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A Magazine Luiza ou Magalu (MGLU3), como passou a ser chamada, 
foi o grande sucesso da bolsa de valores brasileira entre 2017 e 2020. 
Para se ter uma ideia a empresa que era negociada na B3 a menos de 
R$ 2,00 por ação no início de 2017 passou a ser negociada acima dos 
R$ 70,00 por ação no meio do ano de 2020.

A trajetória da Magazine Luiza de small cap a blue chip merece atenção. 
Como uma loja de departamentos nascida em uma cidade de população 
média do interior de São Paulo se tornou uma das principais varejistas 
do mercado brasileiro tanto em lojas físicas como especialmente das 
vendas por e-commerce?

Para entender o sucesso da Magazine Luiza no mercado é necessário 
analisar não apenas as ações tomadas pela empresa nos anos em que 
o preço da ação disparou na bolsa de valores mas é necessário analisar 
como a empresa se comportou ao longo de toda a sua história frente às 
mudanças no varejo brasileiro como um todo.

As inovações da companhia ao longo do tempo e a capacidade de 
captar os movimentos de mercado é um dos fatores que podem ser 
compreendidos como a chave para esse sucesso da companhia. Dois 
executivos da empresa ao longo do tempo que são parte importante 
desse processo são Luiza Helena Trajano, sobrinha da fundadora da 
Magalu, e seu filho Frederico Trajano.

A  inserção  da  empresa no  e-commerce deve ser analisada com 
profundidade, esse é um mercado que se desenvolveu ao longo do 
tempo não apenas no Brasil como no mundo. A expansão do acesso à 
internet para um maior número de pessoas potencializou esse mercado 
e fez com que varejistas que não estivessem inseridos nessa forma de 
comércio perdessem espaço.

Introdução



Em relação ao período recente, é difícil também falar sobre a alta nos 
preços das ações de Magalu e não falar também sobre o Fundo Alaska 
sob gestão de Henrique Bredda e Luiz Alves Paes de Barros. Esse fundo 
também teve um crescimento vertiginoso durante esse período e uma 
das grandes tacadas do fundo Alaska foi justamente a compra massiva 
de ações de Magazine Luiza.

O conceito de value investing adotado pelos gestores da Alaska, 
sem dúvidas, foram essenciais para que eles pudessem enxergar em 
uma empresa pouco operada na bolsa essa oportunidade de ganhos. 
Todavia, durante um tempo considerável essa também foi uma ação 
com alta volatilidade, ou seja, essa ação também é bastante operada 
por traders que realizam aplicações baseados na volatilidade do papel. 
Dessa forma, nesse e-book vamos tratar um pouco sobre a história da 
Magalu, como a empresa passou de small cap para blue chip na bolsa 
de valores brasileira, além também de contextualizar sobre o mercado 
de e-commerce brasileiro como um todo. Afinal, apesar da inserção da 
Magalu nesse mercado ser um diferencial, o desenvolvimento do mercado 
como um todo é um fator essencial para todas as empresas varejistas.

Além disso, vamos abordar também sobre o Fundo Alaska e como a 
lógica de investimento dos gestores desse fundo tornaram possível com 
que eles pudessem enxergar essa oportunidade na bolsa. Por fim, vamos 
analisar a evolução dos números da Magazine Luiza e apresentar como 
a empresa evoluiu desde que estreou na B3 em 2011.
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Para falar sobre a posição da Magazine Luiza dentro do mercado varejista 
brasileiro é importante contextualizar a empresa dentro do mercado de 
e-commerce. Apesar da empresa ter nascido como uma loja física de 
departamento ainda na década de 1950, a empresa se notabilizou no 
mercado recente como uma das principais varejistas com vendas via 
e-commerce. Para se ter uma ideia, a empresa é caracterizada como 
uma plataforma digital com pontos físicos de venda.

O e-commerce no Brasil nasceu na década de 1990, pouco tempo depois 
de ter sido lançado nos Estados Unidos. A primeira loja virtual brasileira 
foi a Booknet criada em 1995 pelo empresário Jack London, essa loja
comercializava exclusivamente livros. Fato semelhante ocorreu nos 
Estados Unidos poucos anos antes, onde uma livraria também foi a 
primeira loja de comércio virtual a surgir no país. Todavia, apesar da 
primeira loja virtual ter surgido no Brasil em 1995 esse tipo de comércio 
só viria a aumentar cerca de cinco anos depois com a entrada das Lojas 
Americanas, Submarino e Pão de Açúcar no comércio eletrônico. 

A Booknet foi comprada em 1999 e veio a se tornar o Submarino. 
Essas três marcas são consideradas as pioneiras desse mercado no 
Brasil. O desenvolvimento do comércio virtual em qualquer lugar do 
mundo, inclusive no Brasil, deve ser compreendido também junto ao 
desenvolvimento da tecnologia. Durante a década de 1990 e começo dos 
anos 2000 o percentual da população brasileira com acesso à internet 
era infinitamente menor com relação à quantidade de pessoas que hoje 
possuem esse acesso.

Capítulo 1: O Setor de E-commerce no 
Brasil

    O e-commerce no Brasil nasceu na década de 1990, 
pouco tempo depois de ter sido lançado nos Estados Unidos.“



Com o decorrer do tempo e o desenvolvimento da tecnologia cada 
vez as pessoas puderam ter esse acesso facilitado, inclusive com a 
popularização dos smartphones. Além disso, a qualidade da internet 
nesse período passou por uma melhora substancial. Durante a década 
de 1990 a internet era em suma ligada à linhas telefônicas, apenas após 
algum tempo surgiu a internet banda larga e mesmo assim durante um 
período de tempo, o acesso à esse tipo de internet era custoso e restrito 
a uma parcela reduzida da população do país.

Além da questão do desenvolvimento da tecnologia e democratização 
do acesso à internet, é importante também ressaltar a questão do 
aumento da segurança e da confiança dos consumidores nesse tipo de 
transação. As transações por comércio eletrônico durante muito tempo 
geravam o medo de golpes ou mesmo de nunca receberem os produtos 
nos consumidores.

Nesse sentido, a credibilidade da varejista é essencial até os dias atuais 
para o desempenho de cada empresa nesse mercado. Além disso, é 
importante ressaltar que no decorrer desses anos o aumento do acesso 
e da confiança neste mercado colaboraram para uma mudança cultural 
quanto à compras desse tipo.

