
Nós estamos testando uma nova abordagem para a análise dos resultados do 3T21: estamos lançando um relatório único onde iremos consolidar todas as

análises dos resultados do 3T21, trazendo nossa visão por companhia assim como uma leitura do setor. O Enjoei foi a última empresa de nossa cobertura

a reportar resultados do 3T21, no dia 12 de novembro. O GMV e receita continuam crescendo, mas rentabilidade segue pressionada.

Fonte: XP Research, Empresas.

Varejistas de alta renda como o destaque do 3T21; e-commerce como o destaque negativo
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Visão resumida do 3T21 para o Varejo

Data de 
publicação

Nossa visão
EBITDA

(Atual vs. XPe)
Principal conclusão

ecommerce

Enjoei 12/nov -15,3% GMV e receita continuam crescendo, mas margens seguem pressionadas

Magalu 11/nov -9,5% Performance de GMV sólida mas margem pressionada pela fraqueza do varejo físico

Via 10/nov -3,3% Resultados em linha mas ofuscados pelo anúncio do aumento da provisão de contingências trabalhistas

Americanas S.A. 11/nov +8,7% Ganhos da combinação da LAME e BTOW começam a aparecer nos resultados

Consumo Discricionário

Arezzo 03/nov +3,0% Fortes resultados (orgânico e inorgânico) vs. 2019 e rentabilidade mantida, com indicações positivas para o 4T

Grupo Soma 11/nov +19,7% Forte performance orgânica com NV e Farm Global como os principais destaques; Varejo físico acelerando

C&A 11/nov +48,9 Performance de vendas surpreende positivamente mas EBITDA segue negativo

Lojas Renner 11/nov +0,3% Resultados sólidos à medida que recuperação de vendas e margens continua; Otimismo com o 4T21

Vivara 10/nov +7,6% Forte dinâmica de crescimento, acomodação de margens e indicações positivas para o 4T

Multilaser 11/nov +10,4% Forte crescimento de receita apesar da forte base de comparação; Margem líquida em níveis recordes

Natura&Co. 11/nov +2,4% Dinâmica desafiador em receita e rentabilidade; Adiando o guidance

Varejo Alimentar

Assaí 28/out +3,3% Resultados sólidos com manutenção de crescimento de receita (+16% A/A) e rentabilidade

Carrefour Brasil 09/nov +6,5% Atacarejo surpreende em margens, porém a dinâmica do varejo segue desafiadora

Grupo Mateus 11/nov +23,6% Expansão e diluição de despesa como os principais destaques

GPA 03/nov -4,7% Receita no Brasil impactada pelo não alimentar e rentabilidade sofre com o macro; Online e Grupo Éxito são destaques

Farmácias

d1000 10/nov +5,5% Aceleração da expansão; Nova estratégia de precificação pressiona mg mas traz diluição de despesa

Pague Menos 03/nov +4,9% Sólido crescimento de receita bruta com manutenção de rentabilidade apesar do maior ritmo de aberturas

RD 09/nov -1,5% Forte crescimento de receitas, mas digitalização e hub de saúde impactam rentabilidade

Empresa Ticker Recom.
Preço Alvo 
(R$/ação)

Potencial de 
valorização (%)

Ecommerce

Enjoei ENJU3 Neutro 7,0 76%

Magalu MGLU3 Neutro 18 61%

Via VIIA3 Neutro 10 61%

Americanas S.A. AMER3 Neutro 45 20%

Lojas Americanas LAME4 Neutro 8 21%

Consumo Discricionário

Arezzo ARZZ3 Compra 108 38%

Grupo Soma SOMA3 Compra 22 43%

C&A CEAB3 Neutro 8,5 10%

Lojas Renner LREN3 Compra 43 33%

Vivara VIVA3 Compra 37 27%

Multilaser MLAS3 Compra 13 74%

Natura&Co. NTCO3 Compra 63 91%

Varejo Alimentar

Assaí ASAI3 Compra 23 48%

Carrefour Brasil CRFB3 Neutro 22 27%

Grupo Mateus GMAT3 Compra 10 39%

GPA PCAR3 Neutro 35 49%

Farmácias

d1000 DMVF3 Neutro 7,5 39%

Pague Menos PGMN3 Compra 15 61%

RD RADL3 Compra 27 18%



Leitura do setor

2Fonte: XP Research.
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12 de novembro de 2021

Nada mal para um consumidor fragilizado, mas nem todas companhias podem ser colocadas na mesma cesta

/ Varejo

e-commerce: Deterioração macro começando a aparecer. Mesmo diante de um trimestre marcado pela forte base de comparação e maior competição, os canais online das companhias continuaram a crescer A/A.

Olhando para a métrica de GMV online, a Via reportou um crescimento de +33% A/A, acima de Americanas (+30%), Magalu (+22%) e MELI (+28%), impulsionada pela contínua aceleração de seu marketplace

(+133%). Porém, no varejo físico, o GMV permanece abaixo dos níveis de 2019 mesmo diante da retomada das atividades e maior circulação de clientes para a Via (-9%) e Americanas (-3%), sendo a Magalu a

exceção (+9%). Em relação à rentabilidade, Magalu apresentou a pior margem EBITDA e Americanas apresentou a melhor, enquanto todas as companhias tiveram queima de caixa no trimestre (Via, AMER e Magalu

em -R$830mi, -R$635mi e R$-270mi, respectivamente) decorrente do reforço nos níveis de estoque para a temporada de compras de fim de ano. Por fim, destacamos que as frentes financeiras das empresas

seguem avançando, com a Ame lançando seu crediário, Via disponibilizando o crediário para o marketplace e o volume de pagamentos transacionados pela Fintech Magalu crescendo 99% A/A.

Consumo Discricionário: Varejo de alta renda em destaque, mas a recuperação do canal físico é uma realidade para todas as varejistas. O terceiro trimestre foi marcado pela recuperação da operação física, enquanto

as margens permaneceram pressionadas pela inflação das matérias-primas e depreciação do real, embora tenham melhorado no trimestre. O Grupo Soma reportou o crescimento de receita mais forte entre todos

os seus pares no segmento, impulsionado pela forte recuperação da operação física, desempenho do online ainda forte e desempenho da Farm Global e NV também bastante positivos. Por outro lado, a C&A foi a

que apresentou os resultados mais pressionados no trimestre, embora superando nossas estimativas em termos de receita e recuperação da rentabilidade. No geral, todas as empresas deram indicações de que

estão otimistas com o quarto trimestre.

Varejo alimentar: Atacarejo em destaque novamente; GMAT ganhando força. O Grupo Mateus reportou o maior crescimento de receita entre todos os seus pares, impulsionado pela expansão orgânica, embora o

Assaí tenha se destacado em termos de performance de Vendas mesmas lojas (SSS). O multivarejo foi o principal ponto negativo para os resultados dos varejistas de alimentos, com o GPA sendo o destaque

negativo da temporada, dado que ele não possui nenhuma operação de Atacarejo para compensar o impacto como o Carrefour, enquanto o desempenho do segmento no Grupo Mateus foi uma surpresa com

vendas mesmas lojas crescendo 4% A/A. A fraca dinâmica do canal é explicada principalmente pela forte base de comparação com o 3T20, aumento da inflação e a volta do consumo fora de casa. Em uma visão

geral, o Assaí apresentou crescimento de vendas líquidas de 16% A/A no trimestre, Mix Mateus +23% e Atacadão +14%, enquanto no canal do multivarejo o GPA registrou -6% A/A, Carrefour -9% e Mateus + 41%.

