
Devemos ver resultados mistos para varejistas tradicionais, com alta renda

novamente como o destaque, pois devem continuar apresentando

resultados sólidos tanto em termos de crescimento de receita quanto

lucratividade. Esperamos que as demais empresas do segmento enfrentem

desafios de pressão de custos (Natura&co. e Alpargatas) e demanda mais

fraca (C&A e Multilaser). Esperamos que NTCO seja um destaque negativo no

segmento.

As farmácias devem apresentar resultados sólidos, dado que as empresas

devem se beneficiar de uma demanda mais forte no trimestre de

medicamentos/OTCs e testes Covid devido ao surto de Ômicron, e

Influenza (H3N2) no período. Entretanto, estimamos que as margens sejam

pressionadas pelo impacto da inflação e abertura de lojas nas despesas

operacionais. Esperamos que a Panvel seja o destaque positivo do trimestre,

enquanto a d1000 deve ser o negativo.

Quanto ao ecommerce, esperamos resultados fracos por conta de uma

dinâmica ainda desafiadora em termos de receita, principalmente para

bens duráveis devido à menor renda disponível dos consumidores,

enquanto a rentabilidade deve seguir pressionada frente ao aumento de

custos e concorrência mais acirrada. No entanto, destacamos que a

Americanas deve entregar um resultado acima dos seus pares, beneficiada

pela menor exposição à categoria mencionada e uma base de comparação

mais fraca. Dessa forma, esperamos que AMER seja o destaque nesse

trimestre.

Finalmente, esperamos tendências mais fracas para varejistas de alimentos,

uma vez que a alta da inflação reduz o poder de compra dos consumidores

enquanto a recuperação do segmento de bares e restaurantes foi

prejudicada pela onda da Ômicron. Esperamos que os hipermercados

continuem apresentando resultados mais fracos por conta da dinâmica

mais desafiadora de não-alimentos, com o Extra tendo feito uma forte

liquidação de estoques para preparar a transferência dos ativos para o

Assaí. Esperamos que o Atacarejo siga como o formato mais resiliente,

embora ele também seja impactado pela piora do cenário macro. Vemos o

Assaí como o destaque positivo e Carrefour Brasil como o negativo,

principalmente na operação de varejo. Por fim, embora os resultados do GPA

devem ser pressionados pela liquidação do Extra, acreditamos que os

investidores focarão no desempenho do negócio remanescente, que

acreditamos que será mais resiliente.

Esperamos uma temporada de resultados mistos para o varejo, com a maioria das empresas já sentindo o impacto do menor

poder aquisitivo dos consumidores. Além disso, a pressão de custos e impacto da inflação nas despesas são desafios para o

setor, com quase toda a nossa cobertura apresentando queda de margens EBITDA. No entanto, algumas companhias devem

apresentar resultados sólidos, principalmente varejistas de alta renda, enquanto o 4º tri é sazonalmente um trimestre forte e

conta com uma base de comparação fácil, o que deve contribuir para o crescimento da receita.

Demanda mais fraca e pressão de margem sendo vistos
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Figure 1: Recomendações XP Research

Recomend
ação

Preço-tela Preço-alvo

Consumo 
discricionário

Alpargatas Compra R$ 26,3 R$ 42,0

Grupo Soma Compra R$ 13,0 R$ 21,0

C&A Neutro R$ 5,9 R$ 8,0

Lojas Renner Compra R$ 25,9 R$ 42,0

Vivara Compra R$ 24,3 R$ 37,0

Multilaser Compra R$ 6,6 R$ 11,0

Natura&Co. Compra R$ 23,6 R$ 40,0

e-commerce

Enjoei Neutro R$ 3,1 R$ 5,0

Magalu Neutro R$ 6,6 R$ 12,0

Via Neutro R$ 4,0 R$ 7,0

Americanas S.A. Neutro R$ 34,0 R$ 40,0

Supermercados 

Assaí Compra R$ 12,6 R$ 22,0

Carrefour Brasil Neutro R$ 16,4 R$ 22,0

Grupo Mateus Compra R$ 5,7 R$ 9,0

GPA Neutro R$ 21,9 R$ 32,0

Farmácias

d1000 Neutro R$ 4,0 R$ 6,0

Pague Menos Compra R$ 9,1 R$ 13,0

Panvel Compra R$ 12,9 R$ 19,0

Raia Drogasil Compra R$ 22,5 R$ 28,0
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4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 8.901 7.473 19,1% 6.277 41,8%

EBITDA Ajust. 1.050 994 5,7% 743 41,4%

AMER3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 11,8% 13,3% -1,5 p.p. 11,8% 0 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 40.00 Lucro Líquido 289 406 -28,9% 241 20,1%

Resultado: 24 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 31 29 8,0% 26 19,2%

EBITDA (28 ) (19) 47,2% (25 ) 10,2%

ENJU3, Neutro Mg. EBITDA n.m n.m n.m -97,3% n.m

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 5.00 Lucro Líquido (25) (19) n.m (23 ) n.m

Resultado: 24 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 9.855 10.066 -2,1% 8.612 14,4%

EBITDA Ajust. 291 505 -42,4% 351 -17,2%

MGLU3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 2,9% 5,0% -2,1 p.p. 4,1% -1,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 12.00 Lucro Líquido (58) 220 n.m 23 n.m

Resultado: 10 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 8.198 9.470 -13,4% 7.349 11,5%

EBITDA Ajust. 508 709 -28,3% 398 27,7%

VIIA3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 6,2% 7,5% -1,3 p.p. 5,4% 0,8 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 7.00 Lucro Líquido (129) 209 -161,6% 101 -227,5%

Resultado: 9 de Março (Pós mercado)

Esperamos um trimestre de resultados mistos para o Magalu, principalmente explicado pela performance do varejo físico e do 1P, que devem continuar

apresentando resultados mais fracos, enquanto o crescimento do 3P (estoque de terceiros) segue sólido. Estimamos um crescimento do GMV total de +6%

A/A, impulsionado pelo crescimento do GMV online de +17% (1P em +3%, positivamente impactado consolidação do KaBum! a partir de dez/21, e 3P em +55%).

