
Olhando para os principais temas do segmento. Destacando os principais temas que em nossa visão devem ser o foco dos investidores no segmento:

• Cenário macro: O elefante na sala. Enxergamos a deterioração macro, a alta das taxas de juros e a incerteza econômica como as principais razões por

trás da performance negativa do setor. De uma forma geral, continuamos a enxergar uma dinâmica desafiadora para 2022, com a combinação de i)

alta das taxas de juros e inflação; ii) baixo crescimento do PIB; e iii) incerteza política à medida que estamos em um ano de eleições.

• Procurando um possível ponto de virada. Apesar de reconhecermos que o cenário para as empresas de e-commerce deva permanecer desafiador no

curto prazo, analisamos possível alavancas que possam destravar a reavaliação das ações, como a acomodação das taxas de juros, a Copa do Mundo

e uma dinâmica de competição mais racional. Além disso, trazemos uma análise sobre como podemos pensar sobre o valuation do setor para

tentarmos compreender o que pode ser o piso das ações.

• Construção de um ecossistema: é o movimento correto? Analisamos os principais pilares de um ecossistema bem sucedido: i) O SuperApp e como

cada empresa está posicionada; ii) Fintail a junção de varejo e fintech; e iii) A disputa pela entrega mais rápida (e mais barata), com uma comparação

entre os principais players e seus pares globais.

• Ambiente competitivo: Entendendo o posicionamento de cada empresa. Analisamos onde cada empresa de nossa cobertura se encaixa além de

entender o tamanho da ameaça que Alibaba e Shopee podem ser. Vemos a Americanas focando em conveniência, Magalu na digitalização do varejo e

a Via em consumidores de baixa renda através do seu crediário, ao mesmo tempo em que se torna uma facilitadora para outros marketplaces.

• Fusões e aquisições (M&A) acabaram? Não esperamos que M&As desacelerem neste ano, uma vez que empresas como a Magalu e Americanas estão

bem capitalizadas. Entretanto, acreditamos que os possíveis alvos diferem, dependendo da estratégia e posicionamento de mercado de cada empresa.

Neste relatório, destacamos os principais temas que acreditamos que devem ser o foco dos investidores em 2022 para o segmento de e-commerce: (i) A

dinâmica macroeconômica e seu impacto no resultados; (ii) Procurando um possível ponto de virada e o piso do valuation do setor; (iii) Analisando os

três pilares da estratégia de ecossistema: super app, logística e fintail; (iv) O cenário competitivo e onde está o foco de cada empresa; e (v) Fusões e

aquisições. Nós seguimos cautelosos com o setor frente ao cenário macro desafiador, aumento de juros (tanto local como globalmente) e competição.

Fonte: XP Research.

Ainda não estamos lá; Continuamos cautelosos com o curto prazo desafiador
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Preço alvo
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(R$/ação)

Preço alvo
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(R$/ação)

E-commerce

Americanas AMER3 Neutro 40,0 45,0

Magazine Luiza MGLU3 Neutro 12,0 18,0

Via VIIA3 Neutro 7,0 10,0

Enjoei ENJU3 Neutro 5,0 7,0
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Cenário Macro: O elefante na sala

3Fonte: IBGE, FGV, Bloomberg, B3, XP Research.
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Macro como o principal fator para o segmento no curto prazo
E-commerce, segmento com pior desempenho em nossa cobertura em 2021 e no acumulado do ano. Nossa cobertura de e-commerce caiu, em média, -

69% em 2021 e -7% no acumulado do ano, o que, em nossa opinião, é explicado principalmente pela deterioração macro do país e pela incerteza

econômica. Os altos riscos políticos e fiscais, o crescente aumento da inflação e a elevação das taxas de juros aumentaram a percepção de risco do

Brasil e deterioraram a confiança dos consumidores, bem como as perspectivas de crescimento do PIB. No geral, continuamos a ver uma combinação

de fatores macro difícil em 2022 com:

1. Inflação e juros em alta: o IPCA deve permanecer elevado, comprometendo a renda disponível, o que, aliado ao aumento dos juros (esperado

encerrar o ano em 11,25%), deve prejudicar a demanda por bens duráveis. Na Figura 1, observamos que, historicamente, a categoria possui uma

forte correlação negativa com as taxas de juros (em ~-0,8) devido ao seu alto ticket médio e consequente necessidade de financiamento;

2. Sem crescimento do PIB: nosso time de Economia espera que o crescimento do PIB fique estável em 2022, com a demanda doméstica sendo o

principal entrave para o crescimento, já que as exportações devem permanecer sólidas devido a uma forte demanda externa e altos preços das

commodities. Entre os principais fatores que impactam o consumo local destacam-se a corrosão do poder de compra frente à alta de inflação;

retirada do auxílio emergencial (que é parcialmente compensado pelo programa Auxílio Brasil) e desaceleração das concessões de crédito, sendo

este último altamente correlacionado à demanda por bens duráveis.

3. Volatilidade política: a incerteza do cenário macro deve ser o principal desafio das variáveis macro (taxas de juros, câmbio, crescimento do PIB),

prejudicando a confiança do consumidor, e esperamos que ela permaneça alta pelo menos até termos mais visibilidade sobre as campanhas

presidenciais e o potencial resultado para 2023.

Figura 2: As projeções do PIB do Brasil para 2022 continuam 
sendo cortadas

Previsão do PIB Brasil 2022 (%) segundo consenso da Bloomberg

Figura 3: Enquanto as taxas de juros de longo prazo 
permanecem em níveis elevados

Taxas de CDI de longo prazo do Brasil (%)
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Figura 4: ...E a confiança do consumidor permanece no nível 
‘pessimista’

Índice de confiança do consumidor da FGV (escala 0-200)
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Figura 1: Uma categoria altamente correlacionada com as taxas 
de juros...

Vendas de móveis e eletrônicos vs. taxas de juros
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Procurando o Ponto de Virada

4Fonte: B3, IBGE, Visible Alpha, XP Research. *vendas nas semanas anteriores à Copa do Mundo de 2014.
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Possíveis gatilhos e/ou níveis de valuation que podem mudar o humor atual
O cenário macro parece estar precificado; procurando gatilhos. Olhando para as revisões de resultados do consenso, o cenário macro desafiador parece já

estar precificado, com as estimativas do EBITDA 2022-23 de MGLU e VIIA (players mais expostos à categoria de duráveis e, consequentemente, à

deterioração macro) tendo sido cortadas em mais de 25% vs. meados/2021. Embora reconhecermos que o cenário para os varejistas de e-commerce deva

permanecer desafiador no curto prazo, buscamos potenciais gatilhos que possibilitem uma reavaliação das ações:

• Acomodação das taxas de juros: Se observarmos uma acomodação das taxas de juros de longo prazo e, dessa forma, vermos um deslocamento para

baixo das curvas de juros, poderemos ver uma forte recuperação das ações do e-commerce devido ao seu perfil de crescimento e consequente maior

elasticidade aos deslocamentos do custo de capital. Como referência, estimamos que a cada 100bps de aumento no nosso custo de capital próprio (Ke),

nossos preços-alvo variem 15%, em média.

