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Revisão de Preço 

Lojas Renner | ESG  

Piora da pandemia impacto curto prazo, mas cenário é melhor do que em 2020 

 
Incorporamos os resultados referentes ao 4T20 ao valuation de Lojas Renner, bem 
como a piora das condições de mercado em 2021, como resultado da retomada das 
medidas mais restritivas de isolamento social, o que levou a novos fechamentos das 
lojas físicas da companhia. Nesse contexto, nosso novo preço-alvo de LREN3 para o 
final de 2021 é R$ 45,00 (antes R$ 47,10), com manutenção da recomendação em 
Neutra. 
 
No último mês, os papéis de LREN3 acumulam alta de 8,6%. Em nossa visão, essa 
performance positiva, mesmo diante da piora do cenário para o segmento de vestuário 
em decorrência do alastramento do Covid-19, se deve a dois principais motivos: um 
deles é o fato de que 40% do parque de lojas da companhia está aberto, ante 100% 
fechado no mesmo período do ano anterior, e o segundo está relacionado às iniciativas 
de omnicanalidade, que hoje estão mais desenvolvidas do que há um ano, inclusive 
com funcionários posicionados nas lojas fechadas para dar vazão ao estoque. Apesar 
da boa performance observada no mês, não vemos potencial de valorização relevante 
diante do nosso preço-alvo. Por essa razão, mantemos nossa recomendação em 
Neutra. 
 
Evolução do Plano Estratégico. Conforme mencionamos em nosso último relatório de 
revisão de preço, o planejamento estratégico da Lojas Renner conta com um plano de 
expansão de lojas físicas combinado com a implementação de iniciativas digitais 
organizados em três projetos estruturantes: (i) Visão Única do Cliente; (ii) Ciclo de Vida 
do Produto e (iii) Transformação Omnicanal.  
 
Ao longo de 2020, observamos uma redução na velocidade do plano de expansão de 
lojas em função do cenário adverso enfrentado após o início da pandemia. Por outro, 
lado, houve avanços nos projetos estruturantes, com destaque para: 
 
(i) Visão Única do Cliente – o percentual da base de clientes ativos cujas compras são 

identificadas atingiu 80%. Além disso, foram integradas novas formas de captura de 
dados de clientes, bem como o lançamento de novas campanhas personalizadas e 
automatizadas. 
 

(ii) Ciclo de Vida do Produto – a alocação de itens sem intervenção humana na 
Renner atingiu 17%, na Youcom 6% e foi iniciado piloto na Camicado. Além disso, a 
digitalização do processo de desenvolvimento de produtos e coleções já atingiu 
100% dos fornecedores nacionais. 
 

(iii) Transformação Omnicanal – ampliação de novas modalidade de compra e 
entrega, como o Ship from store (entrega a partir dos estoques das próprias lojas), 
presente em 180 unidades, Whatsapp, disponível em 80 lojas, e a venda social 
(Minha Sacola), que hoje conta com 17 mil afiliados.  

 
Desempenho econômico-financeiro em 2020. Apesar de a companhia seguir 
avançando em seu planejamento estratégico, o ano de 2020 foi bastante desafiador 
para o setor de vestuário, e a Lojas Renner não ficou incólume aos efeitos decorrentes 
das medidas tomadas por estados e municípios, visando à contenção do Covid-19.  
 
Com isso, a receita líquida consolidada atingiu R$ 7,5 bilhões, 21,4% inferior na 
comparação anual, prejudicada tanto pela queda das vendas de mercadorias, quanto 
pela receita proveniente dos produtos e serviços financeiros.  
 
Além da queda de receita, a margem bruta também foi prejudicada por um intenso 
processo de ajuste de estoques em função da abrupta queda na demanda, além de um 
ambiente mais promocional. Com isso, a margem bruta alcançou 57,2% em 2020, 3,9 
p.p. inferior a/a. 
 
 
 
 
 
 

LREN3 
Recomendação Neutra 

Preço-alvo – 2021E 45,00 

Preço da ação – 23/03/2021 41,65 

Potencial de Valorização 8,0% 

 

Dados de Mercado     

 em 23/03/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 33.029 

Variação 1 mês % 9,1% 

Variação UDM % 39,9% 

Variação 2021 % -4,2% 

Min. 52 sem. R$ 28,99 

Máx. 52 sem. R$ 49,73 

 
 

Fonte: Economatica 
 
 

Múltiplos         

  2021e 2022e 2023e 

EV/EBITDA   21,3 x 14,3 x 11,6 x 

P/L  103,7 x 32,1 x 23,4 x 

Fonte: BB Investimentos, considerando preço-alvo 
21E. 