Enquanto isso, as lojas físicas devem registrar vendas mesmas lojas (SSS) negativo de -22% A/A, impactado pelo ambiente macro difícil e pela demanda ainda

fraca por bens duráveis. Em termos de rentabilidade, a margem bruta deve apresentar queda de 1,8p.p. A/A, dada a época de vendas mais promocional e

custos mais elevados, o que se traduz numa margem EBITDA de 2,8% (-2,1p.p. A/A). Por fim, esperamos um prejuízo líquido de -R$58 milhões.

Esperamos que a Americanas entregue um resultado acima dos seus pares no quarto trimestre. Estimamos um crescimento do GMV Total de +25% A/A, frente

à resiliência das lojas físicas da AMER (SSS em -0,6% A/A), uma vez que a demanda por seu sortimento de produtos mais amplo e de baixo preço está menos

correlacionada com a deterioração macro, além de a companhia contar com uma base de comparação mais fácil. Esperamos que o GMV online cresça +35%

(1P +30% e 3P +40%) frente à dinâmica semelhante de sortimento mais diversificado e, portanto, mais resiliente, aliado à base de comparações mais fáceis em

relação aos seus pares. Em termos de rentabilidade, esperamos uma margem EBITDA consolidada de 11,8% (-1,5p.p. A/A), uma vez que o online continua

ganhando participação. Por fim, estimamos um lucro líquido consolidado de R$ 289 milhões, beneficiado por ganhos fiscais.

Esperamos que a Via tenha um trimestre com uma dinâmica parecida com o 3T e do Magalu, embora um pouco mais fraco, dado que o 3P não é tão

representativo para compensar o desempenho mais fraco do varejo físico e do 1P. Estimamos que o GMV total caia 5% A/A frente ao fraco desempenho das

lojas B&M (SSS em -24%), uma vez que a deterioração macro impactou o tráfego de clientes em loja e a demanda por eletrodomésticos. Por outro lado, o canal

online deve apresentar um crescimento de GMV de +21% A/A, com 1P crescendo +8% e 3P crescendo +70%. Em termos de rentabilidade, esperamos que a

margem bruta apresente uma contração sequencial no comparativo trimestral (-1,5p.p.) enquanto a margem EBITDA deve cair 1,3p.p. A/A, pressionada pelas

despesas gerais e administrativas.

O Enjoei já divulgou números preliminares do 4T21, com GMV de R$ 251 milhões (+55% A/A), explicado pelo evento da Black Friday, que foi melhor que o

esperado. Nesse sentido, estimamos uma receita líquida de R$ 31 milhões (+8% A/A), com uma taxa de comissão de 13,9%, representando uma queda de

4,8p.p. A/A, uma vez que a nova política de vendas da empresa (implementada no 2T) continua tendo seu impacto nos resultados. Quanto à rentabilidade,

esperamos um EBITDA negativo de -R$ 28 milhões (ou -R$ 21 milhões excluindo o impacto não caixa da opção de compra de ações) e um prejuízo líquido de -

R$ 25 milhões.
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Esperamos um trimestre de resultados mistos para o Magalu, principalmente explicado pela performance do varejo físico e do 1P, que devem continuar

apresentando resultados mais fracos, enquanto o crescimento do 3P (estoque de terceiros) segue sólido. Estimamos um crescimento do GMV total de +6%

A/A, impulsionado pelo crescimento do GMV online de +17% (1P em +3%, positivamente impactado consolidação do KaBum! a partir de dez/21, e 3P em +55%).

Enquanto isso, as lojas físicas devem registrar vendas mesmas lojas (SSS) negativo de -22% A/A, impactado pelo ambiente macro difícil e pela demanda ainda

fraca por bens duráveis. Em termos de rentabilidade, a margem bruta deve apresentar queda de 1,8p.p. A/A, dada a época de vendas mais promocional e

custos mais elevados, o que se traduz numa margem EBITDA de 2,8% (-2,1p.p. A/A). Por fim, esperamos um prejuízo líquido de -R$58 milhões.

Esperamos que a Americanas entregue um resultado acima dos seus pares no quarto trimestre. Estimamos um crescimento do GMV Total de +25% A/A, frente

à resiliência das lojas físicas da AMER (SSS em -0,6% A/A), uma vez que a demanda por seu sortimento de produtos mais amplo e de baixo preço está menos

correlacionada com a deterioração macro, além de a companhia contar com uma base de comparação mais fácil. Esperamos que o GMV online cresça +35%

(1P +30% e 3P +40%) frente à dinâmica semelhante de sortimento mais diversificado e, portanto, mais resiliente, aliado à base de comparações mais fáceis em

relação aos seus pares. Em termos de rentabilidade, esperamos uma margem EBITDA consolidada de 11,8% (-1,5p.p. A/A), uma vez que o online continua

ganhando participação. Por fim, estimamos um lucro líquido consolidado de R$ 289 milhões, beneficiado por ganhos fiscais.

Esperamos que a Via tenha um trimestre com uma dinâmica parecida com o 3T e do Magalu, embora um pouco mais fraco, dado que o 3P não é tão

representativo para compensar o desempenho mais fraco do varejo físico e do 1P. Estimamos que o GMV total caia 5% A/A frente ao fraco desempenho das

lojas B&M (SSS em -24%), uma vez que a deterioração macro impactou o tráfego de clientes em loja e a demanda por eletrodomésticos. Por outro lado, o canal

online deve apresentar um crescimento de GMV de +21% A/A, com 1P crescendo +8% e 3P crescendo +70%. Em termos de rentabilidade, esperamos que a

margem bruta apresente uma contração sequencial no comparativo trimestral (-1,5p.p.) enquanto a margem EBITDA deve cair 1,3p.p. A/A, pressionada pelas

despesas gerais e administrativas.