• Demanda da Copa do Mundo: O evento, que será realizado no 4º trimestre deste ano (vs. em Julho historicamente), desempenha um papel importante

para os varejistas de e-commerce, pois geralmente é um forte impulso para a demanda por TVs. Olhando para as duas Copas do Mundo anteriores como

referência, as vendas no varejo de eletrônicos cresceram +23% em 2018 (segundo a Eletros) e +50%* em 2014, mesmo com um ambiente macro difícil

naquele ano. Como resultado, vemos isso como um possível alavanca positiva para os resultados do 4T, embora notarmos que deve coincidir com a

Black Friday, que já é sazonalmente forte.

• Sinais de um ambiente competitivo mais racional: desde que players estrangeiros como Shopee, Alibaba e Shein começaram a acelerar seus planos de

expansão no Brasil, investimentos em aquisição de clientes e leads aumentaram fortemente, exigindo que os players locais aumentassem seus

investimentos em marketing e frete em detrimento das margens. Nesse sentido, as ações podem reagir positivamente se começarmos a ver sinais de

racionalização no mercado por meio de taxas de comissão e/ou margens mais altas.

Procurando o fundo. Embora não vermos a recente correção das ações com o aumento do custo de capital e a revisão para baixo dos lucros devido a um

macro mais desafiador como injustificada, procuramos o que pode ser o “piso” dos preços das ações das empresas. Concentramos nossa atenção em

MGLU3 e VIIA3, pois as vemos como as mais afetadas pelo cenário macro atual. No geral, vimos uma mudança na percepção dos investidores sobre

histórias de crescimento, agora priorizando crescimento e lucratividade e, portanto, olhando para um múltiplo Preço/Lucro normalizado em vez de EV/GMV.

Além disso, há um certo ceticismo em relação à evolução do mix de produtos, que por sua vez se traduz em olhar para os pares internacionais mais voltados

para bens duráveis (como Best Buy - BBY). Assim, realizamos uma análise de sensibilidade analisando quais premissas estão precificadas atualmente pelo

mercado. Assumindo uma margem líquida normalizada em linha com nossa estimativa de 2025e (de 5% para MGLU e 1% para VIIA) e um crescimento médio

anual (CAGR) de vendas líquidas em 2021-25e em linha com nossos números, estimamos que o mercado esteja avaliando ambas as empresas a um

múltiplo alvo de 17-18x P/L, o que se compara ao múltiplo histórico de ~15x de BBY ou ~11x atualmente.

Figura 5: Revisões do EBITDA do Consenso (#s atuais vs. 
Jul/21)
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Figura 6: Análise de sensibilidade da MGLU com margem 
líquida de 5% (R$/ação)

Figura 7: Análise de sensibilidade da VIIA com uma margem 
líquida de 1% (R$/ação)
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Construindo um Ecossistema: É o Movimento Certo?

5Fonte: ChinaKnoledge, Dados da Companhia, XP Research.

Recorrência e análise de dados são como a prioridade do ecommerce
Varejo, um setor em constante mudança: ecossistema, está na moda ou realidade? Nos últimos anos, o setor

de varejo foi reinventado várias vezes. Do cenário exclusivamente físico para uma combinação de canais

online e offline e, mais recentemente, para ser multicanal. No entanto, à medida que a tecnologia evolui e as

necessidades dos consumidores mudam, enfrentamos um novo capítulo: se tornar um ecossistema. Nesse

modelo, as empresas oferecem uma ampla gama de serviços interconectados, permitindo que consumidores

e sellers atendam a uma variedade de necessidades em uma única experiência. Como resultado, a empresa

cria um ciclo virtuoso de: (i) Melhorar o relacionamento com o cliente e sua recorrência de compra; (ii) Mais

dados, permitindo que as empresas entendam melhor os consumidores e ofereçam soluções de venda

cruzada mais adequadas; e (iii) Melhorar a equação de valor gerado pelo cliente vs. custo de aquisição,

conectando várias ofertas e monetizando-as, ao mesmo tempo em fideliza clientes e sellers na plataforma.

Aprendizados com a história do Alibaba. Para entender a relevância e o potencial do modelo de ecossistema,

analisamos os benchmarks asiáticos, onde o conceito nasceu. Usando o Alibaba como exemplo: a empresa

foi fundada em 1999 como um player de e-commerce puro, mas desde então expandiu-se para um comércio

cross-border (AliExpress, Tmall, Lazada), varejo físico (Sun Art, Intime, Hema), mídia & entretenimento

(Alibaba Pictures, Alibaba Sports, Alibaba Music), finanças (Alipay, Mybank), comércio de segunda mão (Idle

Fish), logística (Cainiao) e computação na nuvem, para citar alguns. Como resultado, a gigante chinesa

expandiu seu total mercado endereçável para uma receita global de US$27 trilhões, ao mesmo tempo em que

melhorou sua lucratividade.

Em nossa visão, o Magalu possui o ecossistema de varejo mais desenvolvido em nossa cobertura. Embora

reconheçamos que o e-commerce brasileiro ainda esteja muito atrás dos seus pares asiáticos, vemos o

Magalu como o ecossistema de varejo mais avançado do país. Com mais de 20 aquisições anunciadas nos

últimos 2 anos, a empresa expandiu seu mercado endereçável em: conteúdo & mídia (Jovem Nerd, Steal the

Look e Canal Tech), logística (GFL, SincLog, Plus Delivery, GrandChef), publicidade (InLoco) e outras

categorias de comércio (Kabum!, AiQFome, Netshoes e Estante Virtual). A estratégia da empresa agora é usar

a ampla gama de serviços, ofertas e categorias de produtos para alavancar a adoção do SuperApp e

digitalizar ainda mais os varejistas brasileiros.

Figura 8: Ecossistema da Magazine Luiza
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Consolidando várias ofertas. Como uma evolução natural e uma engrenagem central da estratégia do

Ecossistema, as empresas asiáticas desenvolveram o chamado “Super App”, que reúne uma ampla

gama de serviços e os oferece em um único aplicativo móvel, tornando a experiência de compra mais

fluida ao mesmo tempo em que impulsiona a recorrência dos consumidores.

Um ponto de atenção para os varejistas brasileiros. Dentro da nossa cobertura de e-commerce, a

empresa que está mais avançada nessa frente é o Magalu, que conta com mini apps de suas próprias

marcas (ex: Netshoes, Época Cosméticos) dentro de seu aplicativo e, recentemente, começou a pilotar

a integração de aplicativos de terceiros em seu aplicativo, e a Americanas, que focou seus esforços no

aplicativo Ame Digital, que se integra ao seu e-commerce e já oferece carteira digital, programa de

fidelidade, passeios de carro, aplicativos de namoro, entre outros. Já a Via, assim como a Americanas,

também está focando no app da sua fintech, banQi, que recentemente integrou alguns recursos de

ecommerce.

Mas fique de olho na concorrência, principalmente na Rappi. Reconhecemos que os varejistas têm uma

vantagem quando se trata de construir um ecossistema baseado em Super Apps, dada sua grande

base de clientes, acesso aos dados dos consumidores e contato próximo com fornecedores e sellers.

