
Sumário executivo

Linhas de negócio

▪ Walmart EUA - O Walmart EUA é o segmento dos Estados Unidos,

estando em 50 estados e em Puerto Rico. Este eixo é direcionado para

o comércio de produtos de consumo, atuando nas marcas “Walmart

Neighborhood Market”, no Walmart.com e em outros e-commerces. 

▪ Walmart Internacional - O Walmart Internacional é o segundo maior

segmento, operando em 26 países do total. Este eixo é dividido em três

categorias, sendo elas: varejo, atacadista e outros. As divisões incluem

supercentros, supermercados, hipermercados e e-commerce. 

▪ Sam's Club - O Sam's Club opera em 44 estados dos Estados Unidos

e em Puerto Rico. O segmento é um clube de compras apenas para

seus membros cadastrados do varejo, sendo um modelo de negócio de

itens limitados e de qualidade.

O Walmart é uma empresa multinacional estadunidense de lojas de

departamento, fundada em 1945. A companhia é a maior varejista dos

Estados Unidos e foi eleita a maior multinacional em 2010, possuindo

mais de 11 mil lojas e está estando em 26 países diferentes. Seu

modelo de negócio consiste em três seguimentos, sendo eles: Walmart 

U.S, Walmart Internacional e Sam’s Club. Entre eles, seu sistema

envolve supercentros, supermercados, hipermercados, sites de

comércio eletrônico, além de produtos de mercaria e eletrodomésticos.  

Adicionalmente, a varejista oferece serviços financeiros, como cartões

pré-pagos, transferências de dinheiro e pagamento de contas. Sua

subsidiária Sam's Club é voltada para o setor atacadista e alinhada

também ao varejo, realiza as vendas por assinaturas pagas anualmente

para pessoa física e jurídica. A companhia é de capital aberto e negocia

na Bolsa de Valores de Nova Iorque, com o ticker WMT e seu BDR no

Brasil é WALM34. O Walmart tem seu valor de mercado de US$ 397

bilhões e possui quase 20% de participação do setor, além de estar

ampliando suas vendas com sua rede online de negócios.
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Com o maior foco do Walmart no e-commerce, a empresa tende a
diversificar sua gama de produtos e expandir suas vendas para
outros canais digitais. O Walmart+ poderá acelerar as vendas
digitais da companhia, contribuir para um melhor mix de receitas
e para uma eventual expansão de margens. Entre os riscos, estão
os custos mais altos com o pagamento de salários e logística,
devido ao cenário atual de inflação mais alta e falta de mão de
obra, além da crise na cadeia de suprimentos que acaba levando a
escassez de inventário
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Faturamento por segmento (US$ milhões)
Produto 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Walmart EUA307.833  318.477  331.666  341.004  369.963  393.048  405.487  420.989  432.217  445.760  

crescimento a.a. 3,5% 4,1% 2,8% 8,5% 6,2% 3,2% 3,8% 2,7% 3,1%

Walmart Intl.116.119  118.068  120.824  120.130  121.360  100.740  103.803  109.426  107.539  110.947  

crescimento a.a. 1,7% 2,3% -0,6% 1,0% -17,0% 3,0% 5,4% -1,7% 3,2%

Sam's Club 57.365     59.216     57.839     58.792     63.910     72.967     75.516     77.804     81.654     84.265     

crescimento a.a. 3,2% -2,3% 1,6% 8,7% 14,2% 3,5% 3,0% 4,9% 3,2%

Total 485.873 500.343 514.405 523.964 559.151 571.463 588.851 610.344 630.688 648.665

Segundo a tabela acima, as linhas de receita do Walmart crescem de forma estável e constante. Isto é justificável devido

à forte consolidação e presença da companhia na América do Norte. Sua grande escala e estágio de maturidade acabam

contribuindo para um crescimento mais ameno. Outro ponto importante a ser ressaltado é a grande dependência que a

empresa possui dos EUA. Em contrapartida, com o maior foco no e-commerce, a empresa tende a diversificar sua gama

de produtos e expandir suas vendas por outros canais digitais. Além disso, o Walmart+ poderá trazer mais recorrência

nos lucros e fluxos de caixa futuros. 

Segmentação de receitas

FIGURA 1: % receitas por produto

A composição do faturamento atual da companhia é majoritariamente proveniente da marca Walmart nos EUA

(66,2%). O restante do faturamento vem do seu segmento internacional (21,7%) e do Sam's Club (11,4%).