O Enjoei já divulgou números preliminares do 4T21, com GMV de R$ 251 milhões (+55% A/A), explicado pelo evento da Black Friday, que foi melhor que o

esperado. Nesse sentido, estimamos uma receita líquida de R$ 31 milhões (+8% A/A), com uma taxa de comissão de 13,9%, representando uma queda de

4,8p.p. A/A, uma vez que a nova política de vendas da empresa (implementada no 2T) continua tendo seu impacto nos resultados. Quanto à rentabilidade,

esperamos um EBITDA negativo de -R$ 28 milhões (ou -R$ 21 milhões excluindo o impacto não caixa da opção de compra de ações) e um prejuízo líquido de -

R$ 25 milhões.
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4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 1.875 1.747 7,3% 1.339 40,0%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 293 257 13,9% 87 237,3%

CEAB3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 15,6% 14,7% 0,9 p.p. 6,5% 9,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 8.00 Lucro Líquido 78 116 -32,8% 252 -68,9%

Resultado: 10 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 1.366 1.058 29,1% 1.391 -1,8%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 176 212 -17,2% 241 -27,1%

MLAS3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 12,9% 20,1% -7,2 p.p. 17,3% -4,5 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 11.00 Lucro Líquido 177 123 44,7% 226 -21,4%

Resultado: 24 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 11.839 11.547 2,5% 9.549 24,0%

EBITDA Ajust. 1.026 1.254 -18,2% 819 25,2%

NTCO3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 8,7% 10,9% -2,2 p.p. 8,6% 0,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 40.00 Lucro Líquido (225) 177 -226,8% 273 -182,3%

Resultado: 9 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 1.195 900 32,8% 960 24,5%

EBITDA Ajust. 155 136 13,9% 196 -20,6%

SOMA3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 13,0% 15,2% -2,2 p.p. 20,4% -7,4 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 21.00 Lucro Líquido 102 96 6,7% 187 -45,6%

Resultado: 10 de Março (Pós mercado) * Pro-forma numbers including 100% of Hering

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 3.714 3.075 20,8% 2.626 41,4%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 671 617 8,7% 278 141,4%

LREN3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 18,1% 20,1% -2 p.p. 10,6% 7,5 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 42.00 Lucro Líquido 414 354 17,1% 172 141,0%

Resultado: 17 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 554 461 20,2% 337 64,3%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 138 137 0,3% 67 106,7%

VIVA3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 24,9% 29,8% -4,9 p.p. 19,8% 5,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 37.00 Lucro Líquido 122 93 30,7% 86 41,2%

Resultado: 17 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 1.017 1.103 -7,7% 1.063 -4,3%

EBITDA Ajust. 204 289 -29,5% 201 1,2%

ALPA4, Compra Mg. EBITDA Ajust. 20,0% 26,2% -6,2 p.p. 18,9% 1,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 42.00 Lucro Líquido 135 66 105,4% 155 -13,3%

Resultado: 10 de Fevereiro (Pós mercado) *4T20 ajustado por -R$135mn com despesas extraordinárias

Esperamos um trimestre misto para a companhia, principalmente explicado pelo crescimento sólido de receita, embora com uma lucratividade pressionada

frente ao cenário macro mais difícil. Estimamos vendas líquidas em R$ 1,4 bilhão (+29% A/A), enquanto a lucratividade deve se deteriorar tanto no comparativo

trimestral quanto no comparativo anual, já que a empresa adotou uma estratégia mais promocional para enfrentar a demanda mais fraca. Como resultado,

estimamos uma margem bruta em 30,1% (-6,2p.p. A/A e -4,3p.p. T/T) e margem EBITDA em 12,9% (-7,2p.p. A/A e -4,5p.p. T/T). Por fim, estimamos um lucro

líquido em R$ 177 milhões, com margem líquida de 13%, alta de 1,4p.p. em relação ao ano anterior.

Esperamos um trimestre de de resultados desafiadores para a Natura&Co, já que (i) as tendências macroeconômicas no Brasil se deterioraram em relação ao

terceiro trimestre, (ii) vimos algumas iniciativas promocionais no quarto trimestre (saiba mais em nosso relatório aqui) que podem levar a uma pressão de

margens no trimestre, (iii) os surtos de Omicron devem ser um desafio para a retomada das operações internacionais (Aesop e TBS) que possuem maior

exposição ao varejo físico e (iv) o 4T20 possui uma base de comparação difícil para a operação do Brasil, dado que seu principal concorrente foi mais

impactado pelas restrições do Covid no período. No entanto, podemos ver alguma recuperação na base de consultoras, pois a empresa vem incentivando as

mesmas a se tornarem mais ativas por meio de pedidos mínimos mais baixos, além do início da comunicação de venda cruzada entre Natura e Avon. No

entanto, entendemos que os resultados de curto prazo devem ser pressionado pelas iniciativas de reestruturação em curso que estão sendo postas de pé na

Avon. Assim, estimamos vendas líquidas uma receita líquida de R$ 11,8 bilhões (+2,5% A/A), EBITDA Ajustado de R$ 1 bilhão (-18% A/A) com uma margem

EBITDA estável T/T. Por fim, estimamos um prejuízo líquido de R$ 225 milhões, impactado por menores resultados operacionais aliados a maiores despesas

financeiras com o recente aumento das taxas de juros.

Esperamos um trimestre fraco para Alpargatas, com queda de -8% na receita líquida A/A, explicada principalmente pela base de comparação difícil no Brasil

aliadas à dinâmica desafiadora na operação internacional devido ao surto da Ômicron e à fraca sazonalidade. Em termos de rentabilidade, estimamos uma

queda na margem EBITDA de -620bps A/A explicada principalmente pela pressão de custos, depreciação do real, inflação de matérias-primas e aumento dos

custos de frete internacional. No entanto, esperamos que isso melhore nos próximos trimestres, dado que a empresa vem implementando aumento de preços

a partir do 4T. Por fim, estimamos que o lucro líquido venha em R$135 milhões.

Esperamos que o Grupo Soma entregue outro trimestre de resultados sólidos, embora poluídos pela consolidação da Hering no trimestre. Estimamos que as

vendas líquidas proforma apresentem um crescimento de +33% A/A (ex-Hering em +36% A/A) com a operação da Hering registrando um trimestre recorde em

termos nominais (+29% A/A). Em termos de rentabilidade, estimamos uma contração de -2,2p.p. na margem EBITDA em relação ao ano anterior, impactada

principalmente pela queda de margem bruta de Hering. No entanto, quando olhamos a margem EBITDA ex-Hering, estimamos uma expansão de +3,4p.p. na

comparação anual. Por fim, o lucro líquido deve crescer +7% A/A, fechando o trimestre em R$102 milhões.

Esperamos ver mais um trimestre misto para Lojas Renner uma vez que o crescimento de receita deve seguir sólido, com um fluxo de cliente ainda menor do

que o esperado nas lojas, embora parcialmente compensado por um ticket médio mais alto, enquanto a rentabilidade deve seguir pressionada pela

continuidade dos investimentos estratégicos da companhia. Estimamos que a receita líquida cresça +21% A/A (+17% vs. o 4T19), enquanto a margem EBITDA

deve continuar pressionada, em 18,1% (-2,0p.p. A/A), devido aos investimentos da companhia na construção de seu ecossistema. Por fim, esperamos um lucro

líquido de R$ 414 milhões, +17% A/A.