No entanto, destacamos a expansão dos Super Apps nativos digitais, como o Rappi, que começou

como uma plataforma de delivery de comida, mas agora conta com a gama mais ampla de serviços

(serviços de correio, reservas de viagens, live-commerce, carteira digital, crédito, plataforma de e-

commerce, etc.). Como referência, o Rappi tem ~6 milhões de usuários no Brasil e deve atingir US$1,5

bilhão em vendas em 2022, embora ainda limitado a grandes cidades – o aplicativo opera em 132

cidades, principalmente capitais e regiões metropolitanas. A startup colombiana pode ser uma

ameaça para os varejistas de e-commerce no longo prazo, pois acreditamos que o objetivo final do

Super Apps é o mesmo para todos: lutar pelo crescimento do GMV, tráfego orgânico e fidelização do

consumidor.

Construindo um Ecossistema: Super Apps

6Fonte: Exame, O Globo, Ticket.com.br, Company data, XP Research.

Uma parte central da estratégia do ecossistema
Figura 9: Comparando os recursos dos Super Apps brasileiros
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Construindo um Ecossistema: Mesclando Fintech e Varejo Em Um Só

7Fonte: Dados da Companhia, XP Research. * Valor de pagamentos transacionado

Um diferencial especialmente para quem tem como público-alvo as classes de baixa e média renda
Entendendo o que ter uma fintech interna traz para a mesa. Embora ter uma fintech traga complexidade e risco ao modelo de negócios dos varejistas, ela também traz vários outros benefícios, sendo os três principais: i)

maior recorrência de compra devido a mais pontos de contato com os clientes e maior disponibilidade de crédito aos consumidores, uma vez que os varejistas se beneficiam das receitas de juros sobre a venda dos

produtos em si, especialmente em um ambiente macro desafiador; ii) base de dados mais ampla para alimentar sua pontuação de crédito e mapeamento das preferências do consumidor; e iii) um ecossistema mais

robusto para sellers e clientes.

Crediário (Buy Now Pay Later) como o novo “finbuzz”, mas já um velho amigo dos brasileiros. O método de pagamento Buy Now Pay Later só foi popularizado recentemente no exterior impulsionado pela digitalização dos

consumidores e voltado principalmente para as gerações mais jovens. Embora isso possa parecer novo, na verdade é um método de pagamento oferecido por varejistas brasileiros em lojas físicas há algum tempo

(como o Crediário de 60 anos da Via) e que também foi digitalizado com a pandemia. Segundo a Via, 41% dos usuários do Carnê das Casas Bahia não têm crédito suficiente disponível por meio de cartões de crédito e

45% não teriam adquirido um produto se o Carnê das Casas Bahia não existisse.

Varejo e fintech estão cara a cara. Aproveitando a forte recorrência de uso de aplicativos e na tentativa de melhorar a jornada de compra dos consumidores, os bancos digitais e incumbentes passaram a oferecer seu

próprio marketplace dentro de suas plataformas, embora tenham geralmente terceirizado sua operação para varejistas: o Inter Shop (mercado do Banco Inter), por exemplo, é operado pela Via, registrando um GMV de R$

950 milhões no 3T21 (+151% A/A). No entanto, essa expansão não se limitou às fintechs, com os varejistas também integrando serviços financeiros em suas plataformas e vice-versa. A Via, por exemplo, lançou o banQi

shop em seu aplicativo banQi em 2021, com vendas chegando em R$72 milhões no 3T21.

Open Banking como um divisor de águas para os varejistas também. Em nossa opinião, o open banking também é um divisor de águas para os varejistas, pois i) aumenta a competitividade do mercado, beneficiando as

estratégia financeiras dos varejistas; ii) capacita os clientes a controlar seus dados financeiros e iii) potencializa o compartilhamento de dados, permitindo que as empresas desenvolvam novos serviços e produtos que

atendam às tendências do mercado. No caso dos varejistas, vemos dois principais benefícios: i) uma pontuação de crédito mais sólida, que pode aumentar a disponibilidade de crédito e/ou reduzir as taxas de

inadimplência; e ii) eles podem usar a análise de dados para fazer vendas cruzadas em seus negócios de varejo por meio de notificações personalizadas.

Afinal, uma opcionalidade, uma necessidade ou um diferencial? Vemos ter uma fintech como um diferencial para os varejistas que focam nas classes de baixa e média renda, pois essa é uma alavanca adicional a ser

usada para sustentar ou impulsionar o crescimento das vendas. No entanto, isso vem com um maior custo de complexidade e uma estrutura corporativa mais robusta para suportar a operação.

Adquirente Adquirida Ano

MELI Mango 2016

Carrefour ewally 2019

Americanas Bit Capital 2020

Americanas Parati 2020

Via banQi 2020

Magalu Hub Fintech 2021

Magalu Bit55 2021

Via Celer 2021

Americanas Nexoos 2021

Figura 10: Recentes M&As de fintech no varejo
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Figura 12: Número de contas digitais (em milhares)
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Figura 11: TPV* de Cartões de Crédito (R$ milhões – 3T21)



Construindo um Ecossistema: Batalhando pela entrega mais rápida (e mais barata)

8Fonte: McKinsey, XP Research.

Não é mais um diferencial, e sim uma necessidade
Um ponto central na conversão dos consumidores. Um dos principais fatores na decisão de compra online dos consumidores é o nível de serviço logístico. De acordo com a pesquisa da SAP com consumidores brasileiros

(2018), 70% dos entrevistados veem os altos custos de envio como o principal motivo para abandonar os carrinhos de compras, enquanto 36% mencionaram prazos de entrega mais longos como um obstáculo. Além disso, de

acordo com Shopify, o abandono de carrinhos gerou uma perda estimada de US$18 bilhões em vendas em 2020. Como esperado, as empresas têm lutado para oferecer subsídios de frete e maximizar o nível de serviço para

atrair e cativar novos clientes.

Entrega gratuita no mesmo dia como próximo passo. À medida que a penetração do e-commerce se expande no Brasil, acreditamos que as empresas, inevitavelmente, continuarão buscando oferecer opções de entrega mais

rápidas e baratas, possivelmente em detrimento de margens no curto prazo. Como mostrou uma pesquisa da McKinsey com consumidores globais, a entrega no mesmo dia está sendo fortemente demandada por certos

públicos-alvo, como consumidores jovens, urbanos e com restrição de tempo, levando grandes plataformas de e-commerce à impulsionar opções de entrega no mesmo dia para o mercado em massa (figura 13). O prazo médio

de entrega gratuita da Amazon, por exemplo, diminuiu de 9 dias em 2000 para abaixo de 1 em 2020. Portanto, acreditamos que os varejistas reinventarão ainda mais o papel de sua rede de lojas físicas, dinamizando novos

layouts, armazenando itens de terceiros (3P), integrando TI e estabelecendo parceiros logísticos.

Players apostam no fullfilment; Uma decisão de custo vs. eficiência. Os players locais começaram a oferecer serviços de fullfilment aos sellers devido à importância do tempo de entrega. Embora reconhecermos que ela melhora

os níveis de serviço, ela também é uma estratégia cara e, até agora, pouco monetizada. No final das contas, o importante é entregar eficiência, independentemente de como as empresas a alcançam. Até agora, a estratégia da

MELI, Americanas e Via é apostar em serviços de fullfilment, enquanto a Magalu conta com sua forte capilaridade lojas e uma estratégia de cross-docking através de seus lojas para otimizar custos e prazos de envio.

