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De acordo com dados Scantrack da Nielsen em Agosto 2018 

 

  

 
 
São Paulo, 16 de outubro de 2018 - O Grupo Carrefour Brasil (Atacadão S.A.) [B3: CRFB3] anuncia 
informações preliminares, não auditadas, relativas ao desempenho das vendas do 3º trimestre de 2018:  

 

Sólido desempenho de vendas no 3T 
Vendas brutas totais, ex-gasolina, cresceram 8,3%  

LfL acelerou para 5,1%, crescimento em todos os formatos 

 

As iniciativas em andamento contempladas no “Plano de Transformação Carrefour 2022”, combinadas 
com os avanços adicionais da estratégia omnicanal, ajudaram a impulsionar o desempenho de vendas 
em todos os formatos no trimestre, reforçando nossa posição de liderança no Brasil.  

 Atacadão: LfL cresceu 6,2% no 3T, vendas totais subiram 11,2% para R$9,5 bilhões (+ R$1 bilhão)  

o Vendas mesmas lojas (LfL) cresceram, tanto na comparação anual quanto na trimestral, em ambiente 
marcado pelo fim da deflação de alimentos, LfL foi de 0,5% no 1T para 4,5% no 2T e 6,2% no 3T;  

o Volumes totais, número de tickets e participação de mercado1 apresentaram boa evolução no 3T; 

o Expansão em linha com meta anual de 20 novas lojas (+4 no 3T, 14 lojas abertas nos primeiros nove 
meses do ano); 

 Carrefour Varejo: LfL incluindo gasolina aumentou 3,0%, melhor desempenho desde 1T17;  

o Vendas mesmas lojas (LfL) cresceram tanto na comparação anual quanto na trimestral, de 0,1% no 1T 
para 2,1% no 2T e para 3,0% no 3T; 

o GMV do e-commerce superou consideravelmente o crescimento do setor (+106%). Vendas no site 
próprio (1P) cresceram 76% na comparação anual, amparadas pela maior aceitação do Clique & Retire. 
Marketplace representou 16% das vendas totais de e-commerce, atingindo a marca de 1.000 parceiros e 
mais de 1 milhão de itens (SKUs) cadastrados no site ao final de setembro (vs. 374 parceiros em junho);  

o Sólido desempenho no alimentar, alavancado pelas recentes iniciativas voltadas à transição alimentar 
no Carrefour, que inclui maior oferta de produtos orgânicos, marca própria e perecíveis. Lançamento da 
Campanha “Act for Food”, que visa promover alimentação saudável a preços acessíveis. 

 Banco CSF: Faturamento total cresceu 30,5% para R$6,4 bilhões no 3T (+R$1,5 bilhão) 

o Forte desempenho do cartão de crédito Carrefour: aumento de 9,5% no faturamento para R$4,8 bilhões 
(+R$420 milhões); 

o Crescimento acima do esperado do cartão de crédito Atacadão: faturamento de R$1,5 bilhão no 3T (já 
representando 23% do faturamento consolidado  do CSF);  

o Aumento de 32,2% na carteira de crédito do CSF para R$7,4 bilhões no 3T, com 7,7 milhões de cartões 
emitidos no final de setembro (incluindo 1,4 milhão de cartões Atacadão); 

o A qualidade geral de nossa carteira permanece saudável. 

 

O Grupo Carrefour Brasil divulgará seus resultados do 3T18 na quarta-feira, 7 de novembro, após o 
fechamento do mercado. A teleconferência de resultados será realizada na quinta-feira, dia 8 de 
novembro, às 11:00, horário de São Paulo. 
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VENDAS 3T E 9M18 
  
As vendas consolidadas do Grupo Carrefour Brasil atingiram quase R$14,0 bilhões no 3T18, incluindo 
gasolina (ou R$13,3 bilhões ex-gasolina), um aumento de 8,1%. O último dado do IPCA de alimentação 
no domicílio confirmou a reversão da tendência da deflação alimentar após quatro trimestres 
consecutivos de deflação. Nos primeiros nove meses do ano, as vendas consolidadas do Grupo 
Carrefour Brasil totalizaram R$40,5 bilhões incluindo gasolina (ou R$38,4 bilhões ex-gasolina), um 
incremento de 6,6%. O indicador IPCA - Alimentação no Domicílio - apresentou uma melhora 
sequencial, encerrando o trimestre positivo (média de +1,3% no 3T), comparado a uma deflação (média 
de -2,8% no 2T), conforme o gráfico abaixo. 

Evolução acumulada últimos 12 meses - Inflação de Alimentos (IPCA)  

 
 

Fonte: IBGE 

Vendas mesmas lojas (LfL) do Grupo Carrefour Brasil registraram crescimento de 5,1%, incluindo 
gasolina, no 3T, o maior nível desde 1T17. Esse trimestre apresentou um efeito calendário desfavorável 
de 1,0%. Nos primeiros nove meses, o LfL foi de 3,1%, incluindo gasolina. 

