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Código LREN3

Recomendação COMPRA

Cotação atual (R$) 35,45

Preço justo  (R$/ação) 37,00

Potencial (%) 4,37

Var. 52 sem. (Min/Max) 25,42 - 38,49

Dados da Ação

Total de ações (milhões) 714,6

Ações Ordinárias (%) 100,0

Free Float (%) 99,7

Vol. Méd, diário (1 mês) (R$ mm) 149,8

Valor de Mercado  (R$ mm) 25.332

Desempenho da Ação 2018

LREN3 1,0%

Ibovespa 11,6%

Cotação em 23/10/2018

Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica
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IBOV LREN3

Lojas Renner (LREN3 - Compra) 

Novo ciclo de expansão com foco no digital 

Iniciamos cobertura da Lojas Renner com recomendação de COMPRA para a 
ação baseado no modelo de fluxo de caixa descontado, com preço justo de R$ 
37,00 que implica uma valorização potencial de 4,4%. Há expectativa positiva 
para os resultados da companhia nos próximos períodos, tendo em vista a 
solidez de seu modelo de negócio, resiliência a períodos de instabilidade na 
economia e o novo ciclo digital.  

Principais aspectos que fundamentam a expectativa para a companhia nos próximos anos: 

 Histórico de sólido crescimento nas principais contas de resultados de 2011 a 2017, 
período esse que o país passou por grave crise, com taxa média anual ponderada   
(CAGR) de 14,9% na receita líquida, 16,4% no EBITDA total e 13,8% no resultado líquido; 

 Continuidade da trajetória de crescimento de vendas e resultados nos próximos anos, 
com a expansão da rede, incorporação de novos serviços e tecnologia de ponta em 
todas as etapas do processo; 

 A Renner está se ajustando à nova etapa do mercado de consumo e varejo no Brasil, que 
tem como foco a digitalização de todos os processos operacionais, assim como nas lojas 
físicas e operações online; 

 Incorporação de outras facilidades visando ganhos de eficiência com os serviços online: 
a) conexão com fornecedores, inteligência no processo de sortimentos, atendimento 
rápido nas lojas e outras opções oferecidas por um sistema de alta capacidade 
tecnológica.  

 Expectativa de retomada do crescimento da economia brasileira de maneira sustentável, 
com inflação e juros controlados e redução da taxa de desemprego, importantes pilares 
para o crescimento da companhia; 

 Previsão de investimentos em capital fixo de R$ 620 milhões para este ano, visando a 
abertura de 70 lojas dentre as marcas Renner, Camicado e Youcom. Além das 
remodelações de operações existentes, infraestrutura logística e tecnologia; 

 Forte geração de caixa vem sustentando a maior parte das necessidades de 
investimento da companhia. Destaque ainda para o processo de desalavancagem. Em 
junho/18 a relação Dívida Líquida/Ebitda (12m) era de 0,64x. Redução de 22,2% no 
endividamento em 12 meses, encerrando jun/18 em R$ 1,02 bilhão.  

 No 1S18, os resultados financeiros mostraram que mesmo com eventos extraordinários - 
greve dos caminhoneiros, copa do mundo e temperaturas mais elevadas que o normal – 
a companhia conseguiu neutralizar estes efeitos com boa gestão de estoques e 
comercial.  

 Taxas de crescimento de dois dígitos nas principais contas de resultado: receita líquida, 
lucro bruto, Ebitda e lucro líquido;  
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Tese de Investimento 

Iniciamos a cobertura da empresa com recomendação de COMPRA para a ação preço justo de R$ 

R$ 37,00 por ação, com base no modelo de fluxo de caixa descontado e adotando premissas de 

crescimento que julgamos sustentáveis para os próximos anos.  Além disso a Lojas Renner possui 

um histórico favorável em relação às taxas de crescimento anual e rentabilidade.  

A ação LREN3 está listada no novo mercado com 100% tag along, posição acionária diluída, com a 

presença de grandes fundos estrangeiros em seu capital. Em junho/18 o free float era de 99,71%. 

A Lojas Renner é negociada no novo mercado e via ADRs, no OTC US, sob o código LRENY.  

Consideramos em nossas projeções a manutenção de bom ritmo de vendas com uma estrutura 

mais robusta em número de lojas e capturando os benefícios do novo ciclo digital. Acreditamos 

que a maturação dos investimentos neste segmento, permitirá ganhos de escala e melhora de 

margens, ressaltando ainda a curva de redução do endividamento líquido, mesmo com um índice 

de alavancagem já bastante confortável em 0,64x na posição de junho/18.  

