
Flash Empresas
Research

www.guide.com.br03 de Agosto de 2020

Magazine Luiza (MGLU3)

Destaques

A empresa ainda deve crescer acima da média do setor de consumo. Destacamos a
estratégia da Magalu que permanece na transformação de uma empresa de varejo
tradicional com uma área digital para uma empresa digital com pontos físicos e
capital humano, baseada nos pilares: (i) inclusão digital, (ii) cadeia de logística
alinhada a multicanalidade, (iii) digitalização das lojas, (iv) plataforma digital de
vendas e (v) cultura digital.

Com relação a concorrência: a rede logística e de distribuição no Brasil é uma forte
barreira de entrada. O grande provedor de logísticas que temos hoje é o correio, o
que torna mais difícil para as empresas estrangeiras implementarem seus modelos de
negócios e estratégias em que atuam lá fora. A malha logística no Brasil é bem
peculiar, e Magazine Luiza tem know how técnico para aproveitar a deficiência de
seus concorrentes.

Vale ainda destacar o crescimento acelerado do e-commerce, reflexo: (i) do aumento
das vendas pelo smartphone (ii) projetos de multicanalidade e captura dos benefícios
do Retira na Loja, (iii) maior taxa de conversão e (iv) permanência do nível de serviço
avaliado pelo Reclame Aqui.

Tese de Investimento

(i) Crescimento de suas vendas brutas;

(ii) Manutenção de suas margens operacionais;

(iii) Forte geração de caixa operacional;

(iv) Avanços no NPS corroborando com o
Contexto de fidelização dos clientes da
Magazine Luiza e aumento do Market Share

Preço Alvo:

R$90,00

Recomendação:

Compra
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Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos.
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a

qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não

representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de

compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.

Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,

portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta,

podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser

adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em

ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros

objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão

de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu

conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N°
598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à
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