Figura 13: Promessas de entrega no mesmo dia das plataformas globais de ecommerce Figura 14: Capacidade logística dos players de e-commerce do Brasil
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Cenário Competitivo: Entendendo o Posicionamento de Cada Player

9Fonte: Dados da Companhia, Conversion e XP Research.

Descobrindo onde Shopee e Alibaba se encaixam

Figura 15: GMV Global do Shopee ($mi) Figura 16: Receita Bruta da Wish ($mi) Figura 17: Market share da Wish nos EUA
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Figura18: Top 10 ecommerce do BR 
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Crescendo rapidamente e se aproximando. As plataformas de e-commerce asiáticas têm obtido um ritmo impressionante de número de downloads de aplicativos desde o início de 2020, devido a fortes

investimentos em marketing. A Shopee, da Sea Ltd., por exemplo, foi o aplicativo de e-commerce mais baixado em 2021 no Brasil (mais de 100 milhões de downloads), enquanto estimamos que sua

participação de mercado esteja em torno de um dígito alto. Apesar de sua expansão acelerada no país e sua recente abertura a sellers locais, enxergamos desafios para os aplicativos asiáticos escalarem

suas operações e se tornarem uma ameaça mais relevante, uma vez que (i) eles focam em itens de cauda longa e sem marca, com o maior atrativo nos preços baixos devido à mão de obra barata da China e

pelo fato de grande parte destes produtos serem isentos de impostos de importação – algo que acreditamos que o governo brasileiro possa começar a prestar atenção; (ii) eles não contam com uma rede

local de logística e, com isso, têm dificuldade de escalar sua plataforma local; e (iii) a reputação das plataformas ainda não está bem estabelecida, não capturando compras de ticket médio mais elevado.

Mesmo assim, lembramos que as empresas possuem uma posição de caixa robusta (a Sea Ltd. Recentemente levantou US$4bi em um aumento de capital, enquanto o Alibaba tem US$74bi em caixa) e

podem desequilibrar aa rentabilidade do mercado no curto prazo, enquanto se aproximam dos competidores brasileiros (Figura 18).

Aprendizados do crescimento da Wish nos EUA. Analisamos a sólida expansão do Wish no EUA e encontramos semelhanças com o crescimento do Alibaba e Shopee no Brasil, o que em nossa visão acende

uma luz amarela para o médio-longo prazo para as plataformas locais. Assim como as empresas asiáticas, a Wish é focada em categorias ignoradas por empresas maiores (acessórios, pequenos utensílios,

fashion, etc.) e opera como um bazar online, com uma grande variedade de produtos baratos e sem marca, colocando o preço e sortimento acima dos tempos de entrega. A empresa tem atualmente 550mil

vendedores registrados, sendo a maioria da China, e conta com mais de 100 milhões de usuários mensais. Ao longo dos últimos 5 anos, as vendas da Wish cresceram ~6x, para US$2,5bi, alcançando uma

participação de mercado de 0,6% no e-commerce dos EUA (vs. 0,1% em 2014), tudo isso em detrimento da rentabilidade – a empresa ainda tem um EBITDA negativo, com o consenso esperando que ele se

torne positivo apenas em 2026 e despesas com vendas (como % da receita) em 43%.
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Porcentagem de inquiridos que não compraram 
online devido aos longos prazos de entrega (%)

O lugar da Americanas: Foco na Conveniência

10Fonte: McKinsey, Companhias e XP Research.

Alimentos e bebidas, a maior categoria do varejo brasileiro
Foco em conveniência e compras de supermercados. Acreditamos que a estratégia da Americanas no e-

commerce está se distanciando da batalha entre a Magalu e Via pela linha branca e equipamentos eletrônicos,

migrando para as categorias de supermercados e conveniência. A joint-venture da empresa com a Vibra (ex-BR

Distribuidora) para expandir as franquias da BR Mania pelo país e a aquisição do Hortifruti Natural da Terra (HNT)

em agosto, sinalizaram essa mudança estratégica.

Supermercados, de fato uma grande oportunidade... As compras de supermercados são a maior categoria do

varejo brasileiro, com receitas estimadas em R$250bi em 2020, representando 26% das vendas do varejo do país.

Para se ter uma escala, a categoria é 2x maior que o mercado de calçados e vestuário (R$100bi em receitas em

2020) e de eletroeletrônicos (R$108bi). O segmento é ainda mais promissor em termos de penetração digital, que

ainda é de 1%, bem abaixo de países desenvolvidos e mercados emergentes, como os EUA e a China (em ~5%),

ou até mesmo se comparada a outras categorias no Brasil (penetração online de eletrônicos de 24%).

... mas difícil de operar. Diferente de pequenos eletrônicos e smartphones, as compras de supermercados,

especialmente de alimentos frescos, exige uma gestão de estoque e de entrega muito mais complexa, dado que

os produtos exigem uma armazenagem especial e dificilmente podem ser entregues direto de um CD ou centro

de fullfilment. De acordo com uma pesquisa da McKinsey, 27% dos respondentes já deixaram de comprar

alimentos online devido aos longos tempos de entrega. Além disso, também acreditamos que existem desafios

relacionados à experiência do usuário, dado que a exigência dos consumidores para produtos selecionados varia

muito.

Conveniência, uma forte tendência no varejo. A demanda dos brasileiros por conveniência foi impulsionada pela

pandemia, apesar de ainda enxergarmos um grande espaço para o segmento se desenvolver no país, dado que a

grande parte das lojas de conveniência são pequenos supermercados, pequenas lojas em postos de gasolina ou

generalistas, com as Lojas Americanas. No México, a força do modelo de conveniência é evidenciado pela OXXO,

a 4ª maior varejista no país, com 4% de participação. Neste sentido, a AMER já está posicionada no segmento

através de suas lojas físicas, mas aumentou os investimentos nesta tendência através da: (i) joint venture com a

BR Mania para escalar as franquias de conveniência, principalmente em postos de gasolina; e (ii) expansão

através da bandeira “Americanas Express” e “Local”.

Figura 19: Segmentação do varejo no Brasil
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Ainda há muito espaço para aumentar a penetração digital no varejo brasileiro. Apesar da forte digitalização trazida pela pandemia, a maioria dos varejistas brasileiros ainda é offline, com o e-commerce respondendo

por 10-15% das vendas (vs. ~35% na China e ~20% nos EUA). Além disso, segundo o Empresómetro (2019), existem cerca de 5 milhões de varejistas no Brasil, o que se compara com os ~100 mil sellers do Magalu.

Com isso, o foco da empresa é ajudar esses varejistas a alavancar seus negócios no canal online, além de oferecer uma vasta gama de serviços complementares (por exemplo, publicidade, crédito, maquininhas, etc).

Alavancando a logística com sua rede de lojas. O Magalu está reinventando o papel de suas lojas físicas, com 190 lojas entregando produtos 1P em até 1 hora e 590 servindo como pontos de coleta para itens 3P.