Esperamos que a C&A apresente resultados fracos neste trimestre, com a confiança do consumidor ainda baixa e uma demanda mais fraca do que o esperado 

pela companhia. Estimamos que as vendas líquidas cresçam +7% A/A (+8% vs. 2019), o que acreditamos já estar sendo impactado positivamente pela

iniciativa do C&A Pay. Olhando para a rentabilidade, esperamos uma margem bruta estável na comparação anual, frente à performance positiva do segmento

de vestuário que deve compensar a dinâmica ainda pressionada da categoria de fashiontronics. Por fim, esperamos que o EBITDA apresente uma expansão de

+14% A/A e o lucro líquido caia 33% A/A para R$ 78 milhões.

Esperamos um outro trimestre forte para a Vivara, com um crescimento de receita líquida de 20% A/A, impulsionada pela forte demanda durante a Black Friday

e temporada de festas de final de ano, além da abertura de lojas. Quanto à rentabilidade, esperamos uma margem bruta ligeiramente pressionada no trimestre

(-1p.p A/A) mas melhor na comparação T/T (+0,3p.p), enquanto a margem EBITDA deve contrair 4,9p.p A/A (mas somente -1,4p.p vs. 4T19), explicada pela

forte base de comparação de 2020 e maiores despesas de venda, gerais e administrativas, frente ao avanço dos canais digitais da companhia e abertura das

lojas Life. Por fim, esperamos um lucro líquido de R$122mi, +31% A/A. 
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9 de fevereiro de 2022

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 1.875 1.747 7,3% 1.339 40,0%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 293 257 13,9% 87 237,3%

CEAB3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 15,6% 14,7% 0,9 p.p. 6,5% 9,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 8.00 Lucro Líquido 78 116 -32,8% 252 -68,9%

Resultado: 10 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 1.366 1.058 29,1% 1.391 -1,8%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 176 212 -17,2% 241 -27,1%

MLAS3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 12,9% 20,1% -7,2 p.p. 17,3% -4,5 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 11.00 Lucro Líquido 177 123 44,7% 226 -21,4%

Resultado: 24 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 11.839 11.547 2,5% 9.549 24,0%

EBITDA Ajust. 1.026 1.254 -18,2% 819 25,2%

NTCO3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 8,7% 10,9% -2,2 p.p. 8,6% 0,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 40.00 Lucro Líquido (225) 177 -226,8% 273 -182,3%

Resultado: 9 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 1.195 900 32,8% 960 24,5%

EBITDA Ajust. 155 136 13,9% 196 -20,6%

SOMA3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 13,0% 15,2% -2,2 p.p. 20,4% -7,4 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 21.00 Lucro Líquido 102 96 6,7% 187 -45,6%

Resultado: 10 de Março (Pós mercado) * Pro-forma numbers including 100% of Hering

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 3.714 3.075 20,8% 2.626 41,4%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 671 617 8,7% 278 141,4%

LREN3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 18,1% 20,1% -2 p.p. 10,6% 7,5 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 42.00 Lucro Líquido 414 354 17,1% 172 141,0%

Resultado: 17 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 554 461 20,2% 337 64,3%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 138 137 0,3% 67 106,7%

VIVA3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 24,9% 29,8% -4,9 p.p. 19,8% 5,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 37.00 Lucro Líquido 122 93 30,7% 86 41,2%

Resultado: 17 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 1.017 1.103 -7,7% 1.063 -4,3%

EBITDA Ajust. 204 289 -29,5% 201 1,2%

ALPA4, Compra Mg. EBITDA Ajust. 20,0% 26,2% -6,2 p.p. 18,9% 1,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 42.00 Lucro Líquido 135 66 105,4% 155 -13,3%

Resultado: 10 de Fevereiro (Pós mercado) *4T20 ajustado por -R$135mn com despesas extraordinárias

Esperamos um trimestre misto para a companhia, principalmente explicado pelo crescimento sólido de receita, embora com uma lucratividade pressionada

frente ao cenário macro mais difícil. Estimamos vendas líquidas em R$ 1,4 bilhão (+29% A/A), enquanto a lucratividade deve se deteriorar tanto no comparativo

trimestral quanto no comparativo anual, já que a empresa adotou uma estratégia mais promocional para enfrentar a demanda mais fraca. Como resultado,

estimamos uma margem bruta em 30,1% (-6,2p.p. A/A e -4,3p.p. T/T) e margem EBITDA em 12,9% (-7,2p.p. A/A e -4,5p.p. T/T). Por fim, estimamos um lucro

líquido em R$ 177 milhões, com margem líquida de 13%, alta de 1,4p.p. em relação ao ano anterior.

Esperamos um trimestre de de resultados desafiadores para a Natura&Co, já que (i) as tendências macroeconômicas no Brasil se deterioraram em relação ao

terceiro trimestre, (ii) vimos algumas iniciativas promocionais no quarto trimestre (saiba mais em nosso relatório aqui) que podem levar a uma pressão de

margens no trimestre, (iii) os surtos de Omicron devem ser um desafio para a retomada das operações internacionais (Aesop e TBS) que possuem maior

exposição ao varejo físico e (iv) o 4T20 possui uma base de comparação difícil para a operação do Brasil, dado que seu principal concorrente foi mais

impactado pelas restrições do Covid no período. No entanto, podemos ver alguma recuperação na base de consultoras, pois a empresa vem incentivando as

mesmas a se tornarem mais ativas por meio de pedidos mínimos mais baixos, além do início da comunicação de venda cruzada entre Natura e Avon. No

entanto, entendemos que os resultados de curto prazo devem ser pressionado pelas iniciativas de reestruturação em curso que estão sendo postas de pé na

Avon. Assim, estimamos vendas líquidas uma receita líquida de R$ 11,8 bilhões (+2,5% A/A), EBITDA Ajustado de R$ 1 bilhão (-18% A/A) com uma margem

EBITDA estável T/T. Por fim, estimamos um prejuízo líquido de R$ 225 milhões, impactado por menores resultados operacionais aliados a maiores despesas

financeiras com o recente aumento das taxas de juros.

