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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
 

 

 

• Potencial de crescimento interessante  

• Presença no Nordeste e Norte mais forte que concorrentes  

• Distribuição exclusiva de marcas famosas  

• Resultados por loja estão melhorando  

 

 

 

 

 

• Baixas margens de lucro do setor  

• Concorrência aberta  

• Altos investimentos em capex  e capital de giro  

• Tecnologia e logística inferiores às competidoras  

 

 

 

   PONTOS NEGATIVOS  

 
 
 
 
 
 

PONTOS POSITIVOS  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 

 

 

O Grupo Mateus foi idealizado por Ilson Mateus, que antes de 

fundar a empresa, colecionava anos de trabalho como mecânico, 

garimpeiro e vendedor de cachaça, no interior do Maranhão. No 

começo a empresa era, na verdade, apenas uma mercearia, mas 

que logo viraria um armazém. 

Depois de ter se firmado no interior do Maranhão,  o Grupo 

inaugurou duas lojas em São Luís,  o que abriu as portas para mais 

expansões, vindas não só através de novas lojas, mas também de 

modelos de negócios diferentes.  

Em 2007 nascia a Bumba Meu Pão,  empresa especial izada na 

fabricação de pães, doces e salgados. Surgia também o Mix 

Mateus, especializado no modelo atacarejo (cash and carry ) .  Em 

2009, surgia a Eletro Mateus, lojas focadas em vendas de ele-

trônicos e eletrodomésticos.  

Devido a sua rápida expansão, a empresa percebeu a necessidade 

de investir na formação de pessoas. Nisso, criou -se um centro de 

formação de líderes. 

A partir de 2012 o Grupo Mateus iniciou sua trajetória para além 

do Maranhão, com abertura,  à princípio, no Toca ntins e, no ano 

seguinte, no Pará.  Atualmente, mais estados são atendidos.  

As inovações continuaram acontecendo . Foi lançado o App  de 

descontos do Mateus, no mesmo período quando surgia o e-

commerce  Mateus Online .   

Já tendo atingido um faturamento na ordem de R$10 bilhões, a 

empresa realizou sua abertura de capital na Bolsa de Valores.  

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

  2011+  

  2003+  

  2017+  

  1986  

  2020  
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O Grupo Mateus está entre as maiores varejistas de alimentos 

do país, com sua força vindo principalmente das regiões Norte e 

Nordeste, com operações no varejo de supermercados, atacarejo , 

atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação e 

central de fatiamento e porcionamento.  

A empresa consolida todos os seus resultados considerando 

uma operação de varejo , no sentido mais amplo da palavra, por 

isso, é necessário entender quais são as fontes de distribuição mais 

importantes sob a óptica do Grupo, conforme mostra a Figura 1.  

 

 
Figura 1  –  Composição da Receita L íquida por modelo de negócios .  

Fonte:  RI  GRUPO MATEUS.  

  ÁREA DE ATUAÇÃO  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

Até o último resultado divulgado, a empresa possuía 189 lojas 

físicas, embora esse número tem aumentado ano após ano.  Vemos 

que, apesar do Eletro ter mais lojas físicas, essas são lojas que 

impactam menos no resultado da empresa.  

O plano de expansão da companhia propõe um crescimento 

acelerado por mais alguns anos, de tal modo a criar um aden-

samento de rotas, isso é, a criação de uma malha logística e opera -

cional que permite otimizar as vendas por determinada região, 

considerando as necessidades e preferências locais.  

Pense que quanto mais unidades existirem entre as cidades 

atendidas pela companhia, melhor pode ser aproveitado o carreto 

de mercadorias, afinal de contas existem mais paradas no ca -

minho. E agora com mais ligações entre as unidades, é possível 

otimizar o nível de estoque e reduzir custos.  

O carreto é feito através de uma frota mista, que conta com 

cerca de 330 veículos próprios e 600 veículos terceirizados. É 

interessante a estratégia de terceirização desse serviço , por 

reduzir o capital imobilizado, burocracias, renovação das frotas, 

além de que o core businness  do Grupo Mateus não deve ser o 

transporte.  