O Brasil, por exemplo, passou da década de 1990 na qual basicamente 
todas as compras realizadas pelos brasileiros eram realizadas em lojas 
físicas para um percentual de 27% da população brasileira sendo 
consumidores online. Se analisados apenas as pessoas entre 18 e 50 
anos esse percentual é ainda maior.
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Segurança nas transações

Marketplace
Além disso, o número de lojas que realizam comércio online aumenta 
a cada ano. Em relação à lojas menores realizando venda online, um 
movimento importante e que concedeu um papel importante tanto para 
a Magazine Luiza quanto para outras gigantes do setor é o surgimento 
do Marketplace.



O Marketplace é a cessão do site das grandes varejistas para empresas 
menores realizarem as vendas dos seus produtos. Essas vendas, em geral, 
são vendidas e entregues pela própria empresa, todavia o comprador 
possui a garantia da varejista que está realizando o anúncio. Dessa 
forma, esse modelo de negócio beneficia a empresa menor dado que 
ela tem maior exposição do seu produto, além de utilizar o respeito de 
mercado da empresa maior.

Por outro lado, esse modelo também é benéfico para as grandes varejistas 
dado que elas lucram basicamente por realizarem o anúncio para as 
empresas menores e por se responsabilizar junto aos compradores pela
entrega correta do produto. 

Além disso, isso concede à essas grandes varejistas uma maneira de 
influenciar o mercado como um todo, dado que as empresas menores 
de alguma forma se tornam dependentes das empresas maiores para 
realizarem suas vendas.

Entre as principais varejistas brasileiras que atuam de forma incisiva no 
e-commerce além da Magazine Luiza, está a B2W, administradora das 
lojas virtuais Submarino, Americanas.com, Shoptime e Sou Barato.

Além dessa empresa, vale ressaltar também a Via Varejo, que controla 
as Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.com. Nos principais rankings sobre 
comércio eletrônico, essas empresas são as únicas que figuram à frente 
da Magazine Luiza. Esse ranking não engloba os resultados da empresa 
como um todo, apenas as vendas por meio digital.
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Grandes empresas atuantes no 
mercado de e-commerce



A Submarino.com foi uma empresa criada diretamente como loja virtual 
em 1999, a partir da compra da Booknet, a primeira loja virtual brasileira. 
Dessa forma, em 2006, a empresa realizou fusão com a Americanas.
com e formaram dessa forma a B2W que depois viriam a incorporar o 
shoptime e criar o canal de outlet virtual Sou Barato.

As lojas administradas pela Via Varejo, em suma, tem uma trajetória 
similar à da Magazine Luiza, ou seja, eram lojas físicas mas que com o 
decorrer do tempo também passou a realizar comércio por canais virtuais. 
As diferenças entre a trajetória da VVAR e da MGLU3 são substanciais 
e serão ressaltadas no próximo capítulo sobre a trajetória da Magazine 
Luiza.

Em suma, esses grandes sites de comércio eletrônico surgiram durante a 
primeira década dos anos 2000 e são os campeões de venda no Brasil, 
junto com a Magalu . Além desses três principais, vale ressaltar também 
outros grandes varejistas que atuam no e-commerce e figuram na lista 
das 10 principais empresas de de e-commerce no Brasil até 2018, as 
quais são Wal-Mart Brasil, Máquina de Vendas, Carrefour, Dafiti, Saraiva 
e Privalia.

A Maquina de Vendas é o resultado da fusão das Lojas Insinuante e 
Lojas Ricardo Eletro, que apesar de terem foco em lojas físicas também 
são relevantes no e-commerce. A Netshoes estaria nesta lista até 2019, 
quando foi comprada pela Magazine Luiza.

A Saraiva vale ressaltar que permanece na Bolsa de Valores porém pediu 
recuperação judicial em 2018 por estar mal das pernas. É possível que 
se recupere mas isso pode levar mais alguns anos devido ao montante 
da dívida. O Carrefour, no qual as vendas online ainda representam um 
percentual baixo do seu faturamento total, mas já é suficiente para 
colocá-los entre as principais empresas do e-commerce brasileiro.

Nessa análise do mercado de e-commerce, apesar de não aparecer entre 
as 10 primeiras, é importante ressaltar a entrada da Amazon no mercado 
brasileiro, que na pesquisa em questão figurou na 13ª colocação.

A gigante americana tem grande potencial e passou a ter uma variedade 
maior de produtos comercializados no Brasil apenas a partir de 2017. 
Dessa forma, ela é um player que merece bastante atenção.
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Entrada da Amazon no Brasil

   Em suma, esses grandes sites de comércio eletrônico 
surgiram durante a primeira década dos anos 2000 e são 
os campeões de venda no Brasil, junto com a Magalu .“

https://www.caminhoparariqueza.com.br/como-e-porque-investir-acoes-magazine-luiza-mglu3/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/como-e-porque-investir-acoes-magazine-luiza-mglu3/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/recuperacao-judicial/
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As pesquisas sobre o e-commerce no Brasil apontam que um fator 
em comum entre as líderes do mercado é justamente o fato de serem 
plataformas de marketplace. Esse é um fator comum em mais da metade 
das empresas que figuram nessa lista: Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, 
Walmart, Máquina de Vendas e Carrefour.

Nesse sentido, o fato de aglutinar as vendas de empresas menores em 
seus canais de vendas colaboram para que essas empresas se fortaleçam 
como líderes desse mercado. Esse fator, portanto, contribuiu para o 
fortalecimento das três líderes do mercado. Todavia, esse é um modelo 
de negócio também utilizado pela Amazon.

A evolução do faturamento do setor de e-commerce no Brasil é notória 
ao longo do tempo, como é possível ver no gráfico abaixo, o crescimento 
desse setor no Brasil é constante desde 2001 quando começou a ter mais
varejistas atuando no setor.

Além disso, é possível verificar a partir desses dados que mesmo em 
períodos de crise econômica no Brasil como na crise de 2008 ou na 
recessão brasileira de 2015/2016. Nesse período, o setor continuou a 
crescer mesmo que a taxas menores que no período anterior.

Além disso, no ano de 2020 com a pandemia gerada pelo Coronavírus, 
esse setor passou a ter uma relevância ainda maior no mercado. Nesse 
sentido, pessoas que antes relutavam em realizar compras no comércio 
eletrônico começaram a realizar compras a partir desses canais.

Relevância do Marketplace nas 
líderes do mercado

Evolução do faturamento do 
e-commerce no Brasil e perspectivas

https://www.caminhoparariqueza.com.br/crise-2008-investimentos/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/bolsas-de-valores-pandemia/
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Ademais, com o passar do tempo é natural que o percentual de pessoas 
que se insiram no comércio eletrônico é maior, ou seja, um percentual 
cada vez maior das pessoas irá realizar compras por esse canal. Dessa 
forma, o potencial desse mercado apesar de também estar ligado ao 
poder de compra da população como um todo, ele transcende esse 
fator dado que o espaço para o seu crescimento ainda é grande tanto 
no mercado brasileiro e também no mercado mundial.