Esperamos um trimestre fraco para Alpargatas, com queda de -8% na receita líquida A/A, explicada principalmente pela base de comparação difícil no Brasil

aliadas à dinâmica desafiadora na operação internacional devido ao surto da Ômicron e à fraca sazonalidade. Em termos de rentabilidade, estimamos uma

queda na margem EBITDA de -620bps A/A explicada principalmente pela pressão de custos, depreciação do real, inflação de matérias-primas e aumento dos

custos de frete internacional. No entanto, esperamos que isso melhore nos próximos trimestres, dado que a empresa vem implementando aumento de preços

a partir do 4T. Por fim, estimamos que o lucro líquido venha em R$135 milhões.

Esperamos que o Grupo Soma entregue outro trimestre de resultados sólidos, embora poluídos pela consolidação da Hering no trimestre. Estimamos que as

vendas líquidas proforma apresentem um crescimento de +33% A/A (ex-Hering em +36% A/A) com a operação da Hering registrando um trimestre recorde em

termos nominais (+29% A/A). Em termos de rentabilidade, estimamos uma contração de -2,2p.p. na margem EBITDA em relação ao ano anterior, impactada

principalmente pela queda de margem bruta de Hering. No entanto, quando olhamos a margem EBITDA ex-Hering, estimamos uma expansão de +3,4p.p. na

comparação anual. Por fim, o lucro líquido deve crescer +7% A/A, fechando o trimestre em R$102 milhões.

Esperamos ver mais um trimestre misto para Lojas Renner uma vez que o crescimento de receita deve seguir sólido, com um fluxo de cliente ainda menor do

que o esperado nas lojas, embora parcialmente compensado por um ticket médio mais alto, enquanto a rentabilidade deve seguir pressionada pela

continuidade dos investimentos estratégicos da companhia. Estimamos que a receita líquida cresça +21% A/A (+17% vs. o 4T19), enquanto a margem EBITDA

deve continuar pressionada, em 18,1% (-2,0p.p. A/A), devido aos investimentos da companhia na construção de seu ecossistema. Por fim, esperamos um lucro

líquido de R$ 414 milhões, +17% A/A.

Esperamos que a C&A apresente resultados fracos neste trimestre, com a confiança do consumidor ainda baixa e uma demanda mais fraca do que o esperado 

pela companhia. Estimamos que as vendas líquidas cresçam +7% A/A (+8% vs. 2019), o que acreditamos já estar sendo impactado positivamente pela

iniciativa do C&A Pay. Olhando para a rentabilidade, esperamos uma margem bruta estável na comparação anual, frente à performance positiva do segmento

de vestuário que deve compensar a dinâmica ainda pressionada da categoria de fashiontronics. Por fim, esperamos que o EBITDA apresente uma expansão de

+14% A/A e o lucro líquido caia 33% A/A para R$ 78 milhões.

Esperamos um outro trimestre forte para a Vivara, com um crescimento de receita líquida de 20% A/A, impulsionada pela forte demanda durante a Black Friday

e temporada de festas de final de ano, além da abertura de lojas. Quanto à rentabilidade, esperamos uma margem bruta ligeiramente pressionada no trimestre

(-1p.p A/A) mas melhor na comparação T/T (+0,3p.p), enquanto a margem EBITDA deve contrair 4,9p.p A/A (mas somente -1,4p.p vs. 4T19), explicada pela

forte base de comparação de 2020 e maiores despesas de venda, gerais e administrativas, frente ao avanço dos canais digitais da companhia e abertura das

lojas Life. Por fim, esperamos um lucro líquido de R$122mi, +31% A/A. 
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9 de fevereiro de 2022

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 3.714 3.075 20,8% 2.626 41,4%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 671 617 8,7% 278 141,4%

LREN3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 18,1% 20,1% -2 p.p. 10,6% 7,5 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 42.00 Lucro Líquido 414 354 17,1% 172 141,0%

Resultado: 17 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 554 461 20,2% 337 64,3%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 138 137 0,3% 67 106,7%

VIVA3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 24,9% 29,8% -4,9 p.p. 19,8% 5,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 37.00 Lucro Líquido 122 93 30,7% 86 41,2%

Resultado: 17 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 1.017 1.103 -7,7% 1.063 -4,3%

EBITDA Ajust. 204 289 -29,5% 201 1,2%

ALPA4, Compra Mg. EBITDA Ajust. 20,0% 26,2% -6,2 p.p. 18,9% 1,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 42.00 Lucro Líquido 135 66 105,4% 155 -13,3%

Resultado: 10 de Fevereiro (Pós mercado) *4T20 ajustado por -R$135mn com despesas extraordinárias

Esperamos um trimestre fraco para Alpargatas, com queda de -8% na receita líquida A/A, explicada principalmente pela base de comparação difícil no Brasil

aliadas à dinâmica desafiadora na operação internacional devido ao surto da Ômicron e à fraca sazonalidade. Em termos de rentabilidade, estimamos uma

queda na margem EBITDA de -620bps A/A explicada principalmente pela pressão de custos, depreciação do real, inflação de matérias-primas e aumento dos

custos de frete internacional. No entanto, esperamos que isso melhore nos próximos trimestres, dado que a empresa vem implementando aumento de preços

a partir do 4T. Por fim, estimamos que o lucro líquido venha em R$135 milhões.

Esperamos ver mais um trimestre misto para Lojas Renner uma vez que o crescimento de receita deve seguir sólido, com um fluxo de cliente ainda menor do

que o esperado nas lojas, embora parcialmente compensado por um ticket médio mais alto, enquanto a rentabilidade deve seguir pressionada pela

continuidade dos investimentos estratégicos da companhia. Estimamos que a receita líquida cresça +21% A/A (+17% vs. o 4T19), enquanto a margem EBITDA

deve continuar pressionada, em 18,1% (-2,0p.p. A/A), devido aos investimentos da companhia na construção de seu ecossistema. Por fim, esperamos um lucro

líquido de R$ 414 milhões, +17% A/A.

