindo uma maior oferta de produtos orgânicos, de marca 
própria e perecíveis   

 Banco CSF: Faturamento total cresceu 25,5% no 4T para R$ 7,5 bilhões (+R$ 1,5 bilhão) 

o Forte desempenho dos cartões de crédito Carrefour e Atacadão: aumentos no faturamento de 13,5% para 
R$ 5,6 bilhões e de 90% para R$ 1,8 bilhão no 4T, respectivamente; crescimento acima do esperado do 
cartão de crédito Atacadão, que já representa 24% do faturamento consolidado do CSF 

o Aumento de 33,3% na carteira de crédito do CSF para R$ 8,4 bilhões (+ R$ 2 bilhões) no ano de 2018, com 8 
milhões de cartões emitidos (~1,6 milhão de cartões Atacadão). A qualidade geral da nossa carteira de 
crédito segue melhorando 

o Iniciativas estratégicas para experiência omnicanal: desde dezembro, o cartão de crédito Carrefour passou 
a ser aceito em todas as lojas Atacadão; e clientes do cartão Carrefour que realizam, no mínimo, uma 
compra por mês com seu cartão nas lojas Carrefour estão isentos da parcela mensal da anuidade 

O Grupo Carrefour Brasil divulgará seus resultados referentes ao 4T18 na terça-feira, 26 de fevereiro, após o 
fechamento do mercado. A teleconferência de resultados será realizada na quarta-feira, 27 de fevereiro, às 11h00, 
horário de São Paulo. 



Comunicado de Vendas 4T18  e ano de 2018 21 de janeiro de 2018 

2 

 

 

VENDAS CONSOLIDADAS 4T E 2018   
 

As vendas consolidadas do Grupo Carrefour Brasil atingiram R$ 15,8 bilhões no 4T18, com o 
crescimento acelerando para 10,2%, o primeiro crescimento trimestral de dois dígitos desde o 4T16. 
No ano, as vendas brutas consolidadas do Grupo, incluindo gasolina, atingiram R$ 56,3 bilhões, aumento 
de 7,6%. O indicador IPCA – Alimentação no Domicílio ficou em 4,1% no 4T, confirmando o fim do 
período de deflação dos alimentos que vigorava desde meados de 2017. 
Vendas mesmas lojas (LfL) do Grupo Carrefour Brasil registraram crescimento de 6,2%, excluindo 
gasolina (ou 5,8% incluindo gasolina) no 4T, o maior nível desde 1T17. Esse trimestre apresentou um 
efeito calendário favorável de 0,2%. No ano de 2018, o crescimento do LfL foi de 3,9% excluindo 
gasolina vs. 3,0% em 2017. 

       2017 
 

2018 

LfL ex-calendário   1T 2T 3T 4T 

 
1T 2T 3T 4T 

Atacadão 6,3% 4,9% 1,6% 2,2%   0,5% 4,5% 6,2% 7,4% 

Carrefour sem gasolina 3,9% 3,6% 0,1% -0,1%   0,1% 0,8% 2,5% 3,5% 

Carrefour com gasolina 3,0% 1,5% -0,3% -1,0%   0,1% 2,1% 3,0% 2,8% 

Consolidado sem gasolina 5,5% 4,5% 1,1% 1,4%   0,4% 3,4% 5,1% 6,2% 

Consolidado com gasolina 5,0% 3,8% 1,0% 1,0%   0,5% 3,6% 5,1% 5,8% 
Efeito calendário de +0,2% no 4T18.  

 
Expansão contribuiu com 4,3% ao crescimento das vendas no 4T (e 4,0% no ano de 2018), 
principalmente em função das novas aberturas de lojas Atacadão. Nossa estratégia de expansão 
continua favorecendo os formatos de maior retorno, com maior ênfase no modelo Cash & Carry: no 4T 
inauguramos seis novas lojas Cash & Carry e duas operações de atacado, e ainda quatro lojas no 
formato Market e duas lojas no formato Express. O Grupo encerrou 2018 com 660 lojas.  

 

VENDAS POR SEGMENTO – 4T E 2018 

 

Atacadão: Acelerando o crescimento com ganhos contínuos nos volumes de vendas e ticket médio 
As vendas brutas do Atacadão no 4T cresceram 14,9% para R$ 10,7 bilhões, dos quais 7,4% foram LfL, 
refletindo ganhos contínuos em volumes, aumento no ticket médio e preços de commodities mais 
favoráveis. O crescimento das vendas mesmas lojas foi acelerando, trimestre após trimestre ao longo do 
ano, confirmando a força do nosso modelo comercial.  
 
