
Olhando entre categorias, esperamos ver resultados mistos para os nomes

de consumo discricionário, com o destaque positivo sendo novamente as

varejistas de alta renda, que vem surpreendendo com resultados acima das

expectativas mesmo frente ao cenário macroeconômico mais desafiador.

Em relação às varejistas que atendem públicos de classes mais baixas

(média/baixa renda), devemos ver uma continuidade de um bom

crescimento de vendas vs. 2021, mas ainda enfrentando algum desafio de

rentabilidade frente à inflação de custos e demanda fragilizada para

repasse para preços. Continuamos a ver um cenário desafiador para

Natura&Co. e Multilaser, enquanto devemos começar a ver recuperação de

margem em ALPA.

No varejo alimentar, esperamos ver uma dinâmica de venda sólida em todos

os nomes da cobertura, com destaque para o atacarejo que deve apresentar

forte aceleração de crescimento decorrente da continuidade da retomada

do segmento B2B (Bares, Restaurantes, Utilizadores), ganho de

participação do canal frente à restrição de renda e contribuição positiva do

Carnaval fora de época. Dessa forma, esperamos ver uma forte dinâmica

de vendas no setor enquanto rentabilidade deve seguir como um desafio

para a operação de varejo, principalmente no caso de Carrefour, dada a

restrição de renda disponível.

Em e-commerce, esperamos uma dinâmica de resultados semelhante ao

1T22, com recuperação do varejo físico, enfraquecimento do canal online

de estoque próprio (1P) e desaceleração de crescimento do marketplace

(3P) devido ao cenário macro desafiador, base de comparação desafiadora

e ajuste de canais frente à normalização do consumo fora de casa.

Esperamos que as companhias apresentem recuperação de margem,

decorrente de um ambiente competitivo mais racional e mix de canais, mas

ainda com prejuízo por conta de margens ainda apertadas e aumento de

despesas financeiras devido à alta de juros.

Por fim, esperamos resultados fortes para o setor de farmácias, com uma

aceleração de vendas, impulsionada pela continuidade da demanda por

medicamentos/OTCs e reajuste de preços de medicamentos a partir de

Abril, combinada a uma recuperação de rentabilidade uma vez que o

reajuste de preços mais que compensa as pressões inflacionárias.

Nós esperamos que o 2T22 seja novamente um trimestre de resultados mistos para o setor, porém com uma dinâmica

semelhante ao 1T22. Vem alta renda e atacarejo como os destaques positivos enquanto as farmácias devem recuperar

margens frente ao reajuste de preço anual do setor. Em relação aos destaques negativos, esperamos que o e-commerce

continue a apresentar desaceleração de crescimento e prejuízo mas com melhora de margem, enquanto NTCO e MLAS

devem reportar resultados fracos por conta de desafios relacionados ao macro.

Alta renda e Atacarejo novamente como os destaques

Vitrine XP – O que esperar dos resultados do 2T22

Varejo

Fonte: XP Research.
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Figure 1: Recomendações XP Research

Recomendação Preço-tela Preço-alvo

Consumo discricionário

Arezzo & Co. Compra R$ 74,5 R$ 100,0

Alpargatas Compra R$ 20,8 R$ 28,0

Grupo Soma Compra R$ 10,1 R$ 17,0

C&A Neutro R$ 2,6 R$ 3,5

Lojas Renner Compra R$ 25,1 R$ 32,0

Petz Compra R$ 10,6 R$ 18,0

Vivara Compra R$ 21,8 R$ 31,0

Multilaser Compra R$ 4,5 R$ 7,0

Natura&Co. Compra R$ 16,1 R$ 25,0

e-commerce

Enjoei Neutro R$ 1,1 R$ 1,5

Magalu Neutro R$ 3,1 R$ 4,5

Via Neutro R$ 2,6 R$ 3,0

Americanas S.A. Neutro R$ 16,9 R$ 21,0

Supermercados 

Assaí Compra R$ 15,4 R$ 20,0

Carrefour Brasil Neutro R$ 17,0 R$ 19,0

Grupo Mateus Compra R$ 4,2 R$ 6,0

GPA Neutro R$ 16,9 R$ 23,0

Farmácias

d1000 Neutro R$ 4,4 R$ 5,0

Pague Menos Compra R$ 4,3 R$ 7,0

Panvel Compra R$ 10,2 R$ 16,0

Raia Drogasil Neutro R$ 19,7 R$ 21,0
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2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 6.778 6.274 8,0% 6.765 0,2%

