


● Portfólio de marcas conhecidas;

● Inovação, publicidade e comunicação muito fortes;

● Público alvo mais resiliente;

● Indicadores operacionais e financeiros de qualidade.

● Ganho de produtividade em lojas limitado;

● Tendências de moda mudam constantemente;

● Expectativa de crescimento dependente de aquisições;

● Setor sem grandes barreiras competitivas.
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Nascia em Belo Horizonte, através de Anderson Birman, a Vivenda

Comércio. A empresa surgiu com o objetivo de atender ao público

feminino através da produção de calçados, que na época tinha grande

influência da moda italiana.

A consolidação da marca Arezzo no mercado aconteceu em 1979 com o

lançamento do modelo de sandália Anabela, que se tornou o primeiro

grande sucesso de vendas.

A década foi marcada pela era industrial na Arezzo. A empresa já fabricava

todos os seus produtos através de uma linha de produção verticalizada. Na

época, já se fabricavam mais de 1,5 milhões de pares/ano.

Mais um importante passo na consolidação da empresa. A década de 90

foi marcada pelo foco no varejo, com investimentos em pontos de venda,

abrindo lojas em centros estratégicos de consumo. O modelo de fast

fashion ganhava adesão na sociedade. Para isso, a Arezzo precisou se

especializar em gestão de marca, marketing e comunicação.

Houve a incorporação da marca de calçados Schutz, fundada pelo filho de

Birman, Alexandre. A Schutz já estava presente no exterior. Um ano após,

foram lançadas a marca Anacapri e a marca homônima Alexandre Birman,

posicionada no mercado de luxo.

Foi assinado contrato para a Arezzo se tornar distribuidora exclusiva da

marca Vans no Brasil.

Mais um grande salto na empresa se deu através da incorporação do

Grupo Reserva, se transformando em uma verdadeira house of brands.
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A Arezzo é uma das líderes no setor varejista de calçados, acessórios

femininos e vestuário masculino e feminino no Brasil, possuindo diversas

marcas reconhecidas nacionalmente, entre elas: Arezzo, Schutz, Reserva,

Baw Clothing e Anacapri, assim como a distribuição nacional da Vans.

A Arezzo tem como atividades a fabricação, o desenvolvimento, a

modelagem e o comércio de seus itens, embora só divida sua linha de

negócios como varejo. Logo, todas as vendas de calçados, bolsas, acessórios

e roupas, de todas as marcas, estão contempladas nessa unidade.

Na produção de suas peças a companhia trabalha com fábrica

própria, com capacidade de produção anual de 1,1 milhões de pares. Isso,

porém, corresponde a apenas 13% da produção total, sendo os outros 87%

terceirizados.

O ponto positivo disso é a proteção em períodos de crise, com uma

operação mais enxuta do que seria em uma operação totalmente

verticalizada. Porém, do lado negativo, é possível imaginar que uma

operação própria trouxesse mais margem de lucro, além de mais

flexibilidade na operação.
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A distribuição das peças acontece tanto em canal digital como físico.

Ao todo existem cerca de 770 lojas franqueadas e outras 150 lojas próprias,

além de estarem presentes em mais de 5200 pontos de venda multimarca

no Brasil. Acredita-se que a Arezzo possui aproximadamente 30% de

market share nas classes AB.

Na Figura 1 vemos a quantidade de pontos de venda que existem em

cada uma das marcas. A Arezzo, Reserva e Schutz são as marcas que mais

colaboram para os resultados da empresa, em ordem.

Figura 1 - Pontos de vendas das marcas.
Fonte: RI Arezzo.

Das marcas, a de mais alto ticket é a Alexandre Birman, com preço no

ponto de venda médio de R$1500/par. Do outro lado, a mais acessível é a

marca Anacapri, com preço médio de R$140. As demais oscilam entre

R$170 a R$380 a peça ou par vendido.

Assim, já vemos que a companhia possui um posicionamento de

mercado acima de marcas populares em termos de poder aquisitivo. Por

causa disso, é primordial para a Arezzo trabalhar em marketing,

comunicação e desenvolvimento das suas peças para aumentar a

percepção de valor sobre elas. Só assim é possível manter tickets mais altos.
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Devido ao seu nicho ser caracterizado como fast fashion, a inovação

precisa ser constante, permitindo que as coleções estejam sempre

atualizadas conforme as últimas tendências da moda internacional. Ao

todo, são feitos mais de 18 lançamentos por ano, com um lead time médio

das lojas (ciclo de espera para receber uma mercadoria) de 40 dias.

