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Início de Cobertura: Varejo
”Adicionar ao carrinho” é o meu cardio!

Iniciamos, hoje (21/12/20), a cobertura do setor varejista, com 

recomendações para B2W (BTOW3), Carrefour (CRFB3), Grupo Pão de 

Açúcar (PCAR3), Lojas Americanas (LAME4), Magazine Luíza (MGLU3) 

e Via Varejo (VVAR3). O setor no Brasil é conhecido por sua alta  

competitividade, sendo os principais drivers de crescimento: renda, 

emprego e crédito, que serão detalhados posteriormente.

Neste relatório falamos das tendências futuras do varejo, que se iniciaram 

pré-Covid-19 e foram aceleradas em decorrência da quarentena. 

Posteriormente, elencamos a tese de investimentos e os respectivos 

riscos. Por fim, detalharemos o  estudo individual das companhias, 

destacando nossas premissas e projeções a respeito de cada uma.

Resumido ao essencial, o momento transformacional do segmento 

começou com o protagonismo do cliente na jornada de compra graças 

às novas ferramentas à sua disposição. Com a evolução do ecommerce 

e a necessidade de expandir a experiência do consumidor, os canais 

online e offline precisam se integrar cada vez mais, construindo um 

conceito holístico de omnicanalidade. Dado que o consumo das famílias 

brasileiras sempre foi o grande motor da economia e que as condições 

de renda, emprego e crédito se desenham favoráveis para os próximos 

anos, as empresas que souberem explorar esses novos hábitos e 

necessidades de consumo criarão mais valor aos acionistas.

Boa leitura a todos!

Compra - BTOW3
Preço atual (17/12): R$ 79,95 
Preço alvo (12/2021): R$ 102
Upside/Downside: 28%

Neutra - CRFB3
Preço atual (17/12): R$ 19,88 
Preço alvo (12/2021): R$ 23
Upside/Downside: 16%

Compra - PCAR3
Preço atual (17/12): R$ 73,56 
Preço alvo (12/2021): R$ 98
Upside/Downside: 33%

Compra - LAME4
Preço atual (17/12): R$ 26,20 
Preço alvo (12/2021): R$ 39
Upside/Downside: 49%

Neutra - MGLU3
Preço atual (17/12): R$ 24,54 
Preço alvo (12/2021): R$ 27
Upside/Downside: 10%

Compra - VVAR3
Preço atual (17/12): R$ 16,97 
Preço alvo (12/2021): R$ 25
Upside/Downside: 47%

Breno Francis de Paula, CNPI-P
breno.paula@bancointer.com.br

Athos Nolasco Mendes Silva
athos.silva@bancointer.com.br

www.bancointer.com.br
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Aceleração do novo normal

A evolução da Covid-19 e a subsequente implementação 
do distanciamento social criaram enormes desafios 
para as empresas varejistas. Frente a uma parcela 
significativa da população sob confinamento e o 
fechamento das lojas físicas por meses, a dinâmica 
do setor mudou e as companhias precisaram acelerar 
tendências para prosperar.

Mesmo em tempos de pré-pandemia, já era possível 
observarmos um elevado crescimento do ecommerce 
vis-à-vis ao varejo de lojas físicas. A base da experiência 
de compra que vem desde a Mesopotâmia, em 3.000 
a.C., vem sendo colocada a prova, com as recentes 
implicações antecipando ainda mais o processo.
 

Com a pausa do varejo físico, evidenciou-se quem 
estava pronto para captar essa tendência e os que 
ignoraram a transformação. Fazer parte do ecommerce 
engloba não apenas criar sua própria plataforma, ou 
associar-se a alguma. As empresas também precisam 
ser excelentes em vender os produtos, no atendimento 
online, entrega, análise de dados, inteligência artificial, 
machine learning e automação de processos. 

10 anos em 10 semanas

Com as pessoas em casa, a penetração do ecommerce 
aumentou e atingiu os consumidores que até então 
compravam somente no varejo físico. Segundo dados 
da Nielsen e Atlântico, 13% da população brasileira

comprou pela internet pela primeira vez em 2020. Em 
apenas 10 semanas, esse número dobrou, crescendo 
o mesmo que o observado ao longo de 10 anos. Já 
no universo dos consumidores online, todos estão 
comprando mais desde o início da pandemia.

A alteração da rotina inverteu prioridades e o tipo de 
consumo durante a quarentena mudou.
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Com o confinamento da população e o fechamento 
do setor de serviços, a prática do home office foi 
amplamente difundida e, por isso, vimos surgir uma 
nova demanda dos consumidores. Motivados pelo 
movimento de abastecimento de suprimentos, diante da 
incerteza à duração da quarentena e pelo espelhamento 
da estrutura do escritório em suas próprias residências, 
o varejo voltado a itens como: alimentos, bebidas, 
computadores, acessórios de TI, eletrodomésticos e 
materiais de construção acabou performando bem.

Então é o fim do varejo físico?

Mesmo com toda pujança do ecommerce, o varejo 
físico continua sendo bem representativo no Brasil. 
Em 2020, apesar de todos os pesares, deve ser 
responsável por 89% das vendas totais e continua 
sendo a melhor opção para a crescente base de 
consumidores emergentes. Em comparação com China 
e EUA, mercados onde o comércio eletrônico é mais 
avançado, a representatividade do varejo físico, em 
2019, foi de 75% e 84% respectivamente. Ainda que 
esse ano distorça os dados, o varejo offline continuará 
mantendo o controle do mercado pelos próximos anos. 

O varejo físico apresenta uma séria de vantagens que 
o online não possui, como a interação cara a cara com 
o atendente, a possibilidade de “sentir” o produto, a 
resolução de problemas em tempo real e a dimensão 
humana do comércio. Além disso, fora dos grandes 
centros, ainda é muito enraizada a insegurança pela 
compra online e a fidelidade com os comércios locais. 

Apesar disso, nada indica que o varejo físico terá futuro 
garantido. As vendas online continuarão a crescer 
duplos dígitos e os consumidores demonstram cada 
vez mais disposição de pesquisar preços pela internet. 
Em pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC), 97% dos consumidores digitais buscam 
informações na internet antes de comprar em lojas 
físicas, portanto o varejo offline precisará encarar a 
venda como muito mais do que uma simples transação. 

