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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
 

 

 

• Gestão orientada aos clientes  

• Eficiência tecnológica e logística  

• Lucratividade em tendência de alta  

• Potencial ganho de market share 

 

 

 

 

 

• Setor de alta concorrência  

• Vendas muito concentradas em shoppings 

• Digitalização aquém de outras líderes do varejo  

• Risco de Execução  

 

 

 

   PONTOS NEGATIVOS  

 
 
 
 
 
 

PONTOS POSITIVOS  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 

 

 

A história da companhia iniciou-se a partir  de Antônio Jacob 

Renner, um imigrante alemão residente no interior do Rio Grande 

do Sul.  Renner teve influência de seu sogro, um empresário do 

setor de vestuário,  para abrir  sua primeira indústria têxtil .   

Durante a Primeira Guerra Mundial,  a importação de tecelagem 

foi interrompida, o que acabou servindo de combustível para o 

avanço da Renner. A primeira loja surgiu em 1922, vendendo 

produtos típicos do clima sulista. A empresa já tinha prestígio 

entre a sociedade, prezando por boa qualidade nos produtos e 

preço acessível.  

O crescimento da Renner no RS era notável,  quando a empresa 

já comercializava um amplo portfólio de produtos, no modelo de 

lojas de departamento. A empresa se preparava para o  IPO .  

Apesar das suas qualidades, a Renner ainda tinha desafios 

operacionais.  Nisso,  contrataram José Galló para iniciar uma 

completa reestruturação, especializando o comércio apenas em  

produtos de moda, no conceito fast fashion .  

Nesse período, a Renner expandia sua atuação para mais estados: 

MG, RJ, SP, PR e SC. Logo depois ,  mais estados seriam contem-

plados.  

A empresa americana JC Penney ,  na época uma importante vare-

jista, comprou 98% das ações da Renner.  Contudo, em 2005 houve 

a venda de todas as suas ações na bolsa de valores, tornando a 

Renner uma empresa sem controle definido.  

 

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

  1912  

  1922  

  1991+  

  1998+  

  1967  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
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A Renner lança novas marcas próprias, endereçadas ao público 

feminino, que é seu principal consumidor. Em 2011 houve a 

aquisição da Camicado, reinserindo a Renner no segmento de 

casa e decoração. Em 2013 houve o lançamento da Youcom, que 

busca atender o público jovem de classe média.  

A Renner vem expandindo sua atuação para além da fronteira 

nacional,  a princípio no Uruguai e Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lojas Renner é a maior varejista de moda no Brasil  em 

termos de faturamento e conta com mais de 600 lojas em todo o 

Brasil ,  considerando as marcas Renner, Camicado, Ashua e 

Youcom, instaladas em shoppings e em pontos centrais de ci -

dades. Além disso, a empresa possui a Realize CFI, instituição fi -

nanceira que apoia o negócio de varejo da Renner, através da 

gestão dos produtos financeiros oferecidos. Suas unidades são: 

• Varejo: responsável pelo comércio de artigos de vestuário, 

perfumaria, cosméticos, produtos de higiene, correlatos, relógios e 

outros artigos de loja de departamentos, como o segmento de casa 

& decoração.  

  ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Consumo Cíclico Comércio    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Tecidos 
 Vestuário  
Calçados  

 

  2009+  

  2017+  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
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• Produtos Financeiros:  através de parcerias com instituições 

financeiras e uma seguradora, a empresa consegue realizar vendas 

financiadas, empréstimos pessoais e corretagem de seguros, 

dando suporte às operações do varejo.  

Na Figura 1 temos acesso ao peso de cada uma das unidades 

na composição da receita l íquida da empresa . O volume e margem 

de lucro da operação financeira são menores, embora represente 

uma função estratégica dentro da companhia.  

 
F igura 1  –  Composição da Receita L íquida.  

Fonte:  RI  LOJAS RENNER.  

Como vimos, a empresa possui diversas marcas em distintos 

segmentos, embora todas essas sejam orientadas ao público  

feminino de média/alta renda, com uma idade que varia de 18 a 39 

anos (45 anos na Ashua).  

