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The Home Depot (Ticker: HD US) 
  

 Descrição       

A Home Depot é uma retalhista norte-americana de produtos de melhorias para casa e 

bricolage. Sediada em Atlanta, Geórgia, EUA, a Home Depot opera nos EUA, México e 

Canadá uma rede de mais de 2300 lojas, sendo o maior retalhista de produtos para casa 

no mercado norte americano. A empresa dispõe de uma vasta gama de produtos que se 

dividem nos segmentos de Materiais de Construção (Materiais de Construção, 

Canalização, Eletricidade/Luz, Marcenaria e Madeiras), Decoração (Eletrodomésticos, 

Pavimentos, Decoração/Arrumação, Tintas e Cozinha e Casa de Banho) e Hardlines 

(Ferramentas, Ferragens, Jardim Interior e Jardim Exterior). A retalhista oferece aos seus 

clientes Particulares e Profissionais tanto marcas de fornecedores como diversas marcas 

próprias através da sua rede de lojas físicas ou lojas online como homedepot.com, 

blinds.com e thecompanystore.com. 

Em 2021, a Home Depot registou um recorde de vendas de USD 151 MM (+14,4%) e uma 

margem líquida de 10,7%, que se traduziu num Resultado Líquido de USD 16,4 MM. A 18 

de abril de 2022 a empresa tinha uma capitalização bolsista de USD 310 MM. 

  

 Tese de Investimento 

Líder de mercado numa indústria consolidada com perspetivas de crescimento 

moderado: A Home Depot é a maior retalhista do mundo de produtos para melhorias em 

casa com uma vasta experiência no setor. As expectativas de crescimento do mercado de 

melhorias e bricolage é moderado, cifrando-se em apenas um dígito, pelo que se espera 

um grande abrandamento face aos aumentos de 20% e 14% nos últimos dois anos. Ainda 

assim, as vantagens competitivas em variedade de produtos e preços praticados, tal como 

a enorme rede de lojas e distribuição e a suas localizações coloca a Home Depot um passo 

à frente de toda a concorrência. 

Empresa sólida que cria e distribui valor aos acionistas: A Home Depot está bem 

posicionada para superar os desafios que as mudanças macroeconómicas que vivemos 

possam trazer. A empresa tem uma boa capacidade de gerar dinheiro, com Fluxos de 

Caixa Livre de USD 14 MM em 2021 e baixa necessidade de CAPEX apenas 2% das vendas. 

No que diz respeito a margens a Home Depot também está bem posicionado como uma 

margem bruta de 33% revela e apresenta a melhor margem líquida entre os seus pares 

de 10,9%, apesar de ser líder em preços, graças à sua capacidade de alavancar volumes.  

Ticker Site BiG HD

Ticker BiGlobal Trade HD

Ticker BT24 HD

Ticker BiG Power Trade HD

P/E Ratio 2022E 18.43

EV/Sales 16.35

The Home Depot Inc.

Preço 299.58

Máx de 52 semanas 420.61

Mín de 52 semanas 293.59

YTD -27.8%

Volume médio diário (M) 4,443,107

Capitalização bolsista (M) 310,086

Beta 0.93

Dividendo 1.90

EPS 3.71

Preço e Performance (Valores em USD)

Vendas (USD M) 151,157

EBITDA (USD M) 26,986

Nº de empregados 490,600

ROA 23.1%

Dividend Yield 2.54%

Informação Financeira

EUA

92%

México e 

Canadá

8%

Vendas por Região 2021

Materiais de 

Construção

37%

Decoração

33%

Hardlines

30%

Distribuição de Vendas 2021

Fonte: Dados da empresa 
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Em adição, a empresa tem uma rápida transformação de inventário em dinheiro para o 

setor de retalho com um ciclo de 17 dias, e um ROIC de 45% revela uma grande 

capacidade de criação de valor para os acionistas. Finalmente, apresenta ainda uma forte 

política de remuneração acionista através de dividendos e recompra de ações. Em 2021, 

a payout rate foi de 42,5%, sendo que foram entregues USD 21,5 MM aos acionistas e tem 

USD 9,5 MM para recomprar ações nos próximos períodos. 

Mercado pode beneficiar de escalada de taxas de juro: O mercado tem tido uma 

performance positiva influenciada pelo crescimento do mercado imobiliário. O aumento 

das taxas de juro poderá levar a uma queda na procura e preços de imóveis, contudo a 

idade avançada (média de 39 anos) e redução do atual stock imobiliário nos EUA pode 

induzir a grandes obras de remodelação ao invés da compra de casa. Em adição, vimos 

durante a pandemia uma onda de refinanciamentos de hipotecas quando as taxas eram 

mais baixas. Assim, as famílias podem abdicar de mudar de casa de modo a garantir taxas 

de hipoteca mais baixas, vendo-se forçados a realizar obras para satisfazer quaisquer 

necessidades que surjam. Por último, os pagamentos de dívida das famílias continuam 

abaixo dos 10% do rendimento disponível (St. Louis FED) o que juntando aos aumentos 

registados dos salários significa que as famílias vão continuar a gastar, apenas mudando 

os hábitos de consumo. De acordo com o Joint Center for Housing Studies, o mercado de 

remodelações atingirá o pico em 2022 com um aumento de 14% face a 2021. 

