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Atualização de tese 
 

07/06/2022 

Arezzo&Co ARZZ3 

Companhia premium a um preço razoável e com execução consistente da 

estratégia 

Neste relatório analisamos a evolução das principais iniciativas estratégicas da companhia 

desde 2019, bem como seus diferenciais, e atualizamos o preço-alvo, reforçando nossa 

recomendação de compra. 

Em seu Investor Day de 2019, a companhia apresentou um novo planejamento estratégico, 

permeando iniciativas em todas as áreas da empresa. Destacamos como as principais as 

seguintes alavancas estratégicas da companhia: 

1. Crescimento do core/expansão das marcas atuais: crescer de forma orgânica as 

marcas que a companhia tinha em seu portfólio no momento (Arezzo, Anacapri, 

Alexandre Birman, Schutz, Alme, Fiever e Vans) por meio de novas linhas de produtos 

e expansão de lojas; 

2. Transformação do modelo de negócios: evoluir a cadeia de suprimentos e 

experiência omnicanal do cliente; 

3. Digitalização do negócio: evoluir CRM, acelerar e-commerce e construir marketplace; 

4. Novas marcas Brasil: consolidação do mercado A/B de moda e investimento em 

marcas insurgentes; 

5. Mercado internacional: expandir operação norte-americana. 

Observamos importantes evoluções em todas as iniciativas citadas acima, reforçando a alta 

capacidade de execução da companhia. A seguir, exploramos com mais detalhes cada uma das 

alavancas estratégicas citadas. 

Crescimento do core/expansão das marcas 

A aquisição da Vans foi o primeiro movimento que marcou a mudança de estratégia da 

empresa para uma House of Brands, na qual outras marcas seriam plugadas na plataforma da 

Arezzo. Além disso, serviu como um aprendizado para a companhia no segmento de vestuário, 

levando em consideração que cerca de 30% do mix da Vans é de vestuários e acessórios, e na 

categoria de tênis. A companhia conseguiu extrair muito valor da Vans e tem a marca como 

uma de suas principais alavancas de crescimento. Destacamos as seguintes evoluções em 

Vans: (i) aumento do sourcing local, saindo de 30% para 68% em 2021, (ii) expansão do canal 

multimarcas, com abertura de 951 lojas e crescimento de 40% de receita vs. 2019, (iii) 

expansão no canal DTC com abertura de 18 lojas 100% integradas com as ferramentas digitais 

da Arezzo e (iv) aumento de 313 para 491 SKUs. 

A companhia também desenvolveu novas categorias de produtos em suas principais marcas, 

com o lançamento da linha Brizza e Bambini da marca Arezzo e a entrada no vestuário 

feminino com a marca Schutz. 

Brizza: lançada no 4T20, marcou a entrada no mercado de chinelos, sendo que em seu 

primeiro ano atingiu 14% do volume de sell out da marca Arezzo. A linha Brizza, com foco no 

mercado de chinelos premium femininos (preço médio de R$ 79,90), aumentou o mercado 

endereçável da companhia em R$ 2,5 bilhões. 

Compra 

Varejo 
Preço-alvo  R$ 99,00 

Preço (06/06)  R$ 78,18 

Upside  27% 

Valor mercado  R$ 8,6 bi 

Vol. médio neg.   R$ 79,0 mi 

Máximo 52 sem.  R$ 100,50 

Mínimo 52 sem. R$ 63,07 
Fonte: Eleven Financial Research e 
Economatica. 
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Bambini: lançada no 3T21, marcou a entrada da companhia no segmento de calçados infantis 

femininos, com foco no público A/B, aumentando seu mercado endereçável em R$ 2 bilhões. 

Vestuário Schutz: lançada no 1T22 e focada no público feminino A/B, é a primeira marca de 

calçados da companhia a entrar no segmento de vestuário. O foco inicial será em 4 linhas: 

jeans, alfaiataria, camisaria e algodão, e as peças terão um preço médio de R$ 590. A entrada 

nesse segmento aumenta o mercado endereçável da companhia em R$ 15 bilhões. Em abril de 

2022 foram abertas duas lojas flagships da marca, sendo uma em São Paulo e outra no Rio de 

Janeiro.  

Por último, destacamos o crescimento das categorias de tênis (fashion/casual e urban/lifestyle) 

e bolsas, e seus ganhos de representatividade nas marcas orgânicas da companhia. De 2014 a 

2018, tênis e bolsas foram os principais drivers de crescimento em termos de categoria dentro 

da companhia, com CAGR de 110% e 13%. 