Interessante notar que por sua escala nacional, a Renner 

precisa se adaptar ao contexto de cada uma das regiões inseridas , 

seja pelo fator clima, cor, influências ou preferên cias das diversas 

regiões. Por isso, vemos a importância da inteligência artificial na 

análise de dados e na antecipação das tendências dos consu-

midores para o posicionamento das marcas.  

88%

12%

Varejo

Produtos
Financeiros
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

O que a equipe da Renner faz é entender essas nuances e 

desenvolver produtos e coleções com base nisso. O briefing  é 

então passado aos fornecedores, que fabricam as peças. A empresa 

vem trabalhando para reduzir o tempo de espera de produção 

desses itens, para trazer mais rapidez aos pontos de venda e 

reduzir a quantidade de estoque e descontos concedidos. 

Nada adiantaria uma boa tecnologia se essa não fosse 

integrada a uma boa logística. A Renner inaugurou seu qu arto 

centro de distribuição, em Cabreúva/SP, junto ao KNRI11.  Esse 

galpão tem o objetivo de acelerar o negócio  online  da empresa e 

impulsionar sua estratégia omnichannel .  

Além disso, o imóvel será importante na integração dos 

sellers  do marketplace  da Renner, principalmente pelo fato da 

empresa ainda não auxiliar na logística dos vendedores, como já 

fazem Magazine Luiza e Mercado Livre.  

A estratégia omnichannel  alinhada com o Cartão Renner 

aumenta a fidelização dos clientes , a recorrência de compras, o 

ticket médio do pedido, o l ife time value  do usuário, além de gerar 

outra fonte de receita vinda de juros da carteira de crédito.  

Em relação às perspectivas de crescimento, consideramos a 

baixa concentração de mercado de vestuário no Brasil .  As cinco 

maiores empresas (Renner, Riachuelo, C&A, Marisa e Grupo Soma 

& Hering) representam 16% do seu mercado, enquanto no mercado 

farmacêutico, eletrônicos ou alimentício, as líderes possuem 

market share  bem maiores.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
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A Renner possui 5,9% de participação de mercado, conforme 

ilustra a Figura 2, também aquém de líderes do seu nicho em 

outros países.  

 
Figura 2 –  Mercado de Vestuário no mundo .  

Fonte:  Euromonitor /RI  LOJAS RENNER.  

A participação de mercado pode aumentar , principalmente 

em detrimento às pequenas redes,  lojas e comerciantes do varejo  

que não possuem uma estrutura logística  e tecnológica, e não 

conseguem competir com os grandes players .   

Por isso, a melhor experiência oferecida ao cliente pode ser 

um diferencial da Renner em capturar mais consumidores, pen-

sando no aumento da penetração online  do mercado de vestuário 

e calçado, conforme ilustra a Figura 3.  
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  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
Figura 3 –  Penetração do digital  nas vendas .  

Fonte:  Euromonitor/RI  LOJAS RENNER.  

Um dado que pode limitar ou atrasar as perspectivas de 

crescimento do varejo refere-se ao endividamento e inadimplência 

que as famílias brasileiras alcançaram.  

Na Figura 4 vemos como esses indicadores se encontram em 

patamares mais arriscados que anteriormente.   

 
Figura 4 –  Endividamento das famíl ias  brasi lei ras .  

Fonte:  RI  ÉXITO.  
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A Lojas Renner está inserida no segmento de listagem Novo 

Mercado ,  o de mais alto rigor quanto às Boas Práticas de Gover-

nança Corporativa.  

Desde a saída de JC Penney  do controle da Renner, a empresa 

se tornou uma Corporation ,  a primeira da nossa Bolsa de Valores. 

Isso significa que a empresa não tem um controlador bem defi -

nido. Atualmente seu free float  está acima de 90%.  

Na teoria, isso abre margens para possíveis aquisições hostis 

ou conflitos de interesse entre administradores e acionistas mino -

ritários. Na prática, a empresa pode se proteger contra alguns 

desses problemas.  

Até porque, no cargo de Presidente do Conselho de 

Administração, temos a presença de uma das pessoas mais 

importantes na história da Lojas Renner, José Galló, que transfor-

mou e guiou a companhia ao sucesso que é hoje.  