 Walmart EUA 66%

 Walmart Intl. 22%

 Sam's Club 11%

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research
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Figura 3: % da receita
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Resultados (US$ milhões)

2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Faturamento 485.873 500.343 514.405 523.964 559.151 571.463 588.851 610.344 630.688 648.665

Crescimento a.a. 3,0% 2,8% 1,9% 6,7% 2,2% 3,0% 3,7% 3,3% 2,9%

EBITDA 32.679 33.043 32.635 32.394 33.700 37.016 38.373 39.240 42.046 43.939

Crescimento a.a. 1,1% -1,2% -0,7% 4,0% 9,8% 3,7% 2,3% 7,2% 4,5%

Lucro Líquido 13.643 9.862 6.670 14.881 13.510 14.266 18.456 19.764 20.627 21.527

Crescimento a.a. -27,7% -32,4% 123,1% -9,2% 5,6% 29,4% 7,1% 4,4% 4,4%

FIGURA 6: Evolução das linhas de resultado

Ao longo dos últimos 5 anos o Walmart apresentou um crescimento ameno de receitas, muito por conta da sua

escala, sendo a empresa uma das maiores varejistas dos EUA, e estágio de maturidade. O lucro líquido demonstrou

certa volatilidade, porém itens fora das operações tradicionais da companhia parecem ter exercido influência sobre

os lucros passados e, não necessariamente a causa da volatilidade foi por conta de sua atividade operacional. Por

fim, o EBITDA apresentou um crescimento sólido ao longo dos últimos 5 anos, refletindo a forte geração de caixa e

eficiência da empresa na coleta de recebíveis. 
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Estrutura de capital

FIGURA 7: Capita l de terceiros vs. próprio

Endividamento

FIGURA 8: Dívida líquida/EBITDA

O gráfico ao lado mostra a composição do

balanço patrimonial da companhia, sendo

atualmente composta por 35% patrimônio

líquido e 65% de passivos. Ao longo dos

últimos anos, a representatividade dos

passivos vem aumentando, ainda assim, a

empresa parece buscar um equilíbrio em

torno de 60% para esta classe em seu

balanço patrimonial. 
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Liquidez/Solvência

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021

Liquidez corrente 0,86 0,76 0,80 0,79 0,97

Liquidez seca 0,19 0,16 0,18 0,20 0,26

Dívida 

Líquida/EBITDA
1,09 1,15 1,42 1,84 1,25

Dívida/Patrimônio 

líquido
1,47 1,53 1,75 1,90 1,88

Em termos de liquidez e solvência, Walmart

apresenta índices de liquidez, em tese,

"desfavoráveis" e sólidos índices de solvência. Os

indicadores de liquidez corrente e seca se

encontram abaixo de 1, indicando que a empresa

possui um volume maior de passivos de curto

prazo do que ativos de curto prazo. Em

contrapartida, o Walmart possui grande poder de

barganha com seus fornecedores e é uma

companhia altamente eficiente. Logo, a empresa

consegue fazer o giro dos estoques e recebíveis

mais rapidamente do que o de seus passivos,

tendo uma baixa necessidade de manter ativos

correntes em níveis mais altos. Em relação à

solvência da empresa, o Walmart possui um

múltiplo de Dívida Líquida/EBITDA saudável e em

torno de 1, o que significa que o caixa que a

empresa gera anualmente é quase suficiente para

liquidar suas dívidas de longo prazo. 
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Liquidez/Solvência dos pares comparáveis

Companhia
Liquidez 

Corrente

Liquidez 

seca

Dívida 

l íquida/

EBITDA

Dívida / 

Patrimônio 

l íquido

Walmart 0,97 0,26 1,14 0,72

Target 1,03 0,42 0,84 1,05

Dollar General 1,21 0,24 2,53 2,04

Dollar Tree 1,35 0,38 3,01 1,32

COTSCO 1,00 0,47 -0,21 0,58

Mediana 1,03 0,26 1,14 1,05

Média 1,07 0,31 1,50 1,27

Em relação aos pares, o Walmart

parece ter indicadores de liquidez em

linha com o setor. Com destaque

apenas para o seu múltiplo de

Dívida/Patrimônio líquido, que se

encontra consideravelmente abaixo

de ambas média e mediana dentre os 

pares.

Fluxo de caixa (US$ milhões)

Segmento 2017 2018 2019 2020 2021

Operacional 31.673$                    28.337$                    27.753$                    25.255$                    36.074$                    

Investimentos -13.896 $                   -9.079 $                     -24.036 $                   -9.128 $                     -10.071 $                   

Financiamento -19.072 $                   -19.875 $                   -2.537 $                     -14.299 $                   -16.117 $                   

Caixa e 

quivalentes de 

caixa
7.144$               7.014$               7.756$               9.515$               17.788$             

Variação -1.747 $              -130 $                 742$                  1.759$               10.121$             

FIGURA 10: Fluxo de caixa (US$ milhões)

