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 24 de outubro de 2018 – Via Varejo S.A., maior varejista de eletroeletrônicos e móveis do Brasil, anuncia 
os seus resultados consolidados para o terceiro trimestre de 2018 (3T18). A partir de 1º de janeiro de 
2018 a Companhia adotou as normas do pronunciamento contábil CPC 48 (IFRS 9), as quais impactaram 
a forma que avaliamos as perdas estimadas sobre os créditos de liquidação duvidosa - PDD. Os números 
abaixo, inclusive os relativos ao período de 2017, já refletem os impactos decorrentes da adoção da 
referida norma. Para mais informações a respeito, favor acessar a nota explicativa n° 2-a em nosso ITR. 

 

 

Destaques 3T18 

o Receita Líquida consolidada de R$6,4 bilhões no 3T18, com crescimento de 4,4% em relação 

ao mesmo período do ano passado. 

 

o Receita líquida nas lojas físicas atingiu R$5,2 bilhões no 3T18 (+5,2% vs 3T17), com 

crescimento “mesmas lojas” de +4,2%. 

 

o GMV Faturado do Online no 3T18 de R$1,6 bilhão, com crescimento de 13,6% e penetração 

do marketplace de 26,2% (vs. 24,9% no 3T17). 

 

o Retira Rápido no 3T18 atingiu 31,3% das vendas Online nas principais categorias¹, 

demonstrando consistência na evolução da nossa estratégia multicanal. 

 

o Lucro Bruto de R$ 1.864 milhões o que representa uma margem de 29,2%. 

 

o EBITDA Ajustado de R$ 161 milhões no 3T18 com margem de 2,5%. 

 

o Encerramos o trimestre com caixa líquido, incluindo recebíveis de cartão de crédito não 

descontados, de R$1,6 bilhão. 

 

o Lançamento do novo aplicativo Casas Bahia, +300% nos pedidos somente em setembro vs. o 

melhor mês do ano. 

 

o Parceria com opção de compra da Airfox para o desenvolvimento do CDC digital e da carteira 

digital. 

 

o Parceria com a GetNet para o desenvolvimento do portal do “sellers” do marketplace com 

ampla oferta de serviços financeiros. 

 

o Extensão da Parceria com a Zurich: Centralizamos grande parte do portfólio de seguros por 

uma única companhia, contribuindo para a estratégia omnicanal e visualizando maior 

eficiência e sinergia operacional. 

 

 

¹Principais Categorias: Telefonia, Televisores, Cauda Longa Tecnologia e Cauda Longa Portáteis. Penetração ao longo dos trimestres: 1T17: 12,2%, 2T17: 

19,1%; 3T17:26,1% e 4T17: 27,0%. 
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Comentários da Administração 

Neste trimestre seguimos com crescimento de receita e market share em ambos os canais. Nossas lojas 

físicas apresentaram um crescimento nas “mesmas lojas” de 4,2%, enquanto o GMV faturado cresceu 

13,6%. A receita líquida consolidada apresentou expansão de 4,4%, chegando a R$6,4 bilhões. O EBITDA 

Ajustado atingiu R$161 milhões (margem EBITDA de 2,5%). Encerramos o trimestre com um prejuízo de 

R$79 milhões. 

Por conta de um desempenho em vendas abaixo do esperado no trimestre anterior e a continuidade de 

uma demanda mais fraca no período pós-copa, enfrentamos um ambiente mais competitivo. Outros 

fatores que também impactaram os resultados do trimestre foram as menores penetrações de crediário 

e serviços. 

Também vale ressaltar que esse último período foi marcado por importantes implementações em 

sistemas críticos da Companhia. São mudanças profundas, essenciais para a empresa reestruturar suas 

fundações. Uma vez superado o processo natural de curva de adoção e aprendizado, acreditamos que 

essa decisão estratégica trará evoluções significativas em produtividade e na experiência dos nossos 

clientes. Nesse contexto gostaríamos de destacar: 

(i) Novo sistema de vendas. Iniciamos, no fim de julho/18, a operação do Via+. O Via+ unifica todas as 

ferramentas que desenvolvemos ao longo dos últimos meses (modelo de remuneração, Via Única/CRM e 

todo o catálogo do canal Online) em uma única plataforma, muito mais ágil e intuitiva, transformando o 

nosso vendedor em um consultor de vendas. Além disso, o Via+ nos possibilitará disponibilizar o catálogo 

do canal Online nas lojas (~2 milhões de SKUs), antes limitado aos itens disponíveis na loja (~3 mil SKUs). 

