
 

 

Americanas S.A. 

As Lojas Americanas S.A. é uma empresa brasileira do segmento de varejo fundada em 1929 na cidade 
de Niterói, Rio de Janeiro pelo austríaco Max Landesmann e pelos norte-americanos John Lee, Glen Matson, James 
Marshall e Batson Borger.  

Em 1940 abriu seu capital e se tornou uma sociedade anônima. No ano de 1999 criou a Americanas.com. Em 2005 
foi realizada uma joint venture com o Banco Itaú que resultou na criação da Financeira Americanas Itaú (FAI), ou 
Americanas Taií. 

Atualmente, sua sede situa-se na cidade do Rio de Janeiro e conta com om mais de uma dezena de Centros de 
Distribuição em São Paulo, Minas, Rio, Santa Catarina e Pernambuco. A empresa conta com mais de 1700 
estabelecimentos de vendas em todo o Brasil, estando presente em quase 800 Municípios e comercializa em seus 
canais de venda de mais de 110 milhões de itens.  

No comércio eletrônico, possui participação majoritária na antiga B2W Digital, hoje apenas Americanas S.A., 
resultado da fusão em 2006 de Submarino e Americanas.com. Sob seu guarda-chuva, estão ainda marcas como 
Shoptime e Sou Barato. Também possui uma operação de Marketplace comercializando produtos de terceiros pelos 
seus canais de venda.  

Em 2021, após uma cisão de operações, acompanhada de reestruturação societária, as Lojas Americanas S.A. 

(LAME3, LAME4), se tornou a Holding controladora das atividades e as operações de lojas físicas foram agrupadas 

aos demais negócios, sob o nome de Americanas S.A. (AMER3) deixando o nome B2W Digital e seu código (BTOW3) 

para trás.       

Fonte: https://ri.americanas.com/ 

 

Composição Acionária (AMER3) 
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Composição Acionária (LAME) 
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Fonte: https://ri.americanas.com/ 

Gráfico (AMER3) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da AMER3                                                                                                                                Fonte: Economatica     
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Gráfico (LAME4) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da LAME4                                                                                                                                Fonte: Economatica     
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Principais Indicadores (AMER3) 

 

Lâmina da Americanas S.A.                                                                                                                                                                                  Fonte: Economatica 
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Principais Indicadores (LAME4) 

 

Lâmina da Lojas Americanas S.A.                                                                                                                                                                        Fonte: Economatica 

 

 

Cobertura de analistas (AMER3) 
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Fonte: https://ri.americanas.com/ 

 

Cobertura de analistas (LAME4) 

 

Fonte: https://ri.americanas.com/ 
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A Americanas S.A., nasceu da combinação dos negócios independentes de uma das mais tradicionais cias do 

comércio varejista brasileiro. Basicamente, Lojas Americanas S.A. + B2W Digital = Americanas S.A.  

 

Fonte: https://ri.americanas.com/ 

 

 

 

A unificação dos negócios, por si só, se bem executada poderá proporcionar inúmeros ganhos e sinergias, exemplos 

de sucesso não faltam (ItaúUnibanco, BRF, Suzano, etc.), a nova empresa já nasce com grandes ambições, uma 

delas é se tornar global com a criação da Americanas Inc.  

Foram realizadas análises preliminares para estimar tais sinergias, considerando duas principais frentes: Operacional 

(frete, marketing, tecnologia, central de serviços compartilhados, entre outros) e Financeiro (redução do 

endividamento e da antecipação de cartão de crédito). O valor bruto estimado das sinergias, antes dos custos da 

combinação, é de R$ 2,3 bilhões até 2024. O valor presente líquido (VPL) estimado das sinergias, já considerando 

os custos da combinação, é de R$ 1,6 bilhão até 2024. 
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Fonte: https://ri.americanas.com/ 

Em relação aos resultados, a cia vem obtendo êxito em sua estratégia de integração de plataformas, logística 
multimodal capilarizada e gestão de desenvolvimento de novos negócios. 
 

 

 
 
Fonte: https://ri.americanas.com/ 
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Fonte: https://ri.americanas.com/ 

A Americanas S.A. vem apresentando confortável perfil de endividamento e adequada estrutura de capital, destaca-
se aí a cobertura completa da dívida e saldo líquido de caixa líquido de R$ 3,5 bilhões.     
 

 
Fonte: https://ri.americanas.com/ 
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Ambos os gráficos, seja da Controladora (LAME4) ou da cia operacional (AMER3), indicam fundo/suporte em R$ 5,25 
e R$ 35,15 respectivamente, com grande indicação de início de reversão da trajetória baixista. Faz-se necessário um 
movimento gráfico de confirmação da reversão de tendência, para que tornem-se atrativos para a compra de 
curto/médio prazos.  
 
Acreditamos que o ponto de entrada seria entre R$ 5,80 e R$ 6,10 para (LAME4) e de R$ 39,20 a R$ 41,10 para 
(AMER3). A venda seria nos pontos de resistência de R$ 6,70 e R$ 7,80 para (LAME4) e nos pontos de R$ 44,50 e 
R$ 47,50 para (AMER3), respectivamente.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data da elaboração 22 de setembro de 2021, 

 

D I S C L A I M E R 

Departamento de Research 

Eduardo Rodrigues Machado  

                 CNPI   

                                                                                        

Resolução CVM Nº 20/2021  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 

declara(m) que: 

 

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Amaril 
Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 

 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 

da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 

utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 

distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio. 
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