Mix de Clientes põe Home Depot numa posição vantajosa para uma mudança na 

dinâmica do mercado: As previsões para o mercado de melhorias e bricolage indicam que 

será o segmento de profissionais a mover o mercado nos próximos anos, com 

crescimentos de 7% em 2022 e 5% até 2025. A atual distribuição de quase 50/50 entre 

clientes particulares e profissionais permite à Home Depot tirar proveito do crescimento 

do segmento Pro para amenizar potenciais quedas no segmento de particulares, quando 

no principal concorrente os clientes profissionais representam metade do peso nas 

receitas. No seguimento do aproveitamento do segmento profissional, a aquisição da HD 

Supply que abre portas ao mercado de MRO, valorizado em USD 50 MM, e os 

investimentos realizados nos últimos anos para prestar um serviço mais personalizado 

neste segmento podem também ajudar a Home Depot a consolidar-se como líder no 

segmento. 

Baixa penetração de e-commerce no retalho: As vendas online da Home Depot foram 

USD 21 MM em 2021, fazendo da empresa o quinto maior comerciante online no mercado 

americano. A penetração online do mercado de melhorias é de apenas 6% mesmo 

durante uma pandemia, face aos 14% da Home Depot. A empresa tem investido numa 

experiência de consumo que junta o mundo físico com o digital, conseguindo assim a 

conveniência de encomendas online com o baixo custo de transporte ao permitir que os 

próprios clientes levantem as suas compras nas lojas. A junção de várias plataformas da 

empresa tem tornado esta experiência mais útil para os clientes e tem-se revelado 

atrativo para estes como a percentagem de compras online levantadas em loja de 55% 

mostra. Por último, a desenvolvida rede de distribuição tem também desempenhado um 

papel nesta estratégia ao permitir que clientes profissionais façam as suas encomendas 

planeadas através das plataformas online e levantem produtos de maior dimensão nos 

próprios centros de distribuição. 
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 Principais segmentos 

Materiais de Construção: divisão de produtos para obras, construções e renovações. 

Entre os produtos que se encontram dentro deste segmento estão produtos de 

eletricidade/luz, madeiras, materiais de construção, marcenaria e canalizações.  

Materiais de Construção é o maior segmento da The Home Depot, com vendas de USD 55 

MM, ou seja 36,4% do total de vendas. Dentro deste segmento as maiores categorias de 

produtos são Eletricidade/Luz e Madeiras, com USD 13,5 MM e USD 13,3 MM em vendas, 

respetivamente.  

Nos últimos quatro anos, as vendas deste segmento tiveram um aumento significativo, 

tendo aumentado de USD 40 MM em 2018 para USD 55 MM em 2021 (CAGR de 11,3%). 

No entanto, uma importante parte deste aumento está relacionado com os 

confinamentos associados à Covid-19 nos EUA que levaram a muitas pessoas embarcarem 

em projetos DIY para melhorar o conforto das suas casas ou como hobby. Aliás, no ano 

anterior à pandemia registou-se um decréscimo de 1,37% nas vendas do segmento de 

Materiais de Construção. Uma categoria que bem descreve este cenário é Madeiras que 

teve um decréscimo de quase 6 % em 2019, mas nos seguintes anos disparou 43% e 18%, 

respetivamente. O abrandamento em 2021 deve-se ao enorme aumento de preços 

associado à também enorme procura face às dificuldades de produção durante 

confinamentos, o que ocorreu um pouco por todos os setores. 

Nos anos que se anteveem espera-se um abrandamento do crescimento geral no setor de 

retalho, contudo o segmento de Materiais de Construção deverá ser o principal motor de 

crescimento da Home Depot.  

Decoração: divisão de produtos para decorar áreas interiores e exteriores. O segmento é 

constituído por categorias de produtos como Eletrodomésticos, Tintas, Cozinha/Casa de 

Banho, Pavimentos e Decoração. 

Com um total de vendas de USD 50,4 MM, Decoração é o segundo maior segmento, 

representando cerca de um terço do total das receitas da Home Depot. Neste segmento 

destacam-se categorias como Eletrodomésticos e Tintas, cada um com vendas de USD 

14,2 MM e USD 10,5 MM, respetivamente.  

De forma semelhante aos restantes segmentos, Decoração tem vindo a crescer 

significativamente, passando de um total de vendas, em 2018, de USD 36,3 MM para USD 

50,4 MM, em 2021 (CAGR de 11,6%). Contrariamente a Materiais de Construção, o 

segmento de Decoração já vinha vindo a crescer antes da pandemia, em parte motivado 

por um maior investimento no processo produtivo e melhor performance na categoria de 

eletrodomésticos (aumentou 9,1% em 2019 face a 3,1% do segmento). Relativamente ao 

aumento durante a pandemia, as categorias Eletrodomésticos e Cozinha/Casa de Banho 

representam mais de 50% desse crescimento, que pode ser explicado em certa forma 

pelos cheques de estímulo financeiro emitidos pelo governo do EUA que incentivou 

compras de maior valor e a antecipação de renovações.   