Na Figura 2 temos acesso à composição da receita bruta da

companhia, dividida por canais de atendimento. Percebemos que não há

concentração de receita em nenhum dos canais, mas o web commerce

vem ganhando cada vez mais espaço, seguindo a tendência mundial.

Figura 2 - Composição da Receita Bruta.
Fonte: RI Arezzo.

Entre as principais vantagens competitivas da Arezzo destacamos a

classificação house of leading brands. Isso é, a companhia construiu uma

plataforma diferenciada com 16 marcas de referência e alcance nacional.

Como essas marcas conseguem manter sua inovação durante anos, é

plausível que, a cada nova temporada, seu valor perante a sociedade se

solidifique mais. Por trabalhar com públicos mais distintos, é importante

que a marca tenha passado pela “prova do tempo”. Marcas mais sólidas e

antigas tendem a ter uma percepção de valor superior.
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Além do mais, as perspectivas futuras para a Arezzo são

interessantes, conforme destaca a Figura 3. Em primeiro lugar, a

omnicanalidade traz forças à empresa no sentido de aumentar a

fidelização do cliente.

A boa execução desse conceito se tornou vital para as empresas, já

que clientes mais fidelizados, além de estender seu “ciclo de vida” como

consumidor, também geram mais faturamento e recorrência de compra.

Com isso, a omnicanalidade acaba sendo suporte ou potencializador para

quase todos os outros pontos que se seguem.

Figura 3 - Pilares de crescimento.
Fonte: RI Arezzo.

As principais adjacências traçadas pela Arezzo estão em Categorias e

Segmento, com algumas marcas do portfólio atual se expandindo. Por

exemplo, a marca Arezzo lançou a linha Bambini, focada no público infantil.

Já a marca Schutz iniciou seu projeto em vestuário feminino, assim como a

Reserva vem expandindo para crianças e mulheres.
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Isso faz parte de uma outra estratégia que busca aumentar seu

faturamento, afinal de contas, existe uma potencial venda cruzada (cross

selling) nessa expansão de linhas. A Arezzo destaca essa estratégia como a

montagem de um full look, já que dentro de uma mesma loja ou site, o

cliente pode achar tudo aquilo que ele precisa para compor seu vestuário.

Logo, se uma pessoa é fiel a determinada marca, é possível que

compre não só seu produto core, como também seu produto adjacente. Ou

então, se gosta de determinada marca, é possível que também venha a

comprar para outros segmentos que não o seu, como uma mãe

comprando uma sandália para a filha, por exemplo.

Por fim, tanto o mercado de vestuário como o de calçados ainda é

pouco consolidado e com pouca competição de empresas estrangeiras, o

que abre espaço para mais crescimento, no sentido de aumentar seu

market share.

A baixa penetração de produtos importados acontece por dois

motivos principais: política de taxação de importados e/ou política

antidumping e falta de logística.

Quanto ao primeiro, vemos que essa política tributária já existe há

alguns anos e surgiu para proteger a indústria brasileira, segundo a visão

dos autores do projeto. Quanto ao segundo ponto, por ser um mercado de

ciclo de venda curto, a produção local é favorecida frente aos produtos

importados, que possuem maior gap logístico.

É verdade que esse gap vem se estreitando ao longo dos últimos

anos, mas ainda não vemos como direta a concorrência que a Arezzo sofre

com produtos chineses, por exemplo.
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A Arezzo está inserida no segmento de listagem Novo Mercado,

sendo esse o maior nível quanto ao rigor das Boas Práticas de Governança

Corporativa.

Como observamos na Figura 4, a empresa tem seus fundadores

(fundador da Arezzo e da Schutz, com relação de pai e filho) como sócios

relevantes do negócio, apesar de não serem mais controladores, após

diluição de seu capital.

Figura 4 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Arezzo.

Como CEO da empresa temos a presença de Alexandre Birman, que

já ocupa o cargo desde 2013, com mais de 25 anos de experiência no

mercado calçadista. Além de ser o fundador de quatro marcas do portfólio,

o que demonstra sua excelente habilidade de inovação.

Logo abaixo de Birman temos a presença de Rony Meisler, fundador

do Grupo Reserva, e empresário bem presente nas redes sociais,

carregando consigo boa comunicação, marketing e inovação.
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Birman e Meisler também atuam como membros do Conselho de

Administração, que além de suas presenças, também conta com

profissionais com passagem em outras empresas de varejo ou com

experiência no mercado de capitais.