Farmácias: Resultados resilientes em meio cenário macro desafiador. Os resultados do 3T21 comprovaram a resiliência do setor frente à deterioração macroeconômica do país. Dentre as companhias do setor, a RD

apresentou o maior crescimento de receita e de vendas mesmas lojas maduras, em +21% A/A e +12%, respectivamente, enquanto Pague Menos cresceu 7% e d1000 +18%. Em relação à rentabilidade, o destaque

foi a Pague Menos que manteve margem EBITDA estável A/A apesar da aceleração da expansão, por conta das iniciativas internas, enquanto a d1000 apresentou queda de margem e queima de caixa por conta da

abertura de novas lojas.

Os principais destaques de nossa cobertura nesta temporada de resultados foram os nomes discricionários focados no público de alta renda, que continuaram a reportar um sólido crescimento de receitas e

margens fortes, apesar de as empresas de vestuário também terem reportado crescimentos sólidos. Os varejistas alimentares reportaram resultados em linha com o esperado, com o Atacarejo sendo o destaque

enquanto o varejo continua a sofrer. No segmento de farmácias, os planos de expansão estão acelerando, enquanto no e-commerce, a deterioração macro já começa a impactar os resultados, principalmente no

varejo físico, apesar de as varejistas estarem bem preparadas para os eventos de final de ano. Por fim, os destaques negativos da temporada foram Via, Natura&Co. e GPA, sendo as duas primeiras

principalmente impactadas por anúncios realizados em conjunto com os resultados.



ecommerce

/ Varejo
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4Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Deterioração macro começando a aparecer; Bem preparados para a Black Friday
Resultados mistos em todo o setor, devido ao fraco desempenho do varejo físico, consumo de caixa para fortalecimento dos estoques e lucratividade pressionada

A Americanas reportou resultados mistos referentes ao 3T21, com o GMV total subindo +24% A/A (acima de

seus pares), puxado pelo crescimento de 30% do GMV online e da melhora da performance das lojas físicas

(vendas mesmas lojas em +6% e -3% vs. 3T19). Em relação à rentabilidade, a margem bruta veio em 31,4%, uma

queda de 1,4p.p A/A, reflexo da maior participação do canal online (77% do GMV total, +3p.p A/A); já a margem

EBITDA veio em 11,8% com a rentabilidade pressionada (-2,5p.p A/A) devido aos investimentos em nível de

serviço e desenvolvimento de novas iniciativas. Com isso, o prejuízo líquido (excluindo-se os efeitos dos créditos

fiscais) totalizou -R$6mn enquanto a companhia apresentou uma queima de caixa de R$635mi, decorrente de

um reforço nos estoques (~R$1bi). Por fim, a empresa destacou o avanço de seu serviço de fulfillment, rápido

crescimento da Ame Digital com o lançamento do seu crediário digital e evolução da combinação operacional de

negócios. Mantemos recomendação Neutra e preço-alvo de R$45,0.

/ ecommerce

Americanas: Ganhos da integração começando a ser refletidos na rentabilidade Análise do 3T21

R$mn

Equity Research

3Q21a 3Q21e A/E 3Q20a YoY 2Q21a QoQ

Consolidado

Receita Líquida 6.277 6.500 -3,4% 5.168 21,5% 6.274 0,0%

Lucro Bruto 1.968 2.015 -2,3% 1.691 16,4% 1.933 1,8%

Margem Bruta 31,4% 31,0% 40 bps 32,7% -140 bps 30,8% 50 bps

EBITDA Ad. 743 684 8,7% 742 0,1% 653 13,8%

Margem EBITDA Aj. 11,8% 10,5% 130 bps 14,4% -250 bps 10,4% 140 bps

Lucro Líquido Aj. (6) (38) n.m 36 n.m. (85) n.m

16 de novembro de 2021
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5Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Deterioração macro começando a aparecer; Bem preparados para a Black Friday
Resultados mistos em todo o setor, devido ao fraco desempenho do varejo físico, consumo de caixa para fortalecimento dos estoques e lucratividade pressionada

O Enjoei reportou resultados fracos referentes ao 3T21, com a receita líquida 5% abaixo do esperado mas ainda

+16% A/A, refletindo a desaceleração do crescimento do GMV (+46% A/A, vs. +89% no 2T21) e a queda de 4,5p.p

A/A na taxa de comissão (take-rate) para 14,7%, reflexo da implementação da nova política de

comissionamento. Quanto à rentabilidade, a margem bruta registrou queda de -10,6p.p A/A, com a redução do

take-rate mais que compensando os impactos positivos de menores custos de frete, enquanto o EBITDA

(ajustado pelo efeito não caixa do plano de remuneração em ações) veio em –R$17mi (vs. XPe –R$15mi),

impactado pelas maiores despesas gerais e administrativas. As despesas com venda caíram como % do GMV,

enquanto a empresa segue reduzindo os investimentos em marketing diante de uma cenário mais desafiador

para o e-commerce e consumo. Com isso, o prejuízo líquido ajustado totalizou -R$23mi (vs. XPe -R$22mi). Por

fim, o Enjoei destacou que segue aprimorando o bloqueio de itens com características duvidosas, realizando

checagens diárias em sua base de produtos listados, e que o canal B2B2C segue evoluindo, com a atração de

categorias como pets (Zee.dog), esportes (Decathlon) e móveis e decoração. Mantemos recomendação Neutra e

preço-alvo de R$7,0/ação para o final de 2022.

/ ecommerce

Enjoei: GMV e receita continuam crescendo, mas margens seguem pressionadas Análise do 3T21

R$mn

3T21a 3T21e A/E 3T20a A/A 2T21a T/T

Receita Líquida 26 27 -4,8% 22 15,7% 26 -2,1%

Lucro Bruto 7 7 8,8% 9 -16,5% 6 16,7%

Margem Bruta 27,4% 24,0% 3,4 p.p. 38,0% -10,6 p.p. 23,0% 4,4 p.p.

EBITDA Aj. (17) (15) -15,3% (6) n.m (19) n.m

Margem EBITDA Aj. n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m
Lucro Líquido Ajustado (23) (22) n.m (8) n.m (30) n.m

Equity Research

16 de novembro de 2021
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6Fonte: XP Research. *Ajustamos apenas do R$1,2bi provisionado no trimestre, dado que nossa estimativa já considerava despesas operacionais relacionadas a processos trabalhistas.

Análise do 3T21: Deterioração macro começando a aparecer; Bem preparados para a Black Friday
Resultados mistos em todo o setor, devido ao fraco desempenho do varejo físico, consumo de caixa para fortalecimento dos estoques e lucratividade pressionada

Via reportou resultados mistos do 3T21, com aceleração do crescimento do marketplace (3P) mas EBITDA

ajustado abaixo do esperado. O GMV total cresceu 5,8% A/A (vs. XPe +1,7%), com o crescimento do online

(estoque próprio - 1P - em +9,6% A/A e 3P em +138%, vs. XPe +6,1% e +125% respect.) mais do que

compensando a performance mais fraca das lojas físicas (vendas mesmas lojas em -14% A/A). No entanto,

essa compensação não ocorreu na receita, que caiu 6% A/A, devido à maior representatividade das lojas físicas

e 1P (~60%). A margem bruta foi um destaque, com crescimento de 0,5p.p A/A mesmo diante da maior

participação do digital (+13p.p A/A) o que não se refletiu na margem EBITDA ajustada (-2,6p.p A/A) devido a

maiores investimentos em marketing digital e despesas de processos trabalhistas. Ainda, a companhia registrou

uma queima de caixa operacional de R$830mi no trimestre, principalmente explicado pelo reforço de estoques

frente aos eventos de fim de ano. Por fim, destacamos que a companhia segue avançando em suas iniciativas

estratégicas, com o lançamento do crediário para o marketplace previsto no 4T21 e algumas lojas ativadas

como pontos de drop-off de sellers. Mantemos nossa recomendação Neutra e preço-alvo de R$10,0/ação.