Galló foi CEO  da Renner por cerca de 20 anos, tendo 

preparado o “terreno” para sua sucessão, hoje exercido por Fabio 

Faccio, que construiu carreira internamente. Mas foi sob gestão de 

Galló que Renner a deixou de ser uma empresa com oito lojas e 

valor de mercado de menos de R$ 1 milhão, para tornar -se a líder 

no segmento de varejo de vestuário no Brasil ,  com valor de 

mercado na ordem de R$30 bilhões . 

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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Nesse intervalo, a empresa resistiu e se fortaleceu sob várias 

transformações do mercado. Foi sob sua gestão  que houve o 

desenvolvimento da cultura atual da Renner , que visa a simpli-

cidade e encantamento de seus clientes, no sentido de superar as 

expectativas daqueles que passam nas lojas.  

Galló é tão bem quisto pelo mercado que acumula cargos no 

Conselho de Administração do Itaú Unibanco e Ultrapar, além de 

já ter participado do mesmo órgão na SLC Agrícola e Localiza.  

A remuneração dos diretores está prevista à parcela de incen-

tivo de longo prazo (stock options) , além da remuneração fixa estar 

de acordo com a média do setor. Dessa forma, entendemos que os 

conflitos de interesse são minimizados.  

  

 

 

 

 Em toda empresa a qual o mercado espera grande cresci -

mento temos o Risco de execução ,  afinal de contas, não sabemos 

se a alocação de capital da empresa será tão assertiva como o 

esperado. 

 Até porque o modelo de negócios da Renner envolve a ne-

cessidade em antecipar as tendências do mercado, que estão em 

constantes mudanças, além de gerenciar seu est oque, a fim de 

reduzir a necessidade por capital de giro.  

 

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  



 

11  

 

 

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 Não podemos esquecer que tudo isso deve acontecer ao 

mesmo ritmo de a empresa preservar sua qualidade e manter os 

preços acessíveis nos seus produtos. Dessa forma, surge o Risco 

de negócio ,  uma vez que todo o varejo opera em um cenário de 

alta concorrência nacional e até com empresas do exterior.  

 Nos últimos anos temos visto a “enxurrada” de produtos e 

marcas chinesas no Brasil ,  como por exemplo a Shein e Shopee .  

Essas empresas são muito capitalizadas e também contam com 

tecnologia avançada.  

 Por fim, vemos que cerca de 92% da receita líquida da Renner 

vem de lojas que estão localizadas dentro de shoppings .  O brasi-

leiro é muito adaptado a esse ambiente, mas nada garante seu 

futuro, o que acabaria impactando nos resultados da empresa. Da 

mesma forma, o endividamento das famílias pode limitar o consu -

mo dos seus clientes.  

 

        

 

 

 A Lojas Renner possui uma cultura muito bem estabelecida ,  

que é a de colocar o cliente em primeiro lugar. Nisso, podemos 

identificar alguns pontos em que a gestão se dedicou e vem 

dedicando para aumentar o nível de qualidade dos seus serviços.  

  

  RESULTADOS ANTERIORES...  
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A empresa desenvolveu um novo modelo logístico para 

suportar o crescimento da rede de lojas e ainda agregando mais 

velocidade e eficiência ao processo. A empresa melhorou sua 

inteligência na alocação das coleções, considerando as caracte -

rísticas de cada público consumidor.  

Além disso, com os novos centros de distribuição, as lojas 

recebem produtos de acordo com a sua demanda, reduzindo a 

falta de produtos em certas unidades , agilizando em 7% o tempo 

necessário de entrega das peças , diminuindo a necessidade de 

remarcações (descontos) e de transferência entre lo jas. A Renner 

destaca que seus galpões logísticos estão entre os mais avançados 

do Brasil em questão de tecnologia e automação.  

 A empresa também fez remodelações na sua loja, alterou o 

visual, inseriu painéis interativos  e adotou o check out  dinâmico. 

Com isso, foi possível reduzir as fi las de atendimento , melhorar a 

experiência do cliente e aumentar as vendas proporcionais a área 

total de loja (Figura 5) .  