Pontos considerados básicos para o crescimento da empresa e do setor: 

 Retomada do crescimento da economia brasileira de maneira consistente, com redução 
da taxa de desemprego e recuperação da capacidade de consumo das famílias; 

 Manutenção ou mesmo redução das taxas de juros para um nível que incentive o 
crescimento do crédito ao consumidor; 

 Estes fatores naturalmente produzem menores níveis de inadimplência, com efeito 
positivo nos resultados das empresas; 

 A Lojas Renner colocou em marcha um novo ciclo de digitalização de seus negócios, 
cujos processos deverão permitir ganhos importantes de escala, rapidez nos processos e 
benefícios diretos nos procedimentos de compra e pagamentos, através de aplicativo e 
modalidades de venda; 

 A nova fase de negócios passa pelo crescimento da estrutura física com a abertura de 
lojas das quatro marcas (Renner, Camicado, Youcom e Ashua), e-commerce e 
alternativas oferecidas aos clientes via aplicativo; 

 O setor de comércio e varejo responde de maneira mais rápida em situações de 
equilíbrio na economia e neste contexto, os principais players do setor avançam no 
mesmo rumo que vem sendo adotado pela Renner, alguns à frente; 

 As diversas alternativas de faturamento existentes (uso de cartões) utilizadas pela 
empresa e a faixa de renda que seus produtos atendem, pode continuar sendo um 
diferencial no mercado da Renner. A competividade vem aumentando de forma 
acelerada, com as principais redes disputando fatias importantes do mercado.  

 A mudança no governo a partir de 1º de janeiro de 2019 com a provável eleição de Jair 
Bolsonaro (PSL) traz a expectativa de mudanças importantes no campo das reformas, 
que se executadas, poderão resgatar a confiança das empresas para novos 
investimentos de longo prazo.  
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Histórico de resultados crescentes –  A companhia registra um histórico de crescimento 

expressivo nos seus resultados. No período de 2011 a 2017 a receita líquida cresceu a uma taxa 

média anual ponderada de 14,9%, somando R$ 7,44 bilhões, com expansão nos dois segmentos 

(varejo de lojas e serviços financeiros).  Na mesma base comparativa o resultado líquido cresceu 

em média 13,8% atingindo R$ 732,7 milhões em 2017. 

Resumo dos Resultados do 1S18 - Neste ano, os números da companhia seguem satisfatórios 

mesmo considerando ainda o peso de eventos extraordinários ocorridos no 1º semestre além do 

momento ainda desafiador na economia brasileira.  

 

Resumo dos Resultados Projetados 

 

 

Lojas Renner - Resumo dos Resultados 
R$ milhões 2T17 2T18 Var. % 9M17 9M18 Var. %

Receita Operacional Líquida 1.831 2.020 10,3 3.246 3.648 12,4

Receita de Venda de Mercadorias 1.631 1.780 9,2 2.865 3.179 10,9

Receita de Produtos Financeiros 201 240 19,6 381 470 23,1

Custo das Vendas (712)      (765)      7,4 (1.282)    (1.384)    8,0

Custosdas Vendas de Mercadorias (707)      (758)      7,2 (1.270)    (1.370)    7,9

Custo dos Produtos Financeiros (5)           (7)           35,6 (12)          (14)          18,7

Lucro Bruto 1.119 1.255 12,1 1.965 2.264 15,2

Despesas Operacionais (824)      (903)      9,5 (1.566)    (1.742)    11,2

EBITDA ajustado (Operação Varejo) 304 353 16,2 415 500 20,4

Resultado Financ. Liquido (22)         (13)         -40,6 (47)          (27)          -42,6

Lucro Líquido 194 275 41,9 261 386 48,2

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 61,1% 62,1% 1,0 60,5% 62,1% 1,5

Margem EBITDA 16,6% 17,5% 0,9 12,8% 13,7% 0,9

Margem Líquida 10,6% 13,6% 3,0 8,0% 10,6% 2,6

Crescimento de Vendas Mesmas Lojas 6,4% 2,5% -3,9 7,5% 4,2% -3,3

ROIC 20,6% 21,9% 1,3 20,6% 21,9% 1,3

Fonte: Lojas Renner e Planner Corretora

Lojas Renner - Resultados Projetados
R$ milhões 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Receita Líquida 7.444           7.927           9.546           11.161         12.785         14.268         17.272         

Lucro Bruto 4.499           4.922           5.927           7.031           8.055           8.989           10.881         

Despesas Operacionais (3.412)          (3.655)          (4.401)          (4.688)          (5.370)          (5.992)          (7.254)          

Resultado Operacional (EBIT) 1.087           1.267           1.526           2.344           2.685           2.996           3.627           

Result. Financ. Líquido (83)                (48)                68                 171               320               505               706               

EBITDA 1.476           1.536           1.739           2.554           2.893           3.202           3.831           

Lucro Líquido 733               904               1.181           1.863           2.226           2.593           3.209           

