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Lojas Renner
Resultado operacional abaixo do esperado no 2T20 não 
compromete entrega de lucros da companhia.

Receita bastante pressionada pelo efeito da pandemia. Em função dos 
desdobramentos das medidas de isolamento social, a Renner iniciou 
o 2T20 com todas as lojas ainda fechadas. O processo de retomada 
ocorreu gradualmente e, ao fim do trimestre, 69% das unidades 
estavam em operação. Com isso, foi observada uma significativa 
redução de 74% nas Vendas em Mesmas Lojas (SSS) derivando em 
uma receita líquida de R$ 539,6 mi, retração de 73% a/a.

Entretanto, a companhia aproveitou o momento para acelerar soluções 
que visam a facilitar a experiência de compras e as vendas digitais: 
(i) a venda por WhatsApp quadriplicou desde o lançamento e está 
presente em 56 praças; (ii) a venda social (Minhas Sacola) conta com 
12 mil afiliados; (iii) a modalidade de entrega drive thru presente em 
216 unidades e; (iv) Ship from Store em operação em mais de 180 
lojas diminuindo os prazos de entrega. As medidas resultaram em 
crescimento de mais de 200% dos canais digitais e representaram 36% 
das vendas do 2T20.

Margem bruta e Despesas Operacionais sofrem retração e distorcem 
o resultado. Em virtude do fechamento temporário da operação, a 
coleção de inverno sofreu remarcações e já na reabertura das lojas 
oferecia desconto. Itens de coleção selecionados também reajustaram 
preços a menor e, desta forma, a margem bruta apresentou queda 
forte, chegando a 44,8% (-12 p.p a/a).

As despesas operacionais totalizaram R$ 421,5 mm, queda de 37,9% 
a/a, fruto de ajustes para adaptação da operação pós Covid-19.  A 
maior acomodação envolveu as despesas com vendas, onde houve 
retração de 45,3% a/a; já as despesas gerais e administrativas sofreram 
compressão em 17,5% na mesma base comparativa. 

O reconhecimento de R$ 735,4 mm referentes a uma ação judicial 
relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins 
impulsionaram o resultado operacional da Renner tornando o EBITDA   
positivo R$ 508,1 mm, aumento de 16,6% a/a. Excluído o crédito 
fiscal o EBIDTA seria negativo em R$ 280,2 mm explicado pela menor 
alavancagem operacional.
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Dados da empresa
Setor Varejo

Valor de mercado R$ 36 bi

Variação 1M 10,2%

Variação no ano -19,3%

Variação 12M -10,3%

Dividend Yield 0,7%

Máxima 52 sem. R$ 60,90

Mínima 52 sem. R$ 26,32

Volume médio 3M 8,1 MM

Financeiro médio 3M R$ 344 MM

Volatilidade 3M 50%

Performance da empresa
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O resultado financeiro sofreu impactos negativos, mas crédito 
tributário reverte situação. A variação cambial em função do fluxo de 
pagamento aos fornecedores contribuiu para um pagamento maior de 
juros e swap, mas a receita financeira foi beneficiada por R$ 553,3 mm 
de crédito tributário não recorrente.

O fluxo de caixa da companhia, embora beneficiado pelos créditos não 
recorrentes em R$ 1,29 Bi, foi neutralizado pelo aumento dos impostos 
e pelo aumento no Contas a Receber. A inadimplência alcançou a maior 
alta histórica e saltou para 37% no cartão Renner, frente uma média de 
20% nos anos anteriores.

Dessa forma, o lucro líquido totalizou R$ 818 mm no 2T20, aumento 
de 254% a/a. Desconsiderando os efeitos proporcionados pelas 
recuperações fiscais esse valor seria negativo em R$ 228 mm. 

Em trimestre muito desafiador, acreditamos que o pior já passou para 
a Renner e mantemos nossa recomendação de compra para LREN3. É 
verdade que a companhia sofreu com o fraco desempenho operacional 
e a inadimplência se tornou um ponto de foco. No entanto, acreditamos 
que esse movimento foi pontual e não recorrente. O fechamento das 
unidades físicas dificultou o faturamento e o recebimento de faturas 
que os clientes normalmente pagam em lojas físicas. Ademais, a 
reabertura de 99,7% da operação física e os avanços nos canais 
digitais são importantes drivers que permitem resultados melhores nos 
próximos trimestres, em nossa opinião. 
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Resumo Financeiro

R$ Milhões
Trimestral

2T20 2T19 2T20 x 2T19
SSS -74,1% 9,3% -

Receitas Varejo 539,6 2019,4 -73,3%

Lucro Bruto - Varejo 241,8 1.139,6 -78,8%

Margem Bruta Varejo (%) 44,8% 56,4% -11,6 p.p.

EBITDA Total Ajustado 508,1 435,6 16,6%

Margem EBITDA (%) 94,2% 21,6% +72,6 p.p.

