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Resultados trimestrais e Revisão de Preço 

Lojas Renner | ESG  

3T20: negativo; receita e margens mais pressionados do que o esperado. 

 
O resultado referente ao 3T20 da Lojas Renner foi negativo, em nossa opinião. Apesar 
de já esperarmos uma queda de receita e de margens, dado que o setor de vestuário 
ainda segue como um dos mais prejudicados pela pandemia do Covid-19, as quedas 
foram mais acentuadas do que as nossas expectativas.  
 
Desempenho das Ações. No início deste ano, antes que os temores com o Covid-19 
começassem a tomar espaço junto aos investidores, os papéis da LREN3 fecharam o 
mês de janeiro sendo negociados a R$ 57,10. Desde então, o papel sofreu uma queda 
acentuada no mês de março (-36,9% m/m), seguido por uma recuperação parcial nos 
meses seguintes, mas ainda pressionada pelo forte impacto negativo da pandemia no 
setor de vestuário, o que levou os papéis a acumularem uma variação negativa de 
23,8% desde o início do ano e de 13,4% nos últimos doze meses. Após revisarmos 
nossas premissas de valuation e alterarmos nosso preço-alvo para o final de 2021 para 
R$ 47,10 (antes R$ 37,10), preferimos manter nossa recomendação Neutra, dado que 
não identificamos muito potencial de valorização frente ao preço corrente do papel.  
 

Destaques         

R$ Milhões 3T20r 3T19 a/a 3T20e r/e 

Receita Líquida Consolidada 1.790 2.226 -19,6% 2.166 -17,4% 

Receita Líquida Varejo 1.651 1.932 -14,5% 1.893 -12,8% 

Receita Líquida PSF 139 294 -52,7% 273 -49,2% 

Lucro Bruto 921 1.337 -31,1% 1.270 -27,5% 

EBITDA Ajustado 84 476 -82,4% 301 -72,2% 

Lucro Líquido -83 187 -144,4% 28 -398,2% 

Margem Bruta (%) 51,4% 60,0%  -8,6 p.p. 58,7%  -7,2 p.p. 

Margem EBITDA Ajustada (%) 4,7% 21,4%  -16,7 p.p. 13,9%  -9,2 p.p. 

Margem Líquida (%) -4,6% 8,4%  -13,0 p.p. 1,3%  -5,9 p.p. 

Fonte: Lojas Renner e BB Investimentos 

 
Desempenho econômico-financeiro. A Receita Líquida consolidada atingiu R$ 1,8 
bilhão no 3T20, uma queda de 19,6% a/a e 17,4% abaixo das nossas estimativas. 
Apesar da receita líquida proveniente das vendas de mercadorias continuar inferior na 
comparação anual (-14,5% a/a) e em relação ao esperado (-12,8% a/a), foi a receita de 
produtos e serviços financeiros que desapontou, vindo 52,7% inferior a/a e -49,2% r/e, 
em decorrência, principalmente, da queda acentuada das vendas no trimestre anterior, o 
que prejudicou a receita financeira no trimestre imediatamente seguinte.  
 
A margem bruta, por sua vez, apresentou uma queda de 8,6 p.p. a/a, 7,2 p.p. inferior às 
nossas estimativas. Essa queda é resultado, principalmente, da menor participação da 
receita de produtos e serviços financeiros no consolidado, a qual conta com uma 
margem bruta próxima de 100%. Vale observar, ainda, que a margem bruta de varejo 
também contribuiu negativamente, vindo 6,6 p.p. abaixo na comparação anual, em 
decorrência de processo de remarcações visando ao ajuste do estoque.  
 
Apesar das despesas operacionais apresentarem um decréscimo de 3,5% a/a, ante 
uma expectativa de aumento de 12,4% da nossa parte, a margem EBITDA Ajustada 
atingiu 4,7% no 3T20, 16,7 p.p. inferior a/a e -9,2 p.p. r/e. Já a margem líquida veio mais 
uma vez negativa, em -4,6% (-13 p.p. a/a e -5,9 p.p. r/e), como resultado da pressão 
sobre a margem bruta, da perda de alavancagem operacional e do maior impacto do 
resultado financeiro líquido negativo, dado o aumento do endividamento bruto da 
companhia. 
 