Nos primeiros 11 meses de 2018, as lojas Atacadão registraram ganho de 0,8 p.p. de participação de 
mercado (Nielsen). Em 2018, as vendas do Atacadão foram 10,2% superiores, somando R$ 37,6 bilhões, 
impulsionadas pelo crescimento do LfL de 4,8% e expansão de 5,6%.  
 
Nossa decisão de acelerar a expansão para 20 novas lojas por ano em relação às 10-12 lojas planejadas 
anteriormente resultou em um aumento consistente na contribuição da expansão em todos os 
trimestres do ano, tendo sido responsável por um crescimento adicional de 7,0% nas vendas no 4T 

Atacadão 10.698 7,4% 7,4% 7,0% 14,9% 37.579 4,8% 4,8% 5,6% 10,2%

Carrefour 5.123 3,5% 2,8% -0,7% 1,6% 18.764 1,8% 2,1% 0,8% 2,6%

Grupo 15.821 6,2% 5,8% 4,3% 10,2% 56.343 3,9% 3,9% 4,0% 7,6%

4T18 2018

Vendas Brutas 

(R$MM)

LFL ex. 

gasolina

LFL inc            

gasolina
Expansão

Crescimento 

Total
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gasolina
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(comparado a 6,0% no 3T e 5,1% no 2T e 4,3% no 1T), com a maior parte das inaugurações em cidades 
onde o Atacadão ainda não estava presente. Seis lojas e duas operações de atacado foram inauguradas 
no 4T, totalizando 20 lojas e quatro operações de atacado em 2018, um aumento de cerca de 14% na 
área de vendas. Vale mencionar que as aberturas das 20 novas lojas foram distribuídas uniformemente 
ao longo do ano, oferecendo boas condições a cada inauguração o que nos possibilitará manter o ritmo 
de expansão no longo prazo.  

 
(*) Crescimento total inclui o efeito calendário de cada trimestre 

 
Carrefour Varejo: iniciativas comerciais bem-sucedidas, LfL de dois dígitos no formato de conveniência 
e forte desempenho  do e-commerce 
No 4T, as vendas (LfL) do Carrefour excluindo gasolina cresceram 3,5% e as vendas totais somaram R$ 
5,1 bilhões, impulsionadas pelas bem-sucedidas iniciativas comerciais nos hipermercados, uma 
tendência de melhora dos formatos de proximidade e forte desempenho do e-commerce. No ano, as 
vendas (LfL) do Carrefour, excluindo gasolina, aumentaram 1,8% e as vendas totais atingiram R$ 18,8 
bilhões. 

 

Em nossos hipermercados, continuamos implementando nossa estratégia de diferenciação, adaptando 
ainda mais nossa oferta comercial e realizando novos e relevantes avanços na transição alimentar 
iniciada em janeiro de 2018. As vendas de alimentos têm apresentado uma melhora contínua, auxiliada 
pelo fim da deflação de alimentos. Os volumes nos hipermercados reposicionados recentemente 
apresentaram desempenho superior às demais lojas, validando a decisão tomada em 2018 de ajustar a 
proposta de valor de algumas lojas.   

Em linha com a estratégia do Grupo Carrefour de liderar a transição alimentar para todos, continuamos 
desenvolvendo nossa oferta de marca própria, que já representava 11,1% do total da venda de 
alimentos ao final do ano, um ganho de 1,1 p.p. na comparação com o 3T, com um crescimento das 
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vendas mesmas lojas (LfL) de dois dígitos. Lembramos que nosso objetivo é dobrar o número de SKUs de 
marca própria para 2.000 até 2022 e alcançar 20% das vendas do Carrefour, sempre a preços 
competitivos. Ao longo de 2018, reforçamos a comunicação dentro dos hipermercados, enfatizando o 
compromisso público do Carrefour com a oferta de alimentos frescos a preços acessíveis. 

Nessa linha, os produtos orgânicos cresceram 84% no 4T18 vs. 4T17, impulsionados pela maior oferta, 
preços mais competitivos e áreas dedicadas dentro das lojas. Nosso planejamento prevê a ampliação 
das vendas de produtos orgânicos para R$ 500 milhões até 2022, comparada a menos de R$ 50 milhões 
em 2018, principalmente por meio da renovação da nossa oferta de orgânicos em todos os 
hipermercados. Também planejamos para 2019 a ampliação das nossas iniciativas de transição 
alimentar para incluir os nossos supermercados (formatos Bairro e Market), bem como para metade de 
nossas lojas Express.  