Figura 1: volume de bolsas vendidas (milhares) e relação bolsa vendida/pares de sapatos 

vendidos 

 
Fonte: RI Arezzo. Elaborado por Eleven Financial Research. 

Com lançamentos de novas linha e expansão de mercados, a companhia consegue atrair novos 

clientes e reativar outros. Ou seja, sua capacidade de inovação oxigena seu cliente, além de 

permitir à companhia um alto cross-selling e aumento de seu mercado endereçável. 

Transformação do modelo de negócios 

A companhia tem investido para aperfeiçoar sua cadeia de produção e logística, o que reflete 

em melhora de custos, leadtime e suporte ao crescimento de suas marcas. Em 2019 foram 

inaugurados o novo CD para e-commerce (ampliação de 50% de capacidade) e novo CD para 

operação da Vans (+30% de capacidade). Cabe ressaltar a redução de 56% no custo logístico 

por unidade expedida com a inauguração do CD da Vans. Ainda serão inaugurados os CDs da 

AR&CO no 1T22 (+140% de capacidade) e novo CD para servir às operações de sapatos no 1T23 

(+82% de capacidade). A companhia tem também tem flexibilizado cada vez mais seu sourcing, 

diversificando a sua base de fornecedores para fora do Rio Grande do Sul. Além disso, irá 

inaugurar uma fábrica própria em Veranópolis (Rio Grande do Sul) e uma nova fábrica no 

Nordeste. 
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Ainda em termos de produção, a companhia adquiriu em abril de 2022 a HG e Sunset, dois 

meses após seu follow-on de R$ 830 milhões, passando a ter uma fabricação própria também 

de bolsas, o que anteriormente era restrito apenas aos calçados. A aquisição dessas empresas 

permite à companhia aumentar sua rentabilidade em bolsas, que tem representatividade 

significativa em receitas (17% das receitas das marcas de calçados). 

Em termos de omnicanalidade, a companhia apresentou excelente desenvolvimento em suas 

iniciativas, que foram aceleradas com a pandemia. As ferramentas digitais Entrega pela Loja, 

Retire na Loja, Venda Link, Prateleira Infinita e App da Vendedora já representam grande parte 

das vendas realizadas pela companhia e grande parte da base de lojas já conta com as 

ferramentas. Cabe ressaltar que as iniciativas de omnicanalidade da companhia começaram a 

ser implementadas antes da pandemia, tendo sido apenas aceleradas. As receitas de 

ferramentas digitais vêm crescendo consistentemente, mesmo com a reabertura da economia. 

Figura 2: percentual de lojas habilitadas para cada ferramenta omnichannel 

 
Fonte: RI Arezzo. Elaborado por Eleven Financial Research. 

 

Figura 3: receita com ferramentas digitais + App da Vendedora (R$ milhões) e percentual da 

receita do mercado interno 

 
Fonte: RI Arezzo. Elaborado por Eleven Financial Research. 
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Digitalização do negócio 

A expansão da base ativa de clientes e aumento da penetração de omnicanalidade 

demonstram o sucesso das iniciativas de CRM da companhia. Cabe destacar que os clientes 

omnichannel compram com frequência 138% mais alta que os clientes que compram apenas 

em lojas físicas. 

Figura 4: base ativa de clientes (milhões) e penetração de omnichannel e e-commerce – 

excluindo AR&CO 

 
Fonte: RI Arezzo. Elaborado por Eleven Financial Research. 

O e-commerce da companhia também tem evoluído fortemente e, mesmo com a reabertura 

da economia, tem demonstrado crescimento e resiliência em termos de participação em 

receitas. 

O ZZ Mall, marketplace 1P e 3P da companhia, foi lançado em 2020. O ZZ Mall não é apenas 

um marketplace, mas uma plataforma de moda, com diversos outros serviços plugados ao seu 

redor, como a oferta de serviços de revenda, vertical que foi integrada com a aquisição da 

TROC. O ecossistema do ZZ Mall permite à empresa aumentar a recorrência de seus clientes, 

diminuir seu CAC e impulsionar seu cross-selling. 

Novas marcas Brasil 

O principal passo dado pela Arezzo nessa vertical foi a aquisição da Reserva, que culminou na 

criação da AR&CO, divisão de vestuário da companhia dirigida por Rony Meisler (fundador da 

Reserva) e conta com ainda com as marcas Baw e Carol Bassi. A aquisição da Reserva marcou 

a entrada da companhia no mercado de vestuário e aumentou seu mercado endereçável em 

3,5x. 