Aproximadamente 60% das vendas no trimestre já foram realizadas pelo novo sistema. Este movimento, 

conjugado com a unificação dos estoques do canal físico e Online, e a oferta de nosso crediário, foi o 

primeiro passo para a inserção de uma expressiva faixa da população no mercado Online. O próximo passo 

será conectá-los em nossos sites e introduzir a digitalização do CDC, processo que foi acelerado com a 

parceria com a Airfox, anunciada em setembro/18. 

 (ii) Novos Aplicativos Consumidor. Lançamos o novo aplicativo (App) na bandeira Casas Bahia e o novo 

app de realidade aumentada para móveis (os lançamentos foram faseados ao longo do 3°trimestre). Os 

novos apps de compras, em conjunto com o Via Única (CRM), possibilitarão avançar ainda mais na 

experiência do nosso cliente ao realizar promoções personalizadas, gerando maior eficiência e 

aumentando as taxas de conversão. Neste trimestre, observamos um aumento significativo no tráfego 

mobile (mSite + app), que já representa ~70% das visitas no Online e aproximadamente ~40% das vendas. 



 
 

4 
 

3T18 

 (iii) Novos Aplicativos Vendedores. No trimestre, também lançamos os aplicativos para os nossos 

funcionários de lojas. Além do aplicativo da EVVA, a assistente virtual de nossos vendedores que oferece 

dicas de como melhorar a perfomance do vendedor com benchmarks internos, também lançamos o 

aplicativo do Via+. O aplicativo oferecerá maior agilidade ao nosso time e uma melhor experiência ao 

consumidor com o atendimento volante. 

(iv) Parceria com Airfox. Anunciamos a parceria com a startup de tecnologia de meios de pagamento 

baseada em Boston, EUA, para o desenvolvimento de um aplicativo móvel de soluções de pagamento. A 

parceria visa o desenvolvimento de uma solução tecnológica de mPOS (Mobile Point of Sale) que permitirá 

que os clientes da rede Casas Bahia autentiquem e digitalizem faturas, bem como realizem o pagamento 

digital do carnê Casas Bahia, diretamente por meio de um aplicativo móvel. Por meio de uma carteira 

virtual, a solução disponibilizará, também, outras funcionalidades digitais, tais como: a)  possibilidade de 

pagamento de contas (água, luz, gás, internet, telefone, entre outras); b) cobrança e recebimento de 

valores diretamente na carteira virtual do usuário; c) recargas instantâneas de celular pré-pago e de 

cartão de transporte público; d) realização de transferência de crédito e recursos para outros usuários, 

inclusive via QR code; e) autenticação de usuário por biometria facial e f) realização de transações em 

plataforma P2P Lending. Ainda no sentido de ampliar as vantagens decorrentes da parceria e apostando 

no sucesso desta solução inovadora no mercado brasileiro, a Via Varejo garantiu a opção de compra de 

até 80% (oitenta por cento) do capital da AirFox, opção válida pelo prazo de até 3 (três) anos. 

(v) Parceria com Getnet. Firmamos parceria com a Getnet, empresa de tecnologia do Santander, para 

oferecer um portal aos nossos parceiros do marketplace, onde os mesmos terão acesso a um amplo 

portfólio de produtos financeiros, incluindo a antecipação de recebíveis, sistema antifraude, cofre, 

pagamento recorrente, conciliação das vendas, aceitação e geração de boletos, checkout digital seguro, 

consultoria e infraestrutura na nuvem. Além de oferecer novos serviços, a parceria permite ainda a 

adequação da Via Varejo às novas regras do Banco Central. 

(vi) Renovação da parceria com a Zurich. Até janeiro/2025, a seguradora terá exclusividade na 

distribuição de seguro garantia estendida, roubo e furto, vida, prestamista e residencial em todos os 

canais (Lojas Fisicas e Online), na bandeira Ponto Frio e no canal Online da bandeira Casas Bahia e, 

exclusividade para distribuição de seguro de garantia estendida, roubo e furto para as Lojas Físicas na 

bandeira Casas Bahia. Desta forma, a Via Varejo passa centralizar grande parte do seu portfólio de seguros 

por uma única Companhia seguradora, contribuindo para a estratégia omnicanal (mesmos produtos e 

ofertas em todos os canais), visualizando maior eficiência e sinergia operacional. 
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 Em relação à expansão de lojas, no 3T18 a Companhia abriu 15 novas lojas, sendo 11 no formato Smart e 

4 Quiosques. Cabe destacar que as novas lojas no formato Smart, inauguradas desde novembro/17, 

seguem apresentando resultados acima do planejado. Por outro lado, em função do fraco desempenho 

operacional e financeiro, encerramos as operações de 23 lojas no período. Sobre os Quiosques, em função 

do desempenho obtido, aceleraremos a expansão deste modelo e esperamos finalizar o ano com 20 

unidades.  