De toda forma, vemos uma orientação muito forte das pessoas que

compõem os órgãos de Conselho e Diretoria para inovação, publicidade e

marketing. Quase todos esses membros são pessoas de baixa idade (para

padrões de seus cargos), que trazem essa característica mais disruptiva.

A política de remuneração da Arezzo está em linha com o praticado

pelo mercado, seja pelos componentes fixos ou variáveis, já que existe um

plano de remuneração baseado em ações.

Os fundadores da Arezzo já mostraram para a sociedade sua

capacidade e expertise acima da média do mercado da moda. Ter passado

décadas se reinventando é uma tarefa árdua para esse nicho.

Para aliviar a pressão de inovação, a responsabilidade é dividida a

partir da diversificação de marcas, em públicos distintos. Apesar disso, a

Arezzo ainda continua suscetível ao risco de negócio caso não consiga

acompanhar as tendências da moda ou não se adaptar às novas demandas

do seu público. Esse é um mercado muito cíclico e pouco previsível.

Caso isso aconteça, a companhia pode não ser capaz de obter as

mesmas vendas, se vendo na necessidade de reduzir seus preços e

pressionar sua margem de lucro. É importante manter uma publicidade

ativa, para sempre renovar e manter a percepção de valor das marcas.
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A Arezzo, principalmente nos últimos anos, intensificou sua

estratégia de crescimento via aquisições. Algumas das negociações

envolvem perspectivas de sinergias consideráveis entre as marcas. Dessa

forma, existe um risco de execução, seja esse de integração ou de avaliação

das empresas a serem adquiridas. Caso o preço da aquisição não seja bom

para a Arezzo, é possível que se destrua valor ao acionista.

Também vale reforçar a própria característica cíclica do mercado, que

depende de um bom cenário macroeconômico para sua prosperidade.

Atualmente a empresa consegue até se proteger muito bem, aumentando

suas vendas consideravelmente. Todavia, não sabemos como isso será

absorvido nos próximos ciclos de baixa do mercado.

Desde quando o mundo entrou em estado de pandemia houve

muita mudança na dinâmica do mercado, principalmente no que se refere

à digitalização. Algumas empresas, que não estavam preparadas para o

“novo comum” sofreram no processo de transição.

Isso, porém, não foi sacrifício para a Arezzo. Desde 2015 a companhia

já alertava sobre a importância da omnicanalidade, integração das

plataformas (concluída ainda em 2019) e melhorar a experiência do usuário.

O resultado disso veio no aumento de seu market share.

Outras causas contribuíram para o crescimento dos resultados, entre

eles o turnaround na marca Schutz, que vinha perdendo relevância de

vendas dentro da Arezzo, sendo que foi preciso remodelar as lojas para

aumentar a conversão de clientes.
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Além disso, muito se fez para aumentar as vendas no exterior, que é

uma boa alternativa para diversificar sua moeda e mercado de atuação.

Porém, a mais relevante, sem dúvidas, foi o movimento de aquisições

iniciado em 2019, tornando a Arezzo um centro de moda repleto de marcas

referências no país.

É interessante destacar esses pontos, já que tudo o que foi executado

veio de um planejamento transparente aos acionistas nos anos anteriores,

inclusive a busca por mais opcionalidades, almejando se consolidar cada

vez mais como uma empresa full look.

Um dos pontos abordados pela Arezzo em seus documentos e que

não foi concretizado se refere à estratégia de fortalecimento dos pontos de

venda monomarca (franquias, lojas próprias e web commerce). Uma

hipótese para esse desejo está na diferenciação da percepção de valor de

uma loja monomarca para outras que vendem multimarcas.

As marcas Vans e Reserva entraram por último no portfólio, porém,

possuem força relevante no universo multimarcas, o que “atrapalhou” o

plano da companhia. Vemos essas informações na Figura 5.

Figura 5 - Canais de venda.
Fonte: RI Arezzo.

12



Nos últimos anos, a companhia aumentou seu número de pares de

calçados vendidos em média de 11% ao ano, que ainda contou com

aumento no ticket médio. Tudo isso colaborou para o crescimento de seus

resultados. Em cinco anos, o CAGR Receita Líquida é de 21,1%, CAGR EBITDA

é de 28,1% e CAGR Lucro Líquido é de 22,3%. Vemos esses números na

Figura 6.