/ ecommerce

Via: Resultados em linha mas ofuscados pelo anúncio de provisão para demandas judiciais trabalhistas Análise do 3T21

R$mn

Provisão de R$1,2bi anunciada; créditos fiscais deve compensar o impacto negativo. A Via também publicou um fato relevante anunciando que está realizando uma provisão adicional de R$1,2bi para refletir

uma visão atualizada em relação aos seus processos trabalhistas. Os dois fatores que motivaram o ajuste foram: (i) um aumento de 32% no valor médio pago para os casos sentenciados em 2021; e (ii) um

aumento de 82% no número de novas ações trabalhistas no 1º semestre de 2021. Como resultado, houve um descasamento entre os níveis de provisão e pagamentos, o que a levou a conduzir análises mais

detalhadas dos processos judiciais. Com isso, o aumento de R$1,2bi já reflete um cenário mais conservador tanto para o estoque atual de ações trabalhistas quanto novos processos no curto prazo (a

companhia disponibilizou uma explicação didática aqui). Destacamos que a Via estima que será capaz de monetizar R$9,5bi em créditos fiscais nos próximos anos, o que deve compensar o impacto caixa

dos processos em 2022 e mais que compensar a partir de 2023. No entanto, isso vem sendo destacado pela empresa há algum tempo e, portanto, não é exatamente uma informação nova, embora a

companhia tenha atualizado o valor estimado do crédito tributário para R$9,5bi (de R$8,4bi no 2º trimestre).

3T21a 3T21e A/E 3T20A YoY 2T21A QoQ

Receita Líquida 7.349 7.486 -1,8% 7.812 -5,9% 7.876 -6,7%

Lucro Bruto 2.281 2.283 -0,1% 2.309 -1,2% 2.429 -6,1%

Margem Bruta 31,0% 30,5% 50 bps 29,6% 150 bps 30,8% 20 bps

EBITDA Aj* 398 412 -3,3% 627 -36,5% 485 -17,9%

Margem EBITDA Adj. 5,4% 5,5% -10 bps 8,0% -260 bps 6,2% -70 bps

Lucro Líquido* -78 -123 n.m 100 -178,0% 45 n.m

Equity Research

16 de novembro de 2021
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Análise do 3T21: Deterioração macro começando a aparecer; Bem preparados para a Black Friday
Resultados mistos em todo o setor, devido ao fraco desempenho do varejo físico, consumo de caixa para fortalecimento dos estoques e lucratividade pressionada

O Magazine Luiza reportou resultados mistos do 3T21, com uma performance sólida no online mas margens

pressionadas. O GMV online cresceu 22% A/A, impulsionado pelo marketplace (3P) em +67% A/A e estoque

próprio (1) em +6,7%, mesmo diante da base de comparação mais forte de 2020 (+150% e +145%). No entanto,

as vendas das lojas físicas apresentaram queda de 8% A/A, impactadas pela deterioração macroeconômica.

Destacamos que a companhia sinalizou uma continuidade de uma perspectiva desafiadora no canal por conta

do macro, mas acredita que a dinâmica do marketplace deve seguir robusta. Em relação à rentabilidade, a

margem EBITDA caiu 2,5p.p A/A, devido a uma margem bruta pressionada pela maior participação do e-

commerce (72% das vendas, +6p.p A/A) e inflação de custos enquanto houve um aumento de despesas de

marketing no ecommerce e a performance das lojas físicas levou a uma menor diluição de despesas

operacionais. Com isso, o lucro líquido (excluindo impacto não recorrente de créditos fiscais) totalizou R$22,6mi,

enquanto a companhia apresentou uma queima de caixa de R$270mi, reflexo do reforço no nível de estoques.

Por fim, a Magalu trouxe atualizações sobre a frente logística assim como mais informações sobre sua fintech

pela primeira vez. Mantemos nossa recomendação Neutra e preço-alvo de R$18/ação.

/ ecommerce

Magazine Luiza: Sólido crescimento do online, mas desaceleração do físico impacta margens Análise do 3T21

R$mn

3T21a 3T21e A/E 3T20a YoY 2T21a QoQ

Receita Líquida 8.612 8.927 -3,5% 8.308 3,7% 9.013 -4,5%

Lucro Bruto 2.129 2.261 -5,8% 2.179 -2,3% 2.308 -7,8%

Margem Bruta 24,7% 25,3% -60 bps 26,2% -150 bps 25,6% -90 bps

EBITDA Ajustado 351 388 -9,5% 546 -35,7% 465 -24,5%

Margem EBITDA 4,1% 4,3% -30 bps 6,6% -250 bps 5,2% -110 bps

Lucro Líquido 23 (1) n.m 216 -89,5% 96 -76,4%

Equity Research

16 de novembro de 2021
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9Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Saindo da pandemia; Demanda reprimida começando a aparecer
Empresas de alta renda seguem reportando sólidos resultados

Arezzo & Co. apresentou resultados sólidos, em linha com nossas estimativas, mas com lucro líquido superior

devido a menores impostos. A receita líquida cresceu 87% A/A ou 77% vs. 3T19 (sendo +20% orgânico).

Destacamos que todas as marcas apresentaram crescimento de vendas vs. 2019, com destaque para a AR&Co

(+85%), Schutz (+36%) e operação nos EUA (+73%). Quanto à rentabilidade, a margem bruta permaneceu forte,

impulsionada pelo impacto positivo da AR&CO. no mix, uma maior participação do canal online e melhores

margens nos EUA. Além disso, a empresa mencionou que o sell out de outubro permaneceu sólido (+21% vs.

2019), enquanto as vendas das franquias tem apresentado uma forte aceleração. Finalmente, os resultados

iniciais da MyShoes são promissores, a marca Baw lançará sua nova coleção e abrirá duas lojas pop-ups este

ano, o sell in da BriZZa aponta para um resultado de sell out sólido no quarto trimestre e o novo posicionamento

da marca Alme será divulgado este mês. Mantemos nossa recomendação de compra e preço-alvo de R$

108,0/ação.

/ Consumo Discricionário

Arezzo&Co.: Saindo da pandemia; Resultados sólidos puxados por crescimento orgânico e inorgânico Análise do 3T21

R$mi

3Q21a 3Q21e A/E 3Q20a A/A 2Q21a T/T

Receita Líquida 778 762 2,1% 416 86,8% 553 40,7%

Lucro Bruto 406 394 3,0% 186 117,6% 298 36,3%

Margem Bruta 52,2% 51,7% 0,5 p.p. 44,8% 7,4 p.p. 53,9% -1,7 p.p.

EBITDA Ajustado 125 121 3,0% 63 98,1% 84 48,6%

Margem EBITDA Ajustado 16,1% 15,9% 0,1 p.p. 15,2% 0,9 p.p. 15,2% 0,9 p.p.