Ainda neste trimestre, abrimos 44 novas Lojas Hub, atingindo um total de 62 unidades nesta modalidade. 

As Lojas Hub, que permitem a entrega da última milha a partir da própria loja, em adição as mais de 6 mil 

agências dos Correios, já integradas com o nosso Retira Rápido, resultam em significativa melhoria no 

nível de serviço oferecido aos nossos clientes, além de reduzir as despesas logísticas. Continuamos 

trabalhando para acelerar a implementação das demais lojas mapeadas, e estender nossos serviços de 

Retira Rápido a mais agências dos correios, além de outros pontos de retirada de mercadoria. 

Continuamos a investir na nossa plataforma de fullcommerce. Esperamos adicionar cada vez mais 

parceiros que, além dos nossos sites, passarão a usufruir da nossa diferenciada infraestrutura logística 

(CDs e entrega) e de todo nosso parque de lojas, que inclui o Retira Rápido e mais 20 mil vendedores. 

Por fim, demos mais um importante passo para acelerar a transformação digital da Via Varejo com a 

chegada do Maurizio de Franciscis, CDO (Chief Digital Officer), que se juntou ao time em setembro. Ele 

será responsável pelas áreas de marketing, marketplace, fullcommerce e TI. Maurizio possui ampla 

experiência no mundo digital: atuou como CEO do Submarino Viagens e CDO do Grupo CVC. Também, foi 

CEO do Hotel Urbano e COO do KaBuM! Anteriormente, foi executivo da GE e empreendedor digital com 

mais de 20 anos de experiência em gerenciamento adquiridos no Brasil, EUA e Europa. Temos convicção 

que a nova estrutura trará mais agilidade para as tomadas de decisão e protagonismo para todas as 

equipes.  

A visão para o futuro baseada nos projetos transformadores que estamos colocando em prática, tornarão 

a Via Varejo uma Companhia referência no varejo omnicanal e uma plataforma de negócios que entregará 

excelência na experiência do cliente, funcionando como a parceira ideal para fornecedores e sellers. 

Diretoria Executiva 
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 Desempenho Operacional 

 

Desempenho de Receita  

 

Lojas Físicas 

No 3T18 apresentamos crescimento de vendas “mesmas lojas” de 4,2%, mesmo com uma base de 

comparação mais forte que foi a do 3T17 de 18,6%. A receita líquida contábil das Lojas Físicas apresentou 

crescimento de 5,2% no 3T18 em relação ao 3T17, resultado de importante ganho de market share no 

período. 

Online 

Nosso GMV Faturado atingiu um crescimento de 13,6% (GMV de R$ 1,6 bilhão) no período. Mostramos 

uma evolução do crescimento ao longo do ano, muito em linha com o processo de amadurecimento da 

integração entre os canais. Projetos importantes como o Via Única e os novos aplicativos ainda não 

contribuíram com todo o seu potencial para os resultados nesse período. O GMV faturado do marketplace 

representou 26,2% do GMV Faturado Total no 3T18 e apresentou um crescimento de 19,5% no trimestre. 

A receita líquida contábil do canal Online, que além das mercadorias e do marketplace também incluem 

nossos serviços (eHub) e as vendas no atacado, apresentou crescimento de 1,0% no 3T18 em relação ao 

3T17.  