 
 
 
 
 

LREN3 
Recomendação Neutra 

Preço-alvo – 2021E 47,10 

Preço da ação – 05/11/2020 42,55 

Potencial de Valorização 10,7% 

 

Dados de Mercado     

 em 05/11/2020 

Valor de Mercado R$ milhões 33.720 

Variação 1 mês % 6,1% 

Variação UDM % -13,4% 

Variação 2020 % -23,8% 

Min. 52 sem. R$ 26,16 

Máx. 52 sem. R$ 60,53 

 

 

Fonte: Economatica 
 
 
 

Múltiplos         

  2020e 2021e 2022e 

EV/EBITDA   19,6 x 11,5 x 9,6 x 

P/L   28,9 x 23,5 x 19,8 x 

P/VP  6,2 x 5,4 x 5,0 x 

Fonte: BB Investimentos, considerando preço-alvo 
21E. 
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A esse respeito, observamos o acréscimo de R$ 1,3 bilhão no endividamento bruto da companhia, como 
resultado da contratação de dívida visando ao reforço de caixa em um período incerto e com menor 
geração de caixa operacional para sustentar as obrigações da companhia. Com isso, a dívida líquida veio 
em R$ 1,1 bi, sendo que a relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado atingiu 0,77x, ante 0,35x no mesmo 
período do ano anterior. Ao nosso ver, apesar desse incremento – mais do que justificado dado o cenário 
econômico muito desafiador para o setor de vestuário – a alavancagem financeira da Lojas Renner segue 
saudável e em patamares adequados.  
 
Revisão de Preço 
 
O planejamento estratégico da Lojas Renner conta com um plano de expansão de lojas físicas e um plano 
de implementação de iniciativas digitais organizados em três projetos estruturantes. O primeiro é 
voltado à construção da Visão Única do Cliente, com o objetivo de acertar mais na comunicação e 
relação com a marca. O segundo consiste no uso de dados para o Ciclo de Vida do Produto, permitindo 
o uso de inteligência artificial desde a captura de tendências até a distribuição de itens nas lojas. Já o 
terceiro projeto estruturante consiste na Transformação Omnicanal, de forma a proporcionar uma 
jornada de compra única mediante a completa integração dos canais de venda online e offline. 
 
Entendemos que o planejamento estratégico da companhia, apesar de ter sofrido contratempos em 
função do cenário econômico e ter se deteriorado desde o início da pandemia, segue inalterado. Se, por 
um lado, houve um recuo nas aberturas de lojas físicas nos últimos meses, por outro, foram antecipadas 
diversas etapas relacionadas ao projeto de Transformação Omnicanal, haja vista a grande relevância 
que o canal digital ganhou desde o início do ano.  
 
Dentre as iniciativas tomadas, destacamos a implementação de novas formas de vendas digitais, como a 
venda por Whatsapp, disponível em 80 lojas, e a venda social Minha Sacola, com mais de 15 mil afiliados. 
Além disso, a companhia ampliou a entrega por meio da modalidade drive thru para 216 lojas e pela 
modalidade Ship From Store, agora presente em mais de 180 lojas. Vale observar também que o uso do 
estoque das lojas para atender as compras online já atingiu 17% dos pedidos na Renner, percentual esse 
que corresponde à meta para o ano de 2020. 
 
Quanto aos projetos de Ciclo de Vida do Produto e Visão Única do Cliente, ressaltamos o lançamento 
em piloto do “Fashion Delivery”, iniciativa por meio da qual é definido um público-alvo e enviados itens 
selecionados para a casa do cliente através do uso de analytics.  
 
Em nossa última revisão de preço, já esperávamos que a exposição da companhia ao consumo cíclico de 
vestuário e de artigos domésticos, aliado à alta exposição de suas vendas ao canal físico, prejudicassem 
os resultados de forma mais vigorosa durante o período de restrição ao comércio não essencial. 
Infelizmente, o impacto negativo vem perdurando por mais tempo do que o inicialmente previsto, dado 
que, até que haja a retomada das atividades de forma mais intensa nos centros comerciais e 
empresariais, bem como das atividades escolares, o fluxo de pessoas nas lojas segue deteriorado. Diante 
do exposto, e após incorporarmos os resultados do 9M20, alteramos nosso preço-alvo para o final de 
2021 para R$ 47,10 (antes R$ 37,10), com manutenção da recomendação Neutra.  
 
Apesar de contemplarmos, dentre as principais alterações em nossas premissas, um impacto negativo 
mais acentuado na receita de curto prazo e nas margens operacionais, nosso preço-alvo foi favorecido 
pela queda da taxa de desconto e pelo aumento da taxa de crescimento na perpetuidade. Aproveitamos 
ainda para incluir em nossas projeções para 2020 o reconhecimento de créditos tributários ocorridos no 
2T20. 
 