 
Figura 5 –  Produtiv idade das lojas .  

Fonte:  RI  LOJAS RENNER  
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 Descartando os anos de 2020 e 2021 , ainda em uma base de 

comparação muito distorcida devido à pandemia, vemos que as 

vendas nas mesmas lojas (same store sales ) já há muitos anos 

permanece em um alto nível, inclusive acima da média do merca -

do, evidenciando ganho de market share .  

 Na Figura 6 temos a continuidade da análise do avanço ope-

racional da Renner, quando vemos um CAGR  receita líquida de 

13,9%, EBIT de 16,9% e lucro líquido de 15 ,0%, considerando desde o 

início da década passada até os resultados antes da pandemia. 

 
Figura 6 –  Desempenho operacional .  

Fonte:  RI  LOJAS RENNER.   

O avanço ocorreu não só no físico, pois a Renner já vinha se 

preparando para o modelo digital bem antes da pandemia, ainda 

em 2017. O foco da empresa era aumentar a omnicanalidade  de 

sua plataforma, a fim de aumentar a recorrência de compra dos 

clientes.  

Junto a isso, a companhia lançou sua própria instituição fi -

nanceira para gerenciar sua carteira de crédito, financiamento e 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R
$

 e
m

 m
ilh

õ
es

Receita Líquida EBIT Lucro Líquido



 

14  

 

 

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

investimento, o que permitiu controlar e reduzir suas perd as com 

inadimplência a partir da melhor gestão dos limites e cobrança.  

 Com todos esses avanços tecnológicos, operacionais e logís -

ticos, a companhia deu um salto razoável em sua lucratividade 

(interrompido pelo COVID-19) e atingiu o posto de empresa com 

maior margem bruta (não margem líquida)  do seu segmento no 

Brasil  e próximo aos players  globais. Na Figura 7 temos os dados 

de rentabilidade e lucratividade.  

 
Figura 7 –  Margens de operação recorrente.  

Fonte:  RI  LOJAS RENNER.  

 Através dessa Figura fica evidente o impacto que a pandemia 

causou nas Lojas Renner, quando todas as lojas ficaram de portas 

fechadas e quando os shoppings  (maior parte das suas receitas) 

ainda não tinham recuperado o fluxo de pessoas normalizado.  

 Isso acontece principalmente pela empresa ser alavancada 

operacionalmente, ou seja, existem muitos custos fixos que devem 

ser pagos independentes da abertura ou fechamento das lojas. Por 

causa disso, a margem EBIT e líquida “sofrem” mais. Porém, anali-
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sando a margem bruta, entendemos que a operação não perdeu 

seus fundamentos, sendo apenas uma distorção passageira.  

 Por mais que resultados passados não sejam nenhuma 

garantia de eventos futuros, vemos que a gestão da Lojas Renner 

é muito assertiva na sua alocação de capital , consegu indo criar 

valor aos acionistas e melhorando sua qualidade, sem sequer haver 

a necessidade de alto endividamento (Figura 8).   

 
Figura 8 –  Endividamento.  
Fonte:  RI  LOJAS RENNER  

 Manter essa saúde financeira intacta mesmo em um cenário 

de alto crescimento, aumento de guidance  de abertura de novas 

lojas e construção de nova malha logística só foi possível porque a 

Renner é uma boa geradora de caixa (Figura 9) .  

 Na Figura 10 decompomos os investimentos em capex ,  para 

visualizarmos quanto destes vem sendo destinado ao melhora-

mento dos canais de distribuição e abertura de novas lojas.  
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   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
Figura 9 –  Geração de caixa l ivre e operacional .  

Fonte:  RI  LOJAS RENNER.   

 O fluxo de caixa operacional não ter crescido na mesma 

proporção dos lucros está relacionado aos maiores investimentos 

em estoque e capital de giro (compras parceladas, por exemplo).  

  
Figura 10 –  Programa de Invest imentos.  

Fonte:  RI  LOJAS RENNER.   