Serviços 

Destaques 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

Receita Líquida 6.377            6.109            4,4% 19.463     18.248     6,7%

Margem Bruta 29,2% 32,8% (356bps) 30,2% 31,7% (153bps)

EBITDA Ajustado¹ 161 419 (61,6%) 961           1.061       (9,4%)

Margem EBITDA Ajustada 2,5% 6,9% (433bps) 4,9% 5,8% (88bps)

Lucro Líquido (79) 46 na 12 56 (78,6%)

Caixa Líquido com recebíveis não descontados² 1.625            1.836            (211) 1.625       1.836       (211)

(¹) Excluindo as outras receitas e despesas operacionais

(²) 2017 ajustado conforme IFRS 9

Operacional 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

Vendas Mesmas Lojas (%) 4,2% 18,6% 6,9% 10,3%

GMV Faturado (Crescimento % A/A) 13,6% 23,0% 10,1% 17,1%

GMV Faturado (B2C+MP) 1.569 1.381 13,6% 4.653 4.226 10,1%

GMV Faturado Marketplace 411 344 19,5% 1.283 1.033 24,2%

Penetração Marketplace (% GMV Faturado) 26,2% 24,9% 129bps 27,6% 24,4% 313bps

Penetração Retira Rápido³ (% GMV Faturado) 31,3% 27,6% 365bps 30,2% 20,4% 980bps

(³) Principais categorias

R$ milhões 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

Lojas  Fís icas 5.221 4.964 5,2% 15.921 14.784 7,7%

Onl ine 1.156 1.145 1,0% 3.542 3.464 2,3%

Receita Líquida 6.377 6.109 4,4% 19.463 18.248 6,7%
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 Durante o 3T18, as receitas com crediário, cartões, serviços, montagem e frete decresceram 1,5% em 

relação ao 3T17, devido a uma política mais restritiva de crédito e um ambiente mais desafiador de 

vendas, que resultou em redução da receita de serviços financeiros.  

 

Composição das vendas por meios de pagamento: 

 

Lucro Bruto 

 

A margem bruta encerrou o 3T18 em 29,2%, 356bps menor que o 3T17 em função de um ambiente de 

vendas mais desafiador e menor penetração de produtos rentáveis como o CDC e serviços. 

Adicionalmente, no 3T18 reclassificamos algumas despesas trabalhistas para custo. 

Vale destacar que realizamos implementações em sistemas críticos da Companhia, um passo importante 

para melhorar o seu desempenho futuro. As alterações foram profundas, porém essenciais para a 

empresa reestruturar suas fundações. O processo de adoção e curva de aprendizado relativo aos novos 

sistemas impactou negativamente a margem durante o trimestre. Entretanto, a fase de transição foi 

concluída com sucesso e esperamos a reversão deste efeito daqui para frente.  

  

R$ milhões 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

Mercadoria 5.642 5.363 5,2% 17.120 16.011 6,9%

Serviços  de Frete e Montagem 82 81 1,2% 243 217 12,0%

Serviços 271 279 (2,9%) 874 864 1,2%

Crediário/Cartões 382 386 (1,0%) 1.226 1.156 6,1%

Receita Líquida 6.377         6.109         4,4% 19.463         18.248        6,7%

Frete, serviços , crediário e montagem 735 746 (1,5%) 2.343 2.237 4,7%

% Receita Líquida Total 11,5% 12,2% (69bps) 12,0% 12,3% (22bps)

Composição das Vendas 3T18 3T17 %

À vista 24,0% 25,2% (120bps)

Carnê 10,5% 11,8% (127bps)

Cartão de Crédito - Co-branded 11,1% 13,2% (210bps)

Cartão de Crédito - Outros 54,4% 49,8% 456bps

R$ milhões 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

Lucro Bruto 1.864 2.003 (6,9%) 5.877 5.790 1,5%

Margem Bruta 29,2% 32,8% (356bps) 30,2% 31,7% (153bps)
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 Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas 

 

No 3T18 as despesas com vendas, gerais e administrativas em relação a receita líquida atingiram 27,1% 

vs. 26,3% no 3T17. Seguimos buscando oportunidades na otimização e redução de nossas despesas 

operacionais, sem perder eficiência operacional e administrativa em nossa estrutura. Reduzimos nossas 

despesas com pessoal e as perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa – PDD. Entretanto, no 

período, tivemos aumento das despesas judiciais e maiores despesas de marketing (estímulo e fomento 

do novo app e maior uso de mídia de massa). 

EBITDA Ajustado 

 

O EBITDA Ajustado atingiu R$161 milhões com queda de 61,6% em relação ao ano passado. A margem 

EBITDA Ajustada foi de 2,5% no 3T18, 433bps abaixo do 3T17. 

Desempenho Financeiro 

 

No 3T18, o resultado financeiro líquido antes de atualizações atingiu 2,8% em relação à receita líquida, 

65bps inferior ao resultado do 3T17, impactado pela redução nas despesas financeiras tanto no CDCI 

quanto nas despesas de descontos de recebíveis.  