Margem Bruta 60,4% 62,1% 62,1% 63,0% 63,0% 63,0% 63,0%

Margem EBITDA 19,8% 19,4% 18,2% 22,9% 22,6% 22,4% 22,2%

Margem Líquida 9,8% 11,4% 12,4% 16,7% 17,4% 18,2% 18,6%

Base Acionária (milhões) 715               715               715               715               715               715               715               

LPA (R$/ação) 1,02              1,26              1,65              2,61              3,11              3,63              4,49              

VPA (R$/ação) 4,51              5,57              7,22              9,82              12,93           16,56           21,05           

Cot. da Ação - Fechto na Data (R$) 35,09           35,45           35,45           35,45           35,45           35,45           35,45           

P/L (X) 34,2              28,1              21,5              13,6              11,4              9,8                7,9                

VE/EBITDA (x) 17,7              17,0              15,1              10,2              9,0                8,2                6,8                

Cot./VPA (x) 7,8                6,4                4,9                3,6                2,7                2,1                1,7                Lucro Líquido Lucro LíquidoLucro LíquidoLucro LíquidoLucro LíquidoLucro LíquidoLucro LíquidoLucro Líquido
Fonte:  Lojas Renner  e Planner Corretora
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Modelo de Negócio e Vantagens Competitivas 

A Lojas Renner adota um modelo de negócio há muitos anos consolidado, com a operação focada 

em marcas próprias e boa dinâmica nos lançamentos de coleções, grande diversidade de 

produtos com preços competitivos e atendimento aos diversos perfis de consumidores de ambos 

os sexos e várias idades. 

O próximo ciclo de crescimento passa por uma nova rodada de expansão do número de lojas, 

mas com formatos ajustados para o mercado atual com redimensionamento de metragem de 

lojas e atualização de layouts. Importante ressaltar também a expansão de negócios no exterior, 

começando com a abertura de lojas no Uruguai.  

O consumidor do mercado de varejo de vestuário e calçados está cada vez mais exigente e com 

acesso fácil a uma grande oferta de produtos e serviços via internet. Neste contexto, a dinâmica 

de negócio será cada vez mais exigida das empresas. No caso, vemos a Lojas Renner com 

vantagens competitivas em relação à outras empresas do mercado.  

A companhia recentemente abriu a primeira loja física da marca Ashua de moda Plus Size neste 

ano, segmento em que já atuava via e-commerce desde 2016.  O Plus Size é um segmento em 

expansão nos últimos anos, tendo em vista que eu o número de obesos no Brasil chega a quase 

20% da população.   

A Renner saiu do perfil de lojas de departamento tradicional, migrando para o modelo de fast 

fashion adotada por grandes varejistas mundiais como Zara, H&M e Forever21, se destacando 

entre as concorrentes nacionais ocupando o posto de número 1 entre as top 5 ranking Brasil. 

Perfil Condizente com as Referências Globais - No comparativo com players globais a 

Renner apresentou as maiores taxas de crescimento na receita liquida no período de 2008 a 

2017 tanto no segmento de varejo fashion quanto no tradicional.  

 

Crescimento % da Receita Líquida de 2008 a2017 

 

Fonte: Lojas Renner 
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Estratégia de Crescimento: 

A Lojas Renner mostrou que mesmo em momentos adversos para a economia brasileira seus 

resultados mantiveram trajetória crescente nos últimos anos. Desta forma, se sustentadas as 

principais premissas macroeconômicas para 2019 com curva de recuperação, é possível estimar 

um novo ciclo de expansão para a empresa com as medidas adotadas e investimentos realizados.  

A meta da companhia é chegar a 2021 com 450 lojas Renner. Outro passo importante é a 

internacionalização da marca com entrada no Uruguai em 2017, abrindo uma porta para o teste 

de seu modelo de negócio em outros países.  

A aceleração de métodos de comercialização praticados pelas gigantes mundiais do setor de 

varejo levou as empresas brasileiras a concentrarem investimentos no modelo de 

comercialização online em paralelo às lojas físicas, que é o caso da Renner. Grande parte das 

medidas passa pela integração dos canais online - offline. A busca de ganhos de eficiência e 

rentabilidade passam por exemplo, pela disponibilidade de serviços com uso de alta tecnologia, 

logística diferenciada, redução de custos de entrega por retirada na loja, controle de estoques e 

abastecimento de lojas sem a perda do timing de atendimento ao público com novas coleções. 

Visão de Mercado 

A participação do e-commerce no Brasil em relação às vendas de varejo total ainda é pouco 

representativa (5%) quando comparada a outros países. Dados recentes mostram que na China 

este percentual é de 20%, no Reino Unido (16%), nos EUA (12%) e no Japão (8%). No setor de 

vestuário, as vendas online chegam a 6% e 60% são eletrodomésticos e eletrônicos, segmento em 

que a Renner não atua.  

