
 

 
 

20 de julho de 2021, 

Via S.A. 

Via (anteriormente Via Varejo S.A.) é uma empresa de comércio varejista brasileira fundada em 2010, responsável pelas 
redes de lojas das bandeiras Casas Bahia e Ponto (antiga Pontofrio) e das suas respectivas lojas virtuais, da fabricante de 
móveis Bartira, além de ser a administradora do site de e-commerce Extra.com.br. 

A criação da companhia ocorreu após a associação da Casas Bahia, pertencente à família Klein, e do Pontofrio, 
propriedade do Grupo Pão de Açúcar (GPA), que até junho de 2019 foi seu acionista controlador através da participação 
de 39,36% no seu capital. A partir de 14 de junho de 2019, o GPA deixa o controle da Via Varejo, Michel Klein volta 
presidente do Conselho de Administração e o acionista de referência da companhia, durante leilão de venda das ações.  

Uma nova diretoria executiva foi anunciada, com Roberto Fulcherberguer assumindo a presidência. Em 2018, a receita 
bruta da Via Varejo alcançou a marca de R$ 30,5 bilhões. No final de abril de 2021 a empresa muda seu nome de Via 
Varejo para Via, sinalizando que passaria a ampliar ainda mais a sua atuação para além do varejo. 

A empresa está presente em mais de 400 municípios brasileiros, 20 estados e no Distrito Federal, com cerca de 1 mil lojas 
e aproximadamente 45 mil colaboradores. A sede administrativa da companhia se situa no município de São Caetano do 
Sul, na Grande São Paulo (SP), e posiciona-se como uma das maiores varejistas de eletroeletrônicos do mundo. 

Fonte: https://ri.via.com.br/ 

Marcas do Grupo 
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Organograma de Composição Acionária 

 

 

Fonte: https://ri.via.com.br/ 
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Gráfico (VVAR3) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da VVAR3                                                                                                                                Fonte: Economatica     
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Principais Indicadores (VVAR3) 

 

Lâmina da Via Varejo                                                                                                                                                                                            Fonte: Economatica 
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Estamos falando da “Via” a nova denominação de Via Varejo S.A., uma das principais empresas de comércio varejista 
brasileiras. A empresa vem obtendo bastante êxito em sua mudança de modelo de negócio, do varejo tradicional 
para o modelo de plataforma integrada, com forte atuação em canais digitais (marketplace), impulsionada pela 
pandemia do COVID-19. Como a nova marca diz, a cia pretende ser uma “Via”, muito além do varejo, para seus 
clientes e ser reconhecida como “a melhor Via de compras de todos os brasileiros, onde, quando e como eles 
quiserem”   
 
Os primeiros resultados desta transformação já aparecem: a Via obteve crescimento importante nos indicadores de 
nível de serviço (NPS) que melhorou 12% nos últimos 24 meses atingindo 74 pontos, com evolução do uso de 
Aplicativos, maior velocidade nas entregas e maior sortimento de produtos e serviços, viabilizado por oferta de 
soluções financeiras cada vez mais abrangentes e digitais. O crescimento consistente e a execução do plano 
estratégico de negócios resultou em alta de 27% a/a no GMV (volume bruto de mercadorias) que somou R$10,3 
bilhões.  
 
As vendas digitais representaram 56% do GMV total no trimestre comparado a 33% em igual trimestre de 2020. As 
vendas online da Via vem crescendo acima da média do mercado pelo 6º trimestre consecutivo e atingiram market 
share (participação de mercado) de 16,7% até maio/21, um aumento de cerca de 9 p.p em relação ao 3T19, com 
lucro.  
 

 
 
 

 
 

Fonte: https://ri.via.com.br/ 
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A Via, está desenvolvendo um pacote de serviços logísticos para o marketplace, que vai desde a armazenagem dos 
produtos e recebimento dos pedidos até a entrega do item ao consumidor. O lançamento deve ser feito no quarto 
trimestre de 2021 e a companhia oferecerá serviços de coleta, armazenagem e entrega de mercadorias. 
 

 
Fonte: https://ri.via.com.br/ 

 
 
 
 
A empresa adotará essa atividade como um negócio autônomo, que também poderá ser usada por seus 
concorrentes, como Magalu e Americanas, principalmente para a logística de itens pesados, ponto forte da empresa. 
Outra opção para os lojistas será vender em qualquer site ou aplicativo da companhia, podendo deixar os produtos 
estocados em suas centrais. A Via recebe um percentual sobre a venda, entre 13,5% e 16%. 
 
A Via já conta com 27 centros de distribuição espalhados pelo país, e um novo centro será aberto em outubro na 
cidade de Extrema (MG) para atender os vendedores, já começando esse ano a armazenar itens mais pesados, 
como fogões e refrigeradores. 
 
Atualmente, a companhia conta com cerca de 26 mil lojistas em seu marketplace, com expectativas de atingir entre 
70 mil e 90 mil lojistas até o fim do ano, acelerando a receita nessa linha de negócio. Além disso, ela vem melhorando 
a velocidade de suas entregas, chegando a 40% do total em até 24 horas, contra 17% de um ano atrás. 
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Economicamente falando, podemos verificar na Lâmina de indicadores (página 6), o reflexo concreto da mudança de 
posicionamento da empresa, houve redução considerável em seu nível de dívida, melhoria substancial em suas 
margens e rentabilidade. Os principais indicadores Fundamentalistas de uma Análise Relativa, revelaram-se 
atrativos, o índice Preço/Lucro (P/L) encontra-se em 18,4 e o índice Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) está em 3,64, 
bem inferior a seus pares.  
     
Aliado a isto, graficamente podemos indicar compra para o papel (VVAR3), tal qual, as principais casas de análise 
que cobrem a Ação. O ponto de entrada no papel figura entre R$12,90/R$14,00 e seu preço-alvo para curto 
médio/prazo é de R$17,30/ação. 

 
 

 

 

 

 

 

D I S C L A I M E R 

Departamento de Research Amaril Franklin Corretora 

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 consequentes 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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