Ainda que se tenha vindo a verificar um aumento nos salários nos EUA, o principal 

mercado da Home Depot, o aumento da inflação e receios de um abrandamento da 

economia podem-se traduzir na redução do consumo de bens discricionários tal como em 

obras não essenciais. Assim, nos próximos anos o segmento de Decoração poderá vir a 

sofrer pelo enorme aumento que registou durante a pandemia. 

Eletricidade/luz 
25%

Madeiras
24%Materiais de 

Construção
18%
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13%

Canalização
20%

Vendas de Materiais de 
Construção por Categoria 2021
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Hardlines: divisão de produtos tradicionais de bricolage e melhorias em casa. Neste 

segmento incluem-se categorias de produtos como ferragens, ferramentas e produtos de 

jardim interior e exterior. 

Embora os três segmentos da Home Depot tenham dimensões semelhantes, Hardlines é 

o menor dos segmentos. Em 2021, a Home Depot registou USD 45,7 MM de vendas em 

Hardlines, ou seja 30% das receitas. 

Ainda assim, nos últimos quatro anos Hardlines foi o segmento com a melhor 

performance, tendo aumentado o seu valor em vendas de USD 32 MM, em 2018, para 

USD 45,7 MM, em 2021 (CAGR de 12,6%). Neste segmento destacam-se categorias como 

Jardim Interior, a maior categoria da Home Depot em vendas, com um valor de USD 15,6 

MM e Ferramentas com USD 12 MM, em 2021.  

No último ano verificou-se um enorme abrandamento do crescimento do segmento, 

particularmente no que diz respeito a produtos de Jardim. O crescimento do segmento 

em 2021 relativamente a 2020 foi 17,5 pontos percentuais mais baixo, sendo este o 

principal fator por trás do menor crescimento da empresa em 2021 face ao ano anterior. 

A tendencial saturação do mercado após um aumento de vendas tão grande em 2020 

(30% para Jardim Interior e 27% em Jardim Exterior) e dificuldades de produção explicam 

esta desaceleração. Nos anos anteriores à pandemia o segmento registou aumentos 

saudáveis de vendas particularmente no que concerne Jardim Interior e Ferramentas, 

sendo que em 2019 foi já o segmento com melhor performance. 

Nos próximos anos antevê-se um abrandamento significativo em Hardlines semelhante 

ao segmento de Decoração. Tal será mais visível em produtos de jardim devido à 

saturação do mercado, embora dinâmicas de mercado, como a substituição de 

ferramentas para jardim a combustível por opções eletrificadas, podem contrariar essa 

evolução. 

Serviços: divisão de operações que não impliquem venda de produtos físicos a cliente. 

Estes estão direcionados para clientes particulares e inclui instalações de produtos e 

aluguer de ferramentas e equipamentos. 

A Home Depot reporta as receitas de serviços já integradas nos seus segmentos pelo que 

não é possível saber a sua divisão por segmento ou tipo de serviço. Ainda assim, sabemos 

que em 2021 a empresa registou USD 5,4 MM de receita em serviços, o que corresponde 

a 3,5% das receitas. Nos últimos anos as receitas de serviços foram algo inconstantes, 

estas têm vindo a perder importância relativamente ao total de receitas, tendo passado 

de quase 5% das receitas em 2018 para 3,7% em 2020. A mesma tendência verificou-se 

em valores absolutos de 2018 a 2020, dado que as receitas desceram de USD 5,3 MM para 

USD 4,4 MM. Contudo, em 2021 essa tendência inverteu-se tanto em valores absolutos 

como relativos, as receitas aumentaram para USD 5,4 MM, representando agora 3,6% do 

total de receitas. Este aumento em 2021 deve-se em certa medida a uma normalização 

da pandemia o que deixou clientes mais confortáveis em ter empreiteiros nas suas casas, 

o que não se verificou em 2020. 
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 One Home Depot  

No final de 2017 a empresa apresentou um plano estratégico denominado One Home 

Depot para reforçar a sua liderança no mercado a longo-prazo. Este plano incluía um 

investimento superior a USD 11 MM ao longo de vários anos em áreas desde lojas, 

colaboradores, experiência digital e supply-chain com o objetivo de oferecer o melhor 

serviço aos seus clientes, criar novas vantagens competitivas e alavancar outras já 

existentes. Embora já seja o líder de mercado, a HD opera em segmentos altamente 

fragmentados onde especialistas e pequenas lojas detêm uma importante fatia do 

mercado. Assim, é neste contexto que a empresa procura ser mais ágil para ganhar quota 

de mercado. 