       2017 
 

2018 

LfL ex-calendário   1T 2T 3T 4T 

 
1T 2T 3T 

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

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

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

Consolidado ex-gasolina 5,5% 4,5% 1,1% 1,4%   0,4% 3,4% 5,1% 

Consolidado com gasolina 5,0% 3,8% 1,0% 1,0%   0,5% 3,6% 5,1% 
 

Como resultado das novas aberturas de lojas do Atacadão, a expansão contribuiu com crescimento 
para as vendas de 4,0% no 3T. Nossa estratégia de expansão continua favorecendo formatos de 
maiores retornos, com foco no modelo Cash & Carry: no último trimestre, abrimos 4 novas lojas no 
modelo Cash & Carry (incluindo a conversão de um hipermercado Carrefour), 2 no formato Market e 3 
no formato Express. No final de setembro, a rede do Grupo Carrefour Brasil totalizou 652 lojas, das 
quais 185 na bandeira Atacadão (160 lojas e 25 atacados).   
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VENDAS POR SEGMENTO - 3T E 9M18 

 
(1)

Efeito calendário de 2018 foi de -1,0% no trimestre e -0,5% nos primeiros nove meses 
(2)

 Inclui gasolina  
 

Atacadão: Sólido crescimento sustentado por ganhos contínuos nos volumes de vendas, ticket médio 
e melhora nos preços de commodities 
As vendas brutas do Atacadão no 3T cresceram 11,2% para R$9,5 bilhões, dos quais 6,2% foram LfL. O 
crescimento das vendas mesmas lojas foi acelerando ao longo do ano, trimestre após trimestre, 
confirmando a força do seu modelo comercial. O crescimento do Atacadão foi sustentado por ganhos 
contínuos nos volumes de vendas, ticket médio e melhora nos preços de commodities. Nos primeiros 
nove meses, as vendas do Atacadão cresceram 8,5% para R$26,9 bilhões, impulsionadas pelo aumento 
de 3,8% nas vendas mesmas lojas e pela expansão de 5,1%. 
 
A expansão vem contribuindo de maneira consistente a cada trimestre deste ano, como resultado da 
nossa decisão de acelerar este movimento, com 20 novas lojas planejadas, comparadas à media de 10 -
12 lojas por ano anteriormente. A expansão resultou em um crescimento adicional de 6,0% nas vendas 
no 3T (comparado a 5,1% no 2T e 4,3% no 1T), com inaugurações distribuídas uniformemente  ao longo 
do ano. O Atacadão abriu 4 lojas e 2 operações de atacado em dois novos mercados (Alagoas e 
Rondônia) no 3T, totalizando 14 lojas e dois atacados nos 9M. Nos últimos 12 meses, o Atacadão abriu 
19 novas lojas (17 lojas e duas operações de atacado). Esperamos abrir mais seis novas lojas em 2018, 
todas no formato tradicional, chegando a 20 aberturas em um único ano pela primeira vez.  

 
Carrefour Varejo: Recuperação dos hipermercados e rápido crescimento do e-commerce 
No 3T, as vendas do Carrefour incluindo gasolina cresceram 2,2% para R$4,5 bilhões, dos quais 3,0% 
foram em mesmas lojas, impulsionadas por uma tendência de melhora dos hipermercados e forte 
desempenho no e-commerce. Nos primeiros nove meses do ano, as vendas do Carrefour incluindo 
gasolina aumentaram 3,0% para R$13,6 bilhões.  
 
O e-commerce foi o formato de maior crescimento no Carrefour Varejo (+106%), representando 6,9% 
das vendas ex-gasolina no 3T18, comparado a pouco mais de 3% no 3T17. As vendas de alimentos 
aumentaram consideravelmente, impactadas pelo fim da deflação de alimentos. Os volumes dos 
hipermercados recém reposicionados (23) também cresceram significativamente, validando a decisão 

Atacadão 9.467 6,2% 6,2% 6,0% 11,2% 26.882 3,8% 3,8% 5,1% 8,5%

Carrefour 4.501 2,5% 3,0% 0,2% 2,2% 13.641 1,1% 1,8% 1,4% 3,0%

Grupo 13.968 5,1% 5,1% 4,0% 8,1% 40.523 3,0% 3,1% 3,8% 6,6%

3T18 Até setembro 2018

Vendas Brutas 

(R$MM)

LFL ex. 

gasolina¹

LFL inc            

gasolina
Expansão

Crescimento 

Total²

Vendas Brutas 

(R$MM)

LFL ex. 

gasolina¹

LFL inc            

gasolina
Expansão
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Total²

4,9% 5,4% 5,5% 5,5%
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5,1%
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1,6% 2,2%
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6,2%

9,9%
9,7%

5,6%
7,0%

5,7%

8,4%

11,2%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T17 3T18

Desempenho de Vendas Atacadão

Expansão LfL
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de ajustar a proposta de valor daquelas lojas. As vendas mesmas lojas (LfL) nas lojas de conveniência 
também foram positivas no trimestre, se beneficiando de uma estratégia comercial mais assertiva e de 
novo foco em perecíveis.  

