Código: PCAR4
Fechamento (24/07): R$ 76,00
Preço-Alvo (final 2019): R$ 103,00
Potencial: +35,52%

Recomendação:
COMPRA

O Grupo Pão de Açúcar reportou os resultados financeiros do 2º trimestre.
Segundo os nossos analistas, esses são os principais pontos que você precisa
saber:


O bom desempenho da bandeira Pão de Açúcar, que cresceu 7,9% nas
Vendas em Mesmas Lojas (SSS, em inglês) e a aceleração do
crescimento das vendas levaram a um ganho de margem bruta no
segmento
Multivarejo,
chegando
a
28,1%.



A margem EBITDA ajustada (EBITDA excluindo efeitos não recorrentes,
como os créditos fiscais, sobre a receita líquida) aumentou 0,8%,
resultado da alavancagem operacional positiva gerada pelas
conversões de lojas Extra no Assaí e também pela retomada das
vendas
na
bandeira
Pão
de
Açúcar.



Assaí manteve forte crescimento, batendo o recorde de margem
EBITDA (EBITDA sobre a receita líquida) para um 2º trimestre,
chegando a 6,1%. A bandeira também teve ganhos de margem bruta e
de margem EBITDA ajustada de 0,6% e 0,5%, respectivamente.





Os hipermercados Extra apresentaram crescimento de 4,1% em SSS.
Segundo nossos analistas, a bandeira deve mostrar alguma melhora no
futuro, à medida que a administração implementa seu plano de
converter algumas lojas para o novo formato CompreBem e renovar as
lojas restantes.
O lucro de operações continuadas (empresas que são parte do foco de
negócio da companhia ), excluindo créditos fiscais não recorrentes,
chegou a R$ 185 milhões, ficando 20% acima das expectativas dos
nossos
analistas.



A provável venda da participação de 43% do grupo na Via Varejo pode
ser um gatilho adicional ao preço da ação, pois forneceria dinheiro
adicional para a empresa acelerar o crescimento no Assaí e melhorar as
operações
no
Pão
de
Açúcar
e
Extra.



Os resultados devem ajudar a reforçar o forte desempenho da empresa
no mercado.

A recomendação para o papel é de compra e o preço alvo para o final de
2019 é de R$ 103.
Fonte: Brasil Plural/Genial
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