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Farfetch LTD (Ticker: FTCH) - OPV 
  

 Descrição        

A Farfetch é uma plataforma de comércio online focada em bens de luxo. Através do Farfetch Marketplace boutiques e designers 

vendem os seus produtos a um conjunto global de utilizadores. Existem actualmente 980 vendedores na plataforma e 2,3 milhões 

de consumidores distribuídos por 190 países. O Farfetch Marketplace representa 90% das receitas da empresa. Para além do 

marketplace da Farfetch, a empresa também desenvolveu as aplicações - Farfetch Black & White Solutions (soluções de comércio 

electrónico para marcas); Farfetch Store of the Future (desenvolvimento de tecnologia para disponibilizar uma experiência 

personalizada de compras através da via digital); e Seller Tools (ferramentas de eficiência para os vendedores). A Farfetch adquiriu 

em 2015 a boutique britânica Browns, que opera duas lojas em Londres. Adicionalmente a Farfetch também desenvolve serviços 

para as marcas com quem trabalha, e através de algoritmos, gera indicadores analíticos. A Farfetch foi fundada em 2008 por José 

Neves (o accionista maioritário), está sediada no Reino Unido e tem 13 escritórios distribuídos por 6 países.  

 Detalhes da Oferta 

A Farfetch irá emitir 33,6 milhões de acções classe A e os accionistas existentes irão alienar 10,6 mi de acções classe A a um preço 
entre USD 17 – USD 19 por acção. O intervalo de preços avalia a empresa em USD 4,9 mil mi a USD 5,5 mil mi. Considerando um 
preço de oferta de USD 18 por acção (o valor intermédio do intervalo de preços definidos) a Farfetch obtém proveitos de 
aproximadamente USD 563,5 mi. A empresa negociará na bolsa de Nova Iorque (NYSE), com a data inicial de negociação a 21 de 
Setembro de 2018.  
O underwriter da oferta tem a opção de comprar acções adicionais classe A, o que poderá aumentar o número de acções emitidas 
de 33,6 mi para 40,2 mi. No decorrer da OPV, a Farfetch irá realizar um private placement com o 2º maior accionista , Kadi Group 
Holding Limited (subsidiária da JD.com), com este a adquirir 1/3 das acções necessárias para manter a sua participação na empresa 
(13,94%) inalterada. Assumindo a colocação de acções a um preço de USD 18 por acção, a Kadi terá direito a comprar 1,4 mi de 
acções classe A.  
Os objectivos da OPV são criar um mercado para acções classe A, facilitar o acesso ao mercado accionista, aumentar a visibilidade 
da empresa e obter capital para investir em oportunidades de crescimento (sem no entanto identificar oportunidades específicas).  
A empresa tem uma estrutura accionista com duas classes de acções – classe A que dá o direito a 1 voto por acção detida e não é 
convertível em classe B, e classe B em que cada acção equivale a 20 votos e pode ser convertida em classe A. As acções de classe B 
são detidas na totalidade por José Neves (fundador da Farfetch), que após a OPV terá à volta de 77% do poder de voto.  
A holding da família Pinault (accionista maioritária da Kering) demonstrou interesse em adquirir USD 50 mi de acções classe A da 
Farfetch na OPV, mas não se comprometeu a realizar a operação.  
A estrutura accionista após a OPV (assumindo que o underwriter não exerce a opção de comprar mais acções) será:  

 
 
Fonte: Prospecto Farfetch; 
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 Racional de Investimento 

A Farfetch opera num nicho de mercado único, intersectando o comércio online com o mercado de bens de luxo. A Farfetch 
apenas opera a plataforma de venda dos produtos, não detendo inventário (com excepção do relacionado com a Brows), ao 
contrário de outras empresas no sector de bens de luxo como por exemplo Macy’s e Barneys. Ao especializar-se no mercado de 
bens de luxo a Farfetch opera num mercado em crescimento (taxa de crescimento anual de 6%, de acordo com Bain, desde 2010) 
em que a penetração do comércio online é menor (quota de mercado do online no segmento de luxo é 9%), mas crescente 
(projectado que a quota aumente para 25% do total de mercado em 2025). 
Os concorrentes directos da Farfetch são a Yoox Net-a-Porter e Matches Fashion (as duas empresas são privadas), focando-se 
também na oferta de produtos de luxo online. Ao contrário da Farfetch, a tese de investimento destas empresas não assenta na 
plataforma de vendas, com estas sendo ‘lojas de departamento’ online.  
A Farfetch deverá continuar a registar elevadas taxas de crescimento no futuro, sustentadas por: i) crescimento do mercado de 
luxo, via procura pelas gerações mais jovens (onde a Farfetch tem uma presença mais forte); ii) distribuição geográfica dos 
consumidores, com uma forte presença no continente asiático, o principal driver de crescimento do mercado de luxo. Este 
crescimento terá no entanto que ser acompanhado por uma inteligente gestão de margens, para que a empresa possa ser 
lucrativa no longo-prazo. Consideramos que o potencial positivo da Farfetch assenta na possibilidade de esta se transformar na 
Amazon do mercado de luxo – uma ‘one stop shop’ para bens de luxo.  