 

 

 

Em linha com a estratégia do Grupo Carrefour de liderar a transição alimentar para todos, o Grupo 
Carrefour Brasil lançou nesse mês a Campanha “Act for Food”, que visa promover uma alimentação 
saudável a preços acessíveis. As metas da “Act for Food” incluem dobrar a participação de produtos 
orgânicos nas vendas de alimentos até 2020, em comparação a 2017, ampliar a variedade de produtos 
de marca própria com o desenvolvimento da base de fornecedores, melhorar a variedade de oferta de 
produtos regionais, expandindo para 45 lojas o “Programa Únicos”, cujo objetivo é vender produtos 
frescos danificados com desconto, além de ampliar a oferta de produtos saudáveis (orgânicos, livres de 
antibióticos, sem glúten, etc...) para todos os hipermercados e supermercados até o final de 2019.  

 
Banco CSF: Faturamento consistente no 3T, com cartões Atacadão representando 23% do total 
O faturamento total do Banco CSF aumentou 30,5% para cerca de R$6,4 bilhões no 3T. O faturamento 
do cartão de crédito Carrefour cresceu 9,5% para R$4,8 bilhões, enquanto o faturamento do cartão de 
crédito Atacadão foi de R$1,5 bilhão. A carteira de crédito total aumentou 32,2% para R$7,4 bilhões no 
final de setembro, e o número de cartões totalizou 7,7 milhões, com mais de 1,4 milhão de cartões 
Atacadão. A qualidade de crédito geral continuou melhorando, na mesma base de comparação. 
 
 

Em R$ milhões, Valor Bruto 3T18 3T17 ∆ 
 

9M18 9M17 ∆ 

Faturamento cartão Carrefour  4.846  4.424  9,5% 
 

14.026  12.813  9,5% 

Faturamento cartão Atacadão 1.496  414  361,4% 
 

4.013  548          732,3% 

Outros produtos* 93 92 0,9% 
 

269  289  -7,0% 

Faturamento Total 6.434 4.930 30,5% 
 

18.309 13.651 34,1% 

Total da carteira de crédito 7.420           5.614 32,2% 
 

7.420 5.614 32,2% 

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

 

 

 
 

3,0%

1,5%

-0,3%

-1,0%

0,1%

2,1%

3,0%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T17 3T18

Desempenho de Vendas Carrefour Varejo

LfL
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REALIZAÇÕES DO CARREFOUR 2022  
 

O Grupo Carrefour Brasil é líder no varejo de alimentos no Brasil, atuando tanto nos segmento de Varejo 
e Atacado através de sua estratégia multiformato. Destacamos as iniciativas mais recentes no âmbito do 
plano de transformação do Grupo Carrefour (Carrefour 2022) no 3T:  
 
Transição alimentar 
 

(i) “Filières Qualité”: Continuamos o roll-out da nova marca Sabor&Qualidade em nossa rede 
de lojas em todo o Brasil como parte da nossa iniciativa “Filières Qualité”, incluindo uma 
revisão completa do conteúdo nutricional, visando melhorar a qualidade dos produtos e 
limitar a quantidade de pesticidas utilizados na produção. No 3T, concluímos a introdução da 
marca Sabor&Qualidade em todos os estados de atuação do Carrefour. Ao final de setembro, 
os produtos do Sabor&Qualidade representaram 6% das vendas de perecíveis. Continuamos 
trabalhando intensamente para desenvolver novos produtos e fornecedores de linhas de 
produtos saudáveis e orgânicos - “Filières Qualité” – com meta de alcançar 8% das vendas 
até 2020, consistente com o objetivo do “Plano de Transformação Carrefour 2022”. 
 

(ii) Produtos Saudáveis (inclui orgânicos): Nos últimos seis meses implementamos corredores 
dedicados de orgânicos em quatro hipermercados, resultando em um incremento na venda 
destes itens de cerca de 75%. O Carrefour pretende dar continuidade à implantação desta 
estratégia no restante de suas lojas até junho de 2019. Durante o 3T, realizamos o “1o 
Festival de Orgânicos” em lojas de todo o Brasil, com importantes resultados nas vendas 
nessa categoria.  