Tese de Investimentos. A tese de investimentos da Lojas Renner está baseada (i) no bom histórico de 
expansão do parque de lojas físicas combinado com o avanço da estrutura digital, de forma a propiciar 
uma experiencia omnicanal aos seus clientes; (ii) no acertado histórico de desenvolvimento de coleções; 
e (iii) no oferecimento de produtos financeiros, contribuindo para aumento de vendas e incremento de 
margens. 
 
Riscos. Os riscos inerentes à tese de investimentos da Lojas Renner são: (i) incapacidade de executar 
seu plano de expansão com manutenção de vendas e margens; (ii) incapacidade de manter a atratividade 
das coleções, bem como erro na mensuração de estoque, em especial de peças com maior risco modal; e 
(iii) aumento de provisões em função da inadimplência dos produtos financeiros oferecidos. 

 

ESG. Assumimos o compromisso de integrar aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa 
(“ESG”, na sigla em inglês) nas análises das empresas de nosso universo de cobertura, a fim de atender 
ao interesse cada vez maior dos investidores nesse assunto. Para mais informações, acesso nosso 
relatório Seleção BB ESG.  
 

http://bit.ly/SelecaoBBESG
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A Lojas Renner foi uma das companhias selecionadas para integrar nossa primeira seleção ESG, dada 
sua robusta governança corporativa, além do desenvolvimento de práticas socioambientais. O rating ESG 
da Lojas Renner, atribuído pela Refinitiv, é A (A- no pilar ambiental, A+ no pilar social e A+ no pilar 
Governança), sem quaisquer apontamentos de controvérsias.  
 
Nos aspectos social e ambiental, destacamos que a companhia possui um plano estratégico de 
sustentabilidade empresarial, por meio do qual foram estabelecidos os temas prioritários para o 
desenvolvimento sustentável do negócio nos próximos cinco anos: (i) fornecedores responsáveis; (ii) 
gestão ecoeficiente; (iii) engajamento de colaboradores, comunidades e clientes; e (iv) produtos e 
serviços sustentáveis. 
 
No que tange ao tópico fornecedores responsáveis, vale mencionar que todos os fornecedores de 
revenda nacionais de confecção, calçados e acessórios devem ser certificados pela ABVTEX (Associação 
Brasileiro do Varejo Têxtil), a qual realiza uma avaliação da aderência dos fornecedores às boas práticas 
corporativas de responsabilidade socioambiental. Além disso, a companhia realiza auditorias em 100% 
nos fornecedores de revenda nacionais da marca própria, tendo esse trabalho sido estendido para os 
fornecedores internacionais também em 2018. 
 
Já quanto à gestão ecoeficiente, o foco dos esforços realizados consiste em garantir uma operação cada 
vez mais eficiente e de baixo impacto. Para tanto, são desenvolvidos projetos que buscam eficiência 
energética, redução do impacto de obras, diminuição da geração de resíduos e da emissão de gases de 
efeito estufa. Em 2018, foram assumidas metas e compromissos a serem atingidos até 2021: 80% de 
produtos menos impactantes, sendo 100% de algodão certificado, 100% da cadeia nacional e 
internacional de revenda com certificação socioambiental, 75% do consumo de energia corporativo será 
de fontes de energias renováveis e 20% de redução das emissões absolutas de CO2 frente ao inventário 
2017. 
 
Em relação ao engajamento de colaboradores, comunidades e clientes, destacamos os diversos projetos 
desenvolvido pelo Instituto Lojas Renner, como o de produção de algodão agroecológico por mulheres 
líderes comunitárias quilombolas. 
 
Por fim, em se tratando de produtos e serviços sustentáveis, a companhia conta hoje com 31% do total de 
produtos vendidos em 2019 feitos com matérias-primas e processos menos impactantes, e um serviço de 
logística reversa nas categorias de perfumaria e roupas, com os resíduos coletados também recebendo 
destinação correta. 
 
No aspecto de governança corporativa, seu Conselho de Administração, com regimento interno próprio, 
é composto por oito membros, dos quais sete são independentes e duas são mulheres. O Conselho de 
Administração é, anualmente, objeto de avaliação formal, assim como o Diretor Presidente.  
 