O fluxo de caixa operacional do Walmart ao longo dos últimos 5 anos mostrou-se resiliente, refletindo o estágio de

maturidade da companhia. Por outro lado, o volume de investimentos apesar de também parecer, de certa forma,

constante, possui uma tendência positiva para a companhia. O Walmart vem reduzindo os seus investimentos voltados

para a abertura de novas unidades físicas, mas aumentou em 43% seus investimentos em tecnologia, estruturação do e-

commerce e aprimoramento de seu sistema de logística interno. Com isso, a empresa tenderá a melhorar a sua

eficiência, catalisar vendas online e expandir margens no futuro. O fluxo de financiamentos da empresa ao longo dos

últimos cinco anos foi majoritariamente relacionado ao pagamento de dívidas de longo prazo e distribuição de dividendos. 
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Investimento maior no e-commerce

O gráfico abaixo mostra a distribuição detalhada dos investimentos de capital da empresa e reforça
as afirmações feitas ao longo do relatório. Segundo o gráfico acima, apesar do volume de
investimentos permanecer entre US$ 10bi e US$ 11bi, houve uma clara mudança nas prioridades da
empresa. Em 2016, apenas 35% dos investimentos eram direcionados ao segmento de e-commerce,
tecnologia e logística, enquanto a abertura de novas lojas representava 28%. Já em 2020, estes
números mudaram para 53% em e-commerce, tecnologia e logística enquanto apenas 1% é
direcionado à abertura de novas lojas. Isto ilustra com precisão o movimento da varejista para o
comércio digital.
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Indicadores de rentabilidade

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Margem líquida 3% 2% 1% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3%

Margem EBITDA 7% 7% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 7%

ROE 17% 13% 9% 20% 17%

ROA 7% 5% 3% 7% 6%

Os indicadores históricos de rentabilidade do Walmart refletem a estratégia da companhia de fornecer produtos com os

preços mais baixos do mercado. Consequentemente, suas margens líquida e EBITDA são apertadas, exigindo da empresa

uma gestão eficiente de ambos inventário e logística para se manter lucrativa. O Walmart consegue se manter nesta

posição devido a sua grande escala, infraestrutura e volume de vendas nos EUA. Em termos de rentabilidade, observamos

que, mesmo com margens reduzidas, a empresa é capaz de utilizar certo degrau de alavancagem para gerar retorno aos

seus acionistas e possui um ROE médio saudável.

17%
13%

9%

20% 17%

7% 5% 3%
7% 6%

2017 2018 2019 2020 2021

ROE ROA

Valuation

FIGURA 11: Múltiplos
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Tabela de pares

Companhia P/E P/S P/CF P/B
EV/

EBITDA

EV/

Revenue 

Walmart 23,4 8,1 21,5 7,8 18,8 8,6

Target 18,9 1,1 13,1 8,5 10,4 1,2

Dollar General 20,9 1,5 15,8 8,5 10,7 1,9

Dollar Tree 21,1 1,1 13,0 4,3 7,7 1,5

COTSCO 43,7 1,1 32,7 13,4 21,0 1,1

Mediana 20,9 1,5 15,8 8,5 10,7 1,9

Média 21,1 3,6 16,8 8,2 13,3 3,9

Em termos de valuation, os múltiplos do Walmart parecem negociar em linha com o setor, que por sua vez não possui

grandes discrepâncias no valuation atual. Olhando para os pares, apenas o COTSCO negocia com um prêmio

considerável em relação ao setor. Sendo assim, em termos de múltiplos o Walmart aparenta estar próximo ao seu

preço justo atual.

Riscos Catalisadores

▪ Custos mais altos com o pagamento de salários e

logística, podendo pressionar margens. 

▪ Contratempos na cadeia de suprimentos e escassez 

de inventário. 

▪ Impacto de uma desaceleração econômica no poder 

de compra dos consumidores. 

▪ Sólida estrutura de omnichannel, com múltiplas

lojas podendo catalisar seu crescente e-commerce. O

número de assinantes do Walmart+ poderá acelerar

as vendas digitais da companhia, contribuir para um

melhor mix de receitas e contribuir para uma eventual

expansão de margens.

 

▪ Contínuo aumento da fatia de seu mercado, podendo

ser acelerado por um ambiente inflacionário, onde

consumidores buscarão produtos mais baratos. 

▪ Escala e controle da cadeia de suprimentos

permitem que a empresa mantenha um preço mais

competitivo que os concorrentes.

/ Walmart

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research
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1) 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.

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

3) 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.

4) 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.

5) 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.

6) 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 Resolução CVM nº 16/2021, 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.

7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) 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.

11) 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.

12) 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.

13) 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.

14) 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.

15) 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.

16) 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.

17) 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.

18) 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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