Dessa forma, o crescimento das varejistas brasileiras está diretamente 
ligado à expansão do mercado de e-commerce. Nesse sentido, em uma 
análise do varejo é importante sempre estar atento em como a empresa
se comporta com relação a esse mercado e sobretudo se a empresa 
está atenta às mudanças desse mercado.

As variações e inovações nesse mercado são constantes, portanto, é 
imprescindível para as empresas saberem se reinventar de forma concisa. 
Um dos pontos que serão abordados no próximo capítulo é justamente 
como a Magazine Luiza soube captar bem essas alterações no mercado 
varejista e inclusive seguindo os ensinamentos de Jim Rogers, um dos 
grandes investidores da história, para ter grandes ganhos é importante 
antecipar movimentos históricos, como alterações no padrão de consumo 
e movimentos similares.

Capítulo 2: De Small Cap a Blue Chip 
na Bolsa de Valores

      A empresa estreou na bolsa de valores apenas em 
2011 e durante alguns anos foi uma ação esquecida e pouco 
operada por investidores.“
Apesar de Magazine Luiza ser a empresa sensação da bolsa de valores 
brasileira nos últimos anos, essa não foi sempre a realidade da empresa, 
especialmente quando falamos da sua trajetória na Bovespa. A empresa
estreou na bolsa de valores apenas em 2011 e durante alguns anos foi 
uma ação esquecida e pouco operada por investidores.

Contudo, a trajetória dessa empresa não se resume aos anos em que ela 
possui ações listadas na bolsa de valores. Para compreender como se deu 
a evolução da empresa ao longo do tempo é importante compreender 
os seus passos, as grandes sacadas de seus gestores ao longo do tempo, 
para então chegarmos ao período atual de grande notoriedade da 
empresa.

https://www.caminhoparariqueza.com.br/jim-rogers-investidor/
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Início da Magazine Luiza
A Magazine Luiza foi fundada no ano de 1957 na cidade de Franca no 
interior de São Paulo. Os fundadores da varejista foram o casal Pelegrino 
José Donato, um caixeiro viajante e Luiza Trajano Donato, que à época 
trabalhava como balconista. O casal comprou uma loja de presentes na 
cidade que se chamava “A Cristaleira”, do qual Luiza era funcionária. O 
dono desta loja era Higino Caleiro e esta primeira loja situava-se na rua 
Voluntários da Franca.

A loja logo se tornou uma loja de departamento nas décadas seguintes 
vendendo os mais variados produtos. Um aspecto importante desse tipo 
de loja é o seu caráter local, ou seja, a sua conexão com a população 
de determinada cidade ou determinada região. Essa aproximação foi 
inclusive utilizada pelos fundadores da Magalu. Eles foram inovadores 
ao abrir linhas de crédito para os clientes, para facilitar as vendas.

O casal após comprar a loja de presentes decidiu mudar o nome da loja 
para e para realizar essa alteração fez um concurso popular na rádio 
local para decidir o novo nome, um dos principais meios de comunicação 
da cidade. Após esse concurso, foi definido que o nome da loja seria 
Magazine Luiza.

Essa proximidade com o público da cidade era verificada também na 
atuação dos dois donos na loja. Na qual o casal realizava pesquisas de 
mercado para melhora do desempenho da loja e também realizava a 
supervisão das operações da loja no dia-a-dia.
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O processo de expansão da Magazine Luiza se deu do modo tradicional 
para as varejistas da época, ou seja, passaram a inaugurar mais lojas 
físicas na cidade de Franca e também nas cidades da região. Nesse 
sentido, durante as décadas de 1960, 1970 a Magalu inaugurou cerca 
de 30 lojas em cidades como Barretos, Igarapava e São José do Rio 
Preto.

A administração da Magazine Luiza tinha um caráter bem familiar. Dessa 
forma, outros membros da família passaram a fazer parte do corpo 
diretivo da empresa. A partir dessa lógica, é que Luiza Helena Trajano, 
sobrinha da fundadora, passou a ocupar cargos na companhia e em 1991 
após alguns anos já atuando na empresa assumiu a superintendência.

A participação dela na companhia seria o princípio de uma série de 
grandes tacadas feitas pela empresa ao longo do tempo que permitiram 
com que ela alcançasse o patamar atual. Em 1993, idealizado por Luiza 
Helena Trajano a companhia realizou a campanha Liquidação Fantástica, 
na qual realizava uma super liquidação de produtos no início do ano.

Essa estratégia gerou filas enormes para comprar produtos nas lojas da 
rede. Essa estratégia era pouco utilizada na época e passou a ser copiada 
por uma série de empresas varejistas. Um exemplo de varejista que 
utiliza essa estratégia ocorre no Estado do Rio de Janeiro no Aniversário 
do Supermercado Guanabara que utiliza essa estratégia de liquidação 
em uma data específica do ano.

Apesar do e-commerce ter começado no Brasil apenas em 1995, é possível 
apontar que já em 1992 a Magazine Luiza operava uma plataforma de 
venda digital. A companhia nesse ano instalou terminais eletrônicos que 
exibiam os produtos e suas especificações. As lojas que tinham esses 
terminais não possuíam produtos físicos. Dessa forma, o cliente realizava 
a consulta pelo terminal eletrônico e recebia o produto em sua casa dois 
dias depois.

Apesar de ser um modelo eletrônico, como ainda era uma época de pouco 
contato com mídias digitais, a operação desses terminais contavam 
com a colaboração de funcionários da varejista. Esse modelo de venda 
possibilitou que a Magalu já naquele momento realizasse vendas em 
localidades que ela não possuía lojas abertas.

Expansão da Magalu

Plataforma digital: Magalu e o 
e-commerce

     A administração da Magazine Luiza tinha um caráter 
bem familiar. Dessa forma, outros membros da família
passaram a fazer parte do corpo diretivo da empresa..“
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Esse modelo de negócio persiste até hoje na empresa. Em cidades 
menores ou em bairros afastados de  cidades médias, ainda há lojas da 
companhia apenas com terminais eletrônicos para esse tipo de venda. 
Na atualidade, esse modelo é mais usado em cidades que a cultura do 
e-commerce ainda não se popularizou.

No início dos anos 2000 o e-commerce passava a se desenvolver no 
Brasil, apesar de já haver lojas especializadas nesse segmento como a 
Submarino, as lojas de departamento ainda engatinhavam na integração 
entre a operação das lojas físicas com o meio digital. Essa foi mais uma 
das antecipações da Magalu no mercado.