Numa dimensão mais prática, este investimento procura uma experiência de consumo 

mais suava e ligada, juntando o espaço físico e digital, sempre dependente do feedback 

do cliente, através de melhorias em lojas para tornar as compras mas rápidas, fáceis e 

convenientes, tal como uma maior integração de soluções digitais e de e-commerce, um 

desenvolvimento da cadeia de fornecimento para chegar produtos aos clientes de forma 

rápida e conveniente e, finalmente, um ecossistema de serviços destinado a clientes 

profissionais. Relativamente à supply-chain, o que está em causa é um aumento 

significativo de infraestrutura para oferecer entrega no dia ou dia seguinte a 90% da 

população americana, para desenvolver uma vantagem competitiva na área de supply-

chain. A empresa tem planeada a construção de 35 Flatbed Delivery Centres destinados à 

entrega de madeiras, materiais de construções ou outros produtos de maior dimensão 

diretamente a clientes, particularmente a profissionais e DIY. Adicionalmente, estão 

planeados 100 centros de Market Delivery Operation que funcionam como hubs de 

entregas sem stock para realizar as entrega mais rápidas e eficientes do mercado. Por fim, 

20 Market Delivery Centres destinados à distribuição de produtos MRO.  

O ecossistema para profissionais inclui marcas exclusivas, entregas, serviços de crédito, 

alugueres, um atendimento personalizado e uma plataforma online dedicada. Este 

investimento foca-se em alternativas de chegar ao cliente e servi-lo da forma mais 

conveniente, sendo que a empresa procura integrar o digital para uma experiência de 

consumo única. 

 Principais mercados  

A Home Depot opera hoje exclusivamente no mercado norte americano. Aí, os EUA são o 

maior mercado com aproximadamente 92% das vendas em 2021 (USD 138,9 MM), 

enquanto o México e Canadá representam os restantes 8% (USD 12,2 MM). Apesar do 

maior peso do mercado americano, as vendas no exterior têm crescido a um ritmo mais 

acelerado, tendo mais de duplicado desde 2018.  

Entre 2018 e 2021, o mercado externo cresceu a um CAGR de 32% enquanto o mercado 

interno apenas cresceu a 10,5%, incluindo o crescimento durante a pandemia. De facto, 

no ano anterior à pandemia foi um aumento de 68,7% no mercado externo que impediu 

uma queda nas receitas dado um decréscimo nas vendas nos EUA. Ainda assim, não se 

registou um aumento significativo no número de lojas fora dos EUA, apenas 5 lojas novas 

foram abertas e todas elas no México. 
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A pandemia alterou a dinâmica no mercado americano, verificando-se um enorme 

aumento de vendas o que abrandou a tendência de crescente peso das vendas exteriores 

no balanço da empresa.  

 Remuneração Acionista  

O diretor financeiro da Home Depot, Richard McPhail, repetiu em 2022 que a empresa vai 

continuar a devolver aos acionistas todo o excesso de dinheiro que tiver através de 

dividendos e recompra de ações. A empresa tem vindo a aumentar os dividendos pagos e 

tem intenções de continuar a aumentar à medida que os lucros crescem. Em 2021 a 

empresa pagou mais de USD 20 MM aos seus acionistas, através de dividendos de quase 

USD 7 MM e recompra de ações no valor de USD 14,5 MM, tendo ainda USD 9,5 MM 

autorizados para operações de recompra de ações. 

Para além de distribuir rendimento aos acionistas, a retalhista tem também criado valor, 

apresentando um ROIC de 45%, historicamente sempre superior ao registado na 

concorrência (33% para Lowe’s e 8% para Floor and Decor). 

 Principais clientes  

A Home Depot vende produtos diretamente aos seus clientes, através quer das suas lojas 

físicas ou das suas lojas online. A empresa divide os seus clientes entre profissionais e 

particulares, sendo que os clientes particulares ainda se dividem entre DIY (Do It Yourself) 

e DIFM (Do It For Me), tendo em conta quem executa as obras. Em termos de vendas, há 

um equilíbrio no tipo de clientes, uma vez que os particulares representam 55% vendas e 

os profissionais os restantes 45%.  

 Fornecedores  

A Home Depot é uma retalhista que apenas vende produtos não estando envolvida na 

produção desses produtos. Para além de produtos de fornecedores como Black & Decker 

e Whirpool, a HD vende também produtos de marca própria em formato de Private Label 

como a Husky. A HD apresenta uma grande variedade de fornecedores o que lhe permite 

ter um forte poder negocial. Dos mais de 250 fornecedores, nenhum representa mais de 

10% dos custos de vendas, destacando-se apenas a Techtronic Industries com 6,5% dos 

COGS, a Bosch com 3,5% e de seguida a Masco com 3%. Reforçando ainda mais o poder 

negocial sobre os seus fornecedores, o volume de negócios que a HD traz aos seus 

fornecedores é muito significativo. A HD representa 48,7% das receitas da Techtronic e 

4,3% na Bosch. Este número é também significativo em outras grandes empresas como a 

Masco (36%), a Stanley Black & Decker (15%) ou até a gigante de eletrodomésticos 

Whirlpool (9%).  
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 Demonstração de Resultados 

- Vendas reportam crescimento de 14,4% yoy: A empresa tem registado uma tendência 

crescente de vendas em todos os seus segmentos e regiões. A pandemia tem sido um 

grande combustível para o retalhista levando a taxas de crescimento de dois dígitos em 

praticamente todas as categorias de produtos.      