A integração entre os canais físico e online será cada 
vez maior nos próximos anos.  Criar uma estrutura 
omnichannel envolve visão holística e, por isso, a 
finalidade deve ser priorizar a marca e não um canal. 
É preciso enxergar que as lojas permitem abordagens 
diferentes e que, cada vez mais em pontos estratégicos, 
servem como hubs que agilizam as entregas e 
tornam o digital mais eficiente. A soma dos esforços 
traz resultados mais efetivos, pois oferece mais 
possibilidades ao consumidor. 

A jornada de compra deixou de ser linear e o cliente 
passou a ser o protagonista do processo, não apenas o 
alvo. Então, mais importante do que o canal, é entender 
que a dinâmica envolve aprimorar sensações para os 
consumidores. Afinal, as novas gerações podem adorar 
o mundo digital, mas também são reconhecidas pela 
vontade de viver experiências únicas, especialmente se 

as puderem compartilhar nas redes sociais.  
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Tese de Investimento

Renda

No início da quarentena, o governo brasileiro adotou 
uma série de medidas para diminuir o impacto do surto 
na economia. Entre diversas estratégias, de longe a 
mais popular foi a sanção do “auxílio emergencial”, que 
beneficiou direta ou indiretamente 60% da população, 
segundo o Ministério da Cidadania. A transferência 
de renda reduziu o impacto negativo da pandemia 
amortecendo a queda do PIB per capita, que deve 
diminuir 5,4% esse ano. 

No entanto, a recuperação do indicador começa já 
no próximo ano, atingindo o patamar do final de 2019 
em meados de 2023, segundo o Instituto Brasileiro 
de Economia da FGV. As estimativas apontam ainda 
crescimento contínuo, alcançando o recorde do 
indicador no ano de 2030. 

A renda crescente constitui um potente driver para 
o setor de varejo como um todo, com as categorias 
alternando perfomances devido a determinados 
contextos nos próximos anos. No curto prazo, o momento 
é de cautela para o varejo, pois sua sazonalidade indica 
que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são de 
poucas vendas. O fim do auxílio e os tributos do começo 
do ano impedem uma boa performance do setor, que 
começa a ganhar tração a partir do segundo trimestre, 
impulsionado pelas datas comemorativas e confiança 
do consumidor com o cronograma de vacinação.

Emprego

Pelo lado das empresas, o governo tomou medidas com 
relação a redução de jornada de trabalho, compensação 
de salários, suspensão de cobrança de dívida com a 
União e diversos outros acordos. A intenção de fazer 
com que renda continuasse sendo gerada durante a 
pandemia apresentou efeitos mistos. 

De janeiro a outubro desse ano, o Brasil registrou 
destruição de somente 171,1 mil vagas formais e esse 
saldo vem perdendo ritmo, devendo encerrar o ano 
nulo. 

Por outro lado, o desemprego aumentou e houve queda 
recorde no número de ocupados no país. O rendimento 
médio do trabalhador cresceu e atingiu o recorde de R$ 
2.500/mês. O fato da média ser a maior já registrada, 
não significa melhora na remuneração dos brasileiros, 
mas uma queda mais acentuada dos trabalhadores 
informais e dos empregados com carteira assinada de 
remunerações menores.

O varejo alimentar é resiliente por se tratar de consumo 
essencial, enquanto o varejo de eletroeletrônicos 
continuará sendo impulsionado pelas classes A e B, 
clientes de ticket médio maiores e que geram mais 
margem. A categoria vestuário deve ser a de melhor 
performance para o próximo ano, por ser sucesso entre 
todas as classes e pela retomada da rotina no escritório 
e social.
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Crédito

A disponibilização de linhas de crédito especiais para 
pessoas físicas e empresas forneceram uma ajuda 
adicional para superarem a pandemia. A variação do 
saldo das carteiras de crédito acumula alta no ano e 
deve permanecer assim pelos próximos meses.

O crescimento da concessão de crédito para as famílias 
acelerou em função da redução das taxas de juros e das 
condições bastantes favoráveis de acesso ao crédito. A 
retomada da carteira livre pessoa física mostra sinais 
de aquecimento do consumo, pois essa linha contempla 
linhas muito cíclicas,  como o cartão de crédito à vista e 
aquisição de veículos. 

Com relação a inadimplência, o aumento da liquidez 
das famílias e das empresas, em razão da contração 
econômica e dos gastos, se traduziu em um índice 
abaixo do histórico. A renegociação de contratos 
também favoreceu esse cenário. Contudo, para 2021, 
com o fim dos auxílios, tanto de crédito como fiscais, 
a inadimplência deve voltar ao patamar histórico entre 
3% e 4%.

O horizonte de juros baixos, a disponibilidade de saldo 
para carteira livre de pessoas físicas e inadimplência 
em região aceitável, criam um arcabouço bastante 
favorável para as empresas varejistas.

Riscos

Canibalização de margens

Com o setor varejista dividido, a competição por market 
share se torna intensa. Ao contrário de outros países que 
possuem um player dominante, no Brasil o segmento 
conta com a presença de um grupo de companhias 
grandes disputando o mercado. Esse ambiente pode se 
torrnar desfavorável a medida que essas empresas, na 
captura de mais consumidores, coloquem as margens 
em risco. A dinâmica pode chegar a ser tão prejudicial a 
ponto de criar um dumping interno e eliminar pequenos 
varejistas. Nesse tipo de cenário, a pressão nas 
margens pode durar anos, prejudicando o desempenho 
das companhias do setor.

Cenário Recessivo

A possibilidade de cenário recessivo e extensão do 
desemprego com baixa massa salarial faz com que 
as famílias mudem o comportamento de consumo. As 
preferências migram de bens duráveis para itens mais 
baratos e essenciais. Além disso, grande parte dos 
produtos são importados ou possuem componentes 
vindos do exterior, fazendo com que o dólar também seja 
um importante variável no resultado das companhias.

Excesso de sortimento

Ainda na briga por fatia de mercado, as companhias 
podem exagerar nas estratégias de captura do 
consumidor. Como as tendências de omnicanalidade 
e comportamento de consumo estão em plena 
transformação, o aumento de SKU’s decorrente da 
expansão de categorias pode se tornar um diferencial. 
Porém, existe uma linha muito tênue entre ganhar 
abrangência em novos segmentos e inflar os estoques 
devido ao insucesso de competir com o core business 
de outras empresas. Esse tipo de cenário atrapalharia o 
working capital das companhias e configuraria um erro 
de estratégia, bem comum em mercados com rápida 
mutação na dinâmica de funcionamento.
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B2W Digital

Online desde sempre

A B2W Digital é uma empresa pioneira no setor de 
ecommerce brasileiro. Focada exclusivamente no canal 
digital, surgiu com a fusão da Americanas e Submarino, 
em 2006, em uma operação que criou a maior empresa 
de ecommerce do país. Atualmente, a B2W tem um 
ecossistema que integra as vendas próprias (1P), 
marketplace (3P), sistemas de pagamento e crédito, bit 
services (TI) e fullfiment. A empresa é controlada pelas 
Lojas Americanas, que detêm 62,5% do capital. 