 

(iii) Sustentabilidade: No início do ano, o Grupo Carrefour Brasil firmou uma parceria com a 
Iniciativa para o Comércio Sustentável (IDH) para produção sustentável de bezerros no 
estado do Mato Grosso. Esta iniciativa estabeleceu metas de longo prazo voltadas para o 
aumento da eficiência da produção agropecuária e florestal no Estado, além da conservação 
da vegetação nativa e recomposição dos passivos ambientais. A parceria Carrefour e IDH 
também tem como expectativa aumentar a renda dos agricultores por meio de assistência 
técnica e melhor acesso ao crédito, de modo a garantir a conformidade ambiental durante 
todo o processo de produção. Outra iniciativa importante foi a parceria com a Seafood 
Watch para ajudar a mapear opções de fornecimento de peixes que utilizem práticas 
sustentáveis durante todo o processo de criação e pesca. Outro avanço importante no 
trimestre foi o compromisso de criar uma marca própria para ovos produzidos em sistema 
livre de gaiolas, e de vender apenas esses tipos de ovos em nossas lojas, até 2025.  
 

E-commerce e iniciativas digitais  
 
(i) E-commerce: No 3T, o crescimento das nossas vendas de e-commerce foi, mais uma vez, 

consideravelmente superior ao do mercado. O GMV aumentou 106% na comparação anual, 
com 1P crescendo 76%. Desde agosto, oferecemos entrega no mesmo dia para pedidos de 
alimentos no e-commerce realizados até o meio-dia. Também oferecemos a opção de 
entrega em duas horas. O ticket médio consolidado (+14% vs. 3T17) e número de pedidos 
(+61% vs. 3T17) também ficaram significativamente acima da média do setor. O marketplace 
representou 16% das vendas totais de e-commerce. O número total de parceiros em nosso 
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marketplace atingiu a importante marca de 1 mil cadastros e mais de 1 milhão de SKUs 
registradas no final de setembro de 2018, comparado a 374 parceiros em junho de 2018.  
 

(ii) Clique & Retire (C&R): Concluímos com sucesso a implementação do C&R em todos os 
nossos hipermercados no final de setembro. Um em cada quatro clientes que compram 
smartphones em nossas lojas online optam por retirar o produto em uma de nossas lojas 
físicas. O Net Promoter Score (NPS) do C&R permanece alto, acima de 70%, comprovando a 
boa experiência de atendimento oferecida pelo Carrefour neste serviço. Além disso, um em 
cada três clientes que optam por retirar o produto em uma loja física acaba realizando uma 
nova compra. Em algumas lojas, o C&R já representa mais de 10% de todas as vendas de 
eletrônicos.  

 
(iii) Retire de Carro (Drive): No 3T, inauguramos mais uma unidade Retire de Carro no estado de 

São Paulo, e esperamos inaugurar mais 8 até o final do ano, chegando a um total de 10 
unidades com o serviço disponível. O NPS de pedidos do Retire de Carro também permanece 
atrativo, acima de 70%. Os pedidos recorrentes de clientes do modelo alcançaram uma 
média de 40% no 3T.   
 

(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 68% em setembro, comparado a 60% em março de 2018. 
Nossa base de clientes é de cerca de 9,8 milhões, crescimento significativo desde o 
lançamento do programa em outubro de 2017, com mais de 1,5 milhão de downloads.  
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REDE DE LOJAS - 3T18 
Fechamos um hipermercado na cidade de Recife no 3T, que foi convertido em loja Atacadão. 

Número de lojas Set/17 Dez/17 Set/18 
Aberturas          

9M18 
Aberturas          

Anual 

Atacadão 143 146 160 14 17 

Hipermercados 103 103 101 -2 -2 

Supermercados 40 41 45 4 5 

Lojas de conveniência 97 119 123 4 26 

Atacado 23 23 25 2 2 

Drogarias 125 126 124 -2 -1 

Postos de combustível 74 76 74 -2 0 

Grupo 605 634 652 18 47 
 

Área de vendas  Set/17 Dez/17 Set/18 

∆ Var. ∆ Var. 

Set/18 vs. 
Dez/17 

Set/18 vs. 
Set/17 

Atacadão 910.192 930.017 1.011.203 8,7% 11,1% 

Hipermercados 725.394 723.110 709.963 -1,8% -2,1% 

Supermercados 62.546 63.006 65.719 4,3% 5,1% 

Lojas de conveniência 18.251 22.111 22.719 2,8% 24,5% 

Drogarias 7.932 8.081 7.851 -2,8% -1,0% 

Postos de combustível 30.523 31.347 30.485 -2,8% -0,1% 

Área de vendas total (m
2
) 1.754.838 1.777.672 1.847.941 4,0% 5,3% 

 

 
 
Relações com Investidores 
 

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

Daniela Bretthauer                                                  Christelle Freire                         Leticia Montagnani 
Diretora de Relações com Investidores                Coordenadora de RI                   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 Carrefour. 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. 