- Margem bruta baixa para 33,6%: Apesar de um enorme crescimento de vendas e 

pressões nas cadeias de fornecimento a margem bruta baixou apenas 40 pontos base, 

mantendo-se estável na casa dos 34%. 

- Resultado líquido sobe para valores superiores a pré-pandemia: o lucro líquido subiu 

1,13 p.p para os 10,9% motivado por um grande abrandamento de despesas 

administrativas de 18,5% para 16,8% das vendas.  

 Fluxos de Caixa  

- Forte fluxo de caixa operacional: Em 2021, The Home Depot registou um decréscimo 

nos fluxos de caixa de USD 18,4 MM para USD 16,5 MM, devido a maiores necessidades 

de Working Capital. Ainda assim, o fluxo de caixa operacional registado foi superior a 

valores pré-pandemia. As despesas em CAPEX aumentaram para USD 2,6 MM, 

investidos maioritariamente na rede de distribuição e fornecimento, traduzindo-se em 

Fluxos de Caixa Livre de USD 14 MM, um decréscimo de 15% face a 2020, mas mais 27% 

que em 2019. 

- Forte remuneração acionista: A Home Depot aumentou os dividendos distribuídos em 

8% nos últimos dois anos. Em 2021, distribuiu quase USD 7 MM em dividendos, ou seja, 

uma yield de 2,2%. Em 2021 a retalhista comprou USD 14,5 MM em ações de volta aos 

seus acionistas e tem ainda USD 9,5MM para operações de recompra de ações. 

 Balanço 

- Dívida líquida perto de USD 45 MM: No final do ano fiscal de 2021, a HD registou um 

aumento de dívida de USD 3 MM. No mesmo período, a posição de dinheiro e 

equivalentes baixou para USD 2,3 MM, associado ao pagamento aos acionistas, pelo que 

a empresa tem agora uma posição de dívida líquida de USD 44,1 MM, face a USD 35,6 

MM em 2020. 

- Inventários crescem um terço yoy: Face a 2019 o inventário aumentou 50% enquanto 
as vendas aumentaram 40%. Esta diferença é vista pela empresa como uma forma de se 
proteger de disrupções nas cadeias de fornecimento. O índice de rotatividade de 
inventário também aumentou de 4,9x para 5,2x, que indica uma melhor gestão de 
stocks.  

- Contas a pagar aumentam USD 2,5 MM: aumento proporcional ao aumento de vendas, 
14,4% relativamente a 2020. Face a valores de 2019, contas a pagar aumentaram 64,3%, 
um valor superior ao aumento das vendas que resulta da boa relação com os 
fornecedores e poder negocial. 

- Dívida de longa maturidade e de baixo custo: Ainda que revele valores elevados de 

dívida líquida, a Home Depot tem uma divida de baixo custo, com uma média ponderada 

de cupões de 3,44%. A maturidade média da dívida de 15 anos é também um aspeto 

positivo para a gestão de liquidez da empresa. 