Fonte: Lojas Americanas

O foco da companhia no marketplace nos últimos 
anos a colocou em uma posição à frente de suas 
concorrentes, aparecendo como a maior ameaça para 
o Mercado Livre, líder do ecommerce brasileiro. Além 
disso, a empresa ainda tem bons pontos de sinergias 
que podem ser mais bem aproveitados com a operação 
offline das Lojas Americanas. 

A empresa também vem colocando grandes esforços 
na Ame, fintech do grupo que pode oferecer diversas 
soluções financeiras para seus sellers e clientes, além 
de também funcionar como uma grande fonte de 
informações e programa de loyalty.

Riscos
• Não integração com a operação das Lojas Americanas;
• Entrada de um player estrangeiro com investimento 

alto no ecommerce;
• Necessidade de novos follow-ons, diluindo os 

minoritários;
• Dependência dos sellers para gerar resultado;
• Interesses conflitantes entre minoritários e 

controladores. 

ESG
A B2W está listada no Novo Mercado, o segmento de 
listagem com as maiores exigências de Governança 
Corporativa da B3. Além disso, há 3 anos faz parte 
do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial. A 
empresa também já recebeu diversos prêmios de 
sustentabilidade ambiental no Brasil e nos EUA. Por 
fim, no âmbito social, gere um projeto de Educação 
e Tecnologia na rede pública de ensino do RJ e se 
comprometeu a apoiar 20 projetos nos próximos 2 anos.

Valuation
Iniciamos a cobertura de BTOW3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 102 e com recomendação 
de compra. Em nosso modelo, utilizamos o método 
do fluxo de caixa descontado de dez anos, com 
crescimento na perpetuidade de 7,5% e um WACC de 
10,35%. Estamos considerando um CAGR de receita 
nominal de 13,68% entre 2021-2031. Em nossa 
visão, B2W Digital vem trilhando caminhos para se 
consolidar no ecommerce brasileiro. A forte presença 
no marketplace e uma melhor integração com os 
canais físicos de Lojas Americanas e com Ame Digital 
são os fatores que devem liderar o crescimento da 
empresa nos próximos anos.
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DRE (R$ Mil) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 6.662 10.146 10.670 12.804 15.187 17.802 20.621 

Despesas Operacionais (1.825) (2.815) (2.526) (2.792) (3.208) (3.671) (4.175)

EBITDA 600 849 1.458 1.346 1.610 1.902 2.221 

Depreciação 520 592 445 425 414 411 417 

Lucro Operacional (EBIT) 80 258 1.013 921 1.196 1.492 1.805 

Resultado Financeiro (604) (134) (41) 226 299 382 477 

Lucro Líquido (392) 133 757 894 1.149 1.451 1.724 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido (392) 133 757 894 1.149 1.451 1.724 

(+/-) Depreciação e amortização 520 592 445 425 414 411 417 

(+/-) Contas de giro - 269 431 146 197 255 319 

(+/-) Financeiro (604) (134) (41) 226 299 382 477 

(-) Capex - (339) (235) (282) (334) (392) (454)

Variação do caixa 861 1.299 1.484 1.701 1.948 

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 61,1x 43,2x 25,2x 27,2x 22,8x 19,3x 16,5x

LPA (0,82) 0,25 1,43 1,69 2,17 2,74 3,26 

P/L (76,1) 311,1 54,7 46,3 36,0 28,5 24,0 

P/BV 7,2x 4,3x 3,9x 3,6x 3,2x 2,9x 2,6x

Dividend Yield 0,0% 0,0% 0,7% 0,6% 0,7% 0,9% 1,0%

ROE -7% 1% 7% 8% 9% 10% 11%

ROA -2% 1% 4% 4% 5% 6% 6%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 21% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

D / D + E 53% 34% 28% 26% 24% 22% 21%

Dívida Líquida / EBITDA -0,1x -3,5x -3,2x -4,4x -4,6x -4,8x -5,0x

Dívida Bruta / EBITDA 9,9x 5,9x 2,8x 3,1x 2,6x 2,2x 1,9x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 9.432 12.377 12.662 14.550 16.670 19.044 21.689 

Ativo não circulante 2.908 2.897 2.897 2.897 2.897 2.897 2.897 

Imobilizado 3.717 3.807 3.597 3.454 3.374 3.355 3.392 

Passivo circulante 4.828 4.977 3.958 4.693 5.526 6.454 7.470 

Passivo de longo prazo 5.495 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568 

Patrimonio líquido 5.735 9.535 10.629 11.639 12.846 14.273 15.939 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5%

W
AC

C

9,85%  R$98  R$106  R$117  R$133  R$162 

10,10%  R$94  R$100  R$109  R$122  R$143 

10,35%  R$89  R$95  R$102  R$112  R$128 

10,60%  R$86  R$90  R$96  R$105  R$117 

10,85%  R$82  R$86  R$92  R$99  R$109 
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Carrefour Brasil

Desafios além dos negócios

O Grupo Carrefour é uma rede varejista de produtos 
alimentares líder em vendas no Brasil, operando 699 
lojas e presente em mais de 150 cidades, em todos os 
26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Em 2019, o 
grupo faturou R$ 60 bilhões.

O Grupo se divide em quatro grandes unidades de 
negócios: (i) varejo alimentar, com a marca Carrefour 
que conta com 275 lojas, distribuídas entre modelo 
tradicional, bairro, market e express; (ii) atacado, com 
a Atacadão, bandeira com 222 lojas no Brasil e a maior 
geradora de receita do grupo; (iii) postos e drogarias, 
também sob a bandeira Carrefour, conta com 202 
pontos de vendas; e (iv) Banco Carrefour, holding em 
parceria com o Itaú Unibanco e que tem 8 milhões de 
cartões co-bandeirados em carteira.

Em 2016 a empresa entrou no mundo digital com a 
criação do ecommerce não alimentar através de seu 
site. Desde então, implementou um marketplace e, 
posteriormente, o ecommerce de varejo alimentar, 
mas ainda disponível somente na cidade de São Paulo. 
Nos 9 primeiros meses de 2020, o canal reportou um 
GMV de R$2,4 bilhões, sendo R$ 477 milhões no varejo 
alimentar, um crescimento de 266% em relação ao 
mesmo período de 2019. 