EBITDA Ajust. 827 653 26,7% 660 25,4%

AMER3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 12,2% 10,4% 1,8 p.p. 9,8% 2,4 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 21.00 Lucro Líquido (99) (85) 16,4% (238 ) -58,6%

Resultado: 11 de agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 36 26 34,9% 30 17,0%

EBITDA (21 ) (20) 8,1% (26 ) -18,1%

ENJU3, Neutro Mg. EBITDA n.m n.m n.m -84,4% n.m

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 1.50 Lucro Líquido (23) (30) n.m (31 ) n.m

Resultado: 11 de agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 8.693 9.013 -3,6% 8.762 -0,8%

EBITDA Ajust. 437 455 -4,0% 434 0,7%

MGLU3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 5,0% 5,1% 0 p.p. 5,0% 0,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 4.50 Lucro Líquido (128) 89 n.m (99 ) n.m

Resultado: 11 de agosto (Pós mercado)

Esperamos que a Americanas reporte resultados mistos do 2T22, com crescimento de receita surpreendendo negativamente,

enquanto a rentabilidade deve apresentar melhora relevante. Estimamos que o GMV total cresça +10% A/A, impulsionado pela

performance de vendas mesmas lojas (SSS) de +11%, por conta do melhor fluxo em lojas, enquanto o crescimento do GMV online deve

desacelerar, para +7% A/A (-3% para o 1P e +16% for 3P, vs. +24% e 17% no 1T, respectivamente) por conta da base de comparação

mais forte e menor demanda por eletrônicos. Quanto a rentabilidade, esperamos uma margem bruta de 31% (estável A/A) enquanto a

margem EBITDA deverá expandir 1,8p.p A/A, para 12,2%, com a companhia se beneficiando dos ajustes comerciais e sinergias

oriundas da fusão entre LAME e B2W. Por fim, esperamos um prejuízo de R$100mi, devido à maiores despesas financeiras. 

Esperamos que o Enjoei continue reportando um sólido crescimento de GMV, de +45% A/A, apesar do cenário macro desafiador, acima

dos seus pares do segmento de e-commerce. A taxa de comissão deve melhorar 0,8p.p A/A (em 13,5%), por conta da nova política

comercial da companhia, implementada no começo do ano. Como resultado, esperamos uma receita líquida de R$36mi (+35% A/A),

enquanto a margem bruta deve melhorar 8p.p A/A, devido à um nível de subsídios mais equilibrado combinado com menores custos de

frete. Quanto ao EBITDA, estimamos que permaneça negativo em -R$29mi (ou -R$21mi, excluindo o efeito do pagamento do plano de

remuneração em ações). Por fim, estimamos um prejuízo de -R$23mi. 

Esperamos que os resultados permaneçam fracos no 2T para a Magalu, dado que o cenário macro continua sendo um desafio para a

demanda de eletrônicos/bens duráveis, que ainda são a grande parte de sey GMV. Como resultado, esperamos que o GMV total

cresça +3% A/A, com o canal online em +4% A/A (1P caindo -5% e 3P crescendo +25%), enquanto as lojas físicas devem apresentar

vendas mesmas lojas negativas, em -4% A/A, por conta do macro deteriorado. Quanto a rentabilidade, a margem bruta cresça 2,7p.p,

com a companhia otimizando os subsídios comerciais e implementando aumento de preços, enquanto o EBITDA deve permanecer

estável A/A por conta da menor alavancagem operacional do canal físico. Como resultado, esperamos um prejuízo de R$128mi. Por

fim, destacamos que a empresa deve reportar uma geração de caixa positiva no trimestre, beneficiada pela antecipação do

pagamento à fornecedores no 1Q. 
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2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 7.702 7.876 -2,2% 7.399 4,1%