Em 2001, o filho de Luiza Helena Trajano, Frederico Trajano, assumiu a 
operação digital da companhia. Nesse período, ele integrou as operações 
físicas e digitais da empresa. Dessa forma, os centros de distribuição 
passariam a ser utilizados para abastecer tanto as lojas físicas da 
companhia como também as vendas realizadas por e-commerce. Esse 
movimento colocou a Magalu à frente das demais nesse quesito, além 
de melhorar a logística da empresa.

Mesmo com o aumento das plataformas digitais, a Magalu se esforçou 
em manter formas de aproximar o cliente. Nesse sentido, a empresa criou 
a Lu, um avatar para ajudar os clientes na hora de realizarem compras 
online. Esses avatares de inteligência artificial hoje são muito comuns, 
contudo, naquele período ainda era algo novo no mercado.

A Lu continua sendo utilizada pela empresa até os dias atuais e se atualiza 
a depender das tecnologias no momento. Desde 2015 a assistente 
virtual criada pela Magalu possui um canal do youtube com dicas e que 
possui mais de 1 milhão de seguidores. Essas mídias colaboraram para o 
crescimento das vendas virtuais da companhia desde então.

Frederico Trajano e o boom do 
e-commerce
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Expansão digital permanente

A expansão digital da companhia não é algo pontual e sim um processo 
contínuo. Nesse sentido, Magalu criou o Luizalabs. O Luizalabs é formado 
por desenvolvedores de tecnologia que procuram a todo momento 
aperfeiçoar os canais e as mídias digitais da companhia. A equipe de 
tecnologia do Luizalabs mantém este blog no Medium.

A partir de 2016, a Magalu passou inclusive a ser uma plataforma digital 
com pontos físicos de venda. A empresa aumenta cada vez mais a 
participação das vendas digitais no seu faturamento. Além disso, mesmo 
nas lojas físicas, os funcionários são equipados com smartphones para 
facilitar a interatividade para atender os clientes.

Além das suas próprias vendas, a Magazine Luiza também entrou no 
mercado de Marketplace e passou a anunciar produtos de outras empresas. 
Esse movimento e começou em 2016 e aumentou substancialmente o 
número de produtos ofertados no site da companhia.

     Além das suas próprias vendas, a Magazine Luiza 
também entrou no mercado de Marketplace e passou a 
anunciar produtos de outras empresas.“

Plano de aquisições
Em relação ao processo de expansão da rede varejista, o foco do plano 
de expansão encabeçado por Luiza Helena Trajano na década de 1990 
foi a aquisição de varejistas locais. Como já foi apontado as lojas de 
departamento em geral possuem uma identificação local. Dessa forma, 
a forma mais eficiente de expandir as  franquias da Magalu seria adquirir 
lojas menores em outras regiões e dessa forma essas aquisições já viriam 
com uma carteira de clientes fidelizada.

Nesse sentido, a Magalu adquiriu a partir da década de 1990 uma série 
de lojas em diferentes estados, como Paraná, Santa Catarina, São Paulo, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. A partir de 2010, 
a empresa avançou também no Norte e Nordeste com a aquisição da 
Lojas Maia com sede na Paraíba e atuação na maior parte da região 
Nordeste e anos depois a Armazém Paraíba com atuação no Maranhão 
e no Pará.

A empresa também adquiriu empresas de e-commerce como a Netshoes 
em 2019, uma das líderes do mercado de produtos esportivos na internet. 
Além de adquirir a Estante Virtual, marketplace para venda de livros 
usados.

https://medium.com/luizalabs
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O boom da Magazine Luiza
A Magazine Luiza estreou na bolsa de valores em 2011 e durante bom 
tempo foi uma ação esquecida e pouco negociada na Bovespa. Esse 
panorama mudou a partir de 2017 e uma pergunta que boa parte dos 
investidores se faz é: o que a Magalu fez para valorizar tanto nesse 
período?

A resposta não está nos anos entre 2017 e 2020 e sim na trajetória 
da Magazine Luiza  ao longo do tempo, especialmente a partir do 
fortalecimento da plataforma digital. Em algum grau, a empresa se 
precaveu e se adiantou em relação às mudanças digitais com a criação 
do Luizalabs, o que possibilita à varejista se antecipar aos movimentos 
do mercado digital.

Atrelado à isso está a integração entre as lojas físicas e os canais digitais. 
A informatização inclusive das lojas físicas colabora para uma melhora 
da operacionalização da empresa. Uma das marcas dessa integração 
é o aumento substancial das vendas online com a opção retire na loja, 
esse modalidade diminui os custos de logística para a empresa, além 
de diminuir os custos de frete para os clientes.

A crise brasileira virou uma oportunidade

As medidas adotadas pela companhia foram com foco na aumento 
da força das plataformas digitais e como se  verifica foi uma aposta 
acertada. Além disso, outro fator que possibilitou o boom da companhia 
nos últimos tempos foi a recessão brasileira de 2015/2016. Como grandes 
investidores apontam em suas estratégias, a crise pode ser uma boa 
oportunidade para negócios.

No caso da Magalu foi uma oportunidade de sair na frente das 
concorrentes na recuperação da empresa. Como a empresa era sólida 
e estava preparada para a expansão das plataformas digitais acabou 
por ter um aumento substancial no seu faturamento e recuperando 
rentabilidade antes das suas concorrentes.

https://www.caminhoparariqueza.com.br/principais-estrategias-de-investimentos/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/principais-estrategias-de-investimentos/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/oportunidades-comprar-acoes/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/oportunidades-comprar-acoes/
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Manutenção da proximidade com os clientes

Capítulo 3: Fundo Alaska de Henrique Bredda 
e Luiz Alves e a Aposta em Magalu

Um dos pontos da Magazine Luiza e das lojas de departamento em 
geral é a proximidade com o público. Um dos pontos fortes da empresa 
é que apesar da expansão das mídias digitais e das vendas por esse tipo 
de canal a empresa criou maneiras de manter essa proximidade com o 
cliente.

Além da Lu, assistente virtual e agora youtuber, a empresa também 
realiza o acompanhamento das vendas até a entrega de uma forma 
próxima ao cliente. Além disso, incentiva que suas lojas físicas tenham 
fanpages nas redes sociais para que o cliente se sinta realmente perto 
da loja e mantenha essa proximidade, o que nas palavras dos executivos 
da empresa, mantenham o calor humano.