Entendemos que o Carrefour tem duas vantagens 
competitivas muito importantes no setor: preço e 
capilaridade. Por ser de fácil acesso a milhões de 
brasileiros e ter os melhores preço, a empresa consegue 
gerar bons resultados em um setor competitivo. Além 
disso, o grupo vem investindo no canal digital, que 
pode ser mais uma importante avenida de crescimento 
para os próximos anos, principalmente no ecommerce 
alimentar, que é um mercado ainda incipiente, com 
grande potencial de crescimento e baixa competição.

Riscos
• Dúvida em relação ao compromisso com o ESG após 

os eventos recentes;
• Dificuldade para a abertura de novas lojas pode frear 

o crescimento da empresa;
• Dificuldade de penetração em canais digitais e 

integração omnichannel;
• Maior pressão de margens devido a inflação de 

alimentos.

ESG

O Carrefour adota diversos compromissos que impactam 
diretamente o meio ambiente. Em 2019, 5,5 milhões 
de embalagens não recicláveis foram substituídas 
por opções recicláveis, além de doar mais de 3,8 mil 
toneladas de alimentos. Entretanto, a empresa passou 
por diversos episódios que mancharam sua reputação 
ESG, deixando de fazer parte de diversos índices 
relacionados a prática.

Valuation
Iniciamos a cobertura de CRFB3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 23 e com recomendação 
neutra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 5,0% e um WACC de 9,98%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 5,75% 
entre 2021-2031. Em nossa visão, apesar do upside, 
entendemos que os acontecimentos recentes podem 
trazer um risco para a posição. Estamos monitorando 
as providências tomadas pela administração da 
empresa para evitar reincidência nesses casos.

−40,0%

−27,6%

−15,0%

−2,6%

10,0%

Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20 Dez/20

CRFB3 IBOV



EQUITY RESEARCH
21/12/2020

DRE (R$ Milhões) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 60.064 70.635 75.580 80.492 85.590 90.868 96.320 

Despesas Operacionais (9.668) (9.742) (11.081) (11.936) (12.704) (13.504) (14.338)

EBITDA 4.705 5.381 5.923 7.406 7.597 7.771 7.925 

Depreciação 1.022 1.033 1.139 1.246 1.365 1.498 1.644 

Lucro Operacional (EBIT) 2.781 4.252 4.523 5.889 5.968 6.018 6.037 

Resultado Financeiro (502) (585) (209) 72 118 177 236 

Lucro Líquido 1.328 2.639 2.729 4.292 4.382 4.461 4.517 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 1.328 2.639 2.729 4.292 4.382 4.461 4.517 

(+/-) Depreciação e amortização 1.022 1.033 1.139 1.246 1.365 1.498 1.644 

(+/-) Contas de giro - 1.861 6.820 292 671 730 792 

(+/-) Financeiro (502) (585) (209) 72 118 177 236 

(-) Capex - (2.838) (2.401) (2.608) (2.826) (3.057) (3.300)

Variação do caixa 5.027 4.556 8.079 3.293 3.710 3.809 3.889 

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 7,4x 6,5x 5,9x 4,7x 4,6x 4,5x 4,4x

LPA 0,67 1,33 1,37 2,16 2,21 2,25 2,28 

P/L 34,5x 14,8x 16,7x 10,6x 10,4x 10,2x 10,1x

P/BV 0,7x 0,5x 0,5x 0,5x 0,4x 0,4x 0,4x

Dividend Yield 1,4% 2,5% 3,6% 5,7% 5,8% 5,9% 6,0%

ROE 10% 17% 16% 23% 21% 20% 19%

ROA 3% 6% 5% 8% 8% 7% 7%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 1% 45% 0% 9% 10% 12% 13%

D / D + E 17% 28% 17% 15% 13% 11% 9%

Dívida Líquida / EBITDA -0,6x 0,7x -0,5x -0,5x -0,6x -0,7x -0,8x

Dívida Bruta / EBITDA 0,6x 1,2x 0,6x 0,5x 0,4x 0,4x 0,3x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 22.155 22.436 25.763 27.316 29.060 30.824 32.600 

Ativo não circulante 6.979 7.909 7.909 7.909 7.909 7.909 7.909 

Imobilizado 15.778 16.136 17.398 18.760 20.221 21.780 23.437 

Passivo circulante 20.059 20.130 23.628 25.151 26.928 28.792 30.743 

Passivo de longo prazo 10.148 10.257 10.257 9.932 9.607 9.282 8.957 

Patrimonio líquido 13.504 16.094 17.186 18.902 20.655 22.439 24.246 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0%

W
AC

C

9,48%  R$23  R$24  R$25  R$26  R$27 

9,73%  R$22  R$23  R$24  R$25  R$26 

9,98%  R$22  R$22  R$23  R$24  R$25 

10,23%  R$21  R$22  R$22  R$23  R$24 

10,48%  R$20  R$21  R$22  R$22  R$23 
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Grupo Pão de Açúcar

Expandindo as fronteiras

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) é o maior grupo de varejo 
alimentar da América do Sul e dooa de 16 marcas de 
bandeiras distribuídas entre Brasil, Colômbia, Uruguai 
e Argentina. O Grupo conta com 1.708 lojas, sendo 
1.070 no Brasil e 638 no exterior. No Brasil, controla 
marcas como Pão de Açúcar, Extra e Assaí Atacadista. 
A companhia é controlada pelo Grupo Casino, uma das 
maiores varejistas da França.

O Grupo conta com uma grande diversificação de 
receita entre seus diferentes negócios, como pode-se 
ver no gráfico abaixo.

A empresa também vem apresentando avanços em 
suas estratégias de omnicanalidade e nas entregas 
last mile, que junto com sua extensa rede de lojas pode 
impulsionar os resultados da companhia nos próximos 
anos. A revisão do portfólio de lojas e conversão de 
formato pode ajudar o GPA a ter uma melhora em suas 
margens.

No dia 14 de dezembro, a empresa anunciou ao mercado 
que irá propor, em Assembleia de Acionistas, a cisão 
da subsidiária Sendas, operadora da rede Assaí. Os 
acionistas do GPA irão receber ações da nova empresa, 
que será listada na B3. Em nossa visão, a cisão das 
empresas pode resultar em melhores resultados para 
ambas no futuro. A proposta será votada em AGO, no 
dia 31 de dezembro de 2020.

