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O que rende ir ao Continente

àsoma

O grupo Sonae decidiu cotar em
bolsa abrindo a porta a capital de
investidores da Modelo Continente
Sonae MC A família de Belmiro de

O setor enfrenta alguns desafios
como a digitalização do retalho de
distribuição tornando mais exigente
o conceito como experiência do
consumidor
na
lojalógicas
as
de

valor que o mercado atribui à holding
é – inferior
das partes Ao abrir uma parte do seu
capital entre 25 e 33 6
a Sonae
espera vender 217 milhões de ações
investidores de retalho podem ficar
com 5 da empresa e os institucionais
podem comprar até 28 6
Espera se que o título venha a
fazer parte do PSI 20 A anterior
colocação foi a dos CTT em
dezembro de 2013 Este ano a bolsa
recebeu a Raize uma semitecnológica
de pequena dimensão que negoceia
num segmento diferente e não
equiparável
Após nove anos de valorização o
atual ambiente geral dos mercados
é de alguma correção dominado
pela desvalorização das divisas das
economias emergentes incluindo
a moeda chinesa pelo aumento

exposição dos diversos produtos e as
cadeias de logística A obtenção
injustamente
de
perfis de consumo de cada um dos
clientes e o recurso de promoções e
outras motivações à frequência das
visitas e das estruturas pessoais de
consumo tem sido uma estratégia
comercial tal como estender esse perfil
a outros serviços recorrendo a parcerias
com outros parceiros
A introdução da blockchain a
produtos alimentares também vai
auxiliar a fidelizar o consumidor
a melhorar a sua experiência de
consumo O maior desafio a prazo
estará na diversidade de meios de
pagamentos e na adaptação das linhas
de caixas a novas tecnologias
A avaliação indicada pelo intervalo
de preços parece adequada se
relacionamos o resultado operacional
de EUR 300 milhões com a estimativa
da capitalização bolsista

do risco da dívida italiana que
degrada o poder de compra dos seus
principais detentores curiosamente
os seus cidadãos pelo aumento das
barreiras ao comércio internacional
pela subida dos preços do crude e do
gás natural por choques na oferta
pela subida das taxas de juro e pelo
abrandamento do ímpeto e do ritmo
de crescimento económico
Não será o ambiente ideal para
a tomada de risco mas o setor
de distribuição e sobretudo o de
retalho já vem fazendo um relevante
exercício de correção nos últimos
dois anos

Segundo a avaliação relativa da
empresa a Sonae MC tem uma
capitalização bolsista 5 08 vezes
superior ao resultado operacional
inferior ao da Jerónimo Martins
que é de 7 54 o que reflete algum
conservadorismo
A componente de retalho
especializado adicionada a esta oferta
marcas e segmentos específicos como
os exemplos de saúde e alimentar
pode oferecer alguma diversificação
de risco pela estratégia de
internacionalização a esta colocação
que corresponde a um dos maiores
empregadores de Portugal
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