Essa conjunção de fatores possibilitou à Magalu chegar no patamar 
atual no qual a empresa passou de patinho feio da bolsa em 2011 para 
a sensação da bolsa entre 2017 e 2020, sendo compreendida no período 
atual como uma blue chip. A Magalu figura na bolsa de valores como 
uma das principais se não a principal varejista brasileira.

Se existe um fundo de investimento que soube enxergar o potencial de 
Magazine Luiza antes de ocorrer esse boom no preço das suas ações, 
esse fundo é o Alaska de Henrique Bredda e Luiz Alves Paes de Barros. 
A aposta do fundo nas ações da empresa ocorreu consideravelmente 
antes da empresa passar por esse processo de alta.

A escolha do fundo Alaska pela varejista como principal aposta tem 
algumas história peculiares contadas pelos dois principais gestores do 
fundo, mas sobretudo teve uma análise fundamentalista da empresa. 
Nesse sentido, é importante compreender como se deu o processo de 
escolha do Fundo por essa ação.

https://www.caminhoparariqueza.com.br/henrique-bredda-investidor/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/luiz-alves-paes-de-barros-investidor/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/o-que-e-analise-fundamentalista/
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Alaska e Magalu: processo de análise do papel

Como foi apontado nos capítulos anteriores, a Magalu era um dos 
patinhos feio da bolsa de valores e em 2015 esse fato não era diferente. 
O preço da ação chegou a sofrer grandes quedas nesse período. Uma 
dessas quedas inclusive foi o fator gerador que chamou a atenção de 
Luiz  Alves e de Bredda.

Os dois gestores apontam que a análise de Magalu aconteceu na verdade 
por um engano entre eles. Bredda recebera um e-mail de Luiz Alves 
apontando para a queda de 40% no preço das ações de Magazine 
Luiza. Bredda entendeu aquele e-mail como um alerta para prestar 
atenção na companhia.

Nesse sentido, ele correu para marcar uma reunião com um gestor da 
Magalu para entender melhor a empresa e como ela estava operando. 
Após marcar a reunião e avisar Luiz Alves, ele apontou que na verdade 
tinha enviado o e-mail para dizer que o faturamento da empresa 
tinha caído 40% no último período. Contudo, como a reunião já estava 
marcada ambos acabaram indo à reunião.

   Os dois gestores apontam que a análise de Magalu 
aconteceu na verdade por um engano entre eles.“

Realidade acima da expectativa

Quando ambos foram visitar a empresa para a reunião com o executivo da 
Magalu, eles esperavam encontrar uma empresa mal estruturada, com 
profissionais desmotivados, problemas de gestão, entre outros fatores. 
Contudo, eles se surpreenderam com a qualidade das operações da 
empresa, com a agilidade do serviço de logística e também com o nível 
de informatização da empresa.

Essa parte da história da análise de Magalu pelo Fundo Alaska reflete 
bem uma parte dos ensinamentos de Peter Lynch que aponta que é 
necessário não ter preconceitos para analisar uma empresa. Segundo ele, 
há empresas com fachadas e prédios modernos que são maus negócios 
e também empresas escondidas e pouco badaladas que podem ser a 
melhor oportunidade de negócios do mercado.

A qualidade da empresa e dos dados apresentados para eles surpreendeu 
e eles passaram a estudar mais a fundo os múltiplos e as perspectivas para 
a empresa. O Fundo Alaska demorou ainda alguns meses para de fato 
começar a comprar ações de Magalu. Nesse processo, eles enxergaram 
duas questões a serem resolvidas que era a melhora no capital de giro e 
a necessidade de um aporte, ambas questões foram resolvidas nos seis 
meses subsequentes.

https://www.caminhoparariqueza.com.br/peter-lynch-investidor/


Importância da análise fundamentalista

A compra de Magalu pelo Fundo Alaska é um dos melhores exemplos da 
importância de se realizar uma análise fundamentalista baseada nos 
conceitos de value investing, criado por Benjamin Graham. O processo 
de compra de Magalu pelo Fundo Alaska começou em 2015, período no 
qual a ação ainda estava em baixa.

Não apenas a ação de Magalu estava em baixa como a economia 
brasileira como um todo. Ademais, o principal segmento da empresa 
era o setor de eletrodomésticos que havia sido um dos mais afetados 
durante essa crise no Brasil.

Dessa forma, os resultados da empresa não foram imediatos, o que levou 
com que a ação não desse retorno durante todo o ano de 2016, Contudo, 
um dos focos da análise desses gestores é o investimento em valor, ou 
seja, eles haviam investido em Magalu com a ideia de se tornarem sócios 
da empresa e tinham um horizonte de investimento de longo prazo para 
a empresa.

Nesse sentido, apesar da não obtenção de resultados positivos com a 
ação já no primeiro ano, o fundo manteve sua posição na empresa e 
chegou inclusive a aumentar a participação durante o ano. A ação era o 
principal ativo da carteira do Fundo Alaska, que viria a se tornar nos anos 
seguintes o fundo de investimentos mais popular entre os investidores 
no Brasil.

        Não apenas a ação de Magalu estava em baixa como 
a economia brasileira como um todo.“

https://www.caminhoparariqueza.com.br/benjamin-graham-investidor/
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Sucesso do Fundo Alaska ligado diretamente à 
Magalu

A popularidade do Fundo Alaska nos anos que se seguiram à seus aportes 
em Magalu se deram justamente pelo amplo sucesso das ações da 
empresa. Com a disparada de Magalu a partir de 2017 e que persiste 
até mesmo durante a crise gerada pela pandemia do Coronavírus, a 
rentabilidade do Fundo Alaska aumentou substancialmente.

Nesse sentido, com a alta da rentabilidade do fundo puxada por Magalu 
que era o principal papel do fundo segundo seus gestores, esse fundo foi 
um dos campeões em rentabilidade entre os fundos de investimento em 
ações no Brasil. O fundo Alaska se tornou também um dos fundos com 
mais cotistas no Brasil, ou seja, esse fundo absorveu uma quantidade 
razoável dos novos investidores que entraram na bolsa nos últimos anos.

Não comprar Magalu porque está na moda ou 
nos jornais

A grande tacada do Fundo Alaska ao comprar Magalu não foi um golpe 
de sorte e sim fruto de uma análise cuidadosa dos analistas do fundo. 
Todavia, após a disparada do preço da ação, essa ação virou a ação 
da moda no Brasil. Esses movimentos costumam atrair as pessoas que 
investem nas ações da moda e isso não é recomendável.