  

R$ milhões 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

SG&A (1.729) (1.609) 7,5% (4.987) (4.805) 3,8%

% Receita Líquida (27,1%) (26,3%) (77bps) (25,6%) (26,3%) 71bps

R$ milhões 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

EBITDA 131 395 (66,8%) 848 849 (0,1%)

Margem EBITDA 2,1% 6,5% (441bps) 4,4% 4,7% (30bps)

Outras  (Despesas)/Receitas  Operacionais (30) (24) 25,0% (113) (212) (46,7%)

EBITDA Ajustado 161 419 (61,6%) 961 1.061 (9,4%)

Margem EBITDA Ajustada 2,5% 6,9% (433bps) 4,9% 5,8% (88bps)

R$ milhões 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

Receitas financeiras 9 9 0,0% 33 68 (51,5%)

Despesas financeiras (188) (220) (14,5%) (555) (643) (13,7%)

Despesas  Financeiras  Dívidas (24) (22) 9,1% (59) (67) (11,9%)

Despesas  Financeiras  CDCI (62) (83) (25,3%) (199) (273) (27,1%)

Custo Venda Recebível  do Cartão (102) (115) (11,3%) (297) (303) (2,0%)

Resultado financeiro antes de atualizações (179) (211) (15,2%) (522) (575) (9,2%)

% Receita  Líquida (2,8%) (3,5%) 65bps (2,7%) (3,2%) 47bps

Atual izações  Monetárias (25) (28) (10,7%) (53) 1 na

Resultado financeiro líquido (204) (239) (14,6%) (575) (574) 0,2%

% Receita  Líquida (3,2%) (3,9%) 71bps (3,0%) (3,1%) 19bps
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Lucro Líquido 

 
*No 3T18 considera o reconhecimento de ativos fiscais diferidos decorrentes de diferenças temporárias da controlada Cnova Brasil, 
no valor de R$ 56 milhões, devido ao projeto de cisão parcial e incorporação das operações desta controlada na Via Varejo. (Vide 
nota explicativa 14-a do ITR).  

A Companhia apresentou prejuízo no 3T18 de R$79 milhões vs. lucro de R$46 milhões no 3T17. Tal 

resultado, apesar do crescimento das vendas, foi impactado pela menor margem bruta e maior SG&A 

como percentual da receita líquida no período.  

Capital de Giro 

 

Encerramos o 3T18 com uma variação de capital de giro positiva em relação ao 3T17. Estrategicamente, 

seguimos com estoques elevados (financiado por nossos fornecedores) uma vez que entramos no período 

de maior venda da Companhia, com a Black Friday e Natal. 

Endividamento 

Encerramos o trimestre com uma sólida posição de Caixa Líquido Ajustado de R$ 1.625 milhões, incluindo 

a carteira de recebíveis não descontados no valor de R$ 1.714 milhões. 

  

R$ milhões 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

LAIR (151) 81 na 24 42 (43%)

% Receita  Líquida (2,4%) 1,3% (369bps) 0,1% 0,2% (11bps)

Imposto de Renda* 72 (35) na (12) 14 na

Lucro Líquido (79) 46 na 12 56 (78,6%)

Margem Líquida (1,2%) 0,8% (199bps) 0,1% 0,3% (25bps)

R$ milhões 30.09.2018 30.09.2017 (+/-)

(+/-) Estoques 5.557 4.161 +1.396

Dias  Estoques 111 92 20 dias

(+/-) Fornecedores¹ 8.019 5.397 +2.622

Dias  Fonecedores  Total 161 119 42 dias

Variação Capital de Giro 2.462 1.236 +1.226

(¹) Fornecedores + Fornecedores Convênio

R$ milhões 30.09.2018 30.09.2017 (+/-)

Disponibi l idades 429 539 (110)

Recebíveis  de Cartão não descontados¹ 1.714 1.952 (238)

Dívida Financeira (518) (726) +208

Caixa Líquido Ajustado Incluindo Recebíveis Não Descontados 1.625 1.765 (140)

EBITDA Ajustado 12m 1.459 1.361

Caixa Líquido/EBITDA 12m 1,1x 1,3x

(¹) Recebíveis de Cartão de Crédito de Curto e Longo Prazo, 2017 reajustado conforme IFRS 9
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Inadimplência no crediário (% sobre a Carteira) 

 

A inadimplência de nossa carteira de crediário acima de 90 dias se mantém dentro dos parâmetros para 

um negócio sustentável. Continuamos investindo nos processos e sistemas de controle de riscos, bem 

como na melhoria da experiência dos nossos clientes. Adotamos, em maio/18, uma nova política de 

crédito, com novos modelos de análise e segmentação, que nos permitiu mitigar risco e reduzir o tempo 

de aprovação/reprovação. No 3T18 atingimos 75% de decisões automáticas. 