Ademais ,  a empresa destaca sua operação de venda “porta a 

porta”, com os vendedores indo até os comércios oferecendo os 

produtos do portfól io. O faturamento nessa modalidade corres-

pondeu a 17% de participação nos negócios e, devido à estrutura, 

ganhou a confiança na distribuição exclusiva de algumas marcas 

relevantes.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

Assim, empresas como P&G, Nivea, Heinz, Colgate-Palmolive, 

Mobil,  Unilever, Gallo, Kellogg’s, Jonhson & Jonhson  e M. Dias 

Branco, entre outras, tem distribuição exclusiva no Norte e 

Nordeste garantidas pelo Grupo Mateus, que lhes confere preços 

competitivos em relação as demais.  

A competição do setor é muito acirrada, embora muito 

dispersa em termos de liderança. Por exemplo, considerando os 

cinco maiores grupos de supermercados do Brasil ,  sua 

participação representava cerca de 39% da indústria de varejo 

alimentício. O Grupo Mateus está entre esse seleto grupo, com um 

market share  ao redor de 3,2%, conforme vemos na Figura 2.  

 
Figura 2 –  Principais  redes concorrentes .  

Fonte:  RI  GRUPO MATEUS.  

Embora esses dados sejam de 2019, ainda é possível visualizar 

a posição do Grupo Mateus em relação as demais líderes do setor. 

Inclusive, a rede Carrefour  fez aquisição do Grupo BIG ,  disparando 

como a maior varejista de alimentos.  Já o grupo Pão de Açúcar fez 

cisão com a Rede Assaí, que também vende mais que o Grupo 

Mateus. 
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

Entretanto, considerando apenas as lojas no Norte e 

Nordeste, a situação é revertida , onde vemos o Grupo Mateus na 

liderança com certa folga, já que as concorrentes regionais não 

possuem a mesma escala. As concorrentes nacionais (Carrefour e 

Pão de Açúcar)  também não têm grande presença nessas regiões.  

Inclusive, durante anos , a concorrência em algumas cidades, 

principalmente as que estão fora dos centros metropolitanos , 

tiveram basicamente uma hegemonia do Grupo Mateus em termos 

de vendas. Isso reforça como a marca é forte na s regiões Norte e 

Nordeste. 

Todavia, os dias “fáceis” podem estar próximos do fim. A 

compra do Grupo BIG pelo Carrefour  muda um pouco a dinâmica 

do setor, pensando que essa empresa é forte no Nordeste, mesma 

região onde o Grupo Mateus opera e planeja abrir novas unidades 

(Ceará, Bahia e Pernambuco). 

Não só, vale a pena considerar a expansão das varejistas de 

eletrodomésticos, eletrônicos e móveis. Magazine Luiza, por exem-

plo, continua em seu forte ritmo de expansão, além de ser mais 

capitalizada e mais preparada para o atual momento.  

Considerando ainda que o e-commerce  do Grupo Mateus é 

novo (intensificou-se a partir da pandemia), além da empresa 

ainda não possuir uma rede logística e tecnológica tão desen -

volvida como os principais players ,  vemos que suas vantagens 

competitivas são limitadas ao nome da sua marca. Nos demais 

quesitos, a concorrência pode ser um empecilho pa ra os planos da 

companhia.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

O varejo alimentício passa por algumas transformações , 

como por exemplo o desenvolvimento e migração de lojas hiper -

mercado para o formato de atacarejo  (Figura 3) ; desenvolvimento 

em lojas de proximidade (geralmente localizadas e m bairros) e 

investimento em omnichannel .  

 
Figura 3 –  Var iação de vendas por canal e região.  

Fonte:  NIELSEN e ABRAS.  

Por fim, vale destacar que a desvalorização cambial pode 

pressionar a margem das varejistas, já que alimentos, carnes e 

hortifrúti (fortes na composição das cestas básicas) passam a ser 

mais interessantes para exportação, ilustrado na Figura 4.  

  
 F igura 4 –  Composição das Cestas .  