Nossa estratégia de proximidade continua apresentando avanços, especialmente na bandeira Market 
cujo desempenho tem sido significativamente superior ao planejado. A revisão do modelo comercial em 
nosso formato de lojas de conveniência Express, com sortimento renovado, maior oferta de produtos 
frescos e novos serviços oferecidos aos clientes (como caixas eletrônicos e pagamento de contas) 
resultou em crescimento de dois dígitos do LfL no 4T e em ganhos de participação de mercado.  

 
E-commerce e iniciativas digitais 
O e-commerce foi o formato que mais cresceu dentro do Carrefour Varejo no 4T graças ao sólido 
desempenho durante a Black Friday e fortes vendas em dezembro. O GMV cresceu cinco vezes mais 
rápido que o setor no 4T18, segundo a E-bit, com aumento de 110% nas vendas. As vendas no site 
próprio (1P) representou 10,4% das vendas do Carrefour Varejo no 4T18, excluindo gasolina, em 
comparação com 5,8% no 4T17. O número de visitantes, pedidos e ticket médio cresceu 
significativamente no trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os produtos 
mais vendidos durante a Black Friday em 2018 foram notebooks, impressoras e smartphones. O 
marketplace representou 20% do GMV durante a Black Friday, enquanto que o primeiro Black Friday do 
e-commerce de alimentos foi marcado por fortes vendas. Abaixo, os destaques do e-commerce no 4T: 

 

(i) GMV registrou desempenho acima da média do setor, com aumento de 110% nas vendas no 
4T. As vendas no site próprio aumentaram 83% no 4T na comparação anual, impulsionadas 
por um sólido desempenho durante a Black Friday e vendas ainda mais fortes em dezembro. 
O crescimento de nosso ticket médio consolidado (+19% vs. 4T17) e número de pedidos 
(+77% vs. 4T17) também ficaram significativamente acima da média do setor. O 
marketplace representou 19% do GMV total no 4T e 16% no ano de 2018. O número de 
parceiros e SKUs de marketplace continua crescendo a um ritmo acelerado, totalizando 
1.500 parceiros (vs. 75 no 4T17) e 1,6 milhão de SKUs cadastrados no sistema no final de 
2018; 
 

(ii) Clique & Retire (C&R): O Clique & Retire foi disponibilizado em todos nossos hipermercados 
no final de 2018. Continuaremos desenvolvendo o C&R em 2019 acrescentando locais 
terceirizados como pontos de retirada e expandindo os pontos de retirada para outros 
formatos, como Market e Express. Após apenas alguns meses desde sua implementação, 
nossos clientes demonstram forte interesse nessa opção, conforme demonstram alguns 
indicadores: 25% dos smartphones vendidos online são retirados nas lojas, 33% dos clientes 
que retiram itens adquiridos pelo site também compram na loja, e o ticket médio do C&R é 
35% superior ao ticket médio online. O Net Promoter Score (NPS) do C&R permanece alto, 
acima de 70%, confirmando a boa experiência de serviços oferecida pelo Carrefour. 
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(iii) Retire de Carro (Drive): No 4T, inauguramos mais oito unidades Retire de Carro no estado 
de São Paulo, totalizando 10 unidades no final de 2018. O Retire de Carro já representa 28% 
de nossas vendas de e-commerce de alimentos. O NPS de pedidos do Retire de Carro 
também permanece alto, acima de 75%. 
 

(iv) Meu Carrefour: Desde o lançamento do nosso programa de CRM, em outubro de 2017, 
aumentamos consideravelmente a porcentagem de clientes identificados em nossas lojas, 
chegando a aproximadamente 67% em dezembro comparado a 25% em março de 2018. 
Nossa base de clientes no final de 2018 somava 13,4 milhões de clientes, um crescimento 
significativo desde o lançamento do programa, com aproximadamente 2 milhões de 
downloads. 

 

Banco CSF: Forte faturamento no 4T, com cartões Atacadão representando 24% do total 
No 4T, o faturamento total do Banco CSF aumentou 25,5% para cerca de R$ 7,5 bilhões, um crescimento 
de R$ 1,5 bilhão. O faturamento do cartão de crédito Carrefour cresceu 13,5% para R$ 5,6 bilhões 
enquanto o faturamento do cartão de crédito Atacadão atingiu R$ 1,8 bilhão e representaram 24% do 
faturamento total no 4T18 comparado a 16% no 4T17.  
 