Esperamos um outro trimestre forte para a Vivara, com um crescimento de receita líquida de 20% A/A, impulsionada pela forte demanda durante a Black Friday

e temporada de festas de final de ano, além da abertura de lojas. Quanto à rentabilidade, esperamos uma margem bruta ligeiramente pressionada no trimestre

(-1p.p A/A) mas melhor na comparação T/T (+0,3p.p), enquanto a margem EBITDA deve contrair 4,9p.p A/A (mas somente -1,4p.p vs. 4T19), explicada pela

forte base de comparação de 2020 e maiores despesas de venda, gerais e administrativas, frente ao avanço dos canais digitais da companhia e abertura das

lojas Life. Por fim, esperamos um lucro líquido de R$122mi, +31% A/A. 
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9 de fevereiro de 2022

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 331 278 18,7% 311 6,3%

EBITDA 19 27 -30,2% 24 -21,0%

DMVF3, Neutro Mg. EBITDA 5,6% 9,6% -3,9 p.p. 7,6% -1,9 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 6.00 Lucro Líquido (8) 18 n.m. (2 ) n.m

Resultado: 16 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 2.066 1.955 5,7% 2.042 1,2%

EBITDA (ex-IFRS) 82 97 -15,6% 89 -8,3%

PGMN3, Compra Mg. EBITDA 4,0% 4,9% -1 p.p. 4,4% -0,4 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 13.00 Lucro Líquido 27 38 -29,3% 36 -25,4%

Resultado: 19 de Março (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 6.841 5.868 16,6% 6.528 4,8%

EBITDA (ex-IFRS) 429 431 -0,4% 446 -3,8%

RADL3, Compra Mg. EBITDA 6,3% 7,3% -1,1 p.p. 6,8% -0,6 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 28.00 Lucro Líquido 147 199 -25,8% 173 -14,7%

Resultado: 22 de Fevereiro (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 974 853 14,2% 860 13,2%

EBITDA (ex-IFRS) 49 43 13,6% 35 39,5%

PNVL3, Compra Mg. EBITDA 5,0% 5,0% 0 p.p. 4,0% 0,9 p.p.

Resultado: TBC Lucro Líquido 30 24 21,3% 18 60,8%

Resultado: TBC

Esperamos que a Panvel reporte resultados fortes, com vendas mesmas lojas (SSS) de +12% A/A (+9% para lojas maduras), levando as receitas a crescerem

+14% A/A, se beneficiando do maior tráfego nas lojas e forte demanda por produtos de marcas próprias, devido a eventos promocionais como a Black Friday e

as compras de final de ano. Em termos de rentabilidade, estimamos uma margem bruta de 28,7%, com a rentabilidade do atacado se recuperando após a

mudança do CD e as margens do varejo se beneficiando da maior demanda por produtos de marca própria e testes de Covid, enquanto a margem EBITDA

deve ficar estável A/A, em 5%. Por fim, estimamos um lucro líquido de R$30mi.  

A RD deve reportar resultados mistos, com sólido crescimento de receita mas margens pressionadas. Estimamos que a receita bruta cresça +17% A/A, com

vendas mesmas lojas (SSS) em +12% (lojas maduras em +7% A/A) devido a forte demanda por medicamentos OTC e testes de Covid e pelo avanço dos

canais digitais. Quanto a rentabilidade, esperamos que a margem bruta permaneça estável em 27,8%, enquanto a pressão inflacionária combinada com os

contínuos investimentos da empresa na digitalização devem impactar as despesas gerais e administrativas, levando a margem EBITDA a cair -1,1 p.p A/A. Por

fim, estimamos um lucro líquido de R$147mi. 

Esperamos que a d1000 reporte resultados mistos, com a receita bruta crescendo +19% A/A, impulsionada pela recuperação do fluxo de clientes, aberturas de

lojas e iniciativas de CRM. Entretanto, a rentabilidade deva permanecer pressionada, devido ao impacto da estratégia promocional da companhia na margem

bruta (-0,9p.p A/A) enquanto as despesas pré-operacionais combinadas com a pressão inflacionária nos alugueis devem levar a uma queda de margem

EBITDA para 5,6% (-4p.p A/A). Por fim, esperamos um prejuízo líquido de R$8mi. 

Esperamos que a Pague Menos reporte resultados mistos, com uma menor crescimento de receita enquanto a rentabilidade deve ser pressionada pela

retomada do seu plano de expansão. Estimamos vendas mesmas lojas (SSS) de lojas maduras em +2% A/A (vs. +12% no 4T20), com uma margem bruta

estável (+0,2p.p A/A) e queda de margem EBITDA (-1p.p A/A) devido à expansão de lojas (48 aberturas) combinada com a alta inflação. Por fim, esperamos

um lucro líquido de R$27mi.  

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 2.066 1.955 5,7% 2.042 1,2%

EBITDA (ex-IFRS) 82 97 -15,6% 89 -8,3%

PGMN3, Compra Mg. EBITDA 4,0% 4,9% -1 p.p. 4,4% -0,4 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação):  R$ 13.00 Lucro Líquido 27 38 -29,3% 36 -25,4%

Resultado:  9 de Março (Pós mercado)

Esperamos que a Pague Menos reporte resultados mistos, com uma menor crescimento de receita enquanto a rentabilidade deve ser pressionada pela

retomada do seu plano de expansão. Estimamos vendas mesmas lojas (SSS) de lojas maduras em +2% A/A (vs. +12% no 4T20), com uma margem bruta

estável (+0,2p.p A/A) e queda de margem EBITDA (-1p.p A/A) devido à expansão de lojas (48 aberturas) combinada com a alta inflação. Por fim, esperamos

um lucro líquido de R$27mi.  