EBITDA Ajust. 654 485 34,9% 673 -2,8%

VIIA3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 8,5% 6,2% 2,3 p.p. 9,1% -0,6 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 3.00 Lucro Líquido (131) 132 n.m 18 n.m

Resultado: 11 de agosto (Pós mercado)

Esperamos que a Via reporte resultados fracos novamente, uma vez que a deterioração macroeconômica continua a impactar a

demanda pela categoria de bens duráveis. Como resultado, estimamos que o GMV total caia 4% A/A, dado que a melhor performance

das lojas físicas (vendas mesmas lojas de +9,5%) não foi suficiente para compensar o fraco desempenho do canal online, com o GMV

em -20% A/A, dado que o 1P foi impactado pelo macro e o 3P pela maior participação de itens de ticket menor. Quanto a rentabilidade,

esperamos uma margem bruta estável (-0,1p.p A/A) enquanto a margem EBITDA deverá melhorar +2,3p.p A/A, pela redução de

despesas gerais e administrativas. Por fim, esperamos um prejuízo líquido de R$131mi, por conta de maiores despesas financeiras. 
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2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 927 553 67,7% 840 10,4%

EBITDA Ajust. 158 84 88,2% 134 18,4%

ARZZ3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 17,1% 15,2% 1,9 p.p. 15,9% 1,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 100.00 Lucro Líquido 116 3 4038,9% 36 220,2%

Resultado: 11 de Agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 1.617 1.176 37,6% 1.197 35,1%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 74 1 5610,9% (107 ) -168,9%

CEAB3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 4,6% 0,1% 4,5 p.p. -8,9% 13,5 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 3.50 Lucro Líquido (44) 78 -155,7% (143) -69,6%

Resultado: 11 de Agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 1.132 1.238 -8,6% 976 16,0%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 148 186 -20,3% 128 15,7%

MLAS3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 13,1% 15,0% -1,9 p.p. 13,2% 0 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 7.00 Lucro Líquido 97 202 -51,9% 171 -43,3%

Resultado: 15 de agosto (Pós mercado)

Esperamos que a Arezzo&Co. entregue outro trimestre de resultados fortes, com crescimento de vendas líquidas de +68% A/A,

impulsionadas pelo sólido desempenho da empresa em todas as marcas do portfólio. Quanto à rentabilidade, estimamos margens

brutas fortes (+2,1p.p. A/A) já que a estratégia assertiva de lançamento de coleções e investimentos em marketing da empresa tem

levado à menores níveis de remarcações, enquanto a margem EBITDA também deve ser beneficiada, chegando a 17% (+1,9p.p. A/A).

Por fim, o lucro líquido deve fechar o trimestre em ~R$ 116 milhões, resultado da melhor performance operacional e um menor

resultado financeiro frente aos recursos do follow-on da companhia no início do ano.

Esperamos outro trimestre de resultados fracos, com o crescimento de receita impacto pelo cenário macroeconômico e uma base de

comparação forte. Como resultado, estimamos uma receita líquida de R$1,1bi (-9% A/A) com rentabilidade pressionada por conta do

mix de vendas e inflação. A margem EBITDA deve vir em 13% (-1,9p.p A/A e estável T/T). Por fim, esperamos um lucro líquido de

R$97mi.

Esperamos ver uma forte recuperação nos resultados da C&A, embora ainda abaixo de seus pares. Estimamos que a receita líquida

apresente um crescimento de 38% A/A, beneficiada pelo repasse de preços realizados no início do ano e pela recuperação gradual dos

volumes. Olhando para a rentabilidade, estimamos uma margem bruta de 48,6% (+1,7p.p. A/A), enquanto o EBITDA já deveria atingir

patamares positivos, em R$ 74 milhões, levando a uma margem EBITDA de 4,6% no trimestre. Por fim, estimamos um prejuízo líquido

de R$ 44 milhões no período.
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2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 8.174 9.517 -14,1% 8.253 -1,0%