Lucro Líquido 82 70 16,6% 28 192,6% 4 n.m.

Equity Research

16 de novembro de 2021
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Análise do 3T21: Saindo da pandemia; Demanda reprimida começando a aparecer
Empresas de alta renda seguem reportando sólidos resultados

A Vivara divulgou resultados sólidos mais uma vez, com EBITDA Ajustado 8% acima das nossas estimativas. A

dinâmica de receita foi o destaque do trimestre, com receita líquida crescendo 39% A/A, impulsionada por um

forte crescimento de vendas mesmas lojas (+28,9% A/A) por conta de menores restrições, normalização do

fluxo nas lojas, um bom dia dos pais e expansão de lojas. Destacamos que este foi o primeiro trimestre que a

empresa divulgou as vendas das lojas Life, de R$ 12 milhões no trimestre, com apenas 11 lojas com pelo menos

1 ano de operação. Olhando para a rentabilidade, a Mg. EBITDA caiu 0,7p.p. A/A, uma vez que o impacto na

margem bruta foi parcialmente compensado pela alavancagem operacional, mesmo frente a maiores

investimentos em despesas gerais e administrativas. O lucro líquido acima das nossas expectativas é explicado

pelo menor nível de impostos pagos, enquanto a empresa teve um crédito fiscal não recorrente de R$ 19

milhões no trimestre. Por fim, a companhia deu indicações positivas para o 4T21, com as vendas de outubro

crescendo 16% A/A e +34% vs. 2019. Mantemos nossa recomendação de Compra e preço-alvo de R$ 37,0/ação.

/ Consumo Discricionário

Vivara: Forte desempenho de crescimento no 3T e indicação de continuidade para o 4T Análise do 3T21

R$mi

3T21a 3T21e A/E 3T20a A/A 2T21a T/T

Consolidado

Receita Líquida 337,2 303,5 11,1% 242,6 39,0% 362,0 -6,8%

Lucro Bruto 228,4 205,8 11,0% 169,3 34,9% 246,2 -7,2%

Mg bruta 67,7% 67,8% -0,1 p.p. 69,8% -2 p.p. 68,0% -0,2 p.p.

EBITDA Ajustado 
(ex-IFRS)

66,7 62,0 7,6% 49,6 34,5% 88,6 -24,7%

Mg EBITDA 
Ajustado

19,8% 20,4% -0,6 p.p. 20,4% -0,7 p.p. 24,5% -4,1 p.p.

Lucro Líquido¹ 67,4 49,7 35,5% 36,1 86,4% 81,7 -17,5%

Operacional

Vendas mesmas
lojas

28,9% 18,1% 10,8 p.p. -3,9% n.m. 160,4% -142,3 p.p.

¹Exclui o efeito positivo líquido de R$ 19mi dos créditos fiscais reconhecidos no trimestre da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
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11Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Saindo da pandemia; Demanda reprimida começando a aparecer
Empresas de alta renda seguem reportando sólidos resultados

A C&A reportou resultados com uma melhora sequencial, acima de nossas estimativas principalmente pelo maior

crescimento de vendas. A dinâmica de receita foi o destaque do resultado, com vendas líquidas crescendo 25%

A/A ou 8% vs. 3T19 - o primeiro trimestre que a companhia superou vendas de 2019 desde a pandemia. A

melhora foi impulsionada pela categoria de vestuário, que cresceu 11% em comparação com 2019, enquanto a

categoria de fashiontronics caiu 5%. Com relação à rentabilidade, a margem bruta foi pressionada pelo aumento

da competição e de custos em fashiontronics, embora compensada por uma maior participação de vestuário

associada a uma menor pressão de rentabilidade da categoria no trimestre (-0,9p.p. vs. 3T19 vs. -1,8p.p. no 2T).

Por fim, as despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram com a normalização da operação das

lojas, enquanto o lucro líquido foi beneficiado por um crédito tributário não recorrente de R$ 298 milhões. A

empresa mencionou que está otimista com o quarto trimestre, embora não tenha mostrado nenhum número

preliminares. Mantemos nossa recomendação Neutra com preço-alvo de R$ 8,5/ação.

/ Consumo Discricionário

C&A: resultados estão se recuperando, mas ainda longe da competição Análise do 3T21

R$mi

¹Exclui o efeito positivo líquido de R$ 298mi de créditos fiscais reconhecidos no trimestre.

3T21a 3T21e A/P 3T20a A/A 2T21a T/T

Consolidado

Receita Líquida 1.339 1.172 14,3% 1.067 25,5% 1.176 13,9%

Lucro Bruto 599 534 12,1% 455 31,7% 548 9,3%

Mg bruta 44,7% 45,6% -0,8 p.p. 42,6% 2,1 p.p. 46,7% -1,1 p.p.

EBITDA Ajustado (ex-IFRS) (13) (26) -48,9% (26) -48,6% 1 n.m.

Mg EBITDA Ajustado -1,0% -2,2% 1,2 p.p. -2,4% n.m. 0,1% n.m.

Lucro Líquido¹ (54) (59) -7,7% (20) 171,8% 78 n.m.

Métricas operacionais

Vendas mesmas lojas 21,0% 7,3% 13,7 p.p. -13,9% n.m. 303,9% n.m.
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12Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Saindo da pandemia; Demanda reprimida começando a aparecer
Empresas de alta renda seguem reportando sólidos resultados

A Lojas Renner reportou resultados sólidos do 3T21, porém em linha com nossas estimativas. A companhia

reportou resultados com uma dinâmica semelhante à C&A, com contínuo crescimento de receita, fluxo em lojas

gradualmente acelerando e a conversão/número de itens/sacola foi maior. Como resultado, as vendas líquidas

do varejo cresceram 43,5% A/A (ou +23% vs. 3T19). Sobre a rentabilidade, a margem bruta apresentou redução

da pressão em relação a 2019 (-1p.p.) com ativações promocionais em níveis baixos, compensando

parcialmente os maiores custos com fretes, matérias-primas e depreciação do BRL. No entanto, a pressão de

margem EBITDA foi mantida devido aos investimentos na construção de seu ecossistema. Quanto à Realize, os

resultados continuam mostrando recuperação, enquanto a inadimplência está nos menores níveis históricos.

Por fim, o lucro líquido maior que nossas estimativas é explicado pelo maior nível de receitas financeiras, além

de a empresa ter apresentado uma geração de caixa de R$ 509 milhões. A empresa também sinalizou que está

otimista em relação ao 4T21, com forte desempenho desde o dia das crianças (+35% vs. 3T19). Mantemos

nossa recomendação de compra e preço-alvo de R$ 43,0/ação.

/ Consumo Discricionário

Lojas Renner: recuperação forte frente à reabertura e iniciativas internas de ganhos de eficiência Análise do 3T21

R$mi

¹Exclui o efeito positivo líquido de R$ 298mi de créditos fiscais reconhecidos no trimestre.

3T21a 3T21e A/P 3T20a A/A 2T21a T/T

Receita Líquida 2.626 2.558 2,7% 1.790 46,7% 2.489 5,5%

Lucro Bruto 1.515 1.470 3,1% 921 64,6% 1.469 3,2%

Mg bruta 57,7% 57,5% 0,2 p.p. 51,4% 6,3 p.p. 59,0% -1,3 p.p.