Riscos
• Dificuldade na abertura de novas lojas;
• Digitalização do mercado pode frear o crescimento 

da empresa, caso não consiga executar seu plano de 
digitalização;

• Maior pressão de margens devido a inflação de 
alimentos;

• Aumento da competição nas lojas de atacado.

ESG

O GPA está listado no Novo Mercado, logo segue as 
maiores exigência da B3 de Governança Corporativa. 
Além disso, também está comprometido com o 
engajamento com a sociedade por meio do Instituto 
GPA, o qual tem diversas iniciativas de capacitação para 
população de baixa renda, que vão desde programas 
de qualificação profissional a bolsas de estudo. 

Valuation
Iniciamos a cobertura de PCAR3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 98 e com recomendação 
compra. Em nosso modelo, utilizamos o método do fluxo 
de caixa descontado de dez anos, com crescimento na 
perpetuidade de 5,0% e um WACC de 10,2%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 4,54% 
entre 2021-2031. Em nossa visão, o GPA está se 
preparando para atender a novas tendências do 
mercado. Marcas fortes e a capilaridade da empresa 
são vantagens que a colocam em posição de liderança 
no mercado. Por fim, a aquisição do grupo Éxito deve 
gerar fortes resultados para a empresa e a cisão da 
rede Assaí, caso aprovada, também deve destravar 
valor para os acionistas do GPA.
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DRE (R$ Milhões) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 56.635 84.402 89.466 93.494 97.709 102.122 106.741 

Despesas Operacionais (10.223) (14.979) (15.015) (15.554) (16.244) (16.965) (17.720)

EBITDA 3.528 5.623 5.416 5.697 5.922 6.156 6.400 

Depreciação 1.413 2.240 1.190 1.243 1.300 1.358 1.420 

Lucro Operacional (EBIT) 1.968 3.102 3.975 4.191 4.352 4.518 4.691 

Resultado Financeiro (1.206) (1.847) (1.190) (1.243) (1.300) (1.358) (1.420)

Lucro Líquido 838 1.042 2.047 2.843 2.950 3.062 3.179 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 838 1.042 2.047 2.843 2.950 3.062 3.179 

(+/-) Depreciação e amortização 1.413 2.240 1.190 1.243 1.300 1.358 1.420 

(+/-) Contas de giro - 1.975 5.757 924 988 1.063 1.142 

(+/-) Financeiro (1.206) (1.847) (1.190) (1.243) (1.300) (1.358) (1.420)

(-) Capex - (3.427) (3.131) (3.272) (3.420) (3.574) (3.736)

Variação do caixa (172) (388) (494) (375) 353 (465) (961)

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 6,8x 4,2x 4,4x 4,2x 4,0x 3,9x 3,7x

LPA 3,13 3,88 7,62 10,58 10,98 11,39 11,83 

P/L 28,2 18,9 9,6 6,9 6,7 6,4 6,2 

P/BV 0,5x 1,2x 1,1x 0,9x 0,9x 0,8x 0,7x

Dividend Yield 0,0% 0,0% 2,6% 3,6% 3,8% 3,9% 4,0%

ROE 6% 6% 12% 14% 13% 13% 12%

ROA 1% 2% 3% 4% 4% 4% 4%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 8% 48% 10% 11% 12% 13% 15%

D / D + E 51% 27% 15% 12% 10% 8% 7%

Dívida Líquida / EBITDA 2,0x -0,2x -0,6x -0,6x -0,6x -0,7x -0,7x

Dívida Bruta / EBITDA 4,5x 1,1x 0,6x 0,5x 0,4x 0,4x 0,3x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 19.892 20.818 22.545 22.937 23.373 23.871 24.438 

Ativo não circulante 4.340 4.563 4.563 4.563 4.563 4.563 4.563 

Imobilizado 33.761 37.857 39.798 41.827 43.948 46.164 48.480 

Passivo circulante 23.136 22.950 26.083 27.372 28.715 30.134 31.632 

Passivo de longo prazo 21.344 24.046 23.046 22.046 21.046 20.046 19.046 

Patrimonio líquido 13.513 16.242 17.777 19.909 22.121 24.418 26.802 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0%

W
AC

C

9,70%  R$97  R$102  R$108  R$116  R$125 

9,95%  R$93  R$98  R$103  R$110  R$118 

10,20%  R$90  R$94  R$98  R$104  R$111 

10,45%  R$86  R$90  R$94  R$99  R$105 

10,70%  R$83  R$86  R$90  R$94  R$100 
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Lojas Americanas

A caminho da integração

A Lojas Americanas é uma varejista brasileira que 
conta com 1.703 lojas em 747 cidades do Brasil. Além 
da operação física, a empresa é controladora da B2W 
Digital, com 62,5% de participação, responsável pelo 
canal digital do negócio. Em setembro, o Universo 
Americanas (Lojas Americanas e B2W Digital) contava 
com 45 milhões de clientes ativos, 87 mil sellers no 
marketplace e 82 milhões de itens oferecidos.

Ao analisar a tendência do mercado brasileiro, a 
empresa viu uma necessidade de integrar os seus 
canais de vendas online e offline, que antes eram 
independentes e compartilhavam somente da marca 
“Americanas”. Com isso, passou a integrar os canais de 
vendas, tornando suas lojas mini hubs e implementando 
estratégias como “clique e retire”, entrega em 3 horas, 
além do marketplace para as lojas físicas.

Além do valor gerado pela participação em B2W, a 
empresa ainda tem uma grande força em sua operação 
física, o que lhe garante uma maior capilaridade e 
oportunidades de crescimento. Entendemos que a 
melhor integração entre o canal físico e digital pode 
trazer ainda mais sinergias para as Lojas Americanas, 
e a empresa está caminhado na direção correta para a 
integração da multicanalidade.

Para os próximos anos, a empresa está focada em 
aumentar a recorrência de compra e em uma mudança no 
mix de produtos, o que vemos com bons olhos. No início 
de 2020, a Lojas Americanas adquiriu o Supermercado 
Now, especialista em delivery de supermercado. Com 
a aquisição, a empresa entrou de vez no segmento, 
sob a marca “A-mercado”. Esse mercado ainda está 
embrionário no Brasil, com a concorrência  pulverizada, 
mas com um grande potencial de crescimento nos 
próximos anos. A integração da malha logística da Lojas 
Americanas, principalmente last mile, alinhado com a 
expertise da Now no segmento pode fazer com que a 
A-mercado seja vencedora em um futuro próximo.