 

 ESG Amb. Soc. Gov. 

Nota A A- A+ A+ 
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A margem EBITDA Ajustada, por sua vez, caiu 12,9 p.p. a/a, em decorrência da perda de alavancagem 
operacional, pressão na margem bruta e aumento das despesas com provisões (líquidas das 
recuperações). Já a margem líquida do período, que atingiu 14,5% (+3,2 p.p. a/a), foi favorecida pelo 
reconhecimento de créditos fiscais que totalizaram R$ 1,3 bilhão. Excluído esse evento não recorrente, a 
margem líquida teria sido negativa em 3,7%. 
 
No que se refere à alavancagem financeira da companhia, verificamos um acréscimo de R$ 1,5 bilhão no 
endividamento bruto, para fazer frente às necessidades de caixa diante de um caixa operacional mais 
fraco. Com isso, a relação dívida líquida/EBITDA Ajustado atingiu 0,6x ao final de 2020, ante 0,14x em 
2019. 
 
Quanto aos investimentos realizados no período, estes representaram 7,2% da receita líquida e atingiram 
R$ 544 milhões, distribuídos entre novas lojas (~17,5%), reformas de lojas (~8,5%), tecnologia (~49%) e 
centro de distribuição (~25%). 
 
 

Performance 2020     

R$ milhões 2020 2019 a/a 

Receita Líquida Consolidada 7.537 9.588 -21,4% 

Vendas Mesmas Lojas (%) -23,9% 8,7% n.a.  

Receita Líquida Venda Mercadorias 6.661 8.475 -21,4% 

Receita Líquida Prod. e Serv. Financeiros 877 1.114 -21,3% 

Lucro Bruto 4.314 5.858 -26,4% 

Margem Bruta (%) 57,2% 61,1%  -3,9 p.p. 

EBITDA Ajustado 935 2.424 -61,4% 

Margem EBITDA Ajustado (%) 12,4% 25,3%  -12,9 p.p. 

Lucro Líquido 1.096 1.086 0,9% 

Margem Líquida (%) 14,5% 11,3% 3,2 p.p. 

Fonte: Lojas Renner e BB Investimentos 

 
Perspectivas. Apesar da Lojas Renner ser uma sólida companhia no segmento de vestuário, com 
histórico de crescimento de receita e margens robustas, acreditamos que o ano de 2021 será mais 
desafiador do que esperávamos, dada a lenta velocidade com que a população brasileira está sendo 
vacinada e o crescimento de casos de Covid-19 no início deste ano, o que levou os governos dos estados 
e municípios a retomarem as medidas de restrição ao comércio e serviços. Com isso, o segmento de 
varejo de vestuário deve seguir pressionado tanto no que se refere à receita, quanto em rentabilidade.  
 
Revisão de Preço. Em nosso último relatório de revisão de preço, nossas premissas consideravam a 
manutenção das lojas abertas durante todo o ano de 2021. Dado o agravamento da pandemia desde o 
início do ano, revisamos essas premissas e contemplamos um cenário desafiador ainda ao longo deste 
ano, com fechamento de lojas físicas e pressão sobre as margens, por ocasião da perda de alavancagem 
operacional e de um ambiente mais promocional impactando as margens. Vale ressaltar, contudo, que 
apesar do cenário ainda adverso em 2021, não esperamos a mesma pressão observada em 2020, dado 
que a companhia vem conseguindo manter parte do seu parque de lojas aberto e também trabalhando 
com o estoque de lojas fechadas por meio da omnicanalidade.   
 
Tese de Investimentos. A tese de investimento 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 experiência 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 investimento 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 falha na mensuração correta de estoque, em especial de peças com maior risco 
modal; e (iii) aumento de provisões em função da inadimplência dos produtos financeiros oferecidos. 

 

ESG. A Lojas Renner foi selecionada para integrar nossa seleção ESG (veja aqui), dada sua robusta 
governança corporativa, além do desenvolvimento de práticas socioambientais. Atualmente, 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. 
 

https://www.bb.com.br/docs/portal/dimef/SelecaoBBESG-202103.pdf
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Desde a nossa última análise do ESG de Lojas Renner não foi divulgado nenhum novo Relatório Anual de 
Sustentabilidade contemplando as mudanças ocorridas ao longo de 2020 em seu plano estratégico. 
Neste, 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.  
 