Fonte: Dados da empresa 

Balanço (USD M) 2019 2020 2021

Activos 51 263 70 581 71 876

Caixa e Equivalentes 2 133 7 895 2 343

Contas a receber 2 133 2 992 3 426

Inventários 14 531 16 627 22 068

Goodwill 2 254 7 126 7 449

Ativos tangíveis 28 365 30 667 31 167

Outros 1 847 5 274 5 423
Passivos 54 352 67 282 73 572

Dívida 37 377 43 488 46 467

Passivo Contratado 2 116 2 823 3 596

Contas a pagar 12 013 17 259 19 739

Outros Passivos 2 846 3 712 3 770
Total Capital Acionista -3 116 3 299 -1 696

Total Capital e Passivos 51 236 70 581 71 876

Fluxos de Caixa (EUR M) 2019 2020 2021

Operacional 13 687 18 839 16 571

Resultado Líquido 11 242 12 866 16 433

Depreciação e Amortização 2 296 2 519 2 862

Alterações Fundo de Maneio - 488 3 592 -3 043

Outros  637 - 138  319

Investimento -2 653 -10 170 -2 969

Edifícios, terrenos e maquinaria -2 678 -2 463 -2 566

Aquisição Ativos Intangíveis  -7 780 - 421

Outros  25  73  18

Financeiro -10 798 -2 983 -19 120

Variação da dívida 1 985 4 087 2 482

Recompra de ações -6 685 - 465 -14 472

Dividendos -5 958 -6 451 -6 985

Outros - 140 - 154 - 145

Impacto Cambial  119  76 - 34

Variação de Caixa  355 5 762 -5 552

Caixa no final do período 2 133 7 895 2 343

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 

DR (EUR  M) 2019 2020 2021

Vendas 110 225 132 110 151 157

Custo das Vendas 72 653 87 257 100 325

Margem Bruta 37 572 44 853 50 832

Vendas, G&A 19 740 24 447 25 406

Depreciação 1 989 2 128 2 386

Outra Despesa Operacional  - 110  

Gastos Operacionais 21 729 26 465 27 792

Lucro Operacional 15 843 18 388 23 040

Gastos com juros e outros 1 128 1 300 1 303

Impostos 3 473 4 112 5 304

Lucros de investimentos (ganhos)   110  

Resultado Líquido 11 242 12 866 16 433

Ganhos por ação  6  8  14
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 Últimos resultados (1ºT de 2022)  

Competir com mais disrupção 

“Não vamos mudar a nossa abordagem promocional ou de preços. Vamos continuar a 

construir uma experiência interligada sem atrito que pensamos ser disruptiva na essência 

do consumidor”  

Objetivos para o futuro 

“Os nossos objetivos são, primeiro, fazer crescer o negócio para USD 200 MM em vendas 

o que representa um incremento de USD 50 MM. Segundo, e igualmente importante, 

oferecer o melhor crescimento de lucro operacional absoluto e retorno no capital 

investido. 

Expectativas para a cadeia de fornecimento 

“Temos visto algumas melhorias, mas acreditamos que o constrangimento na cadeia de 

fornecimento na indústria vai persistir no curto prazo.” 

Sobre a pressão nos custos e mão-de-obra 

“Relativamente aos salários, estamos a fazer o que sempre fizemos. Olhamos para essa 

questão todos os meses. Consultamos o mercado e garantimos que somos competitivos 

para atrair pessoal para a Home Depot”. 

Investimento em 2022 

“No decorrer de 2022, planeamos investir aproximadamente USD 3 MM de volta no 

negócio em CAPEX, em linha com as expectativas de investir cerca de 2% das vendas daqui 

para a frente. “ 

 

 Equipa de Gestão 

Edward P. Decker (CEO & President):  

- Antes de assumir a pasta de CEO, Decker foi de 2020 a 2022 Presidente e COO 

responsável por operações, supply chain, vendas, marketing, real estate, merchandising 

e estratégia online.  

- Juntou-se à Home Depot em 2000 como Diretor de Business Valuation, tendo passado 

por diversas posições como Senior VP de Merchandising e Senior VP de Retail Finance.  

- Antes de ingressar na Home Depot, Ted Decker trabalhou na Kimberly-Clark Corp., na 

Scott Paper Co. e PNC Bank em áreas como Corporate Finance, estratégia e crédito, 

tendo também vivido em Inglaterra e na Austrália.  

- Completou um Mestrado em gestão na Carnegie Mellon University, e uma Licenciatura 

em Inglês na Universidade The College of William and Mary. 

- Compensação em 2021: USD 8,15 M, dos quais USD 1 M em salário e USD 7,15 M em 

extras. 
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Matt Carey (CIO & Executive VP):  

- Matt Carey juntou-se à Home Depot em 2008, sendo responsável pela infraestrutura e 

estratégia de TI, desenvolvimento de software e comunicação entre a rede 

distribuidores e lojas.  

- Entre 2006 e 2008 trabalhou na eBay como CTO e Senior VP, onde era responsável pelas 

áreas de desenvolvimento de produto, engenharia de plataformas, site operations e 

segurança eletrónica e dados. 

- Carey teve também uma passagem de 20 anos na Walmart onde, como CTO e Senior 

VP, liderou a implementação dos sites Walmart.com e Samsclub.com assim como uma 

infraestrutura de rede Wireless.   

- Matt Carey a completou um curso em sistemas de informação pela Oklahoma State 

University - Okmulgee 

- Compensação em 2021: USD 4,5 M em salário, dos quais USD 0,835 M em salário mais 

USD 3,65 M em extras. 

Richard McPhail (CFO & Executive VP): 

- Richard McPhail é Senior VP e CFO da Home Depot, sendo responsável pela gestão 

financeira da empresa, investors relations, tesouraria, tax e estratégia corporativa e de 

negócio.  

- Integrou a Home Depot em 2005 na área financeira e de estratégia, sendo que trabalhou 

também na Marconi Corporation, em Inglaterra, e na Wachovia Securites e Arthur 

Andersen. 

- McPhail pertence também ao comité executivo da Metro Atlanta Chamber e 

administrador no Odysseey Atlanta, Zoo Atlanta e The Westminister Schools.  

- Concluiu duas licenciaturas em Economia e Gestão de Negócios pela North Carolina 

State University e um mestrado em Gestão de Empresas pela Fuqua School of Business 

na Duke University. 

- Compensação em 2021: USD 4,5 M, sendo de salário USD 0,85 M e USD 3,7 M em extras. 