Fonte:  Horus e ABRAS.  
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O Grupo Mateus está inserido no segmento de listagem Novo 

Mercado desde quando fez seu IPO ,  sendo esse o maior nível 

quanto ao rigor das Boas Práticas de Governança Corporativa.  

O controle da empresa ainda está com família do fundador 

(Figura 5) e Ilson Mateus, sozinho, possui cerca de 40% do Grupo. 

Sua presença na empresa é bem vista, afinal de contas , foi a partir  

dele que o Grupo Mateus surgiu, desenvolveu e atingiu seu 

patamar atual.  Como vimos antes, Ilson Mateus carrega consigo 

uma personalidade empreendedora, tendo construído seu patri -

mônio do absoluto zero até se tornar bilionário.  

Além disso, o fundador continua à frente do cargo de CEO  e 

Vice-Presidente do Conselho de Administração, sendo que o cargo 

de Presidente desse órgão é exercido pelo seu filho.  Podemos 

imaginar a partir disso, que investidores minoritários tem seu 

“lugar de fala”  l imitado. Assim, se torna importante avaliar a 

integridade dos controladores.  

Pesa contra Ilson Mateus a suspeita de ter se beneficiado de 

operações fiscais ilegais , que podem ter causado um prejuízo 

milionário aos cofres públicos do estado do Maranhão.   

 

 

 

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
 

F igura 5 –  Estrutura Acionária .  
Fonte:  RI  GRUPO MATEUS.  

Já em relação a remuneração, os honorários fixos estão  

ligeiramente menores do que outras empresas do mercado 

pagam, além de estar prevista a remuneração por ações. Uma 

diferença que vemos é pagamento de bônus para conselheiros 

administrativos, algo pouco comum entre empresas.  

 

  

Uma  parte  substancial  de  nossos  ativos consiste   

 

 

Podemos destacar alguns riscos que afligem a companhia.  No 

primeiro ponto, existe uma expectativa por parte do mercado que 

a empresa continue crescendo, assim surge o Risco de Execução. 

A capacidade de inaugurar novas lojas depende, entre outros 

fatores, de identificar locais adequados para novas lojas, consid e-

rando o perfil  demográfico da região, além de conhecer o mercado, 

a demanda pelo serviço e atrair profissionais de confiança.  

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 A empresa vem abrindo unidades em territórios novos, 

algumas delas em estados onde já existe uma maior concorrência.  

Além disso, o principal concorrente (Carrefour) pode aproveitar da 

força de sua recente aquisição e intensificar seu crescimento na 

região Nordeste. 

Além do mais, vemos outras companhias com logística e 

tecnologia mais avançadas que o Grupo Mateus.  Por exemplo, a 

empresa atende uma área grande de cidades, embora tenha 

apenas cinco centros de distribuição para as mercadorias de 

atacarejo, o que limita suas vendas em relação às concorrentes.  

Não podemos esquecer que devido a sua recente entrada na 

Bolsa de Valores, existem poucos dados históricos disponíveis, 

assim como não sabemos como é seu comportamento em períodos 

de estresse de mercado. Além disso, a empresa possui muita 

dependência dos principais membros familiares, e não sabemos 

como isso pode afetar os negócios daqui a diante.  

 

 

 

  

 O Grupo Mateus, devido ao seu recente IPO ,  não possui um 

grande histórico de resultados públicos, o que acaba restringindo 

nossa análise no horizonte de tempo. Ainda assim, percebemos 

alguns eventos interessantes e que são tendências para o futuro.  

 Podemos destacar seu ritmo de crescimento e inauguração 

de novas lojas. Ainda em 2020, foram inauguradas suas primeiras 

  RESULTADOS ANTERIORES...  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

lojas no Piauí (com performance acima do esperado), já em 2021 

foi a vez do Ceará receber novas unidades.  Bahia e Pernambuco 

também estão na rota de inaugurações.  

