Código: LLIS3
Fechamento (07/11): R$ 29,00
Preço-Alvo (final 2019): R$ 33,00

Recomendação:
NEUTRA

Potencial: +13,80%

A Restoque divulgou os resultados financeiros do 3º trimestre nesta quinta-feira. Veja
quais são os principais destaques, de acordo com os nossos analistas:


A recomendação para o papel é neutra e o preço alvo para o final de 2019 é
de R$ 33.



As Vendas em Mesmas Lojas (SSS, na sigla em inglês) cresceram 5,8% em
relação a um ano antes, ancoradas pelos desempenhos das lojas Bo.Bô e Rosa
Chá.



A margem bruta aumentou 6,79% na comparação com o mesmo período de 2017
devido às menores remarcações e ao foco na qualidade de estoques.



A margem EBITDA ajustada veio em linha com as expectativas dos nossos
analistas, com um aumento de 2,4% em relação a um ano antes.



A empresa manteve o foco em melhorar a experiência do cliente ao mesmo tempo
em que toma medidas para aumentar a eficiência da loja.



No período, a companhia continuou implementando o software de vendas
LiveRetail, aprimorou o treinamento e contratação para o pessoal da loja,
melhorou a aparência, o ponto de localização das lojas e o sistema de
remuneração de gerentes e vendedores.



Outro ponto positivo do trimestre foi o fechamento de 17 lojas, que permitiu um

ganho de produtividade de 14,4% nas operações de varejo.


Após um período marcado por calendário promocional intenso, remarcações
frequentes e metas de expansão agressivas, a Restoque parece finalmente estar
alcançando um grau de consistência em seus resultados, com ganhos de margem
constantes e controle de despesas.



Segundo nossos analistas, a varejista está adotando a abordagem correta para
corrigir os efeitos de um plano de negócios não tão assertivo do passado antes de
tomar medidas mais objetivas para impulsionar as vendas e o tráfego nas lojas.
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Os analistas de investimento declaram que as opiniões contidas nesse relatório refletem exclusivamente suas opiniões
pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaborados de forma independente e autônoma, inclusive em
relação a GENIAL INVESTIMENTOS. A remuneração dos analistas não se baseia nas receitas do Banco de Investimento,
mas pode, no entanto, derivar de receitas oriundas dos negócios e operações financeiras da GENIAL INVESTIMENTOS, suas
afiliadas e/ou subsidiárias como um todo. A remuneração paga aos analistas é de responsabilidade exclusiva da GENIAL
INVESTIMENTOS. Além disso, o analista certifica que nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será direta ou
indiretamente relacionada com as recomendações ou opiniões específicas expressas nestas recomendações. Os analistas
declaram que são responsáveis pelo conteúdo deste relatório a atende às exigências da Instrução CVM nº 483/2010. Os
analistas declaram que podem ser diretamente, em nome próprio, titular de valores mobiliários dos ativos objeto desta análise.
A Genial Investimentos, suas afiliadas e/ou subsidiárias têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação aos
emissores ou aos valores mobiliários objetos da análise/recomendação.
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