O próprio Henrique Bredda costuma falar que o bom momento para 
vender uma ação é quando os sites especializados em investimentos 
estão recomendando a compra da ação ou então caso o sucesso de 
determinada empresa esteja estampado em revistas. Segundo ele, 
quando uma ação ganha muita mídia o preço dessa ação tende a ficar 
sobrevalorizado.

Esse tipo de pensamento é compartilhada por grandes investidores 
internacionais como Peter Lynch. Ele aponta que muitas vezes ações 
que estão na moda já foram uma tenbagger (termo utilizado por ele 
para ações com potencial para multiplicar seu valor por dez) mas hoje 
não são mais.

https://www.caminhoparariqueza.com.br/dr-cowan-importancia-quarentena-para-investidor-crise-covid-19/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/evite-a-moda-philip-carret/
https://lp.caminhoparariqueza.com.br/ebook-selecionando-acoes-como-peter-lynch
https://lp.caminhoparariqueza.com.br/ebook-selecionando-acoes-como-peter-lynch
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Valuation é imprescindível

Dessa forma, é possível concluir sobre a estratégia do Fundo Alaska em 
comprar Magalu em 2016 que a utilização de técnicas de valuation 
e buscar conhecer a fundo a empresa são passos essenciais antes de 
investir em determinada ação. As técnicas de valuation vão desde as mais 
simples até técnicas mais complexas como o Fluxo de Caixa Descontado 
(FCD). 

Todas as técnicas utilizadas para realizar esses cálculos devem ser 
aprimoradas pelo investidor ao longo do tempo, especialmente porque 
o valuation depende das estimativas realizadas pelo investidor.

Nesse sentido, vale inclusive uma recomendação do investidor Aswath 
Damodaram que é não se apaixonar por uma ação antes de realizar o 
valuation. Ele aponta que é muito comum os investidores terem um olhar 
quase romântico com determinado papel, o que faz com que as pessoas 
sobrevalorizem as expectativas de receitas futuras, por exemplo.

Dessa forma, é importante realizar o valuation para comprar qualquer 
ação e utilizar a década que se adapte melhor ao investidor e à ação 
analisada. Além disso, é importante ser imparcial tanto nas estimativas 
quanto na hora de analisar o números para não criar falsas expectativas 
em relação a determinada papel.

       As técnicas de valuation vão desde as mais simples até 
técnicas mais complexas como o Fluxo de Caixa Descontado 
(FCD).“

Esse fato e dicas dados por esses investidores não significa que Magalu 
não tenha potencial para continuar se valorizando. Todavia, é necessário 
ter cuidado e não tomar atitudes por impulsos ou influenciados por uma 
onda de otimismo exacerbado de outros investidores e especialmente 
pela mídia especializada.
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Capítulo  4: Resultados de Magalu em 
Diferentes Momentos
Apesar da Magazine Luiza ser uma marca consolidada entre as varejistas 
brasileiras há muito tempo, a estreia da empresa na bolsa de valores 
brasileira ocorreu apenas em 2011. O IPO da empresa foi visto com muito 
entusiasmo pelos investidores à época, fato que possibilitou com que a 
empresa levantasse quase R$ 1 bilhão de reais com sua oferta inicial de 
ações.

A trajetória do preço da ação de Magalu não é uniforme, a empresa 
passou por forte queda nos primeiros anos, antes de se recuperar. Nesse 
sentido, é importante compreender quais fatores influíram para as 
alterações na trajetória da ação de Magalu desde a sua estreia na 
bolsa de valores.

Split das ações de Magalu em 2019
Para facilitar a compreensão dos preços da ação de Magalu é importante 
ressaltar que em 2019 a empresa realizou um “Split” das suas ações. 
Nesse Split cada ação da empresa foi dividida em 8 ações. Dessa forma, 
quando realizada pesquisa sobre os preços da ação de Magalu você vai 
encontrar valores entre R$ 0,10 e R$ 2 entre os anos de 2011 e 2016, mas 
na verdade naquela época a ação era operada por 8 vezes esse valor.

Como após o boom nos preços das ações de Magalu, a empresa chegou 
a operar acima dos R$ 500,00 o número de investidores dispostos a 
comprar um papel nesse preço acaba sendo menor. Dessa forma, a 
empresa decidiu realizar o Split para aumentar a liquidez do papel. 
Esse é um mecanismo muito utilizado na bolsa de valores e ele não 
prejudica quem possui a ação dado que nesse caso, por exemplo, quem 
possuía uma ação de Magalu passou a deter 8 ações quando o Split foi 
realizado.



Primeiros anos de Magazine Luiza na B3

O preço do IPO da empresa foi fixado em R$ 16,00 e durante os primeiros 
pregões com a empresa listada o preço girou em torno do preço inicial. 
Todavia o, o preço da ação nos primeiros dois anos após sua estreia 
sofreu uma queda considerável. Em junho de 2013, a ação de Magazine 
Luiza chegou a ser operada abaixo dos R$ 5,00.

Os números da empresa continuaram estáveis nos anos seguintes, tanto 
com relação ao lucro líquido e faturamento quanto à parcela do mercado 
e consequentemente com relação ao preço da ação. Todavia, em 2015 
com a recessão da economia brasileira e queda generalizada das vendas 
os preços das ações de Magalu voltaram a ceder e a empresa chegou a 
operar próximo de R$ 1,00 neste ano.

Durante o ano de 2016, ainda com o país em recessão, a Magazine 
Luiza já apresentava sinais de recuperação, especialmente em relação 
às suas vendas. Neste ano o preço da ação voltou a subir. Todavia, se
tomarmos como base o preço da ação no seu IPO em 2011, a empresa 
só retomou o patamar de operar com o preço de R$ 16,00 no início de 
2017, ou seja, quase 6 anos após a sua estreia na B3.

Motivos para queda do preço das ações de Magalu durante os 
primeiros anos na B3.

Nos primeiros anos em que a empresa esteve listada na bolsa de valores, é 
possível encarar que a empresa esteve em um processo de readequação 
das operações da companhia, além também de ter sido um período 
de expansão dos investimentos, seja na abertura de novas lojas ou na 
aquisição de redes locais, como as Lojas Maia no Nordeste.

Nesse sentido, a empresa oscilou entre prejuízos como nos anos de 
2012 e 2015 e também com lucros modestos em comparação com suas 
concorrentes nos anos de 2013, 2014 e 2016. Dessa forma, como o próprio 
Henrique Bredda do Fundo Alaska repete em entrevistas e palestras não 
há mistério no preço das ações, a evolução dos preços acompanha o lucro 
líquido. Dessa forma, não é de se estranhar que a empresa tenha operado 
com preços tão baixos durante esse período, dado que os resultados 
que a empresa vinha apresentando não eram satisfatórios e também a 
conjuntura econômica brasileira não era favorável, especialmente nos 
anos de 2015 e 2016.