Riscos
• Não integração entre o varejo físico e digital;
• Necessidade de mais aportes em B2W;
• Dificuldade para abertura de novos pontos de venda;
• Entrada de um player estrangeiro com investimento 

alto.

ESG
A Lojas Americanas promove programas de apoio 

e capacitação de jovens em sua área de atuação. A 

companhia tem um plano de formar mais de 3.500 jovens 

para atuar na área logística, além do compromisso de 

apoiar 20 projetos pelos próximos 2 anos.  

Valuation
Iniciamos a cobertura de LAME4 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 39 e com recomendação 
de compra. Em nosso modelo, utilizamos o método do 
fluxo de caixa descontado de dez anos, com crescimento 
na perpetuidade de 5,0% e um WACC de 9,7%. Estamos 
considerando um CAGR de receita nominal de 10,07% 

entre 2021-2031. Em nossa visão, a Lojas Americanas 

é a opção mais barata de investir no crescimento 

do ecommerce brasileiro, dado a participação da 

empresa na B2W Digital. Entendemos que uma melhor 

integração dos canais físicos e digitais e a estratégia 

de crescimento orgânico devem gerar melhores 

resultados tanto para a controladora quanto para a 

B2W. Por fim, ainda existe uma grande possibilidade 

de crescimento em projetos ainda inicipientes, como 

a Ame e o A-mercado.
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DRE (R$ Milhões) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 18.663 21.628 25.174 28.355 31.861 35.671 39.748 

Despesas Operacionais (4.515) (5.703) (6.599) (6.328) (6.918) (7.565) (8.257)

EBITDA 3.456 3.252 4.189 4.644 5.321 6.073 6.896 

Depreciação 1.370 1.755 938 934 960 1.011 1.082 

Lucro Operacional (EBIT) 2.087 1.498 3.251 3.710 4.361 5.062 5.814 

Resultado Financeiro (1.525) (883) (551) (205) (214) (222) (229)

Lucro Líquido 506 344 2.880 3.334 3.927 4.569 5.261 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 506 344 2.880 3.334 3.927 4.569 5.261 

(+/-) Depreciação e amortização 1.370 1.755 938 934 960 1.011 1.082 

(+/-) Contas de giro - - (92) (23) 3 36 77 

(+/-) Financeiro (1.525) (883) (551) (205) (214) (222) (229)

(-) Capex - (2.994) (2.406) (2.678) (2.974) (3.290) (3.621)

Variação do caixa - - (3.008) (933) (940) (915) (858)

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 11,0x 11,7x 9,1x 8,2x 7,2x 6,3x 5,5x

LPA 0,31 0,21 1,74 2,02 2,38 2,76 3,18 

P/L 82,6 114,0 13,6 11,8 10,0 8,6 7,5 

P/BV 5,4x 2,5x 2,3x 2,2x 2,0x 1,8x 1,7x

Dividend Yield 0,6% 0,6% 4,4% 5,1% 6,0% 7,0% 8,0%

ROE 7% 5% 17% 18% 19% 21% 22%

ROA 2% 1% 7% 8% 9% 10% 11%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 14% 22% 7% 8% 8% 9% 10%

D / D + E 68% 55% 29% 26% 23% 20% 18%

Dívida Líquida / EBITDA 1,4x -2,1x -1,4x -1,2x -0,9x -0,8x -0,6x

Dívida Bruta / EBITDA 4,5x 2,8x 1,7x 1,4x 1,2x 0,9x 0,7x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 18.909 25.438 23.543 23.709 23.967 24.338 24.839 

Ativo não circulante 4.072 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 

Imobilizado 10.288 10.624 12.091 13.835 15.848 18.127 20.666 

Passivo circulante 10.558 10.903 9.824 10.899 12.100 13.422 14.858 

Passivo de longo prazo 15.331 13.229 12.729 12.229 11.729 11.229 10.729 

Patrimonio líquido 7.380 16.088 17.240 18.573 20.144 21.972 24.077 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0%

W
AC

C

9,20%  R$38  R$40  R$43  R$46  R$49 

9,45%  R$37  R$39  R$41  R$43  R$46 

9,70%  R$36  R$37  R$39  R$41  R$44 

9,95%  R$34  R$36  R$37  R$39  R$42 

10,20%  R$33  R$34  R$36  R$37  R$40 
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Magazine Luiza

Incansável crescimento

Fundada em 1957 em Franca (SP), uma pequena loja 
de presentes, a Magazine Luiza se tornou uma das 
maiores varejistas do país, atuando principalmente na 
venda de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Hoje, a 
Magalu tem 1.237 lojas físicas em 819 cidades de 21 
estados brasileiro, além do seu ecommerce próprio e 
um marketplace com mais de 40 mil sellers. Nos últimos 
12 meses, o grupo gerou mais de R$37,5 bilhões em 
vendas. Também é dona das marcas Época Cosméticos, 
Zattini, Netshoes, Estante Virtual, entre outras.

Em 2014, a empresa deu início a um novo ciclo, focado 
na transformação digital do negócio. Para isso, criou 
o Luizalabs, um laboratório responsável pela inovação 
e digitalização de todos os canais de vendas da 
companhia. Nesse novo momento, a empresa esteve 
focada em cinco pilares: multicanalidade, inclusão 
digital, digitalização das lojas físicas, plataforma 
digital e cultura digital. Desde então, a companhia teve 
crescimento exponencial das vendas em seu canal 
digital, com um crescimento anual médio de 98% nos 
últimos cinco anos. 

Nos últimos anos, a Magazine Luiza começou um 
movimento de crescimento inorgânico no canal digital 
adquirindo empresas líderes em seu nicho, como 
a Época Cosméticos (cosméticos), Zattini (moda), 
Netshoes (artigos esportivos) e Estante Virtual (sebo). 
Com isso, a empresa conseguiu aumentar a variedade 
de produtos oferecidos em sua plataforma digital e 
aumentar a recorrência de compras dentro do grupo 
Magalu, além de vir gerando fortes sinergias para todos 
os negócios.

A empresa entendeu, antes de suas concorrentes, a 
importância da integração do mundo físico e digital o 
que lhe deu vantagens para apresentar um crescimento 
significativo no período, e hoje, ser uma referência em 
ominicanalidade. 

Riscos
• Entrada de um player estrangeiro com investimento 

alto;
• Dependência dos sellers para o crescimento no 3P;
• Dificuldade na abertura de novos pontos de venda em 

praças rentáveis.                         