O Conselho conta com o apoio de quatro Comitês, todos com regimento interno próprio: (i) Pessoas; (ii) 
Sustentabilidade; (iii) Estratégico e (iv) Auditoria e Gestão de Riscos, o qual se tornou estatutário em 
2018. Há ainda um Conselho Fiscal permanente e com regimento interno próprio. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endividamento      

 2018a 2019a 2020e 2021e 2022e 

Dívida Bruta (R$ mi) 1.890 1.645 3.557 3.358 3.148 

Caixa (R$ mi) 1.384 1.372 2.593 2.311 2.903 

Dívida Líquida (R$ mi) 505 273 964 1.046 245 

Dívida Líquida/EBITDA  0,2 x 0,1 x (0,4)x (0,2)x 0,1 x 

Fonte: Lojas Renner e BB Investimentos 

Valor da Empresa    Premissas Valuation  

 R$ Milhões 39.392    

VP do FCFF 14.889  WACC 11,6% 

VP do Valor Terminal 23.503  Beta                     0,88  

Dívida Líquida (Caixa Líquido) 1.046  Taxa Livre de risco 1,7% 

Valor para o Acionista 37.346  Prêmio de Mercado 7,6% 

Número de Ações (mi) 792  Risco País 2,6% 

Valor Justo por Ação 47.10  Crescimento na perpetuidade 5,5% 
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Balanço Patrimonial      

R$ Milhões 2018a 2019a 2020e 2021e 2022e 

Ativos  8.821 11.792 13.639 16.296 17.269 

Circulantes 5.930 6.656 8.158 10.158 10.459 

Realizável de Longo Prazo 261 2.178 2.367 2.575 2.732 

Investimentos, Imobilizado e 
Intangível 

2.630 2.958 3.114 3.564 4.078 

Passivos 8.821 11.792 13.639 16.296 17.269 

Circulante 4.324 4.768 4.964 6.730 7.175 

Exigível de Longo Prazo 542 2.319 3.211 3.327 3.402 

Patrimônio Líquido 3.955 4.705 5.464 6.239 6.693 

 

 

DRE      

R$ Milhões 2018a 2019a 2020e 2021e 2022e 

Receita Líquida 8.427 9.588 7.486 12.131 13.755 

crescimento 13,2% 13,8% -21,9% 62,0% 13,4% 

   CMV -3.285 -3.731 -3.054 -4.801 -5.313 

Lucro Bruto 5.142 5.858 4.432 7.330 8.442 

Margem Bruta (%) 61,0% 61,1% 59,2% 60,4% 61,4% 

   Despesas Vendas -2.075 -1.943 -1.755 -2.198 -2.489 

   Despesas G&A -700 -758 -740 -970 -1.088 

   Perdas em Crédito -281 -381 -526 -607 -646 

   Despesas Produtos Financeiros -283 -316 -356 -425 -481 

EBITDA Ajustado 1.803 2.460 1.055 3.131 3.738 

Margem EBITDA Ajustado (%) 21,4% 25,7% 14,1% 25,8% 27,2% 

   Outras Receitas / Despesas -65 -86 719 -109 -124 

   D&A -315 -730 -828 -962 -1.057 

EBIT  1.424 1.644 946 2.060 2.557 

Margem EBIT (%) 16,9% 17,1% 12,6% 17,0% 18,6% 

Resultado Financeiro Líquido -54 -132 353 -118 -141 

   Despesas Financeiras -103 -206 -362 -241 -301 

   Receitas Financeiras 49 74 716 123 160 

EBT 1.370 1.512 1.299 1.941 2.416 

Margem EBT (%) 16,3% 15,8% 17,3% 16,0% 17,6% 

   Impostos -350 -413 -133 -509 -709 

Lucro Líquido 1.020 1.099 1.166 1.432 1.707 

Margem Líquida (%) 12,1% 11,5% 15,6% 11,8% 12,4% 

Fonte: Lojas Renner e BB Investimentos 
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Fluxo de Caixa        

R$ Milhões 2018a 2019a 2020e 2021e 2022e 

EBIT 1.424 1.644 946 2.060 2.557 

(-) IR e CSLL -484 -559 -322 -700 -869 

NOPAT 940 1.085 624 1.360 1.688 

(+) D&A 315 730 828 962 1.057 

(-) Capex -610 -751 -596 -951 -1.078 

(-) Capital de Giro -305 -214 -1.210 -432 834 

(=) FCFF 339 849 -354 939 2.501 

 
 

Análise de Sensibilidade      

  Preço-alvo 21E  

g/WACC 10,6% 11,1% 11,6% 12,1% 12,6% 

4,5% 50,5  46,3  42,7  39,6  36,9  

5,0% 53,6  48,8  44,8  41,3  38,3  

5,5% 57,2  51,7  47,1  43,3  39,9  

6,0% 61,6  55,2  49,9  45,5  41,8  

6,5% 67,0  59,4  53,2  48,2  44,0  

Fonte: Lojas Renner e BB Investimentos 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:  

 

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou 

com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 

analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse 

dessa(s) empresa(s). 