 Aquisições e Vendas 

Red Beacon (2012): fundada em 2008 na Califórnia, a Red Beacon era uma plataforma 

que ligava consumidores com empreitadas para prestação de serviços de manutenção, 

reparações e remodelações. Atualmente chamada Pro Refferal, a integração desta 

empresa na Home Depot procurava melhorar a articulação entre consumidores e 

profissionais para ganhar quota de mercado neste último tipo de consumidor.   

BlackLocus (2012): BlackLotus Inc. desenvolvia software para retalhistas online.  

Blinds.com (2014): Em janeiro de 2014 Home Depot anunciou a compra da Blinds.com um 

retalhista online de cortinados, sendo que o site continua a operar. O valor do negócio 

não foi divulgado. 
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Interline Brands (2015): Interline Brands foi uma retalhista de produtos de reparação e 

manutenção, sediada na Flórida, EUA. A empresa foi comprada a um consórcio de Private 

Equity constituido pela Goldman Sachs Capital Partner e P2 Capital Partners pelo valor de 

USD 1,63 MM.  Após a aquisição a Interline Brands foi inicialmente integrada na The Home 

Depot, sendo que agora faz parte da HD Supply. 

Compact Power Equipment (2017): A Home Depot adquiriu a Compact Power Equipment, 

que comercializava equipamento leve de construção e produtos para casa. Em causa 

esteve uma operação de USD 265 M em dinheiro.  

Company Store (2017): a Home Depot comprou o retalhista online The Company Store à 

Hannover Direct, Inc. por um valor não anunciado. The Company Store especializa-se na 

venda de têxteis e produtos de decoração, sendo que continua a operar num site 

independente da homedepot.com. A operação englobou apenas a vertente online, não 

incluindo as 5 lojas físicas que permaneceram junto da Hannover Direct, Inc. 

Askuity Inc. (2018): Askuity é uma empresa canadiana de análise de dados para 

retalhistas. A empresa utiliza dados recolhidos para melhorar a execução no retalho desde 

o planeamento a colaboração. Atualmente dentro do ecossistema da Home Depot, 

Askuity continua a operar com independência. 

HD Supply Holdings (2020): Trata-se da maior e mais recente aquisição da Home Depot, 

numa operação de USD 8 MM. A HD Supply comercializava produtos de MRO (Maintence 

and Repair Operations) para clientes profissionais como hospitais, clínicas e institucionais. 

Comprada a um consórcio de Private Equity composto pela Bain Capital, The Carlyle Group 

e Clayton, Dubilier & Rice, a HD Supply já havia pertencido à Home Depot de 1997 a 2007, 

quando foi vendida ao consórcio para angariar capital.  

A Home Depot apresenta alguma atividade de M&A, no entanto, salvo exceção da mais 

recente aquisição, a sua atividade resume-se a aquisições cirúrgicas e de pequena 

dimensão face ao tamanho da Home Depot. Estas operações serviram para colmatar 

necessidades em segmentos que a Home Depot ficou para trás como a vertente online ou 

para ganhar mercado em setores como o de produtos orientados para clientes 

profissionais. 

 Relative Valuation 

 
 

The Home Depot é a maior empresa entre os seus peers, no entanto apresenta um P/E 

múltiplo abaixo da média, de 19,7 contra 24,9 de média. Apesar de um P/E mais baixo, a 

Home Depot tem melhores margens e retornos tanto de dividendos como sobre os ativos 

que as demais empresas no setor, tendo ainda menor endividamento face ao EBITDA. A 

Home Depot mostra-se mais “barata” face aos seus pares, o que pode estar associado a 

receios de uma queda dos resultados nos próximos períodos.  

Fonte: BiG Research 
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  Riscos 

Inflação: À medida que os economistas veem a inflação como uma realidade a maior prazo 

e não apenas um fenómeno de transição como inicialmente esperado, os consumidores 

podem vir a mudar os seus padrões de consumo e abdicar de compras que não são vistas 

como essenciais. Neste ponto de vista, alguns projetos de hobby, estética ou pequenas 

melhorias em casa podem ser adiados o que impactará negativamente a empresa.  

Agravamento da pandemia: A pandemia foi um fator muito positivo para as receitas da 

empresa, contudo numa situação em que a pandemia se agrave e dê origem a uma nova 

vaga de confinamentos a saturação do mercado poderá levar numa queda de receitas 

para a empresa, uma vez que uma parte da população já fez as obras necessárias para 

viver em confinamento durante os últimos dois anos. 

Pressão nos custos de matérias-primas e energia: Vimos no ano passado grande 

volatilidade nos preços de matérias-primas, como a madeira que representa quase 9% das 

receitas, associados a uma procura elevada e dificuldades de produção. Caso dificuldades 

na produção perdurem e a empresa não conseguir passar esses custos para os clientes, a 

Home Depot será negativamente afetada nas margens e em volume de negócios. 