EBITDA Ajustado (ex-IFRS) 278 277 0,3% (38) n.m. 330 -15,8%

Mg EBITDA Ajustado 10,6% 10,8% -0,2 p.p. -2,1% n.m. 13,3% -2,7 p.p.

Lucro Líquido 172 136 26,7% (83) n.m. 193 -10,9%

Vendas mesmas lojas 39,5% 22,9% 16,6 p.p. -17,2% n.m. 308,6% n.m.
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13Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Saindo da pandemia; Demanda reprimida começando a aparecer
Empresas de alta renda seguem reportando sólidos resultados

O Grupo Soma (ex-Hering) reportou fortes resultados no terceiro trimestre, superando nossas estimativas de

EBITDA e lucro líquido em 20%. O desempenho da receita foi forte, crescendo 96% A/A (orgânico +80% ou +43%

vs. 3T19) devido à recuperação das lojas físicas, sólido crescimento online e coleção bem recebida no atacado.

Olhando para as marcas, Farm Global e NV continuaram se destacando, enquanto a Animale está mostrando

sinais de recuperação (+10% vs. 3T19). A companhia espera que esse desempenho continue, com a Farm Global

lançando um site dedicado para a Europa no 1T22, as lojas da NV com vendas acima de R$ 2 milhões no

primeiro mês de operação e desempenho forte do showroom. Quanto à lucratividade, a margem bruta caiu

2,7p.p. A/A, uma vez que as vendas no atacado foram adiadas para o quarto trimestre do ano passado,

beneficiando as margens do 3T20. No entanto, isso foi compensado pela alavancagem operacional. Olhando

para frente, a empresa destaca que está otimista com o 4T21 e 2022 devido ao desempenho da coleção no

atacado, enquanto espera repassar a pressão de custos para preços, protegendo assim a rentabilidade. Por fim,

a Hering apresentou crescimento maior (SSS +16% e orgânico +8% vs. 3T19), impulsionado principalmente pelo

desempenho das mega lojas, embora estejam vendo indicações positivas para o 4T21 do canal multimarcas e

de franquias. Além disso, a empresa está trabalhando na estabilização da sua cadeia produtiva, que deve ter

avanços até o fim do ano. Mantemos nossa recomendação de Compra e preço-alvo de R$ 22/ação.

/ Consumo Discricionário

Grupo Soma: resultados proforma vieram fortes (ex-Hering); Já trabalhando em Hering Análise do 3T21: Soma (Ex-Hering)

R$mi

3T21a 3T21e A/P 3T20a A/A 2T21a T/T

Pro-Forma (Ex-Hering)

Receita Líquida 560 542 3,5% 286 95,9% 507 10,6%

Lucro Bruto 376 362 3,8% 200 88,5% 362 3,8%

Mg bruta 67,1% 66,9% 0,2 p.p. 69,8% -2,7 p.p. 71,5% -4,6 p.p.

EBITDA Ajustado 113 94 19,7% 18 516,4% 101 12,2%

Mg EBITDA Ajustado 20,1% 17,4% 2,7 p.p. 6,4% 13,7 p.p. 19,8% -2,4 p.p.

Lucro Líquido 78 65 19,3% 22 256,0% 71 9,7%
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14Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Saindo da pandemia; Demanda reprimida começando a aparecer
Empresas de alta renda seguem reportando sólidos resultados

A Natura reportou resultados fracos no 3T21 frente à desafios de faturamento e dinâmica de margens. As vendas

líquidas consolidadas (excluindo o efeito do incidente cibernético no 3T20) caíram -4% A/A, principalmente pela

forte base de comparações e o ambiente macro desafiador. No entanto, o destaque negativo foi a lucratividade,

com as sinergias de Avon sendo ofuscadas por pressões de custo/câmbio e menor diluição de SG&A. O lucro

líquido veio acima das nossas estimativas, explicado por menores despesas financeiras, dado que a empresa

fixou o câmbio do trimestre (hedge cambial), enquanto o consumo de caixa atingiu R$ 673 milhões por causa de

compras de estoques e maiores investimentos. Por fim, do lado operacional, notamos que a satisfação das

consultoras/representantes está em níveis recordes, embora a produtividade da Natura Brasil tenha tido um

forte impacto (-21,7%), enquanto a base de representantes da Avon continua diminuindo com a implantação do

novo modelo comercial. No entanto, a empresa espera que o modelo se estabilize no curto prazo enquanto as

sinergias permanecem no caminho certo, com 40% sendo capturados até o fim de 2021.

/ Consumo Discricionário

Natura & Co.: Macro desafiador pesa no resultado; Guidance postergado e anúncio de recompra de ações Análise do 3T21

R$mi

Guidance de margens é adiado; Recompra de ações é anunciada. Diante da dinâmica desafiadora observada tanto na receita quanto na lucratividade, a Natura&Co. adiou a expectativa de atingir 14%-16% de

margem EBITDA para 2024 (vs. 2023 inicialmente). No entanto, o restante do guidance permaneceu inalterado: receita líquida de R$ 47-49bi e um ND/EBITDA abaixo de 1x no fim de 2023e. A empresa também

anunciou que está analisando uma possível migração de suas ações para a NYSE (com uma listagem de BDRs aqui no Brasil), assim como um programa de recompra de ações de 37,5 milhões (~R$ 1,5

bilhão) (~4% do free-float). Embora tenhamos visto o adiamento do guidance de margem como negativo, entendemos que é muito explicado por fatores exógenos, e vemos como positivo o fato de que foi

apenas adiado (ao invés de revisado para baixo ou cancelado). Embora a dinâmica de resultados de curto prazo deva permanecer desafiadora, continuamos otimistas com a recuperação da Avon. Mantemos

nossa recomendação de compra e preço-alvo de R$ 63,0/ação.

3T21a 3T21e A/E 3T20 A/A 2T21 T/T

Receita Líquida 9.549 10.599 -9,9% 9.966 -4,2% 9.517 0,3%

Lucro bruto 6.236 6.792 -8,2% 6.724 -7,3% 6.201 0,6%

Margem bruta 65,3% 64,1% 120 bps 64,5% 80 bps 65,2% 20 bps

EBITDA Aj. 819 800 2,4% 1.457 -43,8% 811 1,0%

Margem EBITDA Aj. 8,6% 7,5% 100 bps 14,6% -600 bps 8,5% 10 bps

Lucro líquido Aj. 270 (450) n.m 378 -28,6% 232 16,1%
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15Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Saindo da pandemia; Demanda reprimida começando a aparecer
Empresas de alta renda seguem reportando sólidos resultados

A Multilaser reportou fortes resultados do 3T21, superando nossas estimativas de maneira geral. A empresa

apresentou um forte crescimento da receitas de +49% A/A, mesmo diante da forte base de comparação, uma

vez que a empresa se beneficiou do trade down dos consumidores, do sólido desempenho das categorias

lançadas recentemente e da forte demanda do governo por dispositivos móveis. Além disso, a empresa

anunciou a entrada em uma nova categoria de ventiladores, que serão produzidos 100% localmente. Os fretes

mais caros, a inflação de componentes, depreciação do real e mix de produtos (dispositivos móveis em 46% das

vendas) levaram a margem bruta a cair 3,5p.p A/A, enquanto a diluição das despesas de vendas, gerais e

administrativas compensou parcialmente a margem EBITDA (-2,9p.p A/A). O lucro líquido atingiu R$ 226mi

(+58% vs. XPe), enquanto a empresa registrou uma queima de caixa de R$220mi devido ao aumento do estoque.