ESG
A empresa está listada no Novo Mercado da B3, 
atendendo as maiores exigências de Governança 
Corporativa. Além disso, ela tem uma meta de aplicação 
de 100% dos recursos provenientes de incentivos fiscais, 
oriundos de leis de incentivo, a projetos na área da 
cultura, educação, saúde e esporte. Por fim, a empresa 
anunciou que o seu processo de trainee de 2021 será 
exclusivo para negros, a fim de trazer diversidade racial 
para os cargos de liderança. 

Valuation
Iniciamos a cobertura de MGLU3 a um preço-alvo para 
o final de 2021 (YE21) de R$ 27 e com recomendação 
neutra. Em nosso modelo, utilizamos o método do 
fluxo de caixa descontado de 10 anos, com um g de 
7,5% e um WACC de 9,95%. Estamos considerando um 
CAGR de receita nominal de 10,95% entre 2021-2031. 
Em nossa visão, o Magazine Luiza é a empresa mais 
preparada para surfar o crescimento do e-commerce 
brasileiro nos próximos anos e se consolidar no 
setor, principalmente devido a qualidade da gestão, 
forte integração dos canais online e off-line e 
crescente ganho de market share nos últimos anos. 
Entretanto, acreditamos que o mercado já precificou o 
crescimento da empresa, deixando-a próxima de seu 
preço justo.  
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DRE (R$ Mil) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 19.886 29.643 36.914 42.119 47.884 54.174 60.931 

Despesas Operacionais (4.265) (6.936) (8.184) (9.461) (10.574) (11.757) (12.992)

EBITDA 1.776 1.567 2.744 3.001 3.542 4.154 4.838 

Depreciação 487 690 664 711 756 796 830 

Lucro Operacional (EBIT) 1.289 877 2.080 2.290 2.786 3.358 4.008 

Resultado Financeiro (70) (389) 21 200 286 395 530 

Lucro Líquido 922 377 1.414 1.867 2.304 2.815 3.404 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido 922 377 1.414 1.867 2.304 2.815 3.404 

(+/-) Depreciação e amortização 487 690 664 711 756 796 830 

(+/-) Contas de giro - - 1.226 133 219 317 432 

(+/-) Financeiro (70) (389) 21 200 286 395 530 

(-) Capex - - (738) (796) (851) (903) (948)

Variação do caixa - - 206 1.449 1.851 2.322 2.867 

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 87,3x 98,9x 56,5x 51,6x 43,7x 37,3x 32,0x

LPA 0,56 0,06 0,22 0,28 0,35 0,43 0,52 

P/L 21,2 414,4 110,5 83,7 67,9 55,5 45,9 

P/BV 0,4x 0,4x 0,3x 0,3x 0,2x 0,2x 0,2x

Dividend Yield 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5%

ROE 12% 5% 17% 19% 20% 21% 21%

ROA 6% 2% 6% 7% 7% 8% 8%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 1% 99% 0% 0% 0% 0% 0%

D / D + E 10% 18% 0% 0% 0% 11% 0%

Dívida Líquida / EBITDA 0,1x -0,8x -1,1x -1,5x -1,8x -2,1x -2,4x

Dívida Bruta / EBITDA 0,5x 1,1x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 8.699 14.356 16.949 19.902 23.390 27.453 32.140 

Ativo não circulante 1.749 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 

Imobilizado 5.201 5.787 5.861 5.945 6.040 6.147 6.264 

Passivo circulante 8.003 10.720 12.326 13.963 15.818 17.877 20.129 

Passivo de longo prazo 4.185 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 

Patrimonio líquido 7.565 7.377 8.437 9.838 11.566 13.677 16.229 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5%

W
AC

C

9,45%  R$26  R$28  R$31  R$36  R$48 

9,70%  R$24  R$26  R$29  R$33  R$40 

9,95%  R$23  R$25  R$27  R$30  R$35 

10,20%  R$22  R$23  R$25  R$27  R$31 

10,45%  R$21  R$22  R$24  R$26  R$29 
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Via Varejo

O reerguimento digital

A Via Varejo é a maior empresa de varejo de 
eletroeletrônicos e móveis do Brasil, em termos 
de faturamento. O grupo conta com marcas fortes 
reconhecidas pelo público brasileiro, como Casas 
Bahia e Ponto Frio, além da Bartira, a maior fábrica de 
móveis do país. Atualmente, tem 1.065 lojas físicas, 
que totalizam 939 mil m² de área de venda. A empresa 
também conta com um ecommerce para cada marca, 
com vendas diretas (1P) e marketplace (3P).

A empresa entrou em um processo de turnaround em 
junho de 2019, depois que a CBD, controlador do GPA, 
fez o desinvestimento no grupo, que voltou a ter a família 
Klein, fundadora da Casas Bahia, como seu principal 
acionista. Apesar de ser a líder de vendas do setor, 
a ViaVarejo enfrentava problemas operacionais, que 
impactavam diretamente o bottom line da empresa e 
mostrava a necessidade de renovação do management. 
A nova direção logo passou a direcionar seus esforços 
para solucionar esses problemas e aumentar sua 
penetração no varejo digital, canal pouco explorado 
até então e que era a maior avenida de crescimento do 
setor. 

Os resultados vieram rapidamente e as vendas no 
canal digital dobraram de 2018 para 2020. As margens 
operacionais voltaram crescer, mesmo no cenário atual.  
A empresa está utilizando a força de suas marcas, 
alinhado com a grande rede de distribuição e 
multicanalidade para voltar a ser competitiva, 
principalmente no canal digital, onde ainda está alguns 
passos atrás de seu principal concorrente, a Magazine 
Luiza. Apesar dos bons resultados apresentados nesse 
ano, a empresa ainda está em meio a seu processo de 
turnaround e há um caminho a se percorrer para voltar 
a ser uma empresa de excelência no varejo físico e se 
consolidar no varejo digital.

Riscos
•  Incapacidade da gestão de executar o turnaround;

• Falha na implementação de estratégias omnichannel;

• Entrada de um player estrangeiro com investimento 

alto;

• Dificuldade na abertura de novas lojas em praças 

rentáveis.

ESG
Em 2019, a empresa reciclou 10 mil toneladas de 
materiais, beneficiando mais de 250 famílias. A empresa 
também criou iniciativas para reduzir o consumo 
de energia e emissão de gases poluentes, além de 
se comprometer com a reciclagem de embalagens 
e descartes de produtos pós-consumo. Por fim, a 
empresa está listada no Novo Mercado, seguindo as 
mais rigorosas exigências de Governança Corporativa 
da B3. 