Investimentos 

No 3T18, os investimentos da Via Varejo totalizaram R$ 191 milhões, divididos conforme o quadro a 

seguir: 
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Acima 90 dias Atraso 15-90 dias

R$ milhões 3T18 3T17 % 9M18 9M17 %

Logística 13 6 103,1% 27 10 171,2%

Novas  Lojas 37 0 na 70 2 na

Reforma de lojas 26 30 (15,0%) 68 51 33,5%

TI 107 48 122,3% 266 74 259,1%

Outros 8 3 165,3% 23 6 na

Total 191 88 117,0% 454 143 217,7%
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 Movimentação de Lojas por Formato 

 

Casas Bahia 30.06.2018 Abertas Fechadas 30.09.2018

Rua 592 9 18 583

Shopping 174 2 1 175

Quiosque 1 1 0 2

Consolidado (total) 767 12 19 760

Área de Vendas (mil m²) 924 5 15 913

Área Total (mil m²) 1.254 9 21 1.242

Pontofrio 30.06.2018 Abertas Fechadas 30.09.2018

Rua 120 0 3 117

Shopping 101 0 1 100

Quiosque 0 3 0 3

Consolidado (total) 221 3 4 220

Área de Vendas (mil m²) 146 0 3 143

Área Total (mil m²) 193 0 4 189

Consolidado 30.06.2018 Abertas Fechadas 30.09.2018

Rua 712 9 21 700

Shopping 275 2 2 275

Quiosque 1 4 0 5

Consolidado (total) 988 15 23 980

Área de Vendas (mil m²) 1.070 5 18 1.056

Área Total (mil m²) 1.447 9 25 1.431
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 Informações Contábeis  

 

Demonstração do Resultado Consolidado

R$ milhões 3T18 3T17 ∆ 9M18 9M17 ∆

Receita Bruta 7.249 6.859 5,7% 22.099 20.656 7,0%

Receita Líquida 6.377 6.109 4,4% 19.463 18.248 6,7%

Custo das Mercadorias Vendidas (4.496) (4.088) 10,0% (13.536) (12.398) 9,2%

Depreciação (Logística) (17) (18) (5,6%) (50) (60) (16,7%)

Lucro Bruto 1.864 2.003 (6,9%) 5.877 5.790 1,5%

Despesas com Vendas (1.474) (1.388) 6,2% (4.243) (4.233) 0,2%

Despesas Gerais e Administrativas (255) (221) 15,4% (744) (572) 30,1%

Resultado da Equivalência Patrimonial 9 7 28,6% 21 16 31,3%

Outras Despesas e Receitas Operacionais (30) (24) 25,0% (113) (212) (46,7%)

Total das Despesas Operacionais (1.750) (1.626) 7,6% (5.079) (5.001) 1,6%

Depreciação e Amortização (61) (57) 7,0% (199) (173) 15,0%

EBIT - Lucro Operacional antes Impostos e 

Receita (Despesa) Financeiras
53 320 (83,4%) 599 616 (2,8%)

Receitas Financeiras 40 36 11,1% 103 239 (56,9%)

Despesas Financeiras (244) (275) (11,3%) (678) (813) (16,6%)

Resultado Financeiro Líquido (204) (239) (14,6%) (575) (574) 0,2%

Lucro Operacional antes do I.R. (151) 81 na 24 42 (42,9%)

Imposto de Renda 72 (35) na (12) 14 na

Lucro Líquido (79) 46 na 12 56 (78,6%)

EBIT - Lucro Operacional antes Impostos e 

Receita (Despesa) Financeiras
53 320 (83,4%) 599 616 (2,8%)

Depreciação (Logística) 17 18 (5,6%) 50 60 (16,7%)

Depreciação e Amortização 61 57 7,0% 199 173 15,0%

EBITDA - Lucro Operacional antes da 

Depreciação e Receita (Despesa) Financeiras¹
131 395 (66,8%) 848 849 (0,1%)

Outras Despesas e Receitas Operacionais 30 24 25,0% 113 212 (46,7%)

EBITDA Ajustado 161 419 (61,6%) 961 1.061 (9,4%)

% sobre Receita Líquida de Vendas 3T18 3T17 ∆ 9M18 9M17 ∆

Lucro Bruto 29,2% 32,8% (3,6 p.p.) 30,2% 31,7% (1,5 p.p.)