 As aberturas de lojas aconteceram em todos os formatos 

(varejo, atacarejo e eletro), principalmente em novas cidades, o 

que confirma nossa análise sobre a estratégia de adensamento de 

rotas. Inclusive, algumas dessas cidades atendidas são áreas pouco 

exploradas, onde o Grupo Mateus consegue ter bom desempenho.  

 Para visualizarmos o ritmo de expansão de lojas (Figura 6),  

considerando que grande parte das novas unidades estão 

localizadas em mercados ainda não atendidos pela companhia , 

vemos que muitas delas têm performance acima das outras lojas 

já maduras, o que revela um potencial de crescimento ainda 

inexplorado. 

 
Figura 6 –  Abertura de novas lojas .  

Fonte:  RI  GRUPO MATEUS.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

Em termos proporcionais, a Camiño foi o modelo de negócios 

(lojas de proximidade, voltadas ao atendimento de bairros) que 

mais cresceu, seguida do atacarejo e eletro. Isso também confirma 

a tese que esses modelos de negócio estão mais atraentes no 

momento. 

 Por outro lado, apesar de existirem mais lojas eletro na 

estrutura da empresa, seu faturamento representa apenas cerca 

de 5% da receita total do Grupo. O faturamento das lojas por metro 

quadrado chega a ser quatro vezes inferior ao do varejo e 

atacarejo. O indicador receita/capex  em cada loja de eletro tam-

bém traz menos retorno para a companhia.  

 É verdade que a diretoria tem seus motivos para continuar 

investindo em eletro, até mesmo considerando o adensamento de 

rotas, investimento em tecnologia , omnicanalidade  e resultados 

crescentes. Todavia, através desses números, chegamos à conclu -

são de que a alocação de capital da empresa não está otimizada.  

 Adiante, veremos os números consolidados da empresa, 

analisando sua operação total , não mais por canais de venda. Na 

Figura 7 temos que o CAGR  receita líquida nos últimos cinco anos 

foi de 27,5%, enquanto do EBIT foi de 32,5% e lucro líquido 47,6%.  

Mais uma vez reforçamos que o adensamento de rotas e a 

abertura de novas lojas em cidades com baixa concorrência , pro-

porcionaram um alto crescimento para o Grupo e, principalmente, 

diluíram suas despesas fixas.  
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F igura 7 –  Resultado operacional ajustado.  
Fonte:  RI  GRUPO MATEUS.  

 Devido ao crescimento do EBIT e lucro líquido acima da 

receita l íquida, reflexo dos fatores já citados e da maturação das 

lojas, vemos que a rentabilidade e lucratividade da operação 

aumentaram (Figura 8), mesmo que ainda sejam indicadores 

relativamente baixos, sendo essa uma característica do setor.  O 

ano de 2021 foi uma exceção e explicaremos o motivo na próxima 

sessão. 

 
Figura 8 –  Lucrativ idade e rentabi l idade ajustadas .  

Fonte:  RI  GRUPO MATEUS.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
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E se de um lado não temos uma alocação de capital  

otimizada, pelo menos temos uma gestão comprometida com a 

saúde financeira da companhia. Pela Figura 9 entendemos que , 

desde o início da divulgação de resultados, o Grupo Mateus 

mantém um baixo endividamento, ainda mais pensa ndo no ritmo 

de crescimento acelerado dos últimos anos.  

 
Figura 9 –  Endividamento.  
Fonte:  RI  GRUPO MATEUS.  

 O reflexo do ritmo de crescimento, na verdade, cai sobre a 

geração de caixa da companhia. A abertura de novas lojas, junto 

de uma maior venda dentro das lojas já abertas, fez necessário 

investimentos em estoque.  

 Assim, na Figura 10, vemos que o fluxo de caixa livre do Grupo 

Mateus terminou no negativo em quase todos os anos  desde 2017. 

Obviamente não é interessante quando isso acontece, embora 

exista um motivo plausível como explicação. Nossa atenção deve 

estar nos próximos resultados da empresa, para ver quando o 

“problema” se normalizará.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
Figura 10 –  Geração de caixa l iv re e operacional .  

Fonte:  RI  GRUPO MATEUS.   

