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• Empresa de alto crescimento  

• Pioneira em serviços digitais  

• Melhor estrutura de omnichannel  de todo o setor  

• Contínuo ganho de market share   

• Gestão extremamente qualificada  

 

 

 

 

 

• Setor caracterizado por movimentos cíclicos  

• Margem de lucro líquido muito apertada  

• Amazon representa um risco de concorrência 

legítimo 

• Múltiplos de valuation  em sua máxima histórica.  

 

 

 

 

   PONTOS NEGATIVOS  

 PONTOS POSITIVOS  
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A história da empresa iniciou em Franca/SP com o casal Luiza 

Trajano e Pelegrino José Donado. 

Foi inaugurada a primeira grande loja de departamentos, em 

sequência, a primeira grande aquisição da empresa com a 

compra das Lojas Mercantil ,  forte empresa da época na região.  

Iniciava um processo de reestruturação societária a fim de 

propiciar uma expansão aos negócios da empresa.  Com isso, 

ingressou na empresa Luiza Helena Trajano, sobrinha da 

fundadora, e que assumiu a liderança da companhia dando 

início a grande transformação da Magazine Luiza.  

Pouco depois,  a empresa se tornava pioneira na criação do 

primeiro modelo de comércio eletrônico.  

Foi criada a Luizacred, uma financeira responsável pelo 

financiamento de clientes e pilar do modelo de negócios da 

companhia.  

Desde então, a empresa passou por intenso crescimento, 

expandindo sua atuação para novos estados e ad quirindo as 

principais concorrentes locais.  

Através do IPO ,  a empresa teve acesso a novas fontes de 

financiamento e, assim, dava início a mais um ciclo de expansão.  

 

 

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

  1957  

  1974+  

  1991+  

  2001+  

  2011  
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A estratégia de Transformação Digital,  pautada em conceitos de 

multicanalidade, inclusão digital e digitalização das lojas físicas,  

proporcionou o lançamento da nova plataforma Marketplace, 

que permitiu a empresa um crescimento sem precedentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As unidades de negócios da Magazine Luiza consistem em: 

• Varejo: é a principal atividade da empresa, com objetivo na 

comercialização em lojas físicas e e-commerce  de produtos das 

categorias de Telefonia, Eletro Pesado, Imagem, Móveis, 

Informática, Eletro Portátil ,  entre outros. A lém disso, a Magalu 

também oferece produtos de parceiros (sellers) em seu 

marketplace, o que permite ampliar ainda mais a oferta de 

produtos aos clientes. Dessa forma, no marketplace são 

negociados além dos produtos próprios da empresa,  itens de casa 

e decoração, moda, cosméticos, l ivros, acessórios automotivos, 

esporte, lazer, bebidas, entre outros. Vale lembrar que a Magalu 

também é dona de outras marcas com grande apelo popular, 

como por exemplo, Netshoes, Zattini  e Época Cosméticos.  

 

 

   ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Consumo Cíclico Comércio    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Eletrodoméstico  

Fonte :  Formu lár io  de  Re ferência  da  empresa 

  2016  
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• Operações Financeiras:   por meio de sua controlada (em 

conjunto com o Itaú Unibanco) Luizacred, a empresa fornece 

crédito aos seus clientes para aquisição de produtos.  

 

• Operações de Seguros:  através de sua controlada Luizaseg, 

tem como objetivo principal a oferta de garantias estendidas aos 

produtos adquiridos pelos clientes.  

 
• Outros serviços: unidade pouco relevante para a receita da 

companhia, mas que tem como finalidade a administração de 

consórcios aos clientes da empresa.  

A Figura 1 ilustra a participação de cada uma das unidades 

de negócio na composição da receita l íquida . 

 
Figura 1  –  Composição da receita l íquida.  

Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA  

Desde quando adotada a estratégia de transformação 

digital , a Magalu vem crescendo em um nível superior à média do 

setor. Isso se deve ao eficiente modelo omnichannel, que  tem 

como objetivo interligar o uso de diferentes canais comunicação, 

unindo as experiências online e offline aos clientes.  

92,1%

6,0%

1,3%

0,7%

Varejo

Operações
Financeiras

Operações de
Seguros

Outros Serviços
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Com isso, hoje, todas as lojas da empresa funcionam como 

pequenos centros de distribuição que geram um ganho logístico 

surpreendente. Como exemplo, a companhia divulgou que 53% 

dos pedidos do e-commerce  (desconsiderando produtos dos 

sellers)  chegaram em menos de 24 horas à casa dos clientes.  