Despesas com Vendas (23,1%) (22,7%) (0,4 p.p.) (21,8%) (23,2%) 1,4 p.p.

Despesas Gerais e Administrativas (4,0%) (3,6%) (0,4 p.p.) (3,8%) (3,1%) (0,7 p.p.)

Resultado da Equivalência Patrimonial 0,1% 0,1% 0,0 p.p. 0,1% 0,1% 0,0 p.p.

Outras Despesas e Receitas Operacionais (0,5%) (0,4%) (0,1 p.p.) (0,6%) (1,2%) 0,6 p.p.

Total das Despesas Operacionais (27,4%) (26,6%) (0,8 p.p.) (26,1%) (27,4%) 1,3 p.p.

Depreciação e Amortização (1,0%) (0,9%) (0,1 p.p.) (1,0%) (0,9%) (0,1 p.p.)

EBIT - Lucro Operacional antes Impostos e 

Receita (Despesa) Financeiras
0,8% 5,2% (4,4 p.p.) 3,1% 3,4% (0,3 p.p.)

Resultado Financeiro Líquido (3,2%) (3,9%) 0,7 p.p. (3,0%) (3,1%) 0,1 p.p.

Lucro Operacional antes do I.R. (2,4%) 1,3% (3,7 p.p.) 0,1% 0,2% (0,1 p.p.)

Imposto de Renda 1,1% (0,6%) 1,7 p.p. (0,1%) 0,1% (0,2 p.p.)

Lucro Líquido (1,2%) 0,8% (2,0 p.p.) 0,1% 0,3% (0,2 p.p.)

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

EBITDA Ajustado 2,5% 6,9% (4,4 p.p.) 4,9% 5,8% (0,9 p.p.)

(¹) EBITDA, EBITDA Ajustado e EBIT não fazem parte da revisão realizada pela Auditoria externa.
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Balanço Patrimonial

Ativo

R$ milhões 30.09.2018 30.09.2017

Ativo Circulante 10.747 9.215

Caixas e Equivalentes de Caixa 429 539

Contas a Receber 3.798 3.834

Cartões de Crédito 1.696 1.922

Carnês - Financiamento ao Consumidor 2.077 1.995

Outros 256 239

Contas a Receber B2B 279 217

Provisão para Devedores Duvidosos (510) (539)

Estoques 5.557 4.161

Tributos a Recuperar 681 441

Instrumentos Financeiros - Hedge de valor justo 10 4                  

Crédito com Partes Relacionadas 145 85

Despesas Antecipadas e Outras Contas a Receber 127 151

Ativo Não Circulante 7.773 7.236

Realizável a Longo Prazo 4.888 4.528

Contas a Receber 173 171

Cartões de Crédito 18 30

Carnês - Financiamento ao Consumidor 188 161

Provisão para Devedores Duvidosos (33) (23)

Outros -              3

Tributos a Recuperar 2.893 2.575

Instrumentos Financeiros - Hedge de valor justo 5 -              

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 502 426

Crédito com Partes Relacionadas 336 508

Depósitos para Recursos Judiciais 960 826

Despesas Antecipadas e Outras contas a Receber 19 22

Investimentos 102 122

Imobilizado 1.421 1.355

Intangível 1.362 1.231

TOTAL DO ATIVO 18.520 16.451

Passivo e Patrimônio Líquido

R$ milhões 30.09.2018 30.09.2017

Passivo Circulante 13.396 11.072

Obrigações Sociais e Trabalhistas 477 512

Fornecedores 7.825 4.810

Fornecedores Convênio 194 587             

Empréstimos e Financiamentos 334 635

Carnês - Financiamento ao Consumidor (CDCI) 3.005 2.871

Impostos, Taxas e Contribuições 103 167

DÍvidas com Partes Relacionadas 155 142

Receitas Antecipadas 432 364

Repasse de Terceiros 546 587             

Outros 325 397

Passivo Não Circulante 2.313 2.677

Empréstimos e Financiamentos 184 91

Carnês - Financiamento ao Consumidor (CDCI) 285 251

DÍvidas com Partes Relacionadas -              16

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 6 6

Provisão para Demandas Judiciais 954 1.171

Receita Antecipada 839 1.103          

Obrigações Fiscais 37 39                

Outros Passivos 8 -              

Patrimônio Líquido 2.811 2.702

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18.520 16.451
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (R$ milhões)