   

 

 

    

 Os resultados nesse último ano para o Grupo Mateus foram 

muito fortes, obtendo avanços em todos os canais de venda . 

Afirmamos isso mesmo considerando uma base forte de compa -

ração, já que em 2021 o auxílio emergencial foi menor do que em 

2020, impactando diretamente as lojas.  

 Ainda assim, a boa performance pode ser atribuída ao 

desempenho das novas lojas, muitas delas com vendas acima do 

esperado, além do desempenho das lojas já existentes  que tam-

bém foi positivo. Assim, chegamos à Figura 11 .  
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  ATUALMENTE...  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
Figura 11  –  Resultados  acumulados por canal de venda.  

Fonte:  RI  GRUPO MATEUS.   

 Por outro lado, o crescimento foi acompanhado de redução 

na margem. O primeiro motivo relaciona-se ao efeito do mix  de 

produtos e canais de vendas, já que o atacarejo foi mais represen-

tativo, porém possui margem menor do que os demais (ganha-se 

no volume).  

 Os efeitos da inflação também se fizeram presentes. Os 

serviços disponibilizados pelas lojas, como açougue, hortifr úti e 

outros, são categorias que atraem fluxo de clientes para as lojas. 

Devido a essa importância estratégica, a companhia optou por não 

repassar totalmente aos consumidores o aumento de preço em 

algumas categorias, focando no crescimento do volume e 

perdendo margem.  

 A empresa declarou que a margem de operação  atual deve 

ser o piso para o futuro, ou seja, a ideia é mantê-la priorizando o 

crescimento do volume, ou então aumentá-la quando sua estra-

tégia já atingir a consolidação.  
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Além disso, o Grupo Mateus tem sinalizado avanços impor -

tantes para novos estados do Nordeste. No segundo semestre de 

2021, foi criada uma nova regional  para mapear pontos de 

expansão, como na Bahia, por exemplo.  

 Inclusive, a empresa iniciou as vendas externas em 

Pernambuco (através de representantes, na modalidade atacado), 

fazendo suas primeiras vendas e estudo de campo das novas 

localidades. Estão sendo implantados mais três centros de 

distribuição para dar o suporte necessário às atividades. Embora 

não tenha sido divulgado oficialmente, o objetivo do Grupo era 

abrir nove unidades no 4T21.  

 A venda externa é um dos pilares estratégicos d a empresa, 

pois ajuda a mensurar o potencial econômico de cada região, 

analisar hábitos de consumo e aderência às marcas, para então 

promover a abertura de novas lojas e adensar as rotas. Além dos 

estados já citados, Pará e Ceará são regiões onde a diretoria 

deposita esperança de crescimento.  

 

 

 
 

 

Análise de Múltiplos 

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. 

Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare 

empresas do mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas 

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
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empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em 

expansão, maturidade ou decaimento de suas atividades.   

Para a comparação de múltiplos (Figura 12), foram escolhidas 

as empresas Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) , Grupo Carrefour  Brasil  

(CRFB3) e Assaí Atacadista (ASAI3) .  As duas primeiras empresas são 

as l íderes absolutas em faturamento considerando seu setor.  

●  P/L:  indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar 

pelo lucro da companhia, de outra forma, quantos anos os 

acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu 

aporte inicial .  Não é o múltiplo mais aconselhável nessa hipótese, 

pensando que são empresas cíclicas. 

 
●  P/VP: é a relação entre o valor de mercado e o valor patri -

monial da empresa. Valor patrimonial é o capital restante depois 

de já terem sido descontadas todas obrigações de capital de 

terceiros, em outras palavras, é o capital que sobra para os acionis -

tas. 

 
●  EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor 

da firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, 

se relaciona com o lucro operacional da empresa. É diferente dos 

outros indicadores pois,  aqui, relaciona a operação em si.  



 

20  

 

 

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
F igura 12  -  Comparação de múlt ip los .   

Fonte:  Status Invest/Elaboração Própr ia.  
 