Como antecipar uma alta nos preços da 
ação?
O preço das ações, como apontado anteriormente, irá acompanhar a 
trajetória dos resultados financeiros da empresa. A questão é que para 
os investidores conseguirem “surfar” em uma onda como a de Magalu é
necessário antecipar  ou mesmo vislumbrar  essa  melhora no 
desempenho da empresa.
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Dessa forma, não é de se estranhar que a empresa tenha operado com 
preços tão baixos durante esse período, dado que os resultados que 
a empresa vinha apresentando não eram satisfatórios e também a 
conjuntura econômica brasileira não era favorável, especialmente nos 
anos de 2015 e 2016.

Período da alta das ações de Magalu
O período da alta das ações de Magalu começa em 2017, quando a 
empresa já começou a apresentar sinais de grande evolução nos resultados 
da empresa. Se analisado o resultado ao final do ano a empresa obteve 
um aumento do lucro líquido de 300% com relação ao ano anterior.

O resultado positivo da empresa veio mesmo com um cenário de 
recuperação modesta da economia brasileira. No ano em questão, a 
economia brasileira cresceu pouco mais de 1%, após ter uma queda 
acumulada de 6,7% no biênio 2015-2016. Além disso, as taxas de 
desemprego do país continuavam em patamares elevados, o que 
prejudica diretamente as vendas das varejistas.

Além do crescimento exponencial do lucro no ano de 2017, o bom 
desempenho da companhia continuou no ano seguinte. Após crescer 
cerca de 300% em 2017, o lucro líquido da empresa cresceu mais de 50% 
em 2018 em relação à 2017 e em 2019 cresceu novamente mais de 50% 
quando comparado com o ano anterior. Dessa forma, de 2017 a 2019 a 
empresa experimentou aumentos expressivos dos seus resultados. Esse 
fato colocou a empresa em destaque no cenário nacional a ponto de se 
tornar a sensação da bolsa de valores nesse período. A empresa passou 
de uma empresa esquecida entre as listadas na bolsa para uma das 
mais operadas pelos investidores da B3.

https://www.caminhoparariqueza.com.br/peter-drucker-a-melhor-maneira-de-prever-o-futuro-e-cria-lo/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/peter-drucker-a-melhor-maneira-de-prever-o-futuro-e-cria-lo/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/peter-drucker-a-melhor-maneira-de-prever-o-futuro-e-cria-lo/
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Nesse sentido, não há como realizar um movimento como esse sem conhecer 
a fundo tanto o setor quanto a empresa. É necessário compreender como 
a empresa se estrutura, como ela se prepara para atuar nos próximos 
períodos, qual o percentual de cada tipo de canal de venda no faturamento 
da companhia. 

Esses fatores são essenciais para compreender como a empresa vai se 
comportar no futuro. É possível afirmar que a grande tacada da Magazine 
Luiza nas últimas duas décadas foi investir e se preparar para a passagem
do varejo tradicional de vendas nas lojas físicas para o e-commerce com 
cada vez mais havendo um aumento da parcela das suas vendas sendo 
realizada a partir de plataformas digitais.

Além disso, é possível verificar que a empresa mesclou as plataformas 
digitais com as lojas físicas em seu portfólio. Esse fato possibilitou com que 
a empresa também continuasse atendendo a um público que mantém
a preferência pelas compras presenciais. A tendência global é de que o 
percentual dessas pessoas diminua ainda mais. Todavia, o investimento em 
plataformas digitais deixa a companhia preparada para a continuidade
da alteração dos hábitos de compra da população.

O desenvolvimento tecnológico e a logística da empresa para atuar nessa 
lógica do varejo são essenciais para o sucesso de uma empresa desse tipo. 
Dessa forma, para compreender essa minúcias é importante estudar o setor 
que irá realizar o investimento e se possível conhecer de perto as operações 
da companhia.

As principais lições dos grandes investidores acabam passando por uma 
análise criteriosa do papel e mais do que isso sempre perpassam por lembrar 
que conhecimento nunca é demais. Como aponta, John Templeton, o
primeiro investimento que um investidor deve fazer é investir tempo para 
conhecer bem a empresa que irá se associar.

Perspectivas para as ações de Magalu

As ações de Magalu apesar de ter dado um grande salto nos últimos anos, 
ainda se mantém no mínimo estáveis e apresentando potencial para 
continuar seu processo de valorização no mercado de ações brasileiro.

Contudo, o cenário futuro é incerto, especialmente com a pandemia 
gerada pelo  novo Coronavírus. Nesse caso, é mais difícil para os 
investidores estimarem não apenas como irão evoluir as receitas da 
empresa como também é mais difícil estimar por quanto tempo irá 
perdurar os efeitos da pandemia sobre a economia nacional.

Contudo, um ponto importante que deve ser levado em conta é que 
Magalu apresenta uma estrutura que tende a no mínimo garantir a sua 
parcela de mercado. Nesse sentido, é possível esperar que a empresa não 
perca espaço para suas concorrentes, sobretudo porque a necessidade 
do distanciamento social abriu maior espaço para as vendas online, o 
que deixa empresas mais estruturadas em relação à plataforma digital 
como a Magazine Luiza à frente de outras empresas.

https://www.caminhoparariqueza.com.br/principais-estrategias-de-investimentos/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/john-templeton-investidor/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/ser-humano-crise-pib-coronavirus-riqueza-interior/


Dessa forma, para estimar como será o futuro das ações de Magalu é 
importante acompanhar o desenvolvimento da empresa com relação às 
tendências do mercado, sobretudo com relação à hábitos de consumo. 
Nesse sentido, pesquisas de varejo colaboram muito para entender o perfil 
do consumidor e nesse caso do consumidor brasileiro.

Além disso, é importante dar atenção aos players do mercado. Dado 
que além das concorrentes vigentes, é sempre possível aparecer alguma 
novidade que pode surpreender as outras varejistas. A principal ameaça 
do setor de e-commerce seria uma entrada mais incisiva da Amazon no 
mercado brasileiro, o que tende a acontecer nos próximos anos mas mesmo 
assim, algumas empresas tenderiam a ser mais afetadas que as demais 
nesse cenário.