R$ milhões 30.09.2018 30.09.2017

Lucro Líquido 12 56

Ajustes para Reconciliação do Lucro Líquido

Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos -                    (166)

Depreciações e Amortizações 249 233

Juros e Variações Monetárias 282 275

Equivalência Patrimonial (21) (16)

Provisão para demandas judiciais, l íquidas 469 409

Ganho (perda) com Imobilizado e Intangível 51 7

Remuneração Baseada em Ações 6 8

Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa 461 518

Provisão para obsolescência e quebra 61 68

Receita diferida (206) (191)

Outros 1 (3)

1.365 1.198

(Aumento) Redução de Ativos

Contas a Receber (471) (1.783)

Estoques (1.239) (1.175)

Tributos a Recuperar (578) (432)

Outros ativos 50 (30)

Partes relacionadas l íquidas (65) 92

Depósitos judiciais 12 (177)

(2.291) (3.505)

(Aumento) Redução de Passivos

Fornecedores (191) (710)

Salários e encargos sociais (123) 177

Demandas Judiciais (676) (242)

Receita diferida 100 (10)

Outras exigibil idades (103) 168

(993) (617)

(Aumento) Redução de Ativo e Passivo - Outros

Dividendos recebidos -                    44

Imposto de Renda pago (156) (1)

(156) 43

Caixa Líquido (aplicado) nas Atividades Operacionais (2.075) (2.881)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível (407) (204)

Venda de Ativo Imobilizado e Intangível 27 11

Caixa Líquido (aplicado) nas Atividades de Investimento (380) (193)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Captação e refinanciamentos 3.992 3.925

Pagamentos de principal (4.386) (4.014)

Pagamentos de juros (269) (329)

Pagamentos de dividendos (15) -                    

Aumento de Capital 3                        1

Caixa Líquido (aplicado) nas Atividades de Financiamento (675) (417)

Disponibilidades no Início do Período 3.559 4.030

Disponibilidades no Fim do Período 429 539

Variação no Caixa e Equivalentes (3.130) (3.491)
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TELECONFERÊNCIA E WEBCAST DE RESULTADOS:  

25 de outubro de 2018 

14h00 (Brasil) / 13h00 (NY) / 18h00 (Londres) 

Português / Inglês (tradução simultânea): 

+55 (11) 2188-0155 / +1 (646) 843-6054 

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

Replay  

+55 (11) 2188-0400 - Código: Via Varejo  

 

 

Glossário: 

GMV (Gross Merchandise Value): Montante transacionado em R$ em nosso site, incluindo o valor do 

Marketplace (produtos de terceiros). 

Marketplace: Produtos de parceiros (“sellers”) disponibilizados em nossos websites. 

MOVVE (Modelo Operacional Via Varejo de Excelência): Modelo de gestão de loja implementado a partir 

de 2016. Versão 1.0 responsável pelo novo modelo de gestão e versão 2.0 responsável pelo novo modelo 

de remuneração. 

Loja Digital: Modelo de loja com aproximadamente 150m2 que utilizamos para testar novas tecnologias 

que visem a melhoria da experiência do consumidor. 

Loja Quiosque: Modelo de loja que, além de propiciar o experimento de novas regiões, permite a entrada 

da Via Varejo em áreas mais adensadas. 

Loja Smart: Modelo de loja que possui mais tecnologia embarcada e metragens que variam de 500m2 a 

1.000m2. 

Retira Rápido: Compra realizada Online e que pode ser retirada em nossas lojas ou em parceiros. 

Vendas Mesmas Lojas: Receita de lojas em operação há mais de doze meses. 

Via Única: Projeto desenvolvido em conjunto com a Accenture com intuito de criar uma base de dados 

única (Lojas Físicas, Online e Crediário), segmentada pelos perfis de nossos 60 milhões de clientes.  

Via+: Sistema de Vendas, web-based, que unifica todas as ferramentas que desenvolvemos ao longo dos 

últimos meses (modelo de remuneração, Via Única/CRM e catálogo do canal Online). 
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