Neste sentido, a empresa pretende adaptar todas as lojas para funcionarem como 'Agências Magalu', onde sellers e compradores poderão coletar e entregar itens para serem enviados - hoje já existem cerca de 350

lojas operando nesse modelo. Além disso, o Magalu também conta com uma rede de hunters e farmers para atrair novos sellers para a plataforma, em todas as cidades em que possui uma loja. Em 2021, o slogan da

empresa foi #piscouchegou, com seu aumento de capital de ~R$4bi (Jul/21) tendo parte dos recursos destinados à logística, ou seja, novos CDs e pontos logísticos, bem como automação. Embora a empresa não

tenha planos para operar um serviço de fullfilment no curto prazo dado seu foco na estratégia de uso das lojas como agências, acreditamos que ela possa disponibilizar este recurso em algum momento, mas

disponibilizando-o apenas para vendedores/produtos que o façam lucrativo.

Mais serviços à vista. Como um toque final para alavancar a digitalização do varejo, a Magalu oferecerá uma série de serviços e benefícios a sua base de vendedores, através de uma iniciativa chamada Magalu as a

Service (Magalu como um serviço). Uma vez cadastrados, os sellers poderão ter acesso a serviços financeiros (maquininhas inteligentes, contas digitais, antecipação de recebíveis) e softwares, como o sistema de

PDV da Stoq, o ERP da GrandChef para restaurantes, a plataforma VIP Commerce para varejistas alimentares e o Magalu Ads, um agência de marketing proprietária. Em resumo, enxergamos a estratégia do Magalu

para digitalizar os varejistas brasileiros como a principal estratégia orgânica da empresa para garantir seu crescimento futuro de GMV, apostando na expansão de sortimento, e no SuperApp como ponto central entre

sellers e compradores.

O lugar do Magalu: Digitalizando o Varejo Brasileiro

11Fonte: Empresómetro, Magazine Luiza, XP Research.

Logística como a próxima fronteira

Figura 22: Mercado endereçável do Magalu
Figura 23: Composição dos varejistas brasileiros pelas 6 
principais categorias (em 000 # de sellers) Figure 24: ERP da Stoq e Maquininhas do Magalu
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O lugar da Via: Foco em um segmento ignorado e em se tornar a Via do varejo

12Fonte: XP Research. *Classe C (4-10 salários mínimos), Classe D (2-4) e Classe E (até 2).

Crescimento em um público desbancarizado de baixa renda e em uma estratégia mar aberto

Figura 25: Base de Clientes da Via por renda mensal (R$/mês) Figura 26: Carteira de Crédito Ativa do Crediário (R$ milhões) Figura 27: Crediário digital do banQi

2%

57%
24%

17%

Below R$1.000

R$1.000-2.000

R$2.000-3.000

Above R$3.000

3.549 
3.115 

3.539 

4.488 4.611 4.737 4.861 

1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21

/ e-commerce

Abaixo de R$1000

Acima de R$3000

1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Consumidores das classes C/D/E dominam o e-commerce. Com o avanço dos canais digitais, sua penetração entre o público de baixa renda também se expande. De acordo com uma pesquisa de 2018 do E-

Bit, indivíduos das classes C/D/E representam ~82% dos consumidores online. Entretanto, com a deterioração do cenário macro, as classes de rendas mais baixas tendem a sofrer mais, uma vez que as altas

taxas de juros tendem a diminuir seu apetite a financiamentos. Ainda assim, enxergamos um grande potencial a ser capturado destes clientes, através da oferta de crédito e outras soluções financeiras, dado

que grande parte deste público ainda é desbancarizado. De acordo com o Instituto Locomotiva, 21% da população brasileira (34mi de pessoas) não possui ou pouco usa uma conta bancária, sendo

principalmente das classes D/E, enquanto quase 60% das compras online ainda são pagas com cartão.

BanQi, CDC e Rede Celer darão suporte a esse público de baixa renda. Uma vez que 83% da base de clientes da Via pertence às classes D/E, a estratégia da empresa consiste em alavancar seu negócio

principal de varejo e e-commerce através da oferta de três principais soluções financeiras, permitindo que estes consumidores possam comprar online: (i) BanQi, uma conta digital gratuita que oferece

empréstimos, cartão de crédito, um marketplace e pagamentos do crediário; (ii) Crediário digital, que utiliza modelos proprietários de crédito; e (iii) Rede Celer, uma fintech que pode expandir a oferta de credito

da empresa à vendedores e consumidores. De acordo com uma análise interna da Via, 44% dos consumidores que utilizaram o crediário não teriam realizado a compra sem ele.

Soluções mar aberto como um próximo passo. Para se tornar o canal de compras para o varejo brasileiro, os executivos da Via têm destacado que a companhia vai começar a oferecer soluções mar aberto

para vendedores, independentemente de qual plataforma de marketplace eles utilizem, começando com: (i) Serviço de fullfilment, que deve ser lançado no 1º semestre de 2022; e (ii) Crediário para sellers, ou

“Crediário as a Service”, permitindo que pequenos vendedores alavanquem suas vendas com a solução financeira da Via.

Atenção ao risco de inadimplência. Apesar de a Via possuir um sólido histórico de concessão de crédito, acreditamos que o monitoramento das taxas de inadimplência seja necessário, uma vez que a empresa

tem expandido sua oferta de credito para uma maior base de clientes, ao mesmo tempo que o cenário macro e o perfil de risco dos consumidores se deterioram.
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Dados de mercados atualizados; fundamentos de longo prazo permanecem. Apesar do curto prazo turbulento pela frente, diante da deterioração macro do país e de pressões técnicas relacionadas à menor

liquidez do papel, continuamos otimistas com os fundamentos de longo prazo do mercado de segunda mão. De acordo com o último relatório de mercado da thred-Up, o mercado de segunda mão do mundo

deverá atingir US$ 77 bilhões em receitas até 2025 (CAGR de 21% entre 21-25e), impulsionado principalmente pela maior penetração e aceitação desses produtos entre os consumidores. Além disso,

acreditamos que o Enjoei deva se beneficiar digitalização de moda no Brasil, já que atualmente o canal online responde por apenas 4% das vendas do segmento, vs. 21% nos EUA e 26% no Reino Unido.

Entrando no mercado de luxo com a Gringa. Dentro do mercado de revenda, vemos o luxo como um segmento atrativo. As características dos artigos de luxo como alta qualidade e preços elevados os tornam

altamente atrativos para revendedores; de acordo com um estudo da Deloitte, uma bolsa Hermes Birkin usada gerou a seus donos retornos anuais de 14% ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, o ENJU

anunciou a aquisição da Gringa em Dez/21, complementando seu sortimento de produtos e fortalecendo sua vertical gerenciada, que possui margens maiores. Acreditamos que a empresa continuará a

analisar potenciais alvos de M&A neste segmento, incluindo nomes como PegueiBode e Inffino.

Shein é um risco; atenção com competidores estrangeiros. Em termos de concorrência, o Enjoei é muito maior que seus concorrentes diretos no Brasil, com +140x mais tráfego que a TROC da ARZZ e +24x

que a Repassa, da LREN. Com isso, enxergamos alternativas nativas digitais de baixo custo, como a Shein, como um risco, embora os longos prazos de entrega, a logística reversa e falta da multicanalidade

serem desafios para sua expansão. Por fim, acreditamos que atenção com players estrangeiros é necessário, uma vez que a thredUp anunciou recentemente um investimento na Vopero, um marketplace

uruguaio de revenda roupas, que pretende expandir para o Brasil. No entanto, destacamos que o ENJU também pode ser visto como um possível alvo, já que o valor da empresa está em US$35-40mi.