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 6.841 5.868 16,6% 6.528 4,8%

EBITDA (ex-IFRS) 477 431 10,7% 446 6,9%

RADL3, Compra Mg. EBITDA 7,0% 7,3% -0,4 p.p. 6,8% 0,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação):  R$ 28.00 Lucro Líquido 182 199 -8,2% 173 5,4%

Resultado:  22 de Fevereiro (Pós mercado)

A RD deve reportar resultados mistos, com sólido crescimento de receita mas margens pressionadas. Estimamos que a receita bruta cresça +17% A/A,

com vendas mesmas lojas (SSS) em +12% (lojas maduras em +7% A/A) devido a forte demanda por medicamentos OTC e testes de Covid e pelo avanço

dos canais digitais. Quanto a rentabilidade, esperamos que a margem bruta permaneça estável em 27,8%, enquanto a pressão inflacionária combinada com

os contínuos investimentos da empresa na digitalização devem impactar as despesas gerais e administrativas, levando a margem EBITDA a cair -0,4 p.p

A/A. Por fim, estimamos um lucro líquido de R$182mi. 
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9 de fevereiro de 2022

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 974 853 14,2% 860 13,2%

EBITDA (ex-IFRS) 49 43 13,6% 35 39,5%

PNVL3, Compra Mg. EBITDA 5,0% 5,0% 0 p.p. 4,0% 0,9 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação):  R$ 19.00 Lucro Líquido 30 24 21,3% 18 60,8%

Resultado:  TBC

Esperamos que a Panvel reporte resultados fortes, com vendas mesmas lojas (SSS) de +12% A/A (+9% para lojas maduras), levando as receitas a

crescerem +14% A/A, se beneficiando do maior tráfego nas lojas e forte demanda por produtos de marcas próprias, devido a eventos promocionais como a

Black Friday e as compras de final de ano. Em termos de rentabilidade, estimamos uma margem bruta de 28,7%, com a rentabilidade do atacado se

recuperando após a mudança do CD e as margens do varejo se beneficiando da maior demanda por produtos de marca própria e testes de Covid, enquanto

a margem EBITDA deve ficar estável A/A, em 5%. Por fim, estimamos um lucro líquido de R$30mi.  
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9 de fevereiro de 2022

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 11.570 10.691 8,2% 9.448 22,5%

EBITDA Ajust. 895 879 1,9% 641 39,7%

ASAI3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 7,7% 8,2% -0,5 p.p. 6,8% 1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 22.00 Lucro Líquido 256 299 -14,4% 240 6,7%

Resultado: 21 de Fevereiro (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 21.924 20.799 5,4% 19.857 10,4%

EBITDA Ajust. 1.727 1.732 -0,3% 1.484 16,3%

CRFB3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 7,9% 8,3% -0,5 p.p. 7,5% 0,4 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 22.00 Lucro Líquido 652 886 -26,4% 621 5,0%

Resultado: 15 de Fevereiro (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 4.281 3.635 17,8% 4.349 -1,6%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 259 289 -10,4% 350 -26,1%

GMAT3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 6,0% 7,9% -1,9 p.p. 8,1% -2 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 9.00 Lucro Líquido 176 193 -8,8% 213 -17,3%

Resultado: 23 de Fevereiro (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 14.443 14.770 -2,2% 12.084 19,5%

EBITDA Ajust. 1.147 2.173 -47,2% 863 32,9%

PCAR3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 7,9% 14,7% -6,8 p.p. 7,1% 0,8 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 32.00 Lucro Líquido 61 1.350 -95,5% (37 ) -265,9%

Resultado: 23 de Fevereiro (Pós mercado)

Esperamos que o GPA apresente resultados fracos, principalmente devido ao desempenho das lojas do Extra. Estimamos que as vendas líquidas recuem 2%

A/A, com destaque para a operação do Grupo Éxito, com crescimento de 15% A/A (SSS +15,5% A/A), enquanto o GPA Brasil deve ter seus resultados

pressionados pelo desempenho do formato do Extra Hiper, além do cenário macro mais fraco, levando as vendas líquidas a apresentar uma queda de 15% A/A

(SSS de -5% A/A). Olhando para a rentabilidade, esperamos uma dinâmica pressionada nas margens bruta e EBITDA, principalmente devido às liquidações das

lojas do Hiper (Margem bruta do GPA Brasil deve cair ~11p.p. A/A). Por fim, estimamos um lucro líquido de R$ 61 milhões.

Esperamos que os resultados do Grupo Mateus sejam um pouco diferentes de seus pares, explicado principalmente pela estratégia da empresa de priorizar o

crescimento em detrimento de margens no período. Como resultado, estimamos que as vendas líquidas apresentem crescimento de +18% ano a ano,

impulsionadas pela forte expansão das lojas, enquanto o SSS consolidado deve levemente positivo em +1% A/A. Sobre rentabilidade, estimamos que a margem 

EBITDA Ajustada apresente uma contração de 1,9p.p. A/A, fechando o trimestre em 6,0%. Por fim, o lucro líquido deve contrair 9% A/A, atingindo R$ 176

milhões.

Esperamos que o Assaí apresente resultados fracos frente ao cenário macro desafiador, embora acima de seus pares. Estimamos que as vendas líquidas

apresentem um crescimento de +8% A/A, principalmente devido à expansão de lojas no período (13 inaugurações), enquanto o SSS deve vir pressionado (-2,2%

A/A) frente à demanda fraca, principalmente explicada pelo menor poder aquisitivo dos brasileiros dada a alta da inflação, combinada à lenta recuperação no

segmento do B2B devido ao surto da Omicron. Olhando para a rentabilidade, esperamos ver uma margem bruta estável na comparação anual, enquanto a

margem EBITDA deve apresentar uma ligeira queda de -0,5p.p. devido ao alto nível de abertura de lojas no trimestre. Por fim, esperamos que o lucro líquido

apresente uma queda de -14% A/A devido a maiores despesas financeiras frente à maior alavancagem da empresa, além do aumento das taxas de juros no

país.

Esperamos que o Grupo Carrefour apresente resultados fracos no trimestre, com os resultados do Atacadão (Atacarejo) impactados negativamente pelo

cenário macro mais desafiador, enquanto o segmento de varejo continua apresentando resultados fracos, com a categoria de produtos não-alimentares

pressionando a receita líquida e as margens devido à menor renda disponível das famílias brasileiras. Em termos de receita líquida, esperamos que o Atacadão

cresça +7,5% A/A impulsionado pela expansão do número de lojas, com queda de SSS (-4% A/A) frente ao menor poder de compra dos consumidores,

enquanto a operação de varejo deve apresentar queda tanto nas vendas líquidas (- 6% A/A) quanto em SSS (-8,5% A/A), impulsionado principalmente pela

categoria de produtos não alimentares. Olhando para a rentabilidade, estimamos que o Atacadão apresente margem EBITDA estável A/A, enquanto a margem

do varejo deve cair ~3,0p.p. A/A, puxada pela pressão em margem bruta e com os investimentos contínuos em seu programa de fidelidade. Por fim, o lucro

líquido deve contrair -26% A/A em R$ 652 milhões.