EBITDA Ajust. 566 811 -30,3% 596 -5,1%

NTCO3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 6,9% 8,5% -1,6 p.p. 7,2% -0,3 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 25.00 Lucro Líquido (295) 232 -227,0% (642 ) -54,1%

Resultado: 11 de agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 1.163 860 35,2% 1.018 14,2%

EBITDA Ajust. 176 112 57,5% 104 69,2%

SOMA3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 15,2% 13,0% 2,2 p.p. 10,2% 4,9 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 17.00 Lucro Líquido 98 56 75,0% 54 83,4%

Resultado: 11 de Agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 3.609 2.490 44,9% 2.613 38,1%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 539 330 63,2% 215 150,0%

LREN3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 14,9% 13,2% 1,7 p.p. 8,2% 6,7 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 32.00 Lucro Líquido 386 193 100,2% 193 100,3%

Resultado: 4 de Agosto (Pós mercado)

Esperamos outro trimestre de resultados fracos, uma vez que as tendências macro continuam desafiadoras e que o impacto do

conflito entre Rússia x Ucrânia será totalmente capturado no trimestre, enquanto a estabilização da Avon só deve começar a dar

frutos no 2S22. Esperamos uma dinâmica ainda desafiadora para a Avon LatAm devido ao macro difícil e os contínuos ajustes em seu

modelo comercial, contudo, os aumentos de preços da empresa no Brasil (veja nosso relatório aqui) devem suportar uma melhoria

margens, enquanto a produtividade das consultoras da Natura deve continuar se recuperando. Ainda estimamos resultados

pressionados para a Avon Internacional e The Body Shop devido ao conflito na Russia e à dinâmica macro desafiadora na Europa. Por

fim, a Aesop deve continuar apresentando resultados sólidos. Assim, estimamos uma receita líquida de R$8,2 bi (-14% A/A) com um

EBITDA ajustado de R$566 mi (-30% A/A), implicando em uma margem EBITDA de 6,9% (-1,60p.p A/A). Por fim, estimamos um prejuízo 

Esperamos um sólido desempenho para o Grupo Soma no trimestre, com crescimento de vendas de 35% A/A, impulsionados pelo

desempenho do Grupo Soma (ex-Hering), que continua apresentando sólido crescimento de vendas (+38% A/A) enquanto a Hering

desacelera (+32% A/A) sequencialmente, dado que parte das vendas do 2T22 foram contabilizadas no resultado do 3T22. Olhando para

a rentabilidade, esperamos ver uma recuperação sequencial em margem bruta, especialmente da Hering, embora ainda com queda no

consolidado de 1,8p.p. A/A devido à estratégia de terceirização de parte da produção que o Grupo Soma adotou na operação da Hering.

No entanto, a margem EBITDA (pro forma) deve crescer 2,2p.p. na comparação anual dada a alavancagem operacional no trimestre.

Por fim, estimamos um lucro líquido de R$ 98 milhões, +75% A/A.

Esperamos que a Lojas Renner entregue um trimestre de resultados sólidos, com crescimento de vendas em 45% A/A e +55% vs.

2019, impulsionadas pelo mix de preços, feriados e forte demanda por roupas de inverno impulsionada pelas baixas temperaturas do

mês de Maio. Quanto à rentabilidade, esperamos que a empresa apresente uma melhora de margem bruta (+2,0p.p. A/A), enquanto a

margem EBITDA consolidada deve fechar o trimestre em 14,9%, impulsionada pelos fortes resultados da operação de varejo (EBITDA

de R$ 498 milhões, com margem de 15,9%). Com relação à Realize, esperamos uma dinâmica mais fraca principalmente devido ao

aumento dos níveis de inadimplência, levando o EBITDA financeiro a atingir ~R$ 40 milhões (vs. 52 milhões no 2T21). Por fim,

estimamos um lucro líquido de R$ 386 milhões, +100% A/A.
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2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 461 362 27,5% 337 36,8%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 92 89 3,4% 51 78,9%

