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Flash de Mercado

Magazine Luiza
Aquisição da Netshoes
A Magazine Luiza divulgou ontem (29) a celebração de um acordo para a aquisição da
Netshoes por US$ 62 milhões (equivalente a US$ 2/ação). A aquisição está pendente,
dentre outros pontos, da aprovação de 2/3 dos acionistas da Netshoes e do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o órgão brasileiro antitruste.
A Netshoes é uma companhia focada no varejo online de artigos esportivos e vestuário
por meio de suas duas marcas core, Netshoes e Zattini. A companhia possuía
operações na América Latina (Brasil, México e Argentina). Contudo, em linha com a sua
estratégia de focar sua operação apenas no Brasil, que em 2018 representou 92% das
vendas líquidas totais, a companhia descontinuou sua operação no México no 3T18 e
anunciou a venda de sua subsidiária na Argentina no último dia 26.
Entendemos que essa transação é benéfica para a Magazine Luiza, na medida em que
possibilita à companhia entrar no segmento de vestuário e de artigos esportivos, em
linha com a sua estratégia de aumentar o sortimento de produtos disponíveis ao seu
cliente e, com isso, aumentar a frequência de compras, um dos focos divulgados pela
cia. para 2019.
Atualmente, cerca de 2/3 dos itens vendidos online pela cia vem de categorias não
tradicionais, indicando a relevância da inclusão de novas categorias na já robusta
quantidade de SKUs da cia.
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MGLU3

Ao mesmo tempo, também vemos benefícios para as operações da Netshoes, pois
passará a contar com uma plataforma omnicanal e uma rede logística única composta
por (i) aproximadamente 1.900 transportadores (responsáveis pelo abastecimento das
lojas e a última milha de produtos com maior volume), (ii) a rede de entrega da Logbee
(adquirida pelo Magazine Luiza em maio do ano passado), responsável pela última
milha de produtos de pequeno volume e (iii) 12 centros de distribuição espalhados pelo
Brasil. Todas essas vantagens devem impulsionar não apenas o top line da Netshoes,
mas também as margens de uma das maiores empresas do segmento de artigos
esportivos no Brasil.
Nesse sentido, reconhecemos como positiva a aquisição da Netshoes pela Magazine
Luiza, uma vez que a atual estrutura de TI e logística da adquirente possibilita a captura
de valor de uma marca nacionalmente conhecida no segmento de artigos esportivos e
vestuário, o que contribui para uma entrada mais forte no segmento de vestuário online
pela Magazine Luiza.
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Aproveitamos esta oportunidade para reiterar nossa recomendação Outperform. MGLU3
está sendo negociada atualmente a 21,6X EV/EBITDA Fwd, contra uma média histórica
de 2 anos de 14,9x.
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Disclaimer
INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento.
Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.
Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou
com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s)
neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s)
empresa(s).
2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas
poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir
participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e
intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.
3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, participação acionária no capital da Cielo S.A. (cuja
participação é detida pelo BB – Banco de Investimento S.A.) e do IRB Brasil Re, companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que podem
deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB – Banco de Investimento S.A.
Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram
elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços
prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.
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3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
RATING
“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de
recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor
não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento.
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