 

 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R
$

 e
m

 m
ilh

õ
es

Fluxo de Caixa Operacional Capex Fluxo de Caixa Livre

 -

 100,0

 200,0

 300,0

 400,0

 500,0

 600,0

 700,0

 800,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R
$

 e
m

 m
ilh

õ
es

Novas lojas Remodelação de instalações
Sistemas e equipamentos de tecnologia Centro de Distribuição
Outros Investimentos



 

17  

 

 

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

   

    

 

A Lojas Renner anunciou recentemente um follow on  para 

captação de R$4,0 bilhões, que serão usados para  o fortalecimento 

do ecossistema de moda da empresa, por meio de iniciativas 

orgânicas e/ou inorgânicas e na digitalização dos processos core  

da companhia, desenvolvendo seu canal omnichanne l .  

Até o momento não houve nenhum movimento de médio e 

grande porte relacionado ao crescimento inorgânico. Porém, os 

principais rumores de aquisição sugerem que a Renner poderia 

preparar uma oferta para a Dafiti.  

Caso assim seja feito, existem potenciais ganhos de sinergia, 

analisando que a Renner possui uma gestão de lojas físicas e 

estoques com muito know how  e serviços financeiros já bem 

desenvolvidos. Enquanto isso, a Dafiti  acrescentaria experiência no 

mercado digital , com um marketplace  de mais de seis mil marcas 

e quatrocentos mil produtos à venda.  

A junção das duas empresas poderia dobrar o GMV ( gross 

merchandise volume)  no marketplace ,  trazer mais 8 milhões de 

usuários ativos, além de aumentar em aproximadamente 40% o 

faturamento da Renner.  

Apesar dos investimentos, a Renner ainda tem muito o que 

expandir na sua atuação digital e na criação do marketplace ,  

porém, aos poucos os resultados vão aparecendo , como eviden-

ciado na Figura 11 .   

  ATUALMENTE...  
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No 1S21 o avanço foi de 99% nas vendas digitais em relação ao 

1S20, já representando cerca de 15% das vendas totais.  

 
Figura 11  –  GMV e crescimento.  

Fonte:  RI  LOJAS RENNER.   

 Por outro lado, como vimos, a empresa perdeu bastante 

margem de lucro, principalmente em reflexo de efeitos cambiais, 

inflação nos custos de matérias-primas, ambiente com mais des-

contos nas peças, além de investimentos na plataforma digital e 

marketplace .  

 A Renner tem como meta abrir mais 520 lojas (considerando 

as demais marcas) até 2025, assim como desenvolver uma plata -

forma de marcas, parceiros e sellers  completa em moda e l ifestyle .  

Até por causa disso imaginamos que a aquisição da Dafiti  faria 

sentido. 

 Outros rumores de aquisição sugerem a compra da C&A, já 

que os controladores holandeses não têm mais  tanto interesse na 

empresa, ou então da Marisa, que enfrenta dificuldades operacio -
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nais. Todavia, essas empresas não se encaixariam no mol de que a 

Renner divulgou.  

 

  

 
 

 

Análise de Múltiplos 

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. 

Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare 

empresas do mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas 

empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em 

expansão, maturidade ou decaimento de suas atividades.   

Para a comparação de múltiplos (Figura 12), foram escolhidas 

as empresas Arezzo & Co (ARZZ3), Alpargatas (ALPA3) e Grupo 

Soma + Hering (SOMA3). Apesar de C&A (CEAB3) e Lojas Marisa 

(AMAR3) serem concorrentes diretas da Lojas Renner, essas duas 

passam por momentos ruins, o que distorceria nossa análise.  

●  P/L:  indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar 

pelo lucro da companhia, de outra forma, quantos anos os 

acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu 

aporte inicial .   

●  P/SR: é a relação entre o valor de mercado da companhia e 

sua receita líquida, comum para analisar empresas que estão em 

período de expansão de vendas.  

●  EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor 

da firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, 

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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se relaciona com o lucro operacional da empresa. É diferente  dos 

outros indicadores pois, aqui, relaciona a operação em si.  

 
F igura 12  -  Comparação de múlt ip los .   

Fonte:  Status Invest/Elaboração Própr ia.  

Os múltiplos da Lojas Renner estão considerando a realidade 

do ano de 2021, com resultados bem fracos em relação ao que 

estamos acostumados a ver.  