VIVA3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 19,9% 24,5% -4,6 p.p. 15,2% 4,7 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 31.00 Lucro Líquido 87 82 6,1% 46 88,7%

Resultado: 11 de Agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 1.040 1.095 -5,0% 927 12,2%

EBITDA Ajust. 170 222 -23,4% 144 17,6%

ALPA4, Compra Mg. EBITDA Ajust. 16,3% 20,2% -3,9 p.p. 15,6% 0,7 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 28.00 Lucro Líquido 139 120 16,2% 112 24,1%

Resultado: 4 de Agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Bruta 744 598 24,5% 747 -0,3%

EBITDA Ajust. 68 60 14,0% 52 31,6%

PETZ3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 9,2% 10,0% -0,8 p.p. 7,0% 2,2 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 18.00 Lucro Líquido 33 26 26,6% 18 82,4%

Resultado: 11 de Agosto (Pós mercado)

Esperamos resultados fracos no segundo trimestre, dado que o faturamento deve ter desafios pela forte base de comparação do

2T21 no Brasil, além de dinâmicas de preço/mix nas operações internacionais, embora os aumentos de preços no acumulado do ano

devam contribuir para recuperação de margens. Com isso, estimamos uma pressão nas vendas líquidas de -5% A/A, principalmente

devido ao efeito negativo de câmbio, enquanto a margem EBITDA deve cair 3,9p.p. frente à dinâmica de margem bruta ainda

pressionada (-4,3p.p. A/A) pela alta inflação de custos, embora essa diferença já esteja diminuindo sequencialmente T/T. Por fim,

esperamos que o lucro líquido seja de R$ 139 milhões, um aumento de 16% A/A, uma vez que os resultados financeiros são

beneficiados pelos recursos do follow-on da empresa.

Esperamos que a Vivara apresente resultados mistos no 2T, com crescimento de vendas líquidas de +27,5% A/A, embora com

rentabilidade pressionada frente à base de comparação difícil do 2T21, forte expansão da empresa e despesas com projetos

estratégicos. Com isso, estimamos uma margem bruta de 67,5% (-0,5p.p. A/A) e margem EBITDA de 19,9% (-4,6p.p. A/A). Finalmente,

estimamos um lucro de R$ 87 milhões.

Esperamos resultados mistos, com um sólido desempenho da receita líquida (+25% A/A) mesmo com a forte base de comparação do

2T21, embora as margens devam seguir pressionadas pela execução do plano de expansão da empresa, aliado às tendências de

inflação elevada. Ressaltamos que mesmo com nossas estimativas de queda de 0,8p.p. A/A na margem EBITDA (Petz), nós seguimos

acreditando que a empresa seja capaz de entregar seu guidance de rentabilidade para 2022 (de uma margem EBITDA caindo ~0,5p.p.

A/A). Quanto à Zee.Dog, esperamos uma dinâmica semelhante aos resultados do 1T, com uma contribuição de EBITDA ainda negativa

no trimestre. Por fim, nossas estimativas de lucro líquido são de R$ 33 milhões (+27% A/A).
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2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 401 293 37,1% 345 16,3%

EBITDA 22 7 225,6% 3 633,0%

DMVF3, Neutro Mg. EBITDA 5,6% 2,4% 3,2 p.p. 0,9% 4,7 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 5.00 Lucro Líquido 11 (4) n.m. (6 ) n.m

Resultado: 10 de agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 2.238 2.036 9,9% 2.112 6,0%

EBITDA (ex-IFRS) 134 131 2,3% 83 62,6%

PGMN3, Compra Mg. EBITDA 6,0% 6,4% -0,4 p.p. 3,9% 2,1 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 7.00 Lucro Líquido 59 71 -16,9% 24 141,6%

Resultado: 1 de agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 7.709 6.245 23,4% 6.972 10,6%

EBITDA (ex-IFRS) 637 497 28,1% 388 64,0%

RADL3, Neutro Mg. EBITDA 8,3% 8,0% 0,3 p.p. 5,6% 2,7 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 21.00 Lucro Líquido 265 266 -0,5% 154 72,2%