Vemos a Reserva como um ecossistema de moda, inicialmente focado no público masculino, 

mas com diversas oportunidades de crescimento, além do próprio público-alvo. A companhia 

tem produtos para diferentes ocasiões de uso e serve como uma plataforma para plugar 

outras marcas de vestuário que possam aproveitar de suas competências, como a Baw 

aproveitando a parte de print on demand da Reserva.  

Além da expansão de seu mercado endereçável, vemos diversos outros méritos na transação, 

como a complementariedade estratégica entre as duas empresas. Enquanto a Arezzo tem alto 

conhecimento do canal B2B, franquias, supply chain (sourcing e logística) e segmento 

feminino, a Reserva tem alto conhecimento do canal B2C, lojas próprias e comunicação com 

o cliente final. 
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Depois da criação da AR&CO foram feitas aquisições de duas novas marcas: Baw e Carol Bassi. 

As aquisições permitiram a entrada em novos nichos de mercado, com públicos-alvo pouco 

relacionados e com diversas alavancas de crescimento em ambas as empresas. 

Com as aquisições e iniciativas de novas categorias em suas marcas orgânicas, a companhia 

conseguiu aumentar seu mercado endereçável em 4x. 

Figura 5: expansão do mercado endereçável (R$ bilhões) no segmento A/B 

 
Fonte: RI Arezzo. Nota: apenas calçados femininos infantis; chinelos premium. Elaborado por Eleven Financial Research. 

Mercado internacional 

Em 2020 a companhia realizou uma reestruturação organizacional da operação norte-

americana, reduzindo 50% de seu quadro. O mais importante, no entanto, foi o 

reposicionamento da marca Schutz, reduzindo seu price-point de US$ 150 para US$ 100, o 

que aumentou seu mercado endereçável e trouxe maior competitividade ao produto e 

aumentou seu mercado endereçável. Além do reposicionamento da marca, a companhia 

passou a focar no canal de e-commerce como seu principal vetor de crescimento em DTC (ao 

invés de lojas físicas) junto à expansão no número de portas de wholesale. 

Com as novas iniciativas, a receita da operação internacional teve forte crescimento e passou 

a ser rentável em termos de EBITDA.  

Figura 6: receita bruta da operação dos Estados Unidos (US$ milhões) e Margem EBITDA (sobre 

receita bruta) 

 
Fonte: RI Arezzo. Elaborado por Eleven Financial Research. 
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A representatividade do canal de lojas dentro de DTC caiu de 58% em 2019 para 19% em 2021, 

com o novo foco no canal online. Em termos de portas de wholesale, houve expansão de 74 

pontos em 2019 para 116 em 2021. 

Um dos principais diferenciais que vemos da companhia em sua operação internacional, 

principalmente no canal wholesale, é a alta capacidade de a companhia entregar novas 

coleções com rapidez, levando cerca de seis semanas para fabricação das peças no Brasil até 

entrega nas lojas nos Estados Unidos. Além disso, em sua nova faixa de preço, vemos os 

produtos da Schutz como de maior qualidade, por serem feitos de couro, enquanto parte de 

seus concorrentes utiliza materiais sintéticos. No futuro, vemos potencial de a companhia 

levar outras marcas para o mercado norte-americano, gerando mais uma alavanca de 

crescimento. 

Diferenciais 

Inovação e marcas 

A companhia tem alta capacidade de identificar tendências e inovação e gerar desejo em suas 

marcas. Além disso, tem marcas com posicionamento claro e distinto, para diferentes 

ocasiões de uso, público-alvo e price points. Como exemplos de inovação podemos citar os 

lançamentos da Brizza, Bambini, Schutz Vestuário, tênis (fashion/casual e urban/lifestyle) e 

bolsas. 

Figura 7: marcas da companhia 

  Arezzo Schutz Anacapri 
A. 

Birman 
Fiever Alme Vans Reserva 

Baw 
Clothing 

Carol 
Bassi 

Ano 1972 1995 2008 2009 2015 2018 1966 2004 2014 2014 

Segment. Calç. Calç. Calç. Calç. Calç. Calç. Calç. Vest. Vest. Vest. 

Público Fem. Fem. Fem. Fem. Fem. Fem. F M Masc. F M Fem. 

Classe A/B A/B B A A/B A/B A/B A/B A/B A 

Preço  R$ 240 R$ 380 R$ 140 R$ 1.500 R$ 320 - - R$ 170 - R$ 1.459 

Caracter. Trendy Fashion Pop Design Urbano Sustent. Urbano Conforto Urbano Design 

Idade 16-60 18-40 12-60 20-45 15-30 30-60  -  0-50  -   -  

Lojas 448 82 206 8 2 2 25 139 - 2 
 

Fonte: RI Arezzo. Elaborado por Eleven Financial Research. 