Nitidamente o Grupo Mateus negocia em patamares acima 

da média do setor, com prêmio inclusive sobre o Assaí, sendo que 

o modelo de atacarejo cresce mais que os outros modelos.  

Todavia, também é verdade que a rede nordestina tem 

entregado perspectivas futuras melhores, abrindo mais lojas  e 

expandindo para mais cidades. Isso é, por se esperar um cresci -

mento maior, seus múltiplos devem ser negociados acima da 

média do setor.  

Contudo, embutindo o crescimento na análise dos múltiplos, 

através do indicador PEG Ratio ,  vemos que o Grupo Mateus ainda 

negocia com ligeiro prêmio em relação à Assaí Atacadista (0,53x 

versus  0,52x) .  

Na Figura 13 temos a trajetória dos múltiplos desde o IPO  até 

as perspectivas futuras do mercado. Como é esperado crescimento 

da empresa, temos os múltiplos caindo ano após ano, mas a 

conclusão já foi considerada no PEG Ratio .  
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Figura 13 –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos  e Expectativas Futuras .  

Fonte:  Status Invest/Elaboração Própr ia.  
 
 

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)  

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os pró -

ximos anos e o traz à valor presente descontado a uma taxa média 

ponderada, chamada de custo de capital ,  na sigla em inglês WACC  

(Weighted Average Cost of Capital ).  

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos 

de dívida e de remuneração ao acionista. De maneira geral,  é o 

custo de financiamento da empresa.  

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa 

do mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste 

em avaliar, dado o preço das ações, qual seria o crescimento 

esperado pelo mercado em relação à companhia.  

 A expectativa do mercado espera um crescimento robusto da 

empresa por mais 4 anos. Nesse intervalo, a companhia deveria 

crescer acima de 20% ao ano. Após esse período o Grupo Mateus já 

poderia entrar em crescimento na perpetuidade.  
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 De fato, a empresa tem condições de superar as expectativas 

do mercado, principalmente analisando a quantidade de no vas 

lojas abertas, expansão em novos estados, etc. Com isso, podemos 

imaginar uma melhora marginal na margem de lucro, através da 

diluição de custos e adensamento de rotas.  

Assim chegamos em um preço de R$6,43. Para referência, o 

preço de fechamento da ação no dia 02/01/2022 foi de R$6,03.  

     

 

  

 O grande diferencial do Grupo Mateus está no poder da sua 

marca. A escala que a empresa atingiu no Nordeste nenhuma outra 

empresa do varejo alimentício conseguiu até o momento. Em 

muitas cidades, o Grupo opera com liderança isolada em vendas. 

 Devido a sua escala e gestão, a companhia ainda foi além e 

conseguiu a exclusividade na distribuição de diversas marcas de 

peso em vendas. Para melhorar, entendemos que a cada nova 

unidade aberta, a companhia tem o potencial de adensar suas 

rotas, diluir seus custos e tornar sua operação mais lucrativa e 

rentável.  

 Inclusive, apesar de viver uma fase de crescimento, um 

período que é caracterizado por abrir mão de lucro e focar em um 

aumento de volume, o Grupo Mateus ainda mantém margens 

iguais ou superiores aos principais concorrentes.  

  

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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 Considerando esses fatores e o método do fluxo de caixa 

descontado, é possível enxergar uma valorização nas ações da 

empresa, já que o Grupo Mateus tem condições de superar as 

expectativas do mercado.  

 Por outro lado, não consigo encontrar vantagens compe -

titivas fortes o suficiente para barrar novos entrantes no mercado. 

Por exemplo, o plano de expansão das grandes redes varejistas 

passa pela abertura de novas unidades no Nordeste.  

 Além do mais, a logística e tecnologia das competidoras da 

empresa estão em um estágio de desenvolvimento superior ao 

Grupo Mateus. Por isso, acredito que em uma eventual disputa de 

territórios (até hoje isso não era frequente ), as competidoras po-

dem ganhar espaço.  

 Terminamos o relatório sem a recomendação de compra para 

as ações do Grupo Mateus (GMAT3), apesar de reconhecer suas 

qualidades e virtudes.  
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