Caso fizéssemos uma projeção de um lucro líquido ou EBIT 

normalizados (receita líquida multiplicad a pela média da 

margem), teríamos um P/L de 33x e EV/EBIT de 21,7x.  O P/SR seria 

o mesmo. Dessa forma, teríamos Lojas Renner, Arezzo e Grupo 

Soma negociadas próximas, sem encontrar nenhum desconto 

evidente. 

Na Figura 13, através da análise dos múltiplos históricos, 

vemos que a Lojas Renner negocia em patamares próximos àque -

les praticados nos últimos anos, reforçando a tese de que não há 

desconto através da análise dos múltiplos.  
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Figura 13  –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos .  

Fonte:  Status Invest  /  Elaboração Própr ia.  

 

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)  

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os 

próximos anos e o traz à valor presente descontado a uma taxa 

média ponderada, chamada de custo de capital ,  na sigla em inglês 

WACC  (Weighted Average Cost of Capital ) .  

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos 

de dívida e de remuneração ao acionista. De maneira geral,  é o 

custo de financiamento da empresa.  

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa 

do mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste 

em avaliar, dado o preço das ações, qual seria o crescimento 

esperado pelo mercado em relação à companhia.  

 Para isso, consideramos a projeção de abertura de novas lojas 

divulgada pela Renner e quanto de recurso seria necessário inves -

tir para cada loja aberta.  
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Além disso, consideramos que ao longo dos anos a empresa 

ganharia um pouco mais de eficiência, pensando no adensamento 

de rotas, galpões logísticos mais tecnológicos e melhor uso de seu 

estoque. 

 Dito isso, chegamos em um possível cenário , que considera 

um crescimento de 25% ao ano até o ano de 2025, pensando que 

até lá a empresa passará por um ciclo de expansão/investimento. 

Depois, a empresa passaria por mais um ciclo de 5  anos tendo de 

crescer 20% ao ano para justificar os preços hoje praticados.  

 Caso a negociação com a Dafiti aconteça e seja consolidada 

no balanço da Renner, o novo cenário encontrado considera um 

crescimento de 20% ao ano até o ano de 2025, seguido de um  cres-

cimento de 15% por mais 5 anos, para justificar o preço da ação.  

 Com isso, chegamos a um preço médio dos dois cenários  de 

R$32,80, próximo ao preço de fechamento da ação no dia 11/11/2021 

de R$33,00. 

    

 

  

 A Lojas Renner está entre as melhores empresas do varejo 

brasileiro, e muito disso deve-se à gestão qualificada e muito ori -

entada a demanda do mercado e de seus clientes. Por causa disso, 

a companhia conseguiu criar uma marca forte, de qualidade e 

ainda com preços acessíveis.  

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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 Não só a marca em si ,  mas a tecnologia empregada nos 

galpões e lojas mostra o quanto de eficiência existe no processo, 

consequentemente reduzindo as despesas, evitando que as peças 

entrem em liquidações, assim como tornando sua reposição ao 

estoque mais rápida. 

 Por outro lado, vejo que a empresa ainda pode melhorar no 

marketplace ,  incentivando o conceito de omnichannel  e a inclu-

são e oferta de mais produtos de outros sellers .   

Em uma comparação com outros mercados, vemos que o 

varejo de eletrodomésticos (Magazine Luiza, por exemplo) e pet 

shop (Petz) possuem proporcionalmente mais vendas digitais e 

criam mais recorrência de compras.  

 No mais, uma possível aquisição da Dafiti  reforçaria princi -

palmente onde a Renner tem mais dificuldades em crescer. Além 

disso, seria uma aquisição grande, com possíveis ganhos de siner -

gia e trazendo muitos clientes consigo.  

 Entendendo que a empresa tem muitas qualidades, é natural 

pensar que sempre as ações negociariam com um prêmio. Infeliz -

mente por isso, nossa margem de segurança  é pequena, afinal, a 

expectativa do mercado para a empresa já é bem otimist a, e 

qualquer “pedra  no caminho” pode comprometer seus planos.  

 Sendo assim, não temos recomendação de compra para as 

ações da Lojas Renner (LREN3).  
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