Digitalização 

A companhia é altamente digitalizada, mas não apenas em termos de canais de venda. A 

digitalização permeia toda a empresa, indo desde o desenvolvimento de produtos, sourcing e 

produção até a logística e canais. A robustez da digitalização da companhia permite que a 

Arezzo funcione como uma plataforma na qual há facilidade para se incorporar outras marcas, 

funcionando como um sistema plug and play. Trazemos dois exemplos: 

1. Internalização da produção de calçados da Reserva (Reserva Go) em 70 dias; 

2. Incorporação de ferramentas digitais na Vans em menos de 60 dias. 

Supply Chain 

A Arezzo tem um processo de produção flexível que fornece agilidade, escalabilidade em um 

modelo asset light, além do alto conhecimento da cadeia (produz sapatos desde 1972). A 

companhia tem gestão integrada e digital da cadeia, com alta proximidade de seus 

fornecedores, e com isso consegue entregar 12 coleções anuais e 9 a 12 ciclos de reposição. 

Isso lhe permite maior acerto de produtos, com melhor previsão de vendas das coleções e 

melhor reação, o que gera mais vendas, margens (menos descontos) e eficiência de estoques.  
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O alto número de coleções aproxima o tempo de tomada de decisão de sortimento ao sellout, 

permitindo melhor incorporação da leitura de mercado. Já os ciclos de reposição rápidos 

permitem respostas ágeis sobre o que está vendendo na rede, aumentando disponibilidade 

de best sellers. 

O fato de as coleções serem desenhadas internamente permite que a companhia foque no 

desenvolvimento do produto, enquanto tem a opção de escolher os melhores parceiros para 

fabricarem o que cria em termos de melhores custos, qualidade e tempo de entrega. 

Canais 

A companhia tem um footprint extenso em termos de canais de distribuição, com presença 

em todo os estados do Brasil e 147 lojas próprias, 767 franquias e 5.515 parceiros multicanais. 

A atuação multicanal da companhia permite ter o benefício de cada um deles. As lojas próprias 

servem como principal ponto de contato com o cliente para desenvolvimento da marca, 

enquanto as franquias permitem uma rápida expansão sem grandes investimentos e as lojas 

multimarcas dão capilaridade à companhia, uma vez que vendem produtos em regiões em 

que seria pouco atrativo ter uma loja própria ou franquia. 

Figura 8: distribuição de receita bruta LTM por canal 

 
Fonte: RI Arezzo. Elaborado por Eleven Financial Research. 

Valuation 

Estamos aproveitando a oportunidade para atualizar nossas estimativas de Arezzo. Alteramos 

nossas premissas macroeconômicas, incorporamos uma melhora no crescimento de receita e 

na margem bruta. A melhora na margem bruta, no entanto, é mais do que compensada por 

um maior aumento de despesas, devido às diversas iniciativas da companhia e maior 

expansão de lojas, que devem reduzir a margem EBITDA da companhia no curto prazo. 

Mantemos nossa recomendação de compra e nosso preço-alvo sai de R$ 112 para R$ 99. 
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Figura 9: estimativas 

  2022   2023 

  Nova Anterior 
 Nova x 
Anterior 

  Nova Anterior 
 Nova x 
Anterior 

Receita Líquida 3.995 3.871 3,2%  4.794 4.737 1,2% 

Lucro Bruto 2.143 2.015 6,4%  2.576 2.477 4,0% 

Margem Bruta 53,6% 52,0% 1,6p.p  53,7% 52,3% 1,5p.p 

EBITDA 630 726 -13,3%  784 918 -14,6% 

Margem EBITDA 15,8% 18,8% -3,0p.p  16,4% 19,4% -3,0p.p 

Lucro Líquido 368 418 -11,9%  445 556 -19,9% 
 

Fonte: RI Arezzo. Elaborado por Eleven Financial Research. 

De acordo com nossas estimativas, vemos a Arezzo negociando a um P/E para 2022 de 23,3x, 

abaixo de sua média dos últimos cinco anos de 25,9x e em um momento de maior 

crescimento, o que deveria refletir em um múltiplo mais alto. 

Vemos a Arezzo como uma companhia de alta qualidade, com forte track-record de execução, 

alto retorno sobre o capital e diversas oportunidades de crescimento, além dos diferenciais 

citados acima. O fato de ser líder em seu mercado, estar exposta ao mercado A/B e ser uma 

consolidadora natural reforça ainda mais a nossa tese em meio ao ambiente macroeconômico 

mais desafiador. Reiteramos a companhia como uma de nossas top-picks por enxergarmos 

uma empresa de alta qualidade, que apesar de não apresentar o maior upside, nos traz 

bastante segurança e um retorno muito adequado ao risco. 