Adicionalmente, a pressão nos custos de energia também terá um impacto negativo nos 

resultados da empresa, particularmente se a guerra na Ucrânia se arrastar por muito 

tempo.  

Custos de mão-de-obra e salário mínimo federal: Desde o início do desconfinamento 

tem-se verificado uma maior dificuldade em contratar funcionários nos EUA o que tem 

levado a um aumento geral dos salários para atrair mão-de-obra, nomeadamente no setor 

de retalho e restauração. A sazonalidade da contratação da Home Depot, que na 

primavera contrata cerca de 100.000 novos funcionários para fazer face ao aumento de 

procura nessa estação do ano, torna a Home Depot mais exposta a este fenómeno. A 

pressão política para aumentar o salário mínimo federal de USD 7,25/hora para USD 15/ 

hora, poderá também impactar os resultados da empresa. No início de 2022, a Home 

Depot tinha 490.600 funcionários dos quais aproximadamente 450.000 recebiam à hora. 

Assim, embora a Home Depot pague sempre acima do atual salário mínimo, o aumento 

deste terá um impacto potencialmente superior a USD 1 MM nos lucros da retalhista. 

Legal e opinião pública: A Home Depot tem diversos processos em tribunal relativamente 

a condições de trabalho a que alegadamente sujeita os seus funcionários. Apesar do valor 

de possíveis multas e compensações destes processos não ser particularmente relevante, 

uma decisão contra a empresa afeta não só o preço das ações da empresa como a opinião 

pública o que por sua vez poderá ter um impacto nas receitas e retorno para acionistas. 
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  ESG  

A Home Depot apresenta boas classificações de ESG, sendo também líder de indústria em 

várias das áreas analisadas de ESG. A MSCI classificou a Home Depot em ESG com um 

rating AA o segundo melhor possível, enquanto a Sustainalytics classificou a retalhista 

como de Baixo Risco face à indústria. 

Ambiental 

Mudanças Climáticas 

- Diminuir consumo de energia em 20% vs. nível de 2010 (Atingido); 

- Utilização exclusiva de fontes renováveis até 2030 (Por atingir); 

- Reduzir as emissões em 50% até 2035 (Por atingir). 

Recursos 

- Eliminar certos químicos de produtos até 2022 (Por atingir em produtos de limpeza); 

- Excluir espuma EPS e película PVC de embalagens de produtos em private label até 2023 

(Por atingir); 

- Implementar requisitos a fornecedores relativamente a desflorestação (Atingido). 

A empresa já reduziu em 42% as emissões de gases de efeito estufa desde 2009 e 44% 

de energia consumida entre 2010 e 2020. 

Social 

Diversidade 

- 53% das novas contratações nos EUA são de minorias étnicas; 

- 35% das novas contratações são mulheres. 

Desigualdade salarial 

- Programa de igualdade de oportunidades em recrutamento, contratação e formação. 

Comunidade 

- Desde 2017 contribuiu com USD 35 M para organizações que promovem igualdade 

social, habitação, educação e formação. 

A Home Depot recebeu em 2020 diversos prémios de responsabilidade social, igualdade 

laboral e não-discriminação. 

Governo 

- Código de Conduta e Governo que promovem diversidade, igualdade e inclusão; 

- Transparência no reporte de impacto ambiental; 

- Todos os membros de comités são independentes; 

- Obrigatoriedade de reforma para diretores com 72 anos; 

- Diretores independentes reúnem-se separadamente da equipa de gestão. 
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Fonte: BiGlobal Trade (partner Saxo Bank); BiG Research 

 

Glossário de termos financeiros 
 
EPS: resultado líquido atribuível aos 
acionistas dividido pelo número total 
ações ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: lucros antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização. Constitui uma 
métrica de avaliação da performance 
operacional de uma empresa. 
 
ROA: rácio entre o resultado líquido e os 
ativos totais. 
 
ROE: rácio entre o resultado líquido 
atribuível aos acionistas e o capital 
próprio total. 
 
D/E: rácio entre o passivo total e o capital 
próprio total da empresa, ambos em 
valores contabilísticos.  
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o montante 
de dívida líquida e o EBITDA. 
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da ação. 
 
P/E: rácio entre o preço de mercado e o 
resultado líquido da ação. 
 
EV/EBITDA: rácio entre o valor de 
mercado da empresa e o EBITDA dos 
últimos 12 meses. 
 
EV/Sales: rácio entre o valor de mercado 
da empresa e o total de receitas dos 
últimos 12 meses. 
 
MoM: comparação com o mês anterior. 
 
YoY: comparação com o mesmo período 
do ano anterior. 
 
Est: estimativa. 
 
B: biliões. 
 
MM: mil milhões. 
 
M: milhões. 
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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 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 Hold/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%; 

 A tipologia de investimento supra mencionada mostra-se meramente indicativa e não, globalmente, estrita. 
 

• 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. 

 

• Para mais informações consulte o nosso documento de Disclaimers online neste link, https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros , ou 
por favor contacte research@big.pt. 
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