Por fim, a Multilaser destacou que está bem posicionada para enfrentar a concorrência devido aos sólidos níveis

de estoque, bem como ao aumento da competitividade em relação aos produtos importados, devido a um real

mais depreciado e fretes marítimos mais caros. Mantemos nossa recomendação de compra e preço-alvo de

R$15.0/ação.

/ Consumo Discricionário

Multilaser: Continua crescendo mesmo com base forte; Margem líquida em nível recorde Análise do 3T21

R$mi

3T21a 3T21e A/P 3T20a A/A 2T21a T/T

Receita Líquida 1.391 1.292 7,6% 932 49,3% 1.238 12,4%

Lucro bruto 478 424 12,6% 353 35,4% 397 20,4%

Margem bruta 34,3% 32,8% 150 bps 37,8% -3,5 p.p. 32,1% 2,3 p.p.

EBITDA 241 218 10,4% 189 27,9% 186 29,3%

Margem EBITDA 17,3% 16,9% 40 bps 20,2% -2,9 p.p. 15,1% +2,3 p.p.

Lucro líquido 226 143 58,2% 196 15,2% 202 11,5%
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Varejo Alimentar

17Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Atacarejo mostra resiliência frente ao macro desafiador

/ Varejo Alimentar

3T21a 3T21e A/E 3T20a A/A 2T21a T/T

Consolidado

Receita Líquida 10.710 10.533 1,7% 9.226 16,1% 10.049 6,6%

Lucro Bruto 1.792 1.759 1,9% 1.531 17,0% 1.722 4,1%

Mg bruta 16,7% 16,7% 0,0% 16,6% 0,1% 17,1% -0,4%

EBITDA Ajustado 838 811 3,3% 696 20,4% 736 13,9%

Mg EBITDA Ajus. 7,8% 7,7% 0,1% 7,5% 0,3% 7,3% 0,4%

Lucro Líquido¹ 351 327 7,4% 402 -12,7% 305 15,1%

Operacional

Vendas mesmas
lojas

4,5% 4,6% -0,1% 18,1% -13,6% 9,2% -4,6%

Assaí: Consistência frente a um cenário volátil; Assaí reporta resultados sólidos, de novo Análise do 3T21

R$mi

O Assaí reportou resultados sólidos, em linha com nossas estimativas (excluindo os efeitos de créditos fiscais não

recorrentes). A empresa entregou crescimento de receita consistente, impulsionado por sua expansão orgânica

e vendas mesmas lojas em + 4,5% A/A, enquanto as margens se mantiveram em níveis saudáveis, mesmo

apesar do macro mais difícil e da reabertura da economia, que acaba contribuindo com uma menor participação

de pessoas físicas (que possui margens mais altas). Quando comparamos com o Atacadão, o Assaí superou

seu crescimento de receita (cresc. anual médio de receita entre 3T19-21 de 24% vs. Atacadão com 22,5%) e deve

entregar margens mais altas, pois estimamos uma Mg. EBITDA de 7,1% para o Atacadão no 3T21 vs. ASAI em

7,8%. Por fim, esperamos uma manutenção de resultados sólidos pela frente, dada a retomada do canal B2B

(PJ), expansão orgânica e a continuidade da migração dos consumidores para o canal de Atacarejo, devido ao

ambiente de inflação alta. Mantemos nossa recomendação de compra e preço-alvo de R$ 23,0/ação.

¹Exclui o efeito positivo líquido de R$ 187mi dos créditos fiscais reconhecidos no trimestre.

Atacarejo se mostra resiliente frente à deterioração macro; Rentabilidade do GPA é impactada
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Análise do 3T21: Atacarejo mostra resiliência frente ao macro desafiador

/ Varejo Alimentar

3T21a 3T21e A/E 3T20a A/A 2T21a T/T

Consolidado

Receita Líquida 12.084 11.963 1,0% 12.064 0,2% 11.879 1,7%

Lucro Bruto 2.968 3.008 -1,3% 3.080 -3,6% 3.011 -1,4%

Mg bruta 24,6% 25,1% -0,6 p.p. 25,5% -1 p.p. 25,3% -0,8 p.p.

EBITDA Ajustado 794 833 -4,7% 944 -15,9% 922 -13,9%

Mg EBITDA 6,6% 7,0% -0,4 p.p. 7,8% -1,2 p.p. 7,8% -1,2 p.p.

Lucro Líquido (88) (61) 44,3% (63) 39,7% 30 -392,4%

GPA: Dinâmica do Online e Grupo Éxito são os destaques positivos Análise do 3T21

R$mi

GPA reportou resultados fracos, com um EBITDA ajustado 5% abaixo das nossas estimativas e um prejuízo líquido

de R$88 milhões. As vendas líquidas se mantiveram estáveis na comparação anual, principalmente devido a

base de comparação difícil no segmento não alimentar, enquanto que o desempenho online permaneceu sólido

(em +46% A/A com um GMV total de R$475 milhões). No entanto, a empresa sofreu um forte impacto em sua

margem bruta no Brasil (-2,5p.p. A/A) em decorrência de um cenário macro mais difícil, levando a menor

margem EBITDA Aj. desde 2018 na região (em 5,8%). O Grupo Éxito foi um destaque positivo devido ao forte

desempenho de vendas mesmas lojas (+15,7% A/A) com a melhoria do cenário macro aliada a uma sólida

rentabilidade (de 8,7%). Por fim, o EBITDA consolidado foi impactado negativamente por despesas de R$161

milhões relacionadas à reestruturação de lojas e ações judiciais, que se traduziram em um prejuízo líquido de

R$88 milhões (contra nossa estimativa de R$61 milhões). Mantemos nosso Neutro e preço alvo de R$ 35,0/ação.

Atacarejo se mostra resiliente frente à deterioração macro; Rentabilidade do GPA é impactada
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Análise do 3T21: Atacarejo mostra resiliência frente ao macro desafiador
Atacarejo se mostra resiliente frente à deterioração macro; Rentabilidade do GPA é impactada

O Carrefour Brasil publicou resultados mistos referentes ao 3T21. A empresa já havia divulgado sua prévia

operacional, com o Atacadão apresentando vendas sólidas, embora abaixo do Assaí, enquanto o varejo sofreu

com a base de comparação da categoria não alimentar, assim como o GPA. Em relação à rentabilidade, o

Atacadão surpreendeu positivamente, com a margem EBITDA apresentando uma recuperação significativa no

trimestre (+0,9p.p.), ficando em linha com a do Assaí. Além disso, a maturação das lojas do Makro vem

evoluindo bem e apresentando margem EBITDA de 7,7% em menos de um ano. No entanto, o varejo foi o ponto

fraco, com a pior margem EBITDA desde o 1T19 devido à busca por produtos mais baratos por parte dos

clientes, investimentos em seu programa de fidelidade e base de comparação da categoria não alimentar,

apesar de uma maior penetração da marca própria (18% das vendas de alimentos). Por fim, a empresa anunciou

um pagamento de dividendos/JCP de R$ 0,44/ação (ou de 2,5% de rendimento). Mantemos nossa

recomendação Neutra com preço-alvo de R$ 22,0/ação.

/ Varejo Alimentar

Carrefour Brasil: Atacadão é uma surpresa positiva, porém varejo permanece desafiador
Análise do 3T21

R$mi

3T21a 3T21e A/E 3T20a A/A 2T21a T/T

Consolidado

Receita Líquida 19.856 19.801 0,3% 18.218 9,0% 18.718 6,1%

Lucro Bruto 3.765 3.682 2,3% 3.438 9,5% 3.601 4,6%

Mg bruta 19,0% 18,6% 0,4 p.p. 18,9% 0,1 p.p. 19,2% -0,3 p.p.