Resultado: 29 de julho (Pós mercado)

A RD deve reportar fortes resultados do 2T22, com forte crescimento de receita e melhora de rentabilidade, por conta do reajustes de

preços do setor. Estimamos que a receita bruta cresça +23% A/A, com vendas em mesmas lojas de +17% (lojas maduras em +13%

A/A), impulsionadas pela maior demanda por medicamentos isentos de prescrição, crescimento do canal digital e expansão orgânica

(+246 novas lojas nos últimos 12 meses). Quanto a rentabilidade, esperamos uma melhora de margem bruta de 0,5p.p A/A, para 29,3%,

beneficiada pelo melhor mix e preço de vendas, levando à uma margem EBITDA de 8,3% (+0,3p.p A/A). Por fim, esperamos um lucro

líquido de R$265mi. 

Esperamos que a d1000 entregue fortes resultados do 2T22, com forte crescimento de receita e melhoria de rentabilidade. Estimamos

um crescimento de receita bruta de +37% A/A e uma performance de vendas mesmas lojas (SSS) de +20%, com as lojas se

beneficiando da maior demanda por medicamentos isentos de prescrição e retomada do fluxo em lojas. Quanto a rentabilidade, a

estratégia promocional de medicamos sob prescrição devem continuar pressionando a margem bruta, de 31,2% (-1p.p A/A), mais que

compensando os ganhos do reajuste de preços. Quanto à margem EBITDA (sem IFRS), esperamos uma melhora de 3,2p.p devido à

alavancagem operacional. Por fim, esperamos um lucro líquido de R$11mi.

Esperamos que a Pague Menos reporte resultados mistos no 2T22, com um crescimento de receita bruta mais fraco que seus pares

(+10% A/A e vendas mesmas lojas de +4%), por conta da base de comparação forte devido aos testes de Covid, e um cenário macro

desafiador. Quanto à rentabilidade, estimamos uma margem bruta de 31,2%, +0,2p.p A/A, beneficiada pelo reajuste de preços,

enquanto a margem EBITDA deve contrair -0,4p,p A/A, impactada pela forte expansão de lojas (+111 novas lojas nos últimos 12

meses). Por fim, estimamos um lucro líquido de R$59mi (-16% A/A), por conta de maiores despesas financeiras.
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20 de julho de 2022

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 1.016 835 21,7% 970 4,8%

EBITDA (ex-IFRS) 50 40 25,6% 39 26,9%

PNVL3, Compra Mg. EBITDA 4,9% 4,8% 0,2 p.p. 4,1% 0,9 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 16.00 Lucro Líquido 26 23 13,5% 24 5,2%

Resultado: 10 de agosto (Pós mercado)

Esperamos que a Panvel reporte outro trimestre de resultados fortes, com crescimento de receita bruta de +22% A/A e vendas

mesmas lojas de +19% (lojas maduras em +15%), refletindo a forte demanda por medicamentos relacionados à gripe, testes de Covid,

serviços e o canal digital da companhia. Quanto a rentabilidade, esperamos uma expansão de 0,2p.p de margem bruta, beneficiada

pelo reajuste de preços e melhora da rentabilidade da vertical de atacado, levando a uma margem EBITDA de 4,9%, +0,2p.p A/A. Por

fim, esperamos um lucro líquido de R$26mi.
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20 de julho de 2022

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 13.339 10.049 32,7% 11.443 16,6%

EBITDA Ajust. 931 658 41,4% 752 23,8%

ASAI3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 7,0% 6,6% 0,4 p.p. 6,6% 0,4 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 20.00 Lucro Líquido 156 305 -48,9% 214 -27,2%

Resultado: 27 de Julho (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 23.340 18.718 24,7% 20.015 16,6%

EBITDA Ajust. 1.495 1.373 8,9% 1.247 19,9%

CRFB3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 6,4% 7,3% -0,9 p.p. 6,2% 0,2 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 19.00 Lucro Líquido 400 566 -29,3% 370 8,0%

Resultado: 26 de Julho (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 5.169 3.724 38,8% 4.579 12,9%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 231 248 -7,0% 262 -12,0%