Além disso, em 2021, a varejista conta com mais de 90.000 

sellers ,  um ganho de 60.000 em apenas um ano , sendo que esses, 

hoje, já representam 30% das vendas online. Como resultado, o 

volume de vendas no marketplace  mais que triplicou nos últimos 

2 anos. 

Isso porque a companhia consegue tirar vantagem de um 

círculo virtuoso, já que quanto mais sellers são atraídos, maiores 

as ofertas de produtos e, consequentemente, mais consumidores 

são impactados. E, quanto mais clientes, maior o poder de atração 

de novos parceiros. Desse modo, a companhia consegue desfrutar 

de um crescimento em exponencial ,  conforme ilustra a Figura 2.  

 
Figura 2 –  Participação do e-commerce .  

Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA  
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  A Magazine Luiza é uma das referências mundiais em 

digitalização e omnicanalidade .  A média da penetração do e-

commerce  no varejo atingiu 13,9% em 2021. É certo que o Brasil 

ainda é aquém nesse argumento quando comparamos os outros 

países mais desenvolvidos, porém, nossa digitalização também 

vem aumentado a passos largos.  

 O brasileiro tem muito acesso ao smartphone  e está entre 

os países em mais passa tempo diariamente conectado à internet .  

Isso faz diferença principalmente pensando que as peq uenas 

redes varejistas não conseguem desenvolver a mesma 

experiência em comparação às grandes companhias.  

Não bastasse o crescimento digital, a companhia também 

vem ganhando maior produtividade dentro de suas lojas físicas, 

retratados pelo indicador Same Stores Sales (SSS) ,  conforme 

ilustra a Figura 3. 

 
Figura 3 –  Participação do e-commerce .  

Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA  
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Segundo dados da Sociedade Brasileira de Varejo e 

Consumo de 2019, a Magazine Luiza foi a segunda empresa com 

maior market share ,  embora a companhia projete um ganho de 

5,4 p.p. no ano de 2020, se tornando a líder do segmento.   

Além disso, seguindo a tendência dos países desenvolvidos, 

é de se esperar cada vez mais concentração do mercado ao redor 

dessas grandes empresas.  A Figura 4 ilustra o market share  das 

principais varejistas brasileiras.  

 
Figura 4 –  Market share.  

Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA  
 
 

 

 

 

A Magazine Luiza está inserida no segmento de listagem 

Novo Mercado ,  o de mais alto rigor quanto às boas práticas de 

Governança Corporativa (GC), sinalizando que a empresa preza 

pela divulgação de resultados e informações com o mais alto teor 

de qualidade e transparência.  

26%

21%
19%

34% Via Varejo

Magazine Luiza

Lojas Americanas e B2W

Outros

   GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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A gestão da Magazine Luiza é  reconhecida como umas 

melhores do Brasil, entre todas as empresas listadas na bolsa de 

valores. De fato, o turnaround  feito pela família Trajano virou case 

de estudo não só no Brasil,  como em diversos lugares do mundo.  

Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração e 

mãe de Frederico Trajano, atual CEO  da empresa,  inclusive é uma 

empreendedora envolvida em causas sociais e uma grande 

defensora do tema ESG.  

Frederico, por sua vez, é reconhecido pela sua capacidade 

digital e um dos grandes responsáveis por essa cultura inovadora 

criada na Magazine Luiza . 

Quanto à sua composição acionária , representada pela 

Figura 5, nota-se a presença de um bloco controlador, estando 

esse controle em posse da família dos fundadores. Isso é positivo, 

visto a tamanha perspicácia e expertise que tiveram para 

construir uma das maiores empresas do país.  

 
 

F igura 5 –  Composição acionária .  
Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA  
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Os principais fatores de risco são:  

 As ações da Magalu estão sendo negociadas a um prêmio de 

preço, isso é, devido à alta expectativa de crescimento por parte 

do mercado, as ações estão com múltiplos esticados . De fato, não 

há qualquer problema quanto a isso. Porém, o Risco de Execução  

surge à medida que a empresa não consegue mais crescer às 

mesmas taxas agressivas de anos anteriores.  

 Assim, devido ao grande otimismo do mercado, caso a 

empresa não consiga expandir suas operações digitais e físicas ou 

manter/aumentar sua margem de lucro, suas ações podem sofrer 

queda, justamente pela frustação da expectativa dos investidores.  