Valuation

Iniciamos a cobertura de VVAR3 a um preço-alvo para 

o final de 2021 (YE21) de R$ 25 e com recomendação 

de compra. Em nosso modelo, utilizamos o método 

do fluxo de caixa descontado de dez anos, com 

crescimento na perpetuidade de 7,0% e um WACC de 

10,49%. Estamos considerando um CAGR de receita 

nominal de 9,13% entre 2021-2031. Em nossa visão, a 

Via Varejo vem se mostrando cada vez mais capaz de 

recuperar a condição de liderança no varejo brasileiro.

−60,0%

−22,4%

15,0%

52,4%

90,0%

Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20 Dez/20

VVAR3 IBOV
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DRE (R$ Mil) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Receita Líquida 25.655 29.476 37.297 41.425 45.951 50.848 56.072 

Despesas Operacionais (7.683) (7.032) (9.451) (11.019) (12.086) (13.221) (14.411)

EBITDA 1.076 3.580 1.726 1.502 1.782 2.109 2.486 

Depreciação 702 736 476 552 604 659 717 

Lucro Operacional (EBIT) (1.042) 2.130 534 5 172 375 617 

Resultado Financeiro (962) (833) (71) 221 253 295 347 

Lucro Líquido (1.432) 952 180 162 306 482 694 

FCF 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Lucro líquido (1.432) 952 180 162 306 482 694 

(+/-) Depreciação e amortização 702 736 476 552 604 659 717 

(+/-) Contas de giro - - 7.651 559 639 724 810 

(+/-) Financeiro (962) (833) (71) 221 253 295 347 

(-) Capex - (778) (634) (701) (773) (851) (933)

Variação do caixa - - 5.546 532 699 893 1.113 

Múltiplos 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
VE / EBITDA 19,0x 5,7x 11,8x 13,6x 11,5x 9,7x 8,2x

LPA (0,98) 0,65 0,12 0,11 0,21 0,33 0,48 

P/L (11,4) 26,0 137,4 152,4 80,9 51,4 35,7 

P/BV 12,8x 4,6x 4,5x 4,4x 4,2x 4,0x 3,7x

Dividend Yield 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7%

ROE -70% 19% 3% 3% 5% 7% 10%

ROA -6% 3% 1% 0% 1% 1% 2%

Endividamento 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
CP/Total 77% 46% 0% 0% 0% 0% 0%

D / D + E 51% 47% 30% 29% 28% 27% 26%

Dívida Líquida / EBITDA 0,7x 0,7x -3,0x -3,8x -3,6x -3,5x -3,4x

Dívida Bruta / EBITDA 2,0x 1,3x 1,4x 1,6x 1,4x 1,1x 1,0x

Balanço 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Ativo Circulante 12.398 17.828 22.519 24.380 26.509 28.915 31.604 

Ativo não circulante 5.573 6.093 6.093 6.093 6.093 6.093 6.093 

Imobilizado 6.399 6.276 6.300 6.448 6.617 6.809 7.026 

Passivo circulante 15.733 15.494 20.208 22.096 24.165 26.402 28.786 

Passivo de longo prazo 8.113 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 8.936 

Patrimonio líquido 1.999 5.632 5.767 5.889 6.119 6.480 7.000 

Taxa de crescimento de longo prazo (g)

6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 8,00%

W
AC

C

9,99%  R$25  R$26  R$28  R$31  R$35 

10,24%  R$24  R$25  R$27  R$29  R$32 

10,49%  R$23  R$24  R$25  R$27  R$30 

10,74%  R$22  R$23  R$24  R$26  R$28 

10,99%  R$21  R$22  R$23  R$25  R$26 
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Disclaimer

Este material foi preparado pelo Banco Inter S.A. e destina-se à informação de investidores, não constituindo oferta de com-
pra ou venda de títulos ou valores mobiliários. Os ativos discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os 
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeiras e as necessidades 
específicas de qualquer investidor em particular. Aqueles que desejem adquirir ou negociar os ativos objeto de análise neste 
material devem obter as informações pertinentes para formarem sua própria convicção sobre o investimento. As decisões de 
investimento devem ser realizadas pelo próprio leitor. O investimento em títulos e valores mobiliários apresenta riscos para os 
investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade obtida no passado não representa garan-
tia de resultados futuros.
As informações, opiniões e estimativas contidas no presente material foram obtidas de fontes consideradas confiáveis pelo 
Banco Inter S.A. e  foi preparado de maneira independente. Em que pese tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis 
para assegurar a veracidade das informações aqui contidas, nenhuma garantia é firmada pelo Banco Inter S.A.  ou pelos ana-
listas do Banco Inter quanto à correção, precisão e integridade de tais informações, ou quanto ao fato de serem completas. As 
informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data em que o presente material foi 
disponibilizado e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação, atuali-
zação ou revisão do presente material. 
O analista de valores mobiliários responsável por este relatório declara que as recomendações e análises refletem única e ex-
clusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica 
à qual está vinculado, podendo, inclusive, divergir com a de outros analistas do Banco Inter ou ainda com a de opinião de seus 
acionistas, instituições controladas, coligadas e sob controle comum (em conjunto, “Grupo Inter”).
Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do Banco Inter é segregada de outras atividades que podem en-
sejar potenciais conflitos de interesses. 
O Banco Inter S.A. e as demais empresas do Grupo Inter poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar 
em nome próprio, de clientes e/ou via  fundos de investimentos sob gestão, valores mobiliários objeto do presente relatório, 
bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los, prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do 
relatório que enseje em pagamento de remuneração ao Banco Inter S.A. ou a empresas do Grupo Inter, ou, ainda, na hipótese 
do presente relatório ter como objeto fundo de investimento, originar ativos que serão adquiridos pelo veículo objeto do pre-
sente relatório. 
O Banco Inter S.A. e outras empresas do Grupo Inter podem ter interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou 
aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do presente 
relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum.

Ademais, o analista responsável pelo presente relatório declara que: 

(i) analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório não possuem vínculo com pessoa natural 
que trabalha para o emissor objeto do relatório. 
(ii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, 
em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
(iii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente 
envolvidos na aquisição, alienação e/ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório; 
(iv) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório, seus cônjuges ou companheiros, possuem direta 
ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise; e
(v) a sua remuneração e dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório é direta ou indi-
retamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo Banco Inter.

Para maiores informações, é recomendável que os destinatários consultem a  Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, 
e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este material não pode ser reproduzido, 
distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização 