 

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas 

poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir 

participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e 

intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e 

foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

 

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços 

prestados para a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Georgia Jorge - - - - 

 - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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      EC2N 1ER – London – UK 

Gerentes da Equipe de Pesquisa         +44 (20) 7367 5800 

Estratégia - Wesley Bernabé, CFA   Análise de Empresas - Victor Penna       

wesley.bernabe@bb.com.br  

 victor.penna@bb.com.br  

   Managing Director  

      Juliano Marcatto de Abreu julianomarcatto@bb.com.br 

Renda Variável        Head of Sales and Trading  

Açúcar e Etanol  Óleo e Gás    Henrique Catarino henrique.catarino@bb.com.br 

Daniel Cobucci  Daniel Cobucci    Institutional Sales  

cobucci@bb.com.br  cobucci@bb.com.br    Annabela Garcia    annabela.garcia@bb.com.br 

Agronegócios  Papel e Celulose    Melton Plummer   melton.plummer@bb.com.br  

Luciana Carvalho  Victor Penna    Tharcia Cassiano  tharcia.cassiano@bb.com.br 

luciana_cvl@bb.com.br  victor.penna@bb.com.br  

   Syndicate  

Alimentos e Bebidas  Siderurgia e Mineração    Daniel Bridges  daniel.bridges@bb.com.br 

Luciana Carvalho  Victor Penna    Trading  

luciana_cvl@bb.com.br  victor.penna@bb.com.br  

   Bruno Fantasia             bruno.fantasia@bb.com.br 

Bancos e Serviços Financeiros  Transporte e Logística    Gianpaolo Rivas   gianpaolo.rivas@bb.com.br 

Wesley Bernabé, CFA  Renato Hallgren      

wesley.bernabe@bb.com.br  renatoh@bb.com.br      

Rafael Reis  Utilities    Banco do Brasil Securities LLC - New York 

rafael.reis@bb.com.br  

 Rafael Dias    535 Madison Avenue, 33th Floor  

Bens de Capital  rafaeldias@bb.com.br  

   New York City, NY 10022 - USA 

Catherine Kiselar  Varejo     (Member: FINRA/SIPC/NFA) 

ckiselar@bb.com.br  Georgia Jorge      

Educação  georgiadaj@bb.com.br  

   Managing Director  

Melina Constantino      Andre Haui  andrehaui@bb.com.br 

mconstantino@bb.com.br  

     Deputy Managing Director  

Imobiliário      Gabriel Cambui Mesquita Santos  gabriel.cambui@bb.com.br 

Kamila Oliveira      ECM  

kamila@bb.com.br  

     Charles Langalis      charles.langalis@bb.com.br 

      Nilton Jeronimo njeronimo@bb.com.br 

Macroeconomia e Estratégia de Mercado  Renda Fixa    DCM  

Hamilton Moreira Alves  Renato Odo    João Kloster  jkloster@bb.com.br 

hmoreira@bb.com.br  

 renato.odo@bb.com.br  

   Luciana Batista  lbatista@bb.com.br 

Henrique Tomaz, CFA  José Roberto dos Anjos    Head of Syndicate  

htomaz@bb.com.br  

 robertodosanjos@bb.com.br  

   Shinichiro Fukui  shinfukui@bb.com.br 

Richardi Ferreira      Institutional Sales  

richardi@bb.combr  

     Michelle Malvezzi  m.malvezzi@bb.com.br 

      Fabio Frazão fabio.frazao@bb.com.br  

Equipe de Vendas          

Head - Henrique Reis  Contatos      

henrique.reis@bb.com.br  bb.distribuicao@bb.com.br  

   BB Securities Asia Pte Ltd - Singapore 

  acoes@bb.com.br  

   6 Battery Road #11-02  

Carolina Duch      Singapore, 049909 

Denise Rédua de Oliveira        

Eliza Mitiko Abe      Managing Director  

Fábio Caponi Bertoluci      Marcelo Sobreira  marcelosobreira@bb.com.br 

Marcela Andressa Pereira      Director, Head of Sales  

Pedro Gonçalves      José Carlos Reis, CFA  jose.reis@bb.com.br 

Sandra Regina Saran   
   

Institutional Sales  

   Zhao Hao, CFA hao.zhao@bb.com.br  
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