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 11.570 10.691 8,2% 9.448 22,5%

EBITDA Ajust. 895 879 1,9% 641 39,7%

ASAI3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 7,7% 8,2% -0,5 p.p. 6,8% 1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação):  R$ 22.00 Lucro Líquido 256 299 -14,4% 240 6,7%

Resultado:  21 de Fevereiro (Pós mercado)

Esperamos que o Assaí apresente resultados fracos frente ao cenário macro desafiador, embora acima de seus pares. Estimamos que as vendas líquidas

apresentem um crescimento de +8% A/A, principalmente devido à expansão de lojas no período (21 inaugurações), enquanto o SSS deve vir pressionado (-

2,2% A/A) frente à demanda fraca, principalmente explicada pelo menor poder aquisitivo dos brasileiros dada a alta da inflação, combinada à lenta

recuperação no segmento do B2B devido ao surto da Omicron. Olhando para a rentabilidade, esperamos ver uma margem bruta estável na comparação

anual, enquanto a margem EBITDA deve apresentar uma ligeira queda de -0,5p.p. devido ao alto nível de abertura de lojas no trimestre. Por fim, esperamos

que o lucro líquido apresente uma queda de -14% A/A devido a maiores despesas financeiras frente à maior alavancagem da empresa, além do aumento

das taxas de juros no país.
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4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 11.570 10.691 8,2% 9.448 22,5%

EBITDA Ajust. 895 879 1,9% 641 39,7%

ASAI3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 7,7% 8,2% -0,5 p.p. 6,8% 1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 22.00 Lucro Líquido 256 299 -14,4% 240 6,7%

Resultado: 21 de Fevereiro (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 21.924 20.799 5,4% 19.857 10,4%

EBITDA Ajust. 1.727 1.732 -0,3% 1.484 16,3%

CRFB3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 7,9% 8,3% -0,5 p.p. 7,5% 0,4 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 22.00 Lucro Líquido 652 886 -26,4% 621 5,0%

Resultado: 15 de Fevereiro (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 4.281 3.635 17,8% 4.349 -1,6%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 259 289 -10,4% 350 -26,1%

GMAT3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 6,0% 7,9% -1,9 p.p. 8,1% -2 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 9.00 Lucro Líquido 176 193 -8,8% 213 -17,3%

Resultado: 23 de Fevereiro (Pós mercado)

4T21e 4T20a A/A 3T21a T/T

Receita Líquida 14.443 14.770 -2,2% 12.084 19,5%

EBITDA Ajust. 1.147 2.173 -47,2% 863 32,9%

PCAR3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 7,9% 14,7% -6,8 p.p. 7,1% 0,8 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 32.00 Lucro Líquido 61 1.350 -95,5% (37 ) -265,9%

Resultado: 23 de Fevereiro (Pós mercado)

Esperamos que o GPA apresente resultados fracos, principalmente devido ao desempenho das lojas do Extra. Estimamos que as vendas líquidas recuem 2%

A/A, com destaque para a operação do Grupo Éxito, com crescimento de 15% A/A (SSS +15,5% A/A), enquanto o GPA Brasil deve ter seus resultados

pressionados pelo desempenho do formato do Extra Hiper, além do cenário macro mais fraco, levando as vendas líquidas a apresentar uma queda de 15% A/A

(SSS de -5% A/A). Olhando para a rentabilidade, esperamos uma dinâmica pressionada nas margens bruta e EBITDA, principalmente devido às liquidações das

lojas do Hiper (Margem bruta do GPA Brasil deve cair ~11p.p. A/A). Por fim, estimamos um lucro líquido de R$ 61 milhões.

Esperamos que os resultados do Grupo Mateus sejam um pouco diferentes de seus pares, explicado principalmente pela estratégia da empresa de priorizar o

crescimento em detrimento de margens no período. Como resultado, estimamos que as vendas líquidas apresentem crescimento de +18% ano a ano,

impulsionadas pela forte expansão das lojas, enquanto o SSS consolidado deve levemente positivo em +1% A/A. Sobre rentabilidade, estimamos que a margem 

EBITDA Ajustada apresente uma contração de 1,9p.p. A/A, fechando o trimestre em 6,0%. Por fim, o lucro líquido deve contrair 9% A/A, atingindo R$ 176

milhões.

Esperamos que o Assaí apresente resultados fracos frente ao cenário macro desafiador, embora acima de seus pares. Estimamos que as vendas líquidas

apresentem um crescimento de +8% A/A, principalmente devido à expansão de lojas no período (13 inaugurações), enquanto o SSS deve vir pressionado (-2,2%

A/A) frente à demanda fraca, principalmente explicada pelo menor poder aquisitivo dos brasileiros dada a alta da inflação, combinada à lenta recuperação no

segmento do B2B devido ao surto da Omicron. Olhando para a rentabilidade, esperamos ver uma margem bruta estável na comparação anual, enquanto a

margem EBITDA deve apresentar uma ligeira queda de -0,5p.p. devido ao alto nível de abertura de lojas no trimestre. Por fim, esperamos que o lucro líquido

apresente uma queda de -14% A/A devido a maiores despesas financeiras frente à maior alavancagem da empresa, além do aumento das taxas de juros no

país.

Esperamos que o Grupo Carrefour apresente resultados fracos no trimestre, com os resultados do Atacadão (Atacarejo) impactados negativamente pelo

cenário macro mais desafiador, enquanto o segmento de varejo continua apresentando resultados fracos, com a categoria de produtos não-alimentares

pressionando a receita líquida e as margens devido à menor renda disponível das famílias brasileiras. Em termos de receita líquida, esperamos que o Atacadão

cresça +7,5% A/A impulsionado pela expansão do número de lojas, com queda de SSS (-4% A/A) frente ao menor poder de compra dos consumidores,

enquanto a operação de varejo deve apresentar queda tanto nas vendas líquidas (- 6% A/A) quanto em SSS (-8,5% A/A), impulsionado principalmente pela

categoria de produtos não alimentares. Olhando para a rentabilidade, estimamos que o Atacadão apresente margem EBITDA estável A/A, enquanto a margem

do varejo deve cair ~3,0p.p. A/A, puxada pela pressão em margem bruta e com os investimentos contínuos em seu programa de fidelidade. Por fim, o lucro

líquido deve contrair -26% A/A em R$ 652 milhões.
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O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos 

para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é 

livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma 

parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de 

garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo 

com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento 

derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a 

possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do 
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