Figura 6 – Resultado operacional.
Fonte: RI Arezzo.

É verdade que boa parte desse desempenho veio após aquisições, o

que acaba distorcendo o verdadeiro crescimento orgânico. Além do mais,

podemos mensurar se esse crescimento veio através da abertura de novas

lojas ou se também veio pelo ganho de produtividade das lojas já abertas.

Desde 2013 o SSS (same store sales), indicador que mostra o

aumento de vendas nas mesmas lojas, que considera os espaços abertos

há pelo menos 13 meses, relata que na maior parte dos anos a inflação foi

superior ao indicador.
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Logo, apesar do aumento bruto de vendas, as lojas não conseguiram

ganhar produtividade, tirando o impacto positivo que a alavancagem

operacional poderia ter na companhia. Lembrando que desde 2020 esses

indicadores estão distorcidos por efeito da pandemia e não foram

considerados.

Até aqui, vimos que muito do crescimento da companhia foi

suportado por aquisições, abertura de novas lojas e desempenho do web

commerce, principalmente. O ganho de escala proporcionou maior

margem bruta, que indica ganhos de sinergia com esses movimentos,

além de estabilização pós-pandemia, com menos remarcações (descontos)

nos produtos.

Todavia, o aumento da lucratividade não foi seguido nas demais

linhas. Acontece que as despesas comerciais (venda, logística, suprimento,

lojas próprias e outros) e despesas gerais & administrativas aumentaram.

Também é verdade que a estabilidade foi atingida em um nível saudável,

ainda mais por ser uma varejista. Na Figura 7 vemos essas informações.

Figura 7 – Lucratividade e rentabilidade.
Fonte: RI Arezzo
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Não só a operação é muito saudável, como também sua saúde

financeira. Mesmo após ter pego uma linha de crédito para reforçar seu

caixa no auge da pandemia e depois de ter pago uma parcela da aquisição

da Reserva, a Arezzo voltou a negociar com caixa líquido positivo (Figura 8),

o que nos mostra grande conservadorismo da empresa.

Figura 8 – Endividamento.
Fonte: RI Arezzo.

Uma das razões da companhia trabalhar com endividamento tão

baixo, mesmo após aquisições, está na sua geração de caixa livre

historicamente positiva (Figura 9).

Os últimos doze meses ainda tiveram uma performance menor

devido ao aumento de capex, fruto do maior investimento em abertura de

lojas, reforma para adequação ao projeto arquitetônico e projeto de

transformação digital.

Apesar de gerar caixa e ser lucrativa, a Arezzo ainda não se

transformou em uma empresa pagadora de dividendos. Inclusive, esses

recursos podem ser utilizados em mais aquisições futuras.
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Figura 9 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI Arezzo.

A Arezzo acertou em suas últimas decisões tomadas e vem colhendo

bons resultados. Por exemplo, o 4T21 foi recorde de vendas histórico,

seguido de um 1T22 acima das expectativas, com faturamento superando a

barreira de R$1 bilhão, algo que nunca tinha acontecido nesse período. Na

Figura 10 vemos o desempenho de itens vendidos.

Figura 10 – Resultados operacionais 1T22.
Fonte: RI Arezzo.
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O atual foco da companhia está em fazer o crescimento orgânico das

suas marcas através de novas categorias de produtos (full look), como foi o

caso da marca Schutz e Reserva. Essas duas, inclusive, tiveram bom

desempenho em vendas, principalmente a Reserva, com crescimento

acima de 100% na comparação anual (excluído dados de franquias),

conforme vemos na Figura 11.

Figura 11 – Crescimento de vendas lojas físicas e e-commerce.
Fonte: RI Arezzo.

A entrada no mercado de vestuário feminino é estratégica para a

companhia, já que esse é um mercado endereçável relevante, estimado em

mais de R$15 bilhões anualmente. Pela experiência da companhia em

moda, podemos imaginar um ganho de market share rápido e consistente.

Além disso, a Arezzo pretende expandir sua rede física de lojas e

desenvolver frentes digitais, de logística e fornecimento para potencializar

o negócio. Para isso, vem investindo recursos significativos para tornar mais

robusta sua estrutura, a fim de suportar uma fase de crescimento no

e-commerce e no exterior. Esses recursos vieram de um follow-on, quando

foram captados mais de R$800 milhões.
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Os gastos comerciais da empresa tiveram aumento nesse último

período, pressionando sua margem de lucro. Porém, no futuro, quando

tiver mais vendas, esses investimentos podem ajudar na diluição de custos

e impactar positivamente na alavancagem operacional.