Níveis de valuation ajustados para o novo normal. Com a inflação global impactando a economia global e com o início do aperto monetário dos Bancos Centrais, o nível de valuation de empresas como o Enjoei

e seus pares internacionais como a Poshmark a ThredUp se deteriorou significativamente. Enxergamos esse cenário como uma nova realidade e acreditamos que o valuation das empresas deva se estabilizar

nesses níveis à frente.

O lugar do Enjoei: Produtos usados

13Fonte: Reuters, ThredUp, XP Research.

Um curto prazo turbulento pela frente; A visão estrutural de longo prazo permanece

Figura 28: Mercado global de vestuário de segunda mão (US$ bilhões)
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Figura 29: Níveis de Valuation (EV/Receita estimada)
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M&A (fusões e aquisições): Elas acabaram?

14Fonte: XP Research.

Não exatamente; Mapeando os possíveis alvos
Uma alternativa para acelerar o crescimento e fortalecer o ecossistema. Uma vez que a Magalu e a Americanas possuem uma robusta posição de caixa, não esperamos que os movimentos de M&A

desacelerem em 2022. Entretanto, acreditamos que os possíveis alvos diferem entre as empresas e seu posicionamento de mercado:

▪ Magazine Luiza: O Magalu deve continuar a analisar empresas que complementem seu ecossistema em todos os campos (fintech, geração de conteúdo, software para sellers, publicidade, marketing digital,

logística) e até novas categorias de produtos, como vestuário, alimentos e produtos de cauda longa.

▪ Americanas: Enxergamos duas frentes principais na estratégia de M&A da Americanas: i) fortalecimento de seu ecossistema, com possíveis alvos sendo empresas focadas em serviços (fintech, logística,

publicidade), bem como categorias complementares; e ii) construção de sua vertical de franquias, através da aquisição de varejistas bem operadas que poderia ser aceleradas com o suporte dos serviços

financeiros, logísticos e de marketing da Americanas.

▪ Via: Acreditamos que a Via vá provavelmente focar em empresas menores (com pouco impacto na posição de caixa da companhia) e complementares, assim como a aquisição da CNT. Nesse sentido,

acreditamos que o foco será em áreas como logística, publicidade digital e sortimento de produtos.

▪ Enjoei: Acreditamos que o Enjoei pode mapear possíveis alvos ou ser visto como um. De um lado, a empresa pode adquirir marketplaces menores e nichados, como a Gringa. De outro, a depreciação do valor

de mercado da companhia (de ~R$610mi ou ~US$115mi) combinada com sua posição de caixa de (~R$410mi ou ~US$80mi no 3T21) tornam a empresa um alvo interessante para competidores

internacionais (como a americana Poshmark e a Uruguai Vopero), fundos de Private Equity ou até empresas listadas brasileiras que desejem explorar o mercado de produtos usados.

/ e-commerce

Figura 30: Mapeando os potenciais alvos de M&A para os players de e-commerce
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Nossa visão sobre as ações; Revisando estimativas
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Nossa visão sobre as ações

16Fonte: XP Research, Companhias.

Ainda não estamos lá; Continuamos cautelosos com o curto prazo desafiador
Macro é o direcionador. Embora o segmento tenha apresentado desempenho inferior ao Ibovespa e outros nomes do varejo, ainda vemos uma perspectiva turbulenta à frente, pois i) os bens duráveis são

altamente correlacionados às taxas de juros (conforme mostrado na página 3); ii) a renda disponível está apertada e diminuindo à medida que a inflação permanece elevada enquanto o PIB deve ficar estável

em 2022; iii) o cenário competitivo do e-commerce continua agressivo; e iv) apesar de acreditarmos que a maior parte do ciclo de aperto monetário do Brasil deve estar próximo do fim (+1p.p. até Nov/22), o

dos EUA está apenas começando e os nomes de e-commerce podem ser mais impactados por serem casos de crescimento. No entanto, notamos que as ações caíram significativamente e podem estar perto

do fundo, embora esperamos um melhor momento de resultados e maior visibilidade do cenário político brasileiro para ficarmos mais construtivo com o segmento.

Os ecossistemas. Como observado anteriormente, as empresas estão buscando diferentes nichos, provavelmente para desviar da concorrência, com o Magalu (Neutro) com foco na digitalização de varejistas

offline por meio de sua capilaridade e ampla gama de serviços, Via (Neutro) com foco em consumidores de baixa renda e pivotando uma plataforma aberta tanto em termos de serviços financeiros e logísticos

e Americanas (Neutro) visando conveniência e franquias. Vemos Magalu e Via como os mais expostos a bens duráveis e, portanto, os mais expostos à deterioração macro. Apesar disso, o MGLU possui uma

sólida posição de caixa enquanto a consolidação da KaBum!, a partir de Dez/21 deve ajudar nos resultados. No que se refere à Americanas, ainda esperamos ter mais visibilidade quanto à sua estratégia com

a operação de franquia, embora seu e-commerce e varejo físico sejam mais resilientes em tempos de crise devido ao seu menor ticket médio. Acreditamos que o principal gatilho para uma performance

positiva do segmento seja o macro, com o Magalu bem posicionado para capturar entrada de fluxo de estrangeiros e, ao mesmo tempo, oferecer a maior liquidez. Além disso, notamos que o posicionamento

no segmento está leve, com os níveis de short ainda em níveis altos para Magalu e Via, enquanto os da AMER caíram substancialmente.

O nichado e especializado. Continuamos cautelosos com a Enjoei (Neutro) devido a um ambiente de custo de aquisição ainda alto, renda disponível mais apertada e maior concorrência com o varejo físico.

Além disso, acreditamos que a empresa possa enfrentar alguma concorrência por parte dos asiáticos, com a SHEIN sendo uma potencial ameaça, devido ao seu ticket médio mais baixo (veja mais em nosso

relatório de o Ano de 2022 para o Consumidor Discricionário aqui). No entanto, acreditamos que a empresa possa ser vista como alvo de players estrangeiros (como a americana Poshmark e a uruguaia

Vopero), empresas de Private Equity ou mesmo empresas listadas que buscam expandir-se para o mercado brasileiro de segunda mão, já que atualmente são negociadas a uma avaliação atrativo (EV em US$

35-40mi).
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https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/o-ano-de-2022-mapeando-os-principais-temas-para-consumo-discricionario/


Americanas S.A. | Neutro; Preço alvo de R$40,0/ação

17Fonte: XP Research.

Focando em conveniência e alimentos, mas não sem concorrência

Performance vs. IBOV

/ e-commerce
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2020a 2021e 2022e 2023e

Demonstração de Resultado (R$mi) Atual Anterior % dif. Atual Anterior % dif. Atual Anterior % dif.