Riscos 

A captura de sinergias na integração das marcas recentemente adquiridas e execução de sua 

expansão em novas linhas de produtos, principalmente vestuário feminino, são os principais 

riscos intrínsecos que vemos para a empresa. Além disso, o fato de a companhia ter muitas 

alavancas de crescimento e geração de valor a serem capturadas ao mesmo tempo pode fazer 

com que acabe perdendo seu foco. 

Como risco inerente às empresas de moda, vemos a questão de sucessão na parte criativa dos 

produtos e assertividade de coleções, especialmente nas novas categorias. 

 
Visão sobre a companhia  

Visão atualizada: posicionada como uma House of Brands, a Arezzo & Co vem ampliando seu 

portfólio de marcas e mercados de atuação, e busca se consolidar como um grande player do 

mercado de moda, repetindo a liderança que possui no mercado de calçados femininos. Para 

isso, a empresa tem realizado diversas aquisições estratégicas, com destaque para a Reserva, 

que marcou sua entrada no segmento de vestuário. Assim, enxergamos a empresa bem-

posicionada para construir um sólido ecossistema de marcas em um mercado bastante 

pulverizado. 

Modelo de negócio: o modelo de negócio da Arezzo & Co é asset light, baseado em um grande 

número de franquias e também em uma cadeia de produção amplamente terceirizada. A forte 

capacidade de leitura de sell-out e o bom relacionamento com a cadeia de fornecedores 

permitem que a empresa seja bastante ágil no lançamento de novas coleções e captura de 

tendências. Além disso, seu amplo portfólio de marcas garante uma elevada exposição a 

diferentes segmentos e públicos dentro do setor de moda.  
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Vantagens competitivas: o já mencionado modelo de negócios asset-light, que permite um 

crescimento com maiores retornos e menor necessidade de investimentos, um amplo portfólio 

de marcas aliado ao bom relacionamento com os principais canais de vendas e também a rede 

de fornecedores. Destacamos também o avançado estágio de digitalização e omnicanalidade 

que a empresa possui atualmente. 

Valuation: nosso preço-alvo de R$99,00 para o final de 2022 é obtido através da metodologia 

do fluxo de caixa descontado para a firma com WACC nominal em reais de 12,0% e crescimento 

nominal na perpetuidade (g) de 5,5%. 

Principais riscos: i) insucesso na integração das últimas aquisições, sem captura de sinergias e 

potencial de crescimento conforme o esperado; ii) manutenção da trajetória de crescimento 

sustentável das operações internacionais; iii) insucesso na escolha de novos alvos para 

aquisições; iv) mudanças na trajetória de retomada da economia e pioras nas condições de 

controle da pandemia. 
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DISCLAIMER 

Este documento foi elaborado e distribuído pela Eleven Financial Research unicamente para uso do destinatário original, e tem como objetivo somente informar 
os investidores, não constituindo oferta de compra ou de venda de nenhum título ou valor mobiliário contido neste relatório. As decisões de investimentos e 
estratégias financeiras devem ser realizadas pelo próprio leitor. 
Nossos analistas elaboraram o presente relatório de forma independente, e o conteúdo do mesmo não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou 
em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização. 
 
Todas as informações utilizadas neste documento foram redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido 
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Eleven 
Financial e os seus analistas não respondem pela veracidade das informações do conteúdo. 
Conforme o artigo 20, parágrafo único da Resolução CVM nº 20, o analista Felipe Demolein declara-se inteiramente responsável pelas informações e afirmações 
contidas neste relatório de análise. De acordo com a exigência regulatória do artigo 21 previsto na Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o analista 
de valores mobiliários, responsável principal por este relatório, declara: 
(i) que as recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente sua opinião pessoal sobre a companhia analisada e seus valores mobiliários e 
foram elaborados de forma independente e autônoma; 
(ii) que as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não implicando 
necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. 
 
Para mais informações consulte a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores 
Mobiliários. Este relatório é destinado exclusivamente ao assinante da Eleven que o contratou. A sua reprodução ou distribuição não autorizada, sob qualquer 
forma, no todo ou em parte, implicará em sanções cíveis e criminais cabíveis, incluindo a obrigação de reparação de todas as perdas e danos causados, nos termos 
da Lei nº 9.610/98 e de outras aplicáveis. 
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