Lucro Líquido 818,1 230,7 254,6%

Margem Líquida (%) 151,6% 11,4% +140,2 p.p.
                                                                                                                            Fonte: RI da Companhia
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Dados da Empresa e Projeções
R$ Milhões 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P
Receita Líquida                         8.427                         9.588                         8.012                         9.110                      10.270 

Despesas Operacionais (6.688) (7.215) (4.993) (6.350) (7.122)

EBITDA                         1.738                         2.374                         3.020                         2.760                         3.148 

Depreciação (315) (730) (661) (258) (291)

Lucro Operacional (EBIT)                         1.424                         1.644                         2.358                         2.502                         2.857 

Resultado Financeiro (54) (132) (145) (206) (96)

Lucro Líquido                         1.020                         1.099                         1.551                         1.699                         2.043 

Margens 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P
Margem Bruta 61,02% 61,09% 69,11% 65,00% 65,00%

Margem EBITDA 20,63% 24,76% 37,69% 30,30% 30,65%

Margem Operacional 16,90% 17,14% 29,43% 27,46% 27,82%

Margem Líquida 12,11% 11,46% 19,36% 18,65% 19,89%

IR 25,55% 27,30% 29,93% 25,98% 25,99%

ROA 16,14% 13,94% 20,08% 19,36% 20,20%

ROE 25,80% 23,36% 33,08% 28,50% 27,26%

ROIC 15,21% 12,31% 16,94% 17,04% 17,74%

Dívida Líquida / EBITDA 0,3x 0,9x 0,9x 0,5x 0,1x
Fonte: RI da Companhia e Banco Inter

Sobre a empresa
A Lojas Renner S.A. é a maior varejista de moda do Brasil. A companhia, 
constituída em 1965, foi a primeira corporação brasileira com 100% das 
ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais 
elevado dentre os níveis diferenciados de governança corporativa da 
B3. Está presente em todas as regiões do país por meio de suas lojas da 
Renner, que oferece moda em diferentes estilos; da Camicado, empresa 
no segmento de casa e decoração; e da Youcom, especializada em 
moda jovem. A companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia o 
negócio de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros.
Em 2017, a Lojas Renner S.A. inaugurou sua primeira operação Renner 
fora do país, no Uruguai. Desta forma, conta com mais de 500 lojas em 
operação, considerando os três formatos.
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Disclaimer
Este material foi preparado pelo Banco Inter S.A. e destina-se à informação de investidores, não constituindo oferta de com-
pra ou venda de títulos ou valores mobiliários. Os ativos discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os 
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeiras e as necessidades 
específicas de qualquer investidor em particular. Aqueles que desejem adquirir ou negociar os ativos objeto de análise neste 
material devem obter as informações pertinentes para formarem sua própria convicção sobre o investimento. As decisões de 
investimento devem ser realizadas pelo próprio leitor. O investimento em títulos e valores mobiliários apresenta riscos para os 
investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade obtida no passado não representa garan-
tia de resultados futuros.
As informações, opiniões e estimativas contidas no presente material foram obtidas de fontes consideradas confiáveis pelo 
Banco Inter S.A. e  foi preparado de maneira independente. Em que pese tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis 
para assegurar a veracidade das informações aqui contidas, nenhuma garantia é firmada pelo Banco Inter S.A.  ou pelos ana-
listas do Banco Inter quanto à correção, precisão e integridade de tais informações, ou quanto ao fato de serem completas. As 
informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data em que o presente material foi 
disponibilizado e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação, atuali-
zação ou revisão do presente material. 
O analista de valores mobiliários responsável por este relatório declara que as recomendações e análises refletem única e ex-
clusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica 
à qual está vinculado, podendo, inclusive, divergir com a de outros analistas do Banco Inter ou ainda com a de opinião de seus 
acionistas, instituições controladas, coligadas e sob controle comum (em conjunto, “Grupo Inter”).
Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do Banco Inter é segregada de outras atividades que podem en-
sejar potenciais conflitos de interesses. 
O Banco Inter S.A. e as demais empresas do Grupo Inter poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar 
em nome próprio, de clientes e/ou via  fundos de investimentos sob gestão, valores mobiliários objeto do presente relatório, 
bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los, prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do 
relatório que enseje em pagamento de remuneração ao Banco Inter S.A. ou a empresas do Grupo Inter, ou, ainda, na hipótese 
do presente relatório ter como objeto fundo de investimento, originar ativos que serão adquiridos pelo veículo objeto do pre-
sente relatório. 
O Banco Inter S.A. e outras empresas do Grupo Inter podem ter interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou 
aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do presente 
relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum.

Ademais, o analista responsável pelo presente relatório declara que: 

(i) analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório não possuem vínculo com pessoa natural 
que trabalha para o emissor objeto do relatório.
(ii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, 
em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
(iii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente 
envolvidos na aquisição, alienação e/ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório; 
(iv) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório, seus cônjuges ou companheiros, possuem direta 
ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise; e
(v) a sua remuneração e dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório é direta ou indi-
retamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo Banco Inter.

Para maiores informações, é recomendável que os destinatários consultem a  Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, 
e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este material não pode ser reproduzido, 
distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização 