 Além disso, o Risco de Concorrência  relaciona-se ao fato de 

existir grandes players  em atuação no país. Como exemplo, em 

2019, a maior varejista do mundo, Amazon,  iniciou sua operação 

no Brasil.  É verdade que a Magazine Luiza larga na frente de todas 

as suas concorrentes, com melhor  logística e maior capilaridade. 

Ainda assim, a Amazon não colocou todas as suas forças em jogo 

e pode aproveitar de seu grande poder para ganhar mercado.  

 Outro fator é o Risco de Negócio do setor de consumo 

cíclico, já que as empresas se correlacionam com o momento 

econômico do país. Dessa forma, se a economia vai mal, o impacto 

tende a ser mais sentido nesse setor.  

 
  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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O Brasil  possui alto endividamento e com reformas urgentes 

a serem feitas, caso contrário, poderemos ver mais uma grave 

crise surgindo, impactando diretamente os resultados  

operacionais da Magazine Luiza.  

 

 

 

 

Como a própria Magazine Luiza se defin e, a empresa tem um 

corpo de grande empresa, com milhares de colaboradores e 

funcionários, mas com uma cabeça de startup ,  a qual pretende 

levar a digitalização a todo varejo brasileiro.  

De fato, a companhia foi e continua sendo pioneira em vários 

dos serviços e tecnologias desenvolvidos. Mesmo quando as lojas 

físicas tinham seu modelo de negócios questionado, a Magazine 

Luiza decidiu por transformá-las em pontos estratégicos de venda 

e distribuição dos seus produtos.  

Aliado a isso, uma plataforma cada vez mais completa e com 

menos fricção ao consumidor, proporcionando qualidade e 

segurança tanto para os sellers  como também para os clientes. 

Resultado disso é um ecossistema que cresce de maneira 

agressiva, conforme ilustra a Figura 6. 

   RESULTADOS ANTERIORES...  
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Figura 6 –  Desempen ho Operacional .  

Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA  

Esse desempenho realmente muito robusto corresponde, 

nos últimos cinco anos,  a um CAGR  receita líquida de 31,3%, 

enquanto o CAGR EBIT é de 13,5% e o CAGR lucro líquido é de 19%. 

As vendas no digital representaram mais de 72% do total dos 

negócios da empresa. Como exemplo, a Amazon com toda sua 

solidez e tecnologia, trabalhava com cerca de 52% de vendas 

digitais antes da pandemia.  

Ou seja, é possível que exista um processo reverso da Magalu 

de perder um pouco de penetração no digital à medida que as 

lojas físicas recuperem o movimento.  

Além disso, segundo relatório da Ebit |  Nielsen, o CAGR  do e-

commerce  (taxa de crescimento anual composta) cresceu 28% 

nos últimos 3 anos enquanto a Magazine Luiza coleciona um 

aumento de 52%, ou seja, a companhia conseguiu superar a média 

do seu setor, o que evidencia um ganho de market share por 

parte da companhia .   
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Parte desse crescimento deve-se ao turnaround  que a 

companhia realizou com grande êxito. Isso é, a companhia até 

conseguia inaugurar novas lojas, ampliar sua atuação 

geograficamente, fazer aquisições de outras redes, mas tudo isso 

a um custo. Por vários anos seguidos a empresa ou tinha prejuízo 

ou tinha uma margem de lucro líquido insignificante.  

Isso porque para ganhar espaço no mercado foi necessária 

uma política forte de atração e retenção de clientes, com 

descontos agressivos nos produtos e alta libera ção de crédito 

para pagadores duvidosos , através da controlada Luizacred. 

Somente de 2017 em diante a empresa começou a operar 

com certa margem de lucro, compatível com o do seu setor. A 

Figura 7 esboça as margens de operação nos últimos anos.  

 
Figura 7 –  Indicadores  de qual idade .  

Fonte:  Status Invest  
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Aliado à transformação digital da companhia e p assado o 

momento de consolidação, a Magalu conseguiu melhorar em 

alguns pontos que contribuíram para essa melhora na margem 

líquida, entre eles destaca-se a menor participação dos gastos 

administrativos e com vendas na receita l íquida.  

Ainda na Figura 7, percebemos que nos últimos 5 anos os 

indicadores vinham em ascensão, pelos mesmos motivos 

abordados anteriormente. Em 2019, especificamente, a 

companhia realizou uma nova emissão de ações, distorcendo a 

base de dados.  