Receita Líquida 21.478 26.721 27.855 -4,1% 35.523 35.084 1,3% 43.176 40.830 5,7%

Lucro Bruto 7.041 8.160 8.578 -4,9% 10.493 11.052 -5,1% 12.645 13.066 -3,2%

Margem bruta 32,8% 30,5% 30,8% -30 bps 29,5% 31,5% -200 bps 29,3% 32,0% -270 bps

EBIT 1.348 928 703 32,0% 1.661 1.864 -10,9% 2.234 2.636 -15,3%

Margem EBIT 6,3% 3,5% 2,5% -787,0% 4,7% 5,3% -872,9% 5,2% 6,5% -265,6%
EBITDA Aj. 2.660 2.945 2.835 3,9% 3.716 4.017 -7,5% 4.581 5.094 -10,1%

Mg. EBITDA ajustada 12,4% 11,0% 10,2% 80 bps 10,5% 11,5% -100 bps 10,6% 12,5% -190 bps

Lucro Líquido 315 221 (445) -149,5% 121 167 -27,5% 1.042 1.043 -0,1%

Margem líquida 1,5% 0,8% -1,6% 240 bps 0,3% 0,5% -10 bps 2,4% 2,6% -10 bps

Balanço Patrimonial (R$mi)

Dívida Bruta 10.514 13.368 14.943 -10,5% 13.368 14.943 -10,5% 13.368 14.943 -10,5%

Caixa e Equivalentes 9.748 9.511 15.368 -38,1% 9.805 14.457 -32,2% 9.122 14.329 -36,3%

Dívida líquida / (Caixa) 767 3.857 (425) -1006,9% 3.563 486 633,5% 4.246 614 592,0%

Dívida Líquida / EBITDA 0,3x 1,3x -0,2x 1,5x 1,0x 0,1x 0,8x 0,9x 0,1x 0,8x

2022e 2023e

Métricas de Avaliação

EV/Receita 1,0x 0,8x

EV/GMV 0,5x 0,4x

EV/EBITDA 9,1x 7,5x

P/E n.m 29,0x

Americanas (AMER3) Neutro

Preço-alvo (R$/ação) 40,0

Preço de tela (R$/ação) 33,5

Potencial de Valorização (%) 19,5%

Valor das ações (R$ milhão) 30.237

# núm. de ações (mi) 903

Free Float (%) 70,8%

Valor médio de neg. (R$ mi) 4.9



Magazine Luiza | Neutro; Preço alvo de R$12,0/ação

18Fonte: XP Research.

Construindo seu ecossistema, mas é difícil escapar do macro

Performance vs. IBOV

/ e-commerce
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MGLU3 Ibovespa
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2020a 2021e 2022e 2023e

Demonstração de Resultado (R$mi) Atual Anterior % dif. Atual Anterior % dif. Atual Anterior % dif.

Receita Líquida 29.177 35.730 38.448 -7,1% 40.696 46.936 -13,3% 46.861 53.515 -12,4%

Lucro Bruto 7.520 8.766 9.723 -9,8% 10.117 12.147 -16,7% 12.258 14.000 -12,4%

Margem bruta 25,8% 24,5% 25,3% -80 bps 24,9% 25,9% -100 bps 26,2% 26,2% 0 bps

EBIT 705 812 1.085 -25,2% 726 1.508 -51,8% 1.764 2.218 -20,5%

Margem EBIT 2,4% 2,3% 2,8% 355,8% 1,8% 3,2% 390,0% 3,8% 4,1% 164,7%

EBITDA 1.527 1.777 2.056 -13,6% 2.339 2.975 -21,4% 3.221 3.635 -11,4%

Mg. EBITDA 5,2% 5,0% 5,3% -40 bps 5,7% 6,3% -60 bps 6,9% 6,8% 10 bps

Lucro Líquido 405 309 423 -26,9% 342 913 -62,5% 1.112 1.381 -19,4%

Margem líquida 1,4% 0,9% 1,1% -20 bps 0,8% 1,9% -110 bps 2,4% 2,6% -20 bps

Balanço Patrimonial (R$mi)

Dívida Bruta 1.687 6.352 2.332 172,4% 6.352 2.332 172,4% 6.352 2.332 172,4%

Caixa e Equivalentes 2.903 7.148 5.233 36,6% 7.062 6.579 7,3% 7.219 7.043 2,5%

Dívida líquida / (Caixa) (1.216) (796) (2.901) -72,6% (710) (4.247) -83,3% (867) (4.711) -81,6%

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

2022e 2023e

Métricas de Avaliação

EV/Receita 1,1x 0,9x

EV/GMV 0,6x 0,5x

EV/EBITDA 18,3x 13,2x

P/E 127,2x 39,1x

Magazine Luiza (MGLU3) Neutro

Preço-alvo (R$/ação) 12,0

Preço de tela (R$/ação) 6,5

Potencial de Valorização (%) 84,0%

Valor das ações (R$ milhão) 43.514

# núm. de ações (mi) 6.674

Free Float (%) 43,0%

Valor médio de neg. (R$ mi) 169



Via | Neutro; Preço alvo de R$7,0/ação

19Fonte: XP Research.

Uma exposição ainda alta aos bens duráveis; Esperando para ver a estratégia de plataforma aberta

Performance vs. IBOV

/ e-commerce
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Via (VIIA3) Neutro

Preço-alvo (R$/ação) 7,0

Preço de tela (R$/ação) 4,1

Potencial de Valorização (%) 69,1%

Valor das ações (R$ milhão) 6.617

# núm. de ações (mi) 1.598

Free Float (%) 72,5%

Valor médio de neg. (R$ mi) 38

2020a 2021e 2022e 2023e

Demonstração de Resultado (R$mi) Atual Anterior % dif. Atual Anterior % dif. Atual Anterior % dif.

Receita Líquida 28.881 30.970 31.694 -2,3% 34.884 35.441 -1,6% 41.195 41.022 0,4%

Lucro Bruto 8.627 9.497 9.717 -2,3% 10.553 10.809 -2,4% 12.359 12.512 -1,2%

Margem bruta 29,9% 30,7% 30,7% 0 bps 30,3% 30,5% -20 bps 30,0% 30,5% -50 bps

EBIT 1.027 449 855 -47,4% 1.377 1.461 -5,7% 1.706 1.886 -9,5%

Margem EBIT 3,6% 1,5% 2,7% 2076,5% 3,9% 4,1% 365,1% 4,1% 4,6% -2255,6%

EBITDA Ajustado 2.300 1.975 1.973 0,1% 2.473 2.481 -0,3% 2.878 3.015 -4,6%

Mg. EBITDA Ajustada 8,0% 6,4% 6,2% 20 bps 7,1% 7,0% 10 bps 7,0% 7,4% -40 bps

Lucro Líquido (241) (339) 139 n.m. (121) 57 n.m. 253 487 -48,0%

Margem líquida -0,8% -1,1% 0,4% -150 bps -0,3% 0,2% -50 bps 0,6% 1,2% -60 bps

Balanço Patrimonial (R$mi)

Dívida Bruta 4.449 5.146 5.460 -5,8% 5.146 5.460 -5,8% 5.146 5.460 -5,8%

Caixa e Equivalentes 2.984 1.567 3.268 -52,1% 3.229 3.013 7,2% 2.396 2.871 -16,5%

Dívida líquida / (Caixa) 1.465 3.579 2.192 63,3% 1.917 2.447 -21,7% 2.750 2.589 6,2%

Dívida Líquida / EBITDA 0,8x 2,8x 1,3x 1,5x 0,8x 1,1x (0,2x) 1,0x 0,9x 0,1x

2022e 2023e

Métricas de Avaliação

EV/Receita 0,2x 0,2x

EV/GMV 0,2x 0,2x

EV/EBITDA 3,5x 3,3x

P/E n.m 26,1x



Enjoei | Neutro; Preço alvo de R$5,0/ação

20Fonte: XP Research.