 

No de ano de 2018, o faturamento dos cartões foi 31,5% superior para R$25.9 bilhões. A carteira de 
crédito total aumentou 33,3% para R$ 8,4 bilhões no ano de 2018 e o número de cartões totalizou 8,0 
milhões, com mais de 1,6 milhão de cartões Atacadão. A qualidade de crédito geral continuou 
melhorando, na mesma base de comparação. 
 

No 4T, duas iniciativas importantes foram anunciadas visando melhorar a proposta de valor do cartão 
Carrefour: (i) o Atacadão começou a aceitar o cartão Carrefour para pagamento e (ii) os clientes que 
realizam, no mínimo, uma compra por mês com seu cartão nas lojas Carrefour estão isentos da parcela 
mensal da anuidade.  
 

  

  

Em R$ milhões 4T 18 4T 17 ∆ 
 

2018 2017 ∆ 

Faturamento cartão Carrefour  5.649  4.977  13,5% 

 
19.676  17.790  10,6% 

Faturamento cartão  Atacadão 1.799  949  89,6% 

 
5.813  1.498  288,1% 

Outros produtos* 94  86  9,3% 

 
363  375  -3,1% 

Total faturamento 7.543 6.012 25,5% 

 
25.852 19.663 31,5% 

Total carteira de crédito 8.382 6.288 33,3% 

 
8.382 6.288 33,3% 

*Outros produtos incluem empréstimos pessoais e pagamento de contas usando o cartão 



Comunicado de Vendas 4T18  e ano de 2018 21 de janeiro de 2018 

6 

 

 

REDE DE LOJAS – 4T18 
No ano de 2018, registramos abertura, líquidas de fechamentos, de 26 novas lojas, das quais 20 novas 
lojas Cash & Carry no Atacadão, com aumento na área de vendas, líquido de fechamento, da ordem de 
6,3%. 

 Ao longo do trimestre, encerramos um hipermercado em Manaus e cinco lojas Express no 4T, enquanto 
inauguramos seis lojas no formato Cash & Carry e duas operações de atacado, quatro novas lojas no 
formato Market e duas lojas no formato Express.  

Número de lojas Dez. 17 Aberturas  Fechamentos   Dez. 18 

Atacadão 146 20  166 

Hipermercados 103  -3 100 

Supermercados 41 8  49 

Lojas de conveniência 119 6 -5 120 

Atacado 23 4  27 

Drogarias 126  -2 124 

Postos de combustível 76  -2 74 

Grupo 634 38 -12 660 

 

Área de vendas  Dez.17 Dez.18 
∆ Var.                        

Dez.18 vs.                    
Dez.17 

Atacadão 930.017 1.056.539 13,6% 

Hipermercados 723.110 704.876 -2,5% 

Supermercados 63.006 68.008 7,9% 

Lojas de conveniência 22.111 22.009 -0,5% 

Drogarias 8.081 7.851 -2,8% 

Postos de combustível 31.347 30.485 -2,8% 

Área de vendas total (m
2
) 1.777.672 1.889.769 6,3% 

 

Relações com Investidores 
 

Sébastien Durchon 
Vice-Presidente de Finanças (CFO) e Diretor de Relações com Investidores   
 

Daniela Bretthauer                                                                             Leticia Montagnani 
Diretora de Relações com Investidores                                           Coordenadora de RI                              
 

Telefone: +55 11 3779-8500 
E-mail: ribrazil@carrefour.com 
Site: www.grupocarrefourbrasil.com.br 
 

Aviso Legal 
Este documento contém tanto informações históricas quanto declarações prospectivas acerca das perspectivas dos negócios e projeções 
sobre resultados operacionais e financeiros da Companhia. Essas declarações prospectivas são baseadas nas visões e premissas atuais da 
Administração do Grupo Carrefour Brasil. Tais declarações não são garantia de desempenho futuro. Os resultados e desempenhos efetivos 
podem diferir substancialmente das declarações prospectivas, devido a um grande número de riscos e incertezas, incluindo, dentre outros, 
os riscos descritos nos documentos de divulgação arquivados na CVM - Comissão de Valores Mobiliários, em especial no Formulário de 
Referência. A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas no futuro. 