Pelo fato da Magazine Luiza viver um ciclo de plena 

expansão, é natural que isso aconteça através de uma margem de 

lucro muito pequena, afinal,  se a empresa prioriza a rentabilidade 

agora no curto prazo, provavelmente uma concorrente pode 

oferecer condições melhores e ganhar market share .   

Por isso, podemos imaginar que no futuro a rentabilidade da 

operação da empresa esteja maior. Cont udo, também vale 

destacar que o mercado varejista, como um todo, negocia a 

margens baixas. Dessa forma, alguma melhoria po derá ser 

observada, mas essa será marginal.  

Além disso, através de uma relação otimizada entre estoque 

e fornecedores, a companhia conseguiu reduzir a necessidade por 

capital de giro, favorecendo a geração de caixa (Figura 8) .  
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Figura 8 –  Geração de caixa l ivre e operacional .  

Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA.   

Aqui também notamos que desde essa virada de chave, a 

geração de caixa na empresa caminha em sentido de melhora. 

Especificamente em 2019 houve um grande investimento em 

aquisição, que distorceu a base de dados.  

Por fim, a saúde financeira da Magalu merece destaque, uma 

vez que todo esse crescimento, orgânico e via aquisições, não é 

patrocinado via aumento do endividamento (Figura 9).  

 
Figura 9 –  Endividamento.  

Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA.   
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O isolamento social trazido pela pandemia causou grandes 

disrupturas no modo de vida da população. Nunca antes fomos 

tão digitais iguais somos hoje. E para isso, muitas empresas 

tiveram que se reinventar, enquanto outras tiveram apenas que 

consolidar seu modelo de negócios.  

A Magazine Luiza vem se preparando há anos para essa 

digitalização, que já era uma tendência, embora o isolamento o 

tenha adiantado. Justamente por isso, a empresa domina cada 

vez mais o mercado.  

No 2T21, as vendas totais, incluindo lojas físicas, e -commerce 

com estoque próprio (1P) e marketplace (3P) cresceram 

expressivos 60,5% para R$13,7 bilhões, reflexo do aumento de 

46,4% no e-commerce total e de 111 ,6% nas lojas físicas.  

O desempenho das vendas foi alcançado mesmo com parte 

das lojas físicas ainda fechadas em função da COVID-19, 

principalmente no mês de abril.  No 2T21, o Magalu expandiu sua 

participação de mercado em 3,7 p.p. comparada com o 2T20 .  

No 2T21, o e-commerce  brasileiro cresceu 16,8%, segundo a 

Neotrust, com o Magalu crescendo muito mais que o mercado. No 

período, as vendas do e-commerce do Magalu avançaram 46,4%, 

mesmo com uma forte base de comparação . Na Figura 10 temos 

acesso aos principais resultados.  

   ...ATUALMENTE  
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Figura 10 –  Último resultado.  
Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA.   

Por fim, a empresa recentemente fez a emissão de 

debêntures, no valor cheio de R$2,5 bilhões , e usou apenas R$1 

bilhão para a aquisição da KaBum. Consequentemente, a empresa 

ainda tem recursos suficientes para mais movimentos como esse.  

Não só, já faz parte da cultura da empresa fazer aquisições 

complementares à sua atuação, o que faz todo sentido pensando 

que a empresa se vê como um ecossistema digita l completo.  

Com esse dinheiro, a empresa também pretende fazer 

investimentos em logística . Seu objetivo é implementar, em 

várias cidades, a entrega em até 1h.  Além disso, o ritmo de 

abertura de novas lojas  segue em forte crescimento.  

Lembrando que as vendas no digital incentivam à abertura 

de lojas físicas, pensando que essas funcionam como pequenos 

centros de distribuição e podem encurtar o tempo e custo de 

frete. As lojas físicas, por sua vez, incentivam  as compras no 
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digital , devido a experiência entregue ao usuário. Com isso, 

entramos em mais um ciclo virtuoso da empresa.  

Recentemente a Magazine Luiza inaugurou 50 lojas somente 

no estado do Rio de Janeiro, onde até então não existiam outras 

lojas. Na Figura 11 entendemos como funciona a estratégia 

omnichannel  da companhia.  

 
Figura 11  –  Estratégia Omnichannel .  

Fonte:  RI  MAGAZINE LUIZA.   

 

 
 

 

 

 

Análise de Múltiplos 

O primeiro método consiste na análise dos múltiplos das 

empresas. Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que 

se compare empresas de mesmo setor de atuação e que, ainda 

por cima, essas empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isso é, 

se estão em expansão, maturidade ou decaimento de suas 

atividades.   

   POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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A análise é feita entre as empresas Amazon, Alibaba e eBay, 

todas essas negociando na bolsa norte-americana, sendo 

empresas que crescem próximas ou até mais que a Magazine 

Luiza, que é o caso da Alibaba. Na Figura 12 vemos esses dados. 

●  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 .   

●  P/VP:  relaciona o preço das ações ao valor patrimonial da 

empresa, ou seja, o preço que se paga por tudo aquilo que 

pertence ao acionista.  

●  EV/EBIT:  diferentemente dos outros indicadores, é uma 

aproximação do valor da firma com sua geração de caixa. Sua 

importância se dá à medida que os outros indicadores podem ser 

distorcidos por outros fatores não recorrentes ou não 

operacionais.  

  
F igura 12  –  Comparação de múlt ip los  

Fonte:  Economática/ Status Invest  
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Assim, nota-se que a Magazine Luiza negocia a múltiplos 

muito mais esticados entre todas as empresas analisadas. Essa 

mesma conclusão pode ser feita mesmo quando comparada à 

Amazon, empresa global com faturamento muito maior.  

Da mesma forma, o histórico desses indicadores  (de 2012 a 

2020), destacados na Figura 13, nos mostra que a companhia 

nunca negociou a patamares tão elevados igual ao presente 

momento, com exceção à 2020.  

Vale ressaltar, nesse caso, que múltiplos mais altos 

correspondem à expectativa do mercado em alto crescimento da 

companhia para os próximos anos.  

 
Figura 13 –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos .  

Fonte:  Suno Analí t ica/Elaboração Própr ia  

 

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)  

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os 

próximos anos e o traz a valor presente descontando a uma taxa 

média ponderada, chamada de custo de capital ,  na sigla em 

inglês WACC  (weighted average cost of capital ) .  
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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.  

Assim, para um possível cenário encontrado, considerando a 

média da margem EBIT dos últimos 4 anos em 8,3%, o mercado 

espera um crescimento anual na ordem de 30% para os próximos 

10 anos, até o momento da sua perpetuidade.  

A cada ano que se passa, mais trabalhoso é para a 

companhia manter os altos níveis de crescimento. Porém, ainda 

considerando a hipótese, a Magalu teria um provável market 

share  no varejo de 41% daqui a 10 anos, mais do que a própria 

Amazon tem no mercado americano atualmente.  

Para esse cenário, encontrou-se um valor por ação de 

R$16,34, próximo ao preço do dia 26/09 de R$15,63. 
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 A evolução da Magazine Luiza é, de fato, um case  de estudo 

para todas as empresas do setor de varejo. Uma empresa que 

tinha problemas estruturais, dificuldade de crescimento  e 

histórico de prejuízo se transformou em uma das maiores 

empresas do país em valor de mercado e referência para as 

demais concorrentes. 

 A Magalu largou na frente de todas as varejistas quanto à 

adoção da estratégia de omnichannel ,  que permitiu à companhia 

um ganho de logística enorme, além de permitir uma melhor 

experiência aos clientes durante as compras.  

 Com isso, a companhia vem ganhando ano após ano market 

share  e, hoje, já desponta como a maior varejista do país. Da 

mesma forma, a empresa conseguiu aumentar razoavelmente 

suas margens de operação e rentabilidade, que embora ainda seja 

baixa, anda alinhada com as outras empresas  do setor.  

 Além disso, a empresa apresenta uma estrutura de capital 

com caixa líquido positivo e uma geração de caixa crescente, o 

que a habilita a aproveitar novas oportunidades de aquisição, 

conforme feito com a Netshoes.  

 

   OPINIÃO DO ANALISTA  
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 Em reflexo disso, seus múltiplos de valuation  revelam 

grande otimismo do mercado em seu crescimento. A companhia 

negocia a múltiplos na máxima histórica, maiores inclusive que 

os da Amazon. 

 Por fim, pelo método DCF espera-se da empresa um 

crescimento acima do reportado por ela nos últimos anos. Assim, 

ao final da década isso pode resultar um market share  de quase 

metade de tudo aquilo que é negociado no varejo nacional.  

 Embora a companhia seja de excelência, liderada por 

executivos com extrema habilidade de gestão e que já provou 

todo o seu valor ao longo dos anos, o atual preço das ações não é 

justificável tamanho é o otimismo do mercado com a companhia , 

dessa forma, não temos recomendação de compra para as ações 

da Magazine Luiza (MGLU3) . 
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