Portanto, apesar da boa estrutura de Magalu e de bons investimentos 
para aperfeiçoar suas operações, é sempre necessário realizar uma análise 
fundamentalista do papel e realizar o seu valuation. Afinal, é essencial 
seguir a regra número de Warren Buffett, a qual é nunca perder dinheiro.

https://www.caminhoparariqueza.com.br/nao-quebre-regra-1-de-warren-buffett-em-crises-covid-19/
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Conclusão
A trajetória da Magazine Luiza desde a sua fundação capacitaram a 
empresa para chegar ao patamar atual em que ela se encontra. No início 
da sua história quando ainda era uma loja comum no interior de São Paulo, 
é importante destacar que a empresa teve sucesso ao estabelecer uma 
conexão com a população local, o que é um fator essencial para esse tipo 
de comércio.

Nesse sentido, dado que durante as décadas de 1960, 70, 80 e 90 as compras 
eram basicamente realizadas em lojas de rua e de shopping, a empresa 
também logrou sucesso no seu plano de expansão. Esse plano contou tanto 
com a abertura de novas franquias, sobretudo em outras cidades do interior 
paulista como também pela aquisição de lojas em outras localidades que 
já possuíam clientes e reputação estabelecidas.

Revolução digital
Um dos grandes diferenciais de Magalu foi perceber de forma antecipada 
a mudança dos padrões de consumo da população e investir desde o 
começo nas plataformas de e-commerce. Nesse sentido, vale ressaltar 
que mesmo na década de 1990 a empresa já operava com terminais 
eletrônicos para facilitar as vendas e a partir de 2001 já possuía 
plataforma digital para realização de vendas.

Nesse sentido, vale tanto o caráter inovador dos seus gestores nos últimos 
30 anos, Luiza Helena Trajano e Frederico Trajano, especialmente o 
segundo quando o assunto é a revolução digital da empresa. A interligação 
logística desde o princípio dos anos 2000 para o abastecimento das 
lojas e das vendas digitais é um dos exemplos das boas ações tomadas 
pela empresa.

Investimento em desenvolvimento 
tecnológico

Apesar da empresa sempre se mostrar antenada com as mudanças, uma 
atitude da empresa que a coloca na frente das demais a longo prazo é 
o investimento em desenvolvimento tecnológico. A criação do Luizalabs
coloca a empresa a frente das demais, dado que a empresa consegue 
captar com mais facilidade mudanças nesse mercado e além disso possui 
uma capacidade maior de desenvolver tecnologias que fortaleçam o 
lado digital da empresa.

Nesse sentido, a empresa soube realizar uma transição suave e eficiente de 
uma loja convencional de varejopara uma plataforma digital com pontos 
físicos de venda. Esse fator acabou fortalecendo a empresa inclusive 
para o momento em que o Brasil entrou em recessão e possibilitou à 
companhia largar na frente na retomada da economia.
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Manutenção da proximidade com o cliente

Um dos pontos que também chamam a atenção é que a empresa manteve 
o seu DNA dos tempos em que era uma loja de rua no interior de São Paulo 
(Franca, SP) mesmo com a transição para o e-commerce. Nesse ponto, a 
empresa criou uma forma de manter uma conexão com os clientes, o que 
fez com que a empresa não perdesse esse caráter de proximidade. No tipo 
de comércio praticado pela empresa, essa proximidade acaba sendo um 
diferencial.

Além disso, a empresa também manteve o processo de aquisições de redes 
de varejo locais, especialmente em regiões nas quais o e-commerce ainda 
não possui tanta capilaridade. Dessa forma, a empresa acabou
evoluindo no comércio digital e mantendo o as vendas no varejo tradicional.

Boom na bolsa de valores
A trajetória da empresa após o seu IPO na bolsa de valores brasileira é 
provavelmente um dos melhores exemplos de como é necessário ter um 
olhar de longo prazo para analisar ações. Dado que nos primeiros
cinco anos em que a empresa esteve listada na B3, a empresa teve 
oscilações nos resultados financeiros econsequentemente o preço da 
ação acabou sofrendo uma queda e se manteve em um patamar baixo 
por boa parte desse período.

Além disso, o período entre 2015 e 2016 a economia brasileira esteve 
em recessão, o que consequentemente
acaba afetando as vendas de todas as varejistas e acabou afetando os 
resultados de Magalu. Todavia, a empresa não cessou seus investimentos, 
sobretudo os investimentos em desenvolvimento tecnológico e em
novas aquisições.

Dessa forma, apesar da oscilação nos resultados a empresa manteve o 
seu padrão de gestão e continuou se aperfeiçoando. Foi justamente esse 
movimento que possibilitou que a empresa pudesse entrar na trajetória
ascendente que ela entrou a partir de 2017.

Após o começo desse boom a empresa ainda adquiriu duas novas 
plataformas digitais consolidadas, as quaissão a Netshoes de comércio 
de artigos esportivos e a Estante Virtual, marketplace de livros usados. 
Essas aquisições sinalizam que a empresa busca manter e ampliar sua 
fatia no mercado de e-commerce.
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Fundo Alaska e as ações de Magalu
O sucesso das ações de Magalu e a popularidade do Fundo Alaska acabam 
se misturando entre os anos de 2017 e 2019. A principal tacada do fundo 
foi tornar as ações de Magazine Luiza o principal ativo do fundo ainda 
no período em que a empresa era vista com desconfiança pelo mercado 
como um todo.

As análises realizadas pelos gestores do fundo mostraram que apesar do 
prejuízo no ano de 2015 e queda no faturamento, a empresa estava bem 
estruturada e tinha tudo para ter uma boa retomada nos anos seguintes.
Mesmo assim, a empresa ainda demorou quase um ano para mostrar sinais 
de recuperação e o fundo manteve sua posição na empresa.

Esse movimento do Fundo Alaska é uma das melhores ilustrações da lógica 
do value investing, idealizada por Benjamin Graham. Esse investimento 
desmistifica qualquer crença que ainda existia que investir em ações seria 
como uma aposta de bar, como já foi no início desse tipo de operação no 
mundo.

Futuro de Magalu
Como apontado, Magalu se estruturou para ser uma empresa estável e 
tem potencial não apenas para manter sua parcela do mercado como 
para se expandir. Contudo, qualquer movimento no sentido de investir 
nessa empresa deve passar por uma avaliação para compreender quais 
são as perspectivas da empresa e do mercado em que ela atua.

Apesar da empresa estar consolidada e apresentar bons fundamentos, 
a análise de qualquer papel tanto antes como durante o investimento 
deve ser constante. Portanto, a frase apresentada nas lâminas de todos 
os fundos de investimento “Ganhos passados não garantem ganhos 
futuros” também vale para quem deseja investir em Magalu.

https://www.caminhoparariqueza.com.br/benjamin-graham-investidor/
https://www.caminhoparariqueza.com.br/investir-acoes-aposta-de-bar-peter-lynch/
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