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FATO RELEVANTE
EVENTO ANUAL “BLACK FRIDAY”
VENDAS DE R$ 3,0 BILHÕES NO PERIODO
A Via Varejo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º, do art. 157 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM nº 358/02, de 03 de janeiro de
2002, e em linha com o seu compromisso de garantir total transparência a seus investidores,
vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Atingimos nosso objetivo de segmentar o evento promocional anual conhecido como “Black
Friday” ao longo de toda a semana do dia 22 de novembro, mitigando o risco de aglomerações
em nossas lojas físicas e prezando pelo bem estar de nossos clientes diante da pandemia do
COVID-19. Assim, entre 22 e 28 de novembro, em comparação com o mesmo período do
ano anterior:
(i)
nossas vendas online cresceram 99% com participação de 62,4% em nossas
vendas totais e com destaque para o 3P com crescimento de 125%.
(ii)
O ganho de market-share (online) no período foi de 4,2 p.p. segundo análise
realizada pelo Compra & Confie;
(iii)
o Vendedor Online (ou “Me Chama no Zap”) teve importante participação,
atingindo 18% das nossas vendas online (25% no 1P e 16% no 3P);
(iv)
as vendas com opção retira-loja apresentaram crescimento de 142%; e
(v)
dentre as categorias com maior crescimento, destacamos: Informática +109%
(+177% no 1P), Telefonia celular +37% (+110% no 1P) e Televisores +24%
(+83% no 1P). No 3P destacamos: Esporte / lazer (+263%), automotivo
(+186%) e cama mesa e banho (+103%).
Durante a Black Friday a Companhia superou seu recorde de 2019, atingindo R$ 3,0 bilhões
em vendas (GMV pedido), contra R$ 2,2 bilhões no mesmo período do ano passado, com
crescimento de 37%.
A Companhia ressalta que os números e informações acima são gerenciais, preliminares e
não auditados.
Realizamos uma Black Friday segura para nossos clientes e funcionários e, seguindo
consistentemente a direção traçada, otimizamos o uso da omnicanalidade nas nossas
operações.

São Caetano do Sul, 30 de novembro de 2020.
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