Mesmo considerando um grande potencial de expansão das vendas online no setor de varejo, a 

Renner continua acreditando que as vendas nos pontos físicos acompanharão o crescimento do 

setor. Embora a curva projetada para os dois canais de vendas - tomando como base o mercado 

americano -  mostram uma convergência nos próximos anos, com as vendas online tomando 

espaço das vendas presenciais. O rápido avanço tecnológico e a quebra de barreiras, 

indubitavelmente irão determinar um novo padrão de mercado nos próximos anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 2018: Previsão de 

abertura de 20 a 30 lojas 

Renner sendo 2 no Uruguai 

mais 10 a 15 lojas Camicado e 

entre 20 a 25 Youcom. 

2,2

-4,3

-6,2

2,1
2,6

2014 2015 2016 2017 2018

Volume de Vendas no Varejo - Acumulado (%)

Fonte: IBGE e Planner Corretora

MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR

No Brasil a penetração de 

vestuário e calçados em relação ao 

varejo total é ainda muito 

pequena, (1,0%). Em grandes 

mercados, este percentual fica 

acima de 10%.  
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Cenário Macroeconômico 

Mesmo com um relativo grau de incertezas à frente, provocado pela mudança de governo a 

partir de janeiro/19, o ambiente macroeconômico ainda é favorável, com expectativa de 

retomada gradativa da economia. A inflação ainda permanece dentro da meta do governo atual e 

os juros (taxa Selic) deverão encerrar o ano sem pressão. O comportamento destes fatores em 

2019 dependerá do plano de metas e confiança no próximo governo.  

Mesmo assim, não existe – neste momento – uma expectativa de mudança drástica neste 

cenário. Os juros mais baixos e uma continuidade de recuperação no mercado de trabalho 

poderão ajudar a economia a se movimentar, incentivando o consumo, com o crédito mais 

barato. O ciclo econômico passa pelo fim de um período de recessão (2015 a 2017) abrindo 

espaço para um período de crescimento. Mesmo com as taxas de juros e inflação sob controle, o 

desemprego é ainda bastante elevado, impondo restrições ao crescimento do consumo em geral.   

Taxa de Juros (Selic): Atualmente em 6,50% a expectativa é de manutenção da taxa básica de 

juros neste ano e sinalização de reajuste para 2019.  

Inflação: A taxa de inflação (medida pelo IPCA) segue mantida dentro do centro da meta com 

projeção de 4,1% para este ano e 4,2% em 2019; 

Taxa de Desemprego:  O emprego começa a mostrar sinais de recuperação, mas ainda muito 

distante do desejado. Os dados mais recentes mostram uma taxa de desemprego em 12,3% 

ago/18.  

Visão Geral da Empresa 

A empresa é hoje a maior varejista de moda no Brasil, desenvolve e vende roupas, calçados e 

moda íntima para todas as idades e ambos os sexos (foco em mulheres de 18 a 39 anos), sob 18 

marcas próprias. Também vende acessórios e cosméticos sob marca de terceiros.  

Linha do Tempo 

 

 

 Abertura de capital em 1967 

 Listada no Novo Mercado 

 Tag Along de 100% 

 Destaque em Governança 

Corporativa entre as 

companhias brasileiras listada 

na B3. 
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Estrutura e Posicionamento Geográfico 

Presença em 5 regiões do país, com 527 lojas atualmente sendo: Renner (334), Camicado (101) e 

Youcom (92).  A previsão é atingir 875 até 2021 através de seu projeto de expansão.  

 

Concorrência:  

 

Composição acionária em setembro de 2018 

O capital social da Lojas Renner é bastante pulverizado. Em setembro deste ano os principais 

acionistas eram: 

 

 

Acionistas Part %  
JP Morgan Chase 12,42

T Rowe Price Group 10,1

Standard Life Aberdeen PLC 9,53

BlackRock Inc 5,48

Vanguard Group 3,47

Schroders PLC 1,7

BTG Pactual 1,54

Dynamo Internacional 1,31

Dimensional Fund Advisors 1,25

Virtus Investiement Partners 1,23

Norges Bank 1,16

XP Gestão de Recursos 1,1

Fonte: Bloomberg
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 

Mario Roberto Mariante, CNPI  

mmariante@plannercorretora.com.br  

 

Luiz Francisco Caetano, CNPI  

lcaetano@plannercorretora.com.br  

 

Victor Luiz de Figueiredo Martins,  

vmartins@plannercorretora.com.br 

 

Ricardo Tadeu Martins, CNPI  

rmartins@planner.com.br 

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. 
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: 
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões 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 à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 