GMAT3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 4,5% 6,7% -2,2 p.p. 5,7% -1,3 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 9.00 Lucro Líquido 140 191 -26,5% 199 -29,7%

Resultado: 11 de Agosto (Pós mercado)

Esperamos que o Grupo Mateus apresente resultados mistos no segundo trimestre, com crescimento de vendas de 39% A/A,

alavancadas pelo forte desempenho de vendas mesmas lojas (SSS) em todas as categorias (consolidado em +11%), com destaque

para as operações de Atacarejo e Atacado. Em rentabilidade, a empresa continua investindo em competitividade, o que deve se

traduzir em margens bruta e EBITDA pressionadas (-0,8p.p. e -2,2p.p. A/A). Por fim, estimamos um lucro líquido de R$ 140 milhões no

trimestre.

Esperamos que o Assaí entregue outro trimestre de bons resultados, com faturamento crescendo +33% A/A e +17% T/T, uma vez que

as vendas continuam fortes desde o final do primeiro trimestre, alavancadas pela expansão da empresa no período (+33 lojas nos

últimos 12 meses) e Vendas Mesmas Lojas de +12% A/A, impulsionado pela contínua recuperação do segmento B2B, tradedown dos

consumidores para o canal do Atacarejo e Carnaval fora de época. Em rentabilidade, esperamos que a margem bruta seja de 16% (-

1,2p.p. A/A), embora a margem EBITDA deva ser de 7% (+0,4p.p. A/A) na alavancagem operacional. Por fim, esperamos que o Lucro

Líquido seja de R$ 156 milhões (-49% A/A), principalmente devido a maiores despesas financeiras decorrentes do maior endividamento

da empresa para fazer frente aos pagamentos das lojas do Extra e aumento das taxas de juros.

Esperamos que a empresa entregue outro trimestre de resultados mistos, com crescimento de venda do grupo em +25% A/A e +17%

T/T, impulsionadas principalmente pelo sólido desempenho do segmento de Atacarejo (+29% A/A e SSS em 20%) , enquanto o varejo

continua enfrentando ventos contrários com a alta inflação e o desempenho da categoria não alimentar, embora com um desempenho

no alimentar ainda resiliente e mantendo o crescimento de vendas (+9% A/A). Olhando para a rentabilidade dos segmentos: (i)

esperamos que as margens bruta e EBITDA do Atacadão fiquem estáveis em 14,7% (-0,1p.p. A/A) e 6,7% (-0,1p.p. A/A),

respectivamente; (ii) esperamos margens pressionadas para o segmento de varejo (22,7% de margem bruta, -2,0p.p. A/A e 4,9% de

margem EBITDA mg, -1,6p.p. A/A), embora melhor sequencialmente impulsionada por alavancagem operacional; e (iii) os resultados do

Banco Carrefour devem ser ligeiramente pressionados na comparação anual, devido à níveis mais elevados de inadimplência. Por fim,

estimamos um lucro líquido de R$ 400 milhões, queda de 30% A/A.
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20 de julho de 2022

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 13.339 10.049 32,7% 11.443 16,6%

EBITDA Ajust. 931 658 41,4% 752 23,8%

ASAI3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 7,0% 6,6% 0,4 p.p. 6,6% 0,4 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 20.00 Lucro Líquido 156 305 -48,9% 214 -27,2%

Resultado: 27 de Julho (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 23.340 18.718 24,7% 20.015 16,6%

EBITDA Ajust. 1.495 1.373 8,9% 1.247 19,9%

CRFB3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 6,4% 7,3% -0,9 p.p. 6,2% 0,2 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 19.00 Lucro Líquido 400 566 -29,3% 370 8,0%

Resultado: 26 de Julho (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 5.169 3.724 38,8% 4.579 12,9%

EBITDA Ajust. (ex-IFRS) 231 248 -7,0% 262 -12,0%

GMAT3, Compra Mg. EBITDA Ajust. 4,5% 6,7% -2,2 p.p. 5,7% -1,3 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 9.00 Lucro Líquido 140 191 -26,5% 199 -29,7%

Resultado: 11 de Agosto (Pós mercado)

2T22e 2T21 A/A 1T22 T/T

Receita Líquida 9.609 9.237 4,0% 10.052 -4,4%

EBITDA Ajust. 685 791 -13,4% 712 -3,7%

PCAR3, Neutro Mg. EBITDA Ajust. 7,1% 8,6% -1,4 p.p. 7,1% 0 p.p.