EBITDA Ajustado 1.484 1.394 6,5% 1.339 10,8% 1.373 8,1%

Mg EBITDA 7,5% 7,0% 0,4 p.p. 7,3% 0,1 p.p. 7,3% 0,1 p.p.

Lucro Líquido 638 526 21,2% 687 -7,1% 566 12,8%
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Análise do 3T21: Atacarejo mostra resiliência frente ao macro desafiador
Atacarejo se mostra resiliente frente à deterioração macro; Rentabilidade do GPA é impactada

O Grupo Mateus reportou resultados fortes referentes ao 3T21, com vendas e EBITDA acima de nossas

estimativas. As vendas líquidas registraram um forte crescimento de 25,6% A/A, principalmente impulsionado

pela expansão orgânica, enquanto o índice de Vendas Mesmas Lojas se manteve estável, em +1,5% A/A, com o

varejo crescendo 4%, o canal do Atacarejo caindo 1% frente à forte base de comparação vs. 3T20 e o Eletro

contraindo -11% frente aos menores níveis de auxílio emergencial no período, enquanto a inflação acelerou.

Quanto à rentabilidade, a margem bruta apresentou crescimento T/T para 23,9%, embora o destaque tenha sido

a diluição do SG&A, levando a uma mg EBITDA de 8%, contra nossas estimativas de 7,1%. Por fim, o lucro líquido

veio em linha com as nossas estimativas devido a maiores despesas financeiras, enquanto a empresa teve um

consumo de caixa de R$ 674 milhões dada a maior necessidade de Capital de Giro, principalmente relacionadas

a compras de estoquea. A empresa também atualizou o plano de expansão, com 5 lojas em construção na nova

filial regional e 3 novos CDs. Mantemos nossa recomendação de Compra com preço-alvo de R$ 10,0/ação.

/ Varejo Alimentar

Grupo Mateus: Resultados fortes, acelerando o plano de expansão
Análise do 3T21

R$mi

3T21a 3T21e A/E 3T20a A/A 2T21a T/T

Receita Líquida 4.349 3.928 10,7% 3.463 25,6% 3.724 16,8%

Lucro Bruto 1.038 931 11,5% 838 23,9% 863 20,3%

Mg bruta 23,9% 23,7% 0,2 p.p. 24,2% -0,3 p.p. 23,2% 0,5 p.p.

EBITDA Ajustado 347 280 23,6% 325 6,8% 255 35,9%

Mg EBITDA 
Ajustado

8,0% 7,1% 0,8 p.p. 9,4% -1,4 p.p. 6,8% 0,3 p.p.

Lucro Líquido 213 212 0,5% 236 -9,4% 191 12,0%

Operacional

Vendas mesmas 
lojas

1,5% -0,3% 1,8 p.p. 23,7% -22,2 p.p. 1,8% -2,1 p.p.
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22Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Resultados resilientes em meio cenário macro desafiador

A Pague Menos reportou sólidos resultados do 3T21, acima de nossas expectativas. A receita bruta cresceu 7%

A/A, reflexo de uma sólida performance de vendas mesmas lojas (+7,1% e +6,6% para lojas maduras vs. XPe em

+6,3% e +5,7%, respectivamente), devido à maior penetração dos canais digitais (em 8,5% das vendas, +3,2p.p

A/A) e iniciativas internas como a redução da ruptura de estoques (-45% A/A). A rentabilidade se manteve em

níveis sólidos, com a margem bruta em 29,6%, devido às iniciativas internas e melhor mix (marcas próprias em

6,3% das vendas), o que compensou a maior penetração do digital, e a margem EBITDA ajustada em 7,9%,

estável A/A, apesar das despesas pré-operacionais (+25 novas lojas no 3T), investimentos em iniciativas

estratégicas e pressão inflacionária. Por fim, a conversão de clientes do Clinic Farma atingiu um nível recorde de

65%, com o gasto médio destes grupo permanecendo em ~3x o gasto dos clientes médios. Reiteramos nossa

recomendação de compra e preço-alvo para o fim de 2022 de R$15,0/ação.

/ Farmácias

Pague Menos: Entregando como prometido; Sólidos resultados, apesar do cenário macro desafiador Análise do 3T21

R$mi

3Q21a 3Q21e A/E 3Q20a A/A 2Q21a T/T

Consolidado

Receita Bruta 2.042 2.030 0,6% 1.902 7,4% 2.036 0,3%

Lucro Bruto 604,6 599 1,0% 543 11,2% 630 -4,1%

Margem Bruta 29,6% 29,5% 0,1 p.p 28,6% 1 p.p 31,0% -1,4 p.p

EBITDA Aj. 160 153 4,9% 150 7,2% 190 -15,5%

Margem EBITDA Aj. 7,9% 7,5% 0,3 p.p 7,9% 0 p.p 9,3% -1,5 p.p

Lucro Líquido 36 31 14,3% 40 -11,6% 69 -48,7%
Operacional

Vendas mesmas lojas - Maduras 6,6% 5,7% 0,9 p.p 9,8% -3,2 p.p 18,9% -12,3 p.p

Vendas mesmas lojas - Total 7,1% 6,3% 0,8 p.p 11,0% -3,9 p.p 19,7% -12,6 p.p

Forte performance frente a um cenário macro desafiador; RD reporta forte cresc. de vendas mesmas lojas enquanto a Pague Menos continua a se beneficiar de sua reestruturação
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23Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Resultados resilientes em meio cenário macro desafiador

A RD reportou resultados do 3T21 em linha com nossas estimativas, mas com um lucro líquido abaixo do

esperado. O principal destaque do resultado foi o crescimento de receita bruta, reflexo da forte performance de

vendas mesmas lojas (+17,9% e +12,3% para lojas maduras, acima do reportado pela Pague Menos, de 7,1%-

6,6%, respectivamente), que levou a ganhos de participação de mercado em todas as regiões do país. A margem

bruta se manteve estável A/A, mesmo com uma penetração do canal digital recorde (9,2% das vendas, +2,1p.p

A/A), enquanto a margem EBITDA veio em 6,8% (-0,5p.p A/A) devido aos investimentos da empresa nas

estratégias de plataforma de saúde e digitalização. No entanto, destacamos que a margem de contribuição se

manteve em um patamar sólido de 10% (estável A/A). Por fim, o lucro líquido abaixo do esperado foi impactado

por maiores despesas financeiras. Reiteramos nossa recomendação de Compra e preço-alvo de R$27,0/ação.

/ Farmácias

RD: Resultados sólidos; vendas mesmas lojas como o destaque Análise do 3T21

R$mi

Forte performance frente a um cenário macro desafiador; RD reporta forte cresc. de vendas mesmas lojas enquanto a Pague Menos continua a se beneficiar de sua reestruturação

3T21a 3T21e A/E 3T20a A/A 2T21a T/T

Consolidado

Receita Bruta 6.528 6.558 -0,5% 5.384 21,2% 6.245 4,5%

Lucro Bruto 1.815 1.810 0,3% 1.495 21,4% 1.797 1,0%

Margem Bruta 27,8% 27,6% 20 bps 27,8% 0 bps 28,8% -100 bps

EBITDA Aj. 446 453 -1,5% 397 12,3% 497 -10,2%

Margem EBITDA Aj. 6,8% 6,9% -10 bps 7,4% -50 bps 8,0% -110 bps

Lucro Líquido 173 185 -6,4% 175 -1,0% 266 -35,1%

Operacional

Vendas mesmas lojas -
Maduras 12,3% 10,2% 210 bps 1,4% 1090 bps 23,5% -1120 bps

Vendas mesmas lojas - Total 14,9% 14,7% 20 bps 6,8% 810 bps 26,2% -1130 bps
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24Fonte: XP Research.