Tão logo tenhamos acesso ao relatório referente a 2020, revisitaremos nossa análise ESG para Lojas 
Renner. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Endividamento      

 2019a 2020a 2021e 2022e 2023e 

Dívida Bruta (R$ mi) 1.645 3.385 4.030 4.070 4.112 

Caixa (R$ mi) 1.372 2.672 2.181 3.611 4.514 

Dívida Líquida (R$ mi) 273 713 1.849 459 -402 

Dívida Líquida/EBITDA  0,1 x 0,8 x 1,0 x 0,2 x (0,1)x 

 

 

Balanço Patrimonial      

R$ Milhões 2019a 2020a 2021e 2022e 2023e 

Ativos  11.553 14.643 15.808 17.111 18.710 

Circulantes 6.656 8.897 9.165 9.853 10.983 

Realizável de Longo Prazo 1.939 2.651 3.102 3.465 3.768 

Investimentos, Imobilizado e 
Intangível 

2.958 3.095 3.541 3.794 3.959 

Passivos 11.553 14.643 15.808 17.111 18.710 

Circulante 4.765 5.633 5.916 6.384 6.976 

Exigível de Longo Prazo 2.097 3.508 4.158 4.424 4.649 

Patrimônio Líquido 4.691 5.501 5.734 6.304 7.085 

Fonte: Lojas Renner e BB Investimentos  

 
  

Valor da Empresa    Premissas Valuation  

 R$ Milhões 39.732    

VP do FCFF      12.156   WACC 10,1% 

VP do Valor Terminal    27.576   Beta           1,01  

Dívida Líquida (Caixa Líquido)      4.054   Taxa Livre de risco 1,4% 

Valor para o Acionista    35.678   Prêmio de Mercado 7,7% 

Número de Ações (mi)          793   Risco País 2,6% 

Valor Justo por Ação 45,00  Crescimento na perpetuidade 5,5% 
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DRE      

R$ Milhões 2019a 2020a 2021e 2022e 2023e 

Receita Líquida 9.588 7.537 9.387 11.212 12.704 

crescimento 13,8% -21,4% 24,5% 19,4% 13,3% 

   CMV -3.731 -3.224 -3.932 -4.501 -4.991 

Lucro Bruto 5.858 4.314 5.455 6.711 7.713 

Margem Bruta (%) 61,1% 57,2% 58,1% 59,9% 60,7% 

   Despesas Vendas -1.976 -1.886 -2.076 -2.388 -2.643 

   Despesas G&A -761 -723 -760 -798 -884 

   Perdas em Crédito -381 -413 -422 -448 -445 

   Despesas Produtos Financeiros -316 -357 -375 -392 -445 

EBITDA Ajustado 2.424 935 1.821 2.684 3.297 

Margem EBITDA Ajustado (%) 25,3% 12,4% 19,4% 23,9% 25,9% 

   Outras Receitas / Despesas -86 682 -84 -101 -114 

   D&A -662 -760 -880 -997 -1.108 

EBIT  1.676 857 856 1.586 2.075 

Margem EBIT (%) 17,5% 11,4% 9,1% 14,1% 16,3% 

Resultado Financeiro Líquido -184 344 -451 -331 -293 

   Despesas Financeiras -259 -369 -586 -545 -638 

   Receitas Financeiras 74 713 135 214 345 

EBT 1.492 1.201 406 1.255 1.781 

Margem EBT (%) 15,6% 15,9% 4,3% 11,2% 14,0% 

   Impostos -406 -104 -88 -228 -374 

Lucro Líquido 1.086 1.096 318 1.027 1.407 

Margem Líquida (%) 11,3% 14,5% 3,4% 9,2% 11,1% 

 

Fluxo de Caixa        

R$ Milhões 2019a 2020a 2021e 2022e 2023e 

EBIT 1.676 857 856 1.586 2.075 

(-) IR e CSLL -570 -291 -186 -288 -436 

NOPAT 1.106 566 670 1.298 1.639 

(+) D&A 662 760 880 997 1.108 

(-) Capex -751 -544 -931 -796 -765 

(-) Capital de Giro -215 -646 -835 1.106 274 

(=) FCFF 802 135 -954 1.830 1.481 

 
 

Análise de Sensibilidade      

  Preço-alvo 21E  

g/WACC 9,1% 9,6% 10,1% 10,6% 11,1% 

4,5% 48,8  43,2  38,5  34,7  31,4  

5,0% 53,6  46,9  41,5  37,0  33,3  

5,5% 59,6  51,4  45,0  39,8  35,6  

6,0% 67,7  57,3  49,4  43,2  38,2  

6,5% 78,7  64,9  55,0  47,4  41,5  

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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