Preço-Alvo (R$/ação): R$ 23.00 Lucro Líquido (80) 30 n.m. 16 n.m.

Resultado: 27 de Julho (Pós mercado) All numbers are proforma to reflect the "New GPA" operational reality

Esperamos que o Grupo Mateus apresente resultados mistos no segundo trimestre, com crescimento de vendas de 39% A/A, alavancadas pelo

forte desempenho de vendas mesmas lojas (SSS) em todas as categorias (consolidado em +11%), com destaque para as operações de Atacarejo

e Atacado. Em rentabilidade, a empresa continua investindo em competitividade, o que deve se traduzir em margens bruta e EBITDA pressionadas 

(-0,8p.p. e -2,2p.p. A/A). Por fim, estimamos um lucro líquido de R$ 140 milhões no trimestre.

Esperamos que o Assaí entregue outro trimestre de bons resultados, com faturamento crescendo +33% A/A e +17% T/T, uma vez que as vendas

continuam fortes desde o final do primeiro trimestre, alavancadas pela expansão da empresa no período (+33 lojas nos últimos 12 meses) e

Vendas Mesmas Lojas de +7% A/A, impulsionado pela contínua recuperação do segmento B2B, tradedown dos consumidores para o canal do

Atacarejo e Carnaval fora de época. Em rentabilidade, esperamos que a margem bruta seja de 16% (-1,2p.p. A/A), embora a margem EBITDA deva

ser de 7% (+0,4p.p. A/A) na alavancagem operacional. Por fim, esperamos que o Lucro Líquido seja de R$ 156 milhões (-49% A/A), principalmente

devido a maiores despesas financeiras decorrentes do maior endividamento da empresa para fazer frente aos pagamentos das lojas do Extra e

aumento das taxas de juros.

Esperamos que a empresa entregue outro trimestre de resultados mistos, com crescimento de venda do grupo em +25% A/A e +17% T/T,

impulsionadas principalmente pelo sólido desempenho do segmento de Atacarejo (+29% A/A e SSS em 20%) , enquanto o varejo continua

enfrentando ventos contrários com a alta inflação e o desempenho da categoria não alimentar, embora com um desempenho no alimentar ainda

resiliente e mantendo o crescimento de vendas (+9% A/A). Olhando para a rentabilidade dos segmentos: (i) esperamos que as margens bruta e

EBITDA do Atacadão fiquem estáveis em 14,7% (-0,1p.p. A/A) e 6,7% (-0,1p.p. A/A), respectivamente; (ii) esperamos margens pressionadas para o

segmento de varejo (22,6% de margem bruta, -0,9p.p. A/A e 4,9% de margem EBITDA mg, -1,6p.p. A/A), embora melhor sequencialmente

impulsionada por alavancagem operacional; e (iii) os resultados do Banco Carrefour devem ser ligeiramente pressionados na comparação anual,

devido à níveis mais elevados de inadimplência. Por fim, estimamos um lucro líquido de R$ 400 milhões, queda de 30% A/A.

Esperamos que o GPA apresente resultados mistos no trimestre, uma vez que o GPA Brasil ainda está em transição para uma realidade "sem

Extra" e a alta inflação continua sendo um desafio para a demanda, enquanto o Grupo Éxito continua apresentando resultados sólidos. Com isso,

esperamos que as vendas consolidadas apresentem um crescimento de 4% A/A, enquanto o EBITDA consolidado deve cair 1,4p.p. principalmente

devido ao GPA Brasil (-3,8p.p. A/A). Por fim, esperamos um prejuízo de R$ 80 milhões no trimestre, com maiores despesas financeiras.
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