Análise do 3T21: Resultados resilientes em meio cenário macro desafiador

d1000 reportou resultados mistos, com EBITDA 5.5% acima do nosso. A receita bruta cresceu 18% A/A devido a

recuperação do tráfego em lojas combinado à aceleração do plano de expansão da companhia. Os dois

destaques negativos foram i) a queda na margem bruta (-2,5p.p. A/A) por conta da nova estratégia de

precificação da companhia para se tornar mais competitiva em RX; e ii) queima de caixa em R$6mi, explicado

pela aceleração de abertura de lojas (+6 no trimestre). No entanto, a diluição das despesas de vendas nos

surpreendeu positivamente uma vez que esperávamos uma pressão devido às despesas pré-operacionais das

novas lojas. Mantemos Neutro e preço alvo de R$7,5/ação.

/ Farmácias

d1000: Acelerando a expansão; Nova estratégia de precificação impacta margens Análise do 3T21

R$mi

Forte performance frente a um cenário macro desafiador; RD reporta forte cresc. de vendas mesmas lojas enquanto a Pague Menos continua a se beneficiar de sua reestruturação

3T21a 3T21e A/E 3T20a A/A 2T21a T/T

Consolidado

Receita Bruta 311,0 315,3 -1,4% 263,2 18,1% 292,9 6,2%

Receita Líquida 274,8 295,8 -7,1% 246,3 11,6% 274,8 0,0%

Lucro Bruto 91,8 94 -2,3% 84 9,0% 94 -2,8%

Margem Bruta 29,5% 29,8% -30 bps 32,0% -250 bps 32,2% -270 bps

EBITDA Ajustado 23,5 22,3 5,5% 23,6 -0,3% 27,5 -14,5%

Margem EBITDA 7,6% 7,1% 50 bps 9,0% -140 bps 9,4% -180 bps

Lucro Líquido -1,5 -8,7 n.m 1,5 n.m -3,0 n.m
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Empresa Ticker Recomendação
Preço Atual
(R$/ação)

Preço Alvo
(R$/ação)

Potencial de 
Valorização

EV/GMV EV/Receita EV/EBITDA P/L

2021e 2022e 2021e 2022e 2021e 2022e 2021e 2022e

Ecommerce 0,6x 0,4x 1,6x 1,2x 14,7x 11,6x -10,1x 117,6x

Enjoei ENJU3 Neutro 4,0 7,0 75,9% 0,5x 0,3x 3,7x 2,9x n.m. n.m. n.m. n.m.

Magalu MGLU3 Neutro 11,2 18,0 61,4% 1,2x 1,0x 1,9x 1,5x 34,8x 23,6x n.m. n.m.

Mosaico MOSI3 n.a. 10,1 n.a. n.a. 0,1x 0,1x 2,4x 1,5x 12,1x 13,5x 21,7x 19,8x

Via VIIA3 Neutro 6,2 10,0 61,0% 0,3x 0,2x 0,4x 0,3x 6,1x 5,0x 71,5x n.m.

Americanas S.A. AMER3 Neutro 37,4 45,0 20,3% 0,8x 0,6x 1,2x 1,0x 10,3x 8,5x -66,7x 178,3x

Lojas Americanas LAME4 Neutro 6,6 8,0 21,4% 0,8x 0,6x 1,2x 1,0x 10,3x 8,5x -66,7x 178,3x

Consumo Discricionário n.a. n.a. 2,4x 1,9x 14,9x 10,2x 31,4x 22,8x

Arezzo & Co. ARZZ3 Compra 78,0 108,0 38,4% n.a. n.a. 3,0x 2,4x 19,6x 14,1x 42,4x 25,6x

Grupo Soma SOMA3 Compra 15,4 22,0 43,2% n.a. n.a. 4,0x 2,3x 23,6x 14,1x 36,7x 21,1x

C&A CEAB3 Neutro 7,7 8,5 10,1% n.a. n.a. 0,6x 0,6x 11,5x 4,8x n.m. 23,0x

Lojas Renner LREN3 Compra 32,2 43,0 33,4% n.a. n.a. 2,5x 2,1x 13,1x 10,0x 38,6x 25,8x

Vivara VIVA3 Compra 29,1 37,0 27,2% n.a. n.a. 4,7x 3,9x 18,5x 15,0x 31,0x 23,2x

Multilaser MLAS3 Compra 7,5 13,0 74,3% n.a. n.a. 0,9x 0,8x 5,2x 4,8x 8,2x 6,7x

Natura&Co. NTCO3 Compra 33,0 63,0 90,9% n.a. n.a. 1,2x 1,1x 13,0x 8,6x n.m. 34,5x

Supermercado n.a. n.a. 0,6x 0,5x 7,4x 5,9x 15,7x 13,4x

Assaí ASAI3 Compra 15,5 25,0 48,1% n.a. n.a. 0,6x 0,5x 8,2x 7,4x 17,6x 16,5x

Carrefour Brasil CRFB3 Neutro 17,4 24,0 26,8% n.a. n.a. 0,5x 0,5x 7,4x 6,1x 15,6x 12,1x

Grupo Mateus GMAT3 Compra 7,2 11,0 39,3% n.a. n.a. 0,9x 0,7x 11,6x 8,2x 17,9x 11,6x

GPA PCAR3 Neutro 23,5 38,0 49,1% n.a. n.a. 0,2x 0,2x 2,2x 1,9x 11,5x 13,4x

Farmácia n.a. n.a. 0,8x 0,7x 15,7x 13,6x 33,5x 24,1x

d1000 DMVF3 Neutro 5,4 7,5 38,6% n.a. n.a. 0,2x 0,2x n.m. 13,9x n.m. n.m.

Pague Menos PGMN3 Compra 9,3 15,0 61,3% n.a. n.a. 0,5x 0,5x 10,2x 9,1x 21,7x 15,0x

Raia Drogasil RADL3 Compra 22,9 27,0 18,0% n.a. n.a. 1,5x 1,3x 21,2x 17,9x 45,3x 33,1x
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Disclaimer
Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a 

tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de 

fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. 

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. 

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a 

modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. 

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser 

mencionado no relatório. O analista ou analistas responsáveis pelo elaboração deste relatório informam que possuem relação de parentesco com funcionários/gestores/diretores que atuam no emissor objeto deste relatório. Assim, o leitor deve ter ciência 

de tal informação e fazer sua própria análise e julgamento sobre eventual existência de conflito de interesses ou sobre a imparcialidade deste relatório”.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.  

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se 

registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como 

intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. 

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil 

de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. 

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade 

divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para 

qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio 

do telefone: 0800 722 3710. 

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br. 

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise 

Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário 

macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.  

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de 

renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos 

de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem 

afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de 

produto 

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por 

preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e 

retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.  

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 cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico 

podem afetar o desempenho do investimento. 

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
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