A operação nos EUA também vem melhorando, mais do que

dobrando as vendas na comparação anual e atingindo o breakeven da

operação. Isso é, as vendas no exterior não mais representam prejuízo para

a companhia, embora com uma larga diferença de qualidade em relação

aos números no Brasil.

Por fim, a própria empresa destaca como possível mais movimentos

de aquisições no mercado ou, então, de licenciamentos de marcas já

conhecidas pelo público. A julgar pela posição de caixa da Arezzo, vemos

condições suficientes para movimentos de grande porte.

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 Grupo Soma (SOMA3) e Lojas Renner (LREN3). A primeira

empresa é ainda mais parecida com a Arezzo no que se refere ao público

endereçável e estratégia de crescimento via aquisições.
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● 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. Esse indicador é válido considerando que essas empresas

geralmente são classificadas como empresas de crescimento, o que pode

distorcer outros múltiplos.

● 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, se relaciona

com o lucro operacional da empresa. É diferente dos outros indicadores

pois, aqui, relaciona a operação em si.

Figura 12 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Os múltiplos de preço das três empresas levam em consideração um

otimismo do mercado para crescimento futuro. De fato, os resultados

anteriores suportam essa tese, ainda mais com possíveis aquisições que

podem acrescentar ainda mais faturamento a todas elas.
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Nesse caso, a Arezzo ainda é a que negocia com múltiplos de preço

menores. Isso não quer dizer, porém, que a Arezzo esteja barata. Afinal de

contas, os múltiplos de todo o setor parecem altos.

Na Figura 13, excluídos os dados de 2020, bem distorcidos pelos

efeitos da pandemia, vemos que o mercado espera crescimento contínuo

da companhia, podendo negociar com múltiplos abaixo da sua média

histórica, caso se confirmem as projeções de analistas.

Figura 13– Comportamento Histórico dos Múltiplos e Expectativas Futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os próximos

anos e o traz a 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.
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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.

Um dos cenários encontrados mostra que o mercado ainda está

esperançoso com o desempenho da Arezzo, que deve ter um crescimento

de pelo menos 20% ao ano para os próximos 9 anos para justificar seu

valuation.

Além disso, esse desempenho deve ser acompanhado de um ganho

marginal de margem e otimização de seu capital de giro. Dado o seu

crescimento, é plausível que essa informação realmente aconteça.

Apesar dos resultados anteriores mostrarem um crescimento de 20%

nos últimos 5 anos, isso aconteceu principalmente por aquisições

relevantes. Ou seja, em partes, o mercado espera que a Arezzo continue

tomando essas medidas, embora não podemos afirmar com qual empresa,

seu porte ou até sua geração efetiva de valor ao acionista.

Com isso, chegamos a um preço de R$81,84. Para referência, o preço

de fechamento da ação no dia 22/05/2022 foi de R$81,36.

A Arezzo se tornou uma referência em moda no Brasil com muitos

méritos. Construir e reunir um portfólio de marcas de alta reputação no

mercado é tarefa difícil, embora tenha sido muito bem executada pela

empresa.
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Melhor do que simplesmente ter um bom portfólio de produtos é

saber explorá-los bem. Sabendo da força de seu nome, a Arezzo agora

busca novas linhas de produtos, que podem acrescentar um faturamento

considerável, a pensar pelo seu grande público alvo.

Além do mais, mesmo já tendo atingido uma participação de

mercado bem consolidada, podemos esperar ainda mais da Arezzo, afinal

de contas a empresa está capitalizada e tem interesse em realizar novas

aquisições.

Porém, apesar de altas as chances disso acontecer, não podemos

considerar isso no preço da ação. Essas são opcionalidades que até podem

destravar valor, embora enquanto não existe nenhum dado concreto, esses

não devem entrar nas contas.

Dessa forma, mesmo reconhecendo a nítida qualidade operacional,

financeira e boa gestão da Arezzo, acredito que a expectativa do mercado é

alta. Até porque, não sabemos se futuras aquisições conseguirão ser tão

bem feitas iguais às anteriores.

Assim sendo, por não enxergar uma margem de segurança tão

atraente, não temos recomendação de compra para as ações da Arezzo

(ARZZ3).
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investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de

investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os

analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as

recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de

forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos

não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse.

A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado,

reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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