    

Fonte: Prospecto Farfetch; BiG Research 
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Fonte: Prospecto Farfetch; BiG Research 

 
A geração de receitas da Farfetch assenta num modelo de partilha de receitas. As transacções geradas na plataforma da Farfetch 
geram o valor total das ordens processadas, e deste valor total a Farfetch obtém uma percentagem (entre 32% a 33% vs. 15% face a 
plataformas de vendas de bens em massa).  
A Farfetch apresenta claramente um perfil de crescimento, com o número de consumidores a crescer 44% entre 2016 e 2017 e as 
encomendas a aumentarem 49% no mesmo período. As receitas também apresentam taxas de crescimento elevadas, com a empresa 
a manter uma margem bruta acima dos 45%. Ainda assim, e após 10 anos de existência, a Farfetch ainda não é rentável, e pelo 
contrário, tem assistido a um incremento nas perdas, em seguimento do também elevado crescimento nas despesas, característico 
das empresas em fases embrionárias de crescimento.  

 Avaliação  

Não existem actualmente empresas negociadas em bolsa com um perfil igual à Farfetch. Assim, optámos por comparar a empresa a 
um conjunto de peers que operam nos mesmos segmentos que esta – comércio online (Amazon e Alibaba) e Luxo (LVMH e Kering). 
Como a Farfetch não tem um resultado líquido positivo, escolhemos comparar a empresa com base no múltiplo de Preço por Acção 
sobre Vendas por Acção (P/S), estimando que a Farfetch aumentará as receitas em 50%, 30% e 20% em 2018, 2019 e 2020, e 
assumindo um preço por acção de USD 18.  

 
                                                                                                   Fonte: BiG Research; Bloomberg 
 

Perante todas as empresas em análise, a Farfetch apresenta múltiplos mais ‘caros’, em parte devido ao prémio implícito no perfil de 
crescimento da empresa e do apetite do mercado por OPVs. De facto, o interesse na OPV será elevado, conforme indicado pela 
empresa rever em alta o intervalo de preços a que irá realizar esta. Ainda que o sentimento positivo do mercado potencialmente 
sustente o prémio da Farfetch no curto-prazo, no longo-prazo a empresa terá que demonstrar a capacidade de rentabilizar as suas 
operações para garantir a manutenção do sentimento positivo.  
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DISCLOSURES 

 O Banco de Investimento Global, S.A. é uma instituição registada e regulada pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado dos 
Valores Mobiliários, as duas principais entidades responsáveis pela regulação de actividades financeiras em Portugal.  
 

 O BIG dispõe de um Código de Conduta, aplicável a todos os colaboradores que desempenham a actividade de analistas financeiros, 
no sentido de continuar a assegurar o rigor, a competência e a excelência que caracterizam a sua imagem institucional. O referido 
documento está disponível para consulta externa, caso se verifique uma requisição nesse sentido. 
 

 Os analistas que compõem a equipa de Research do BIG encontram-se, para todos os efeitos, devidamente registados junto da 
CMVM.  

 

 Os membros da equipa de Research do BIG não recebem nem irão receber qualquer tipo de compensação no âmbito do exercício 
regular das suas recomendações, as quais reflectem opiniões estritamente pessoais. 

 

 Não existe uma política de cobertura pré-definida no que respeita a selecção dos títulos alvo de recomendações de investimento. 
 

 Clarificação dos termos qualitativos implícitos às recomendações: 
o Comprar, expectativa de retorno absoluto superior a 15%; 
o Acumular, expectativa de retorno absoluto entre +5% a +15%; 
o Manter/Neutral, expectativa de retorno absoluto entre -5% a +5%; 
o Reduzir, expectativa de retorno absoluto entre -5% a -15%; 
o Vender, expectativa de retorno absoluto inferior a -15%; 
 

 Salvo disposição em contrário, a validade dos preços-alvo no âmbito das recomendações de investimento emitidas pela Equipa de 
Research do BiG consiste em 12 meses.   
 

 A actualização dos nossos modelos e respectivos preços-alvo das recomendações de investimento proceder-se-á, habitualmente, num 
período entre 6 a 12 meses. 
 

 O BIG pode ter, no presente e/ou no futuro, algum tipo de relação comercial com as empresas mencionadas neste relatório, 
nomeadamente ao nível da prestação de serviços de assessoria de investimento. 
 

 O histórico relativo às recomendações de investimento elaboradas pela equipa de Research encontra-se nas tabelas em baixo, sendo 
que a consulta externa detalhada das respectivas performances poderá ser disponibilizada mediante uma requisição nesse sentido. 
 

 
Fonte: Research 
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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 3 75,0% Profit Taking 11 78,6% Profit Taking 0 0%

Manter/Neutral 0 0,0% Stop Loss 1 7,1% Stop Loss 0 0%

Reduzir/Vender 1 25,0% Em Vigor 2 14,3% Em Vigor 0 0%

Total 4 100,0% Total 14 100,0% Total 0 0%
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