Um momento desafiador para histórias de crescimento expostas ao macro

Performance vs. IBOV

/ e-commerce
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Enjoei (ENJU3) Neutro

Preço-alvo (R$/ação) 7,0

Preço de tela (R$/ação) 3,1

Potencial de Valorização (%) 62,9%

Valor das ações (R$ milhão) 607

# núm. de ações (mi) 198

Free Float (%) 40,9%

Valor médio de neg. (R$ mi) 1

2020a 2021e 2022e 2023e

Demonstração de Resultado (R$mi) Atual Anterior % dif. Atual Anterior % dif. Atual Anterior % dif.

Receita Líquida 80 107 109 -1,4% 187 166 12,5% 266 240 10,5%

Lucro Bruto 28 28 28 1,9% 49 45 8,3% 74 67 10,5%

Margem bruta 35,4% 26,1% 25,3% 80 bps 26,0% 27,0% -100 bps 28,0% 28,0% 0 bps

EBIT (31) (125) (117) n.m (95) (66) n.m (63) (57) n.m

Margem EBIT n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m

EBITDA (24) (115) (107) n.m (75) (54) n.m (47) (43) n.m

Mg. EBITDA n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m

Lucro Líquido (32) (110) (106) n.m. (73) (57) n.m. (43) (50) n.m.

Margem líquida n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m n.m

Balanço Patrimonial (R$mi)

Dívida Bruta 0 0 3 n.m. 0 3 n.m. 0 3 n.m.

Caixa e Equivalentes 503 384 391 -1,9% 306 314 -2,4% 246 244 1,0%

Dívida líquida / (Caixa) (503) (384) (389) -1,2% (306) (311) -1,6% (246) (241) 2,2%

Dívida Líquida / EBITDA n.m n.m n.m n.m. n.m n.m n.m. n.m n.m n.m.

2022e 2023e

Métricas de Avaliação

EV/Receita 1,6x 1,4x

EV/GMV 0,2x 0,2x

EV/EBITDA n.m n.m

P/E n.m n.m



Valuation de Comparáveis
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Valuation de Comparáveis

22Fonte: XP Research.

/ e-commerce
Equity Research
8 de fevereiro de 2022

Empresas
Preço

Recomendação
Val. Ações Val. Méd. Neg. EV/Receita EV/EBITDA P/L CAGR Receita Mg. EBITDA

Atual ($ mi) ($ mi) 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2020-2023 2022e

BR & Latam
Magazine Luiza 6,5 Neutro 8.085 169 1,1x 0,9x 18,3x 13,2x 127,2x 39,1x 17% 7%
Via Varejo 4,1 Neutro 1.277 38 0,2x 0,2x 3,5x 3,3x -n.m. 26,1x 13% 8%
Americanas 33,5 Neutro 5.573 49 1,0x 0,8x 9,1x 7,5x 250,1x 29,0x 26% 10%
Enjoei 2,9 Neutro 108 1 1,6x 1,4x n.a. n.a. n.a. n.a. 49% n.a
Mercado Livre 1.035,3 N.C 52.242 855 5,6x 5,6x 58,9x 39,4x 115,8x 64,5x 47% 10%
Média BR & Latam 4,4x 4,4x 47,0x 31,7x 120,5x 55,7x 40% 9%

EUA
Amazon 3.152,8 N.C 1.604.280 13.811 2,9x 2,9x 19,0x 14,8x 63,4x 42,9x 19% 15%
eBay 59,3 N.C 37.116 410 2,9x 2,9x 7,6x 7,2x 13,1x 11,9x 4% 38%
Best Buy 96,8 N.C 23.294 301 0,4x 0,4x 5,3x 5,6x 9,7x 10,4x 6% 8%
Wayfair 142,6 N.C 14.905 331 1,0x 1,0x 26,7x 16,1x 82,0x 31,4x 8% 4%
ETSY 133,7 N.C 16.947 599 6,6x 6,6x 23,4x 18,6x 37,2x 27,8x 27% 28%
Qurate Retail 6,9 N.C 2.778 33 0,8x 0,8x 5,4x 5,2x 3,8x 3,3x 1% 14%
Overstock.com 49,5 N.C 2.131 91 0,5x 0,5x 10,0x 8,3x 18,2x 16,0x 10% 5%
Chewy 49,3 N.C 20.592 233 2,2x 2,2x 180,5x 122,6x N.A. N.A. 30% 1%
Carvana 150,3 N.C 25.972 663 1,8x 1,8x 129,0x 43,4x N.A. 179,1x 58% 1%
Shopify 876,0 N.C 110.026 2.593 16,9x 16,9x 123,9x 82,9x 134,5x 96,5x 42% 14%
ContextLogic 2,4 N.C 1.511 57 0,2x 0,2x N.A. N.A. N.A. N.A. -1% -6%
Groupon 23,0 N.C 679 61 0,5x 0,5x 3,1x 2,7x 9,4x 7,2x -9% 17%
Vroom 7,3 N.C 995 34 0,2x 0,2x N.A. N.A. N.A. N.A. 67% -7%
Média EUA 3,7x 3,7x 28,2x 20,2x 64,0x 46,1x 20% 15%

EUROPA
Farfetch 19,3 N.C 7.148 197 2,3x 2,3x 59,5x 27,2x N.A. 94,5x 30% 4%
Westwing Group 20,3 N.C 485 2 0,6x 0,6x 10,2x 7,0x 42,4x 20,3x 18% 6%
ASOS 2.056,0 N.C 2.780 20 0,5x 0,5x 7,7x 6,2x 23,8x 17,3x 16% 7%
Zalando 66,1 N.C 19.831 69 1,4x 1,4x 23,1x 18,2x 63,5x 46,5x 22% 6%
Allegro.eu 35,0 N.C 8.998 40 5,6x 5,6x 16,8x 14,1x 27,3x 22,4x 31% 33%
Ozon  20,3 N.C 4.385 17 1,0x 1,0x N.A. N.A. N.A. N.A. 63% -15%
Média Europa 2,3x 2,3x 24,3x 16,1x 36,5x 42,6x 29% 9%

ÁSIA
JD.Com 73,8 N.C 117.429 898 0,5x 0,5x 22,4x 15,0x 36,2x 24,4x 24% 2%
Newegg Commerce 6,5 N.C 2.404 3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Coupang 20,8 N.C 36.500 240 1,4x 1,4x N.A. 603,0x N.A. N.A. N.A. -3%
Alibaba 122,2 N.C 332.216 2.916 2,3x 2,3x 11,9x 10,1x 14,8x 13,3x 30% 19%
Suning.Com 3,6 N.C 5.313 17 0,3x 0,3x 24,2x 15,2x 104,5x 20,6x 1% 1%
Rakuten 978,0 N.C 13.428 75 0,3x 0,3x 4,3x 1,6x N.A. 63,3x 14% 6%
Pinduoduo 55,9 N.C 69.996 500 2,8x 2,8x 28,1x 14,4x 41,1x 25,1x 48% 10%
Média Ásia 1,8x 1,8x 15,1x 48,9x 21,8x 17,3x 28% 13%

Média Total 3,3x 3,3x 25,7x 26,9x 55,6x 39,8x 23% 14%



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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