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A Arezzo & Co
No melhor estilo “história de sucesso”, a Arezzo&Co é um interessante e raro caso de uma empresa brasileira que foi criada do
zero, no fundo de uma garagem em Belo Horizonte, e pouco menos de 50 anos¹ depois alcançou (de forma honesta) o patamar
de líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no
Brasil, chegando a valer mais de 5 bilhões de reais.

Durante essa trajetória, passou das mãos do pai e fundador, Anderson Birman, para o filho pródigo e hoje CEO, Alexandre Birman.
A empresa, que começou vendendo calçados masculinos, percebeu logo nos primeiros anos que o público feminino era o que
realmente dava dinheiro e fundou, então, a marca Arezzo — a
maior das 7 que possui hoje, responsável por cerca de 48% da
Receita Bruta da companhia, que em 2019 foi de R$2 bilhões.
O pacote completo de marcas que hoje estão sob o guarda-chuva da empresa é formado por:

¹ No momento, a Arezzo&Co tem 47 anos de história.
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Arezzo
Mirando mulheres de 16 até 60 anos, a marca Arezzo começou
sua consolidação como líder no mercado brasileiro de calçados
e bolsas femininos em 1979, com o lançamento do modelo de
sandália Anabela. O modelo diferenciado se tornou, em pouco
tempo, o primeiro grande sucesso de vendas da marca.
Por ser a mais antiga, é também a que tem o maior número de
lojas abertas, que totalizam 441 unidades só no Brasil. Com
tantas lojas, é difícil encontrar uma cidade razoavelmente grande
que não tenha alguma vitrine vendendo os sapatos da Arezzo.
Isso, de certa forma, colocava um teto no potencial de expansão
da marca, já que a empresa determina um raio mínimo de distância entre duas de suas lojas.
Numa tentativa de tirar leite de pedra, a companhia lançou o
Projeto Arezzo Light, com o objetivo de viabilizar a expansão
para cidades com população entre 160 e 200 mil habitantes (o
modelo tradicional só comporta cidades acima de 250 mil
habitantes).
Para alcançar esse feito, ela fez algumas mudanças no projeto arquitetônico. O caixa passou a ocupar menos espaço, sendo similar
a uma prateleira. Por conta disso, o processo de vendas teve que
se tornar mais móvel, contando com a ajuda de uma tela interativa que permite ao cliente fazer o pagamento por conta própria.
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Além disso, o tamanho reduzido impede a existência de uma área
só para estoques na loja e a exposição de um número grande
de itens. Para contornar esse problema, a tela funciona também
como uma prateleira infinita para os clientes, com a loja passando a ser remunerada pelas vendas online.
Desse modo, a ruptura, que era uma consequência óbvia do estoque reduzido e menor área de exposição dos produtos foi em
grande parte resolvida pela integração com o estoque online.
Essas mudanças também acabaram eliminando a necessidade
de um estoquista, passando o próprio franqueado a “colocar a
barriga no balcão”.
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Schutz
Com apenas 18 anos, em 1995, Alexandre, filho do fundador Anderson, decidiu fundar sozinho a marca Schutz, que ficou rapidamente famosa pela bota tratorada, novidade na época.
Apesar de inicialmente ter sido criada à parte da Arezzo, as duas
se fundiram, 12 anos depois, muito por conta da entrada do fundo de Private Equity² Tarpon, que levou 25% da nova companhia,
a Arezzo&Co.

A Schutz mira em uma mulher mais ousada e jovem (18-40 anos),
que busca sapatos e bolsas que valorizem sua sensualidade, grande parte deles para serem usados em eventos noturnos.

² Em termos gerais, Private Equity é uma modalidade de investimento em que a gestora compra
uma parcela de determinada empresa com o intuito de atuar ativamente na gestão do negócio,
alavancando os resultados como lucro, receita e rentabilidade, para depois vendê-la por um preço mais elevado. A entrada da Tarpon foi importante, pois até então a empresa era gerida apenas
pela família e nunca havia tido a oportunidade de ter um sócio com uma pegada mais “profissional”. Em 2012, um ano depois da empresa abrir capital na bolsa, a Tarpon desembarcou do investimento, embolsando R$435 milhões com a venda de suas ações, uma valorização de 472% em
relação ao montante investido em 2008.
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Anacapri

Com um estilo mais leve e descontraído, marcado pela ausência
total de saltos (que deu origem a expressão “flats”, que significa “plano” em inglês, para se referir aos sapatos), a Anacapri foi
um sucesso gigantesco desde a sua criação, em 2008.
Enquanto a maioria das marcas que focam no conforto acabam
entregando um produto feio e, normalmente, voltado pro público
com mais de 40 anos, a Anacapri conseguiu uma boa aceitação
desde mulheres de 20 até 60 anos.
Grande parte disso se deve ao bom balanço que ela encontrou
entre conforto (apesar de não ser especializada nesse nicho, os
flats acabam cumprindo bem essa missão) e beleza em suas coleções, além da tendência de se vestir de forma mais casual, que
veio com força na última década e deu um empurrão nas vendas
da marca.
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Um traço marcante da gestão da Arezzo é a cautela antes de investir em um projeto em larga escala. Isso foi bastante perceptível durante o lançamento da Anacapri.
Mesmo já tendo algumas lojas próprias que mostravam uma aceitação incrivelmente alta da marca pelas consumidoras, os executivos gastaram cerca de 2 anos para encontrar o modelo de loja que representasse de forma perfeita a identidade da
Anacapri e fosse viável economicamente para ser reproduzido
em larga escala.
Foram mais de 4 modelos arquitetônicos diferentes antes de finalmente abrir a marca para franquias.
Com um preço médio mais baixo (podendo chegar até a classe B-), 40% da prateleira composta por produtos clássicos³
e metade das vendas vindo de tênis, a marca é a que mais
cresce no grupo hoje e já é responsável por cerca de 12,4% da
Receita Bruta total da companhia.

³ Produtos clássicos são aqueles que não dependem de coleção e estão sempre na prateleira
das lojas. A demanda por eles é alta e constante, com as clientes renovando os pares assim que
eles começam a se desgastar.
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Alexandre Birman

Levando o nome do atual CEO, a Alexandre Birman surgiu em
2009 com a ambição de ser uma das poucas marcas brasileiras que competem no mercado de luxo internacional, lado a lado
com gigantes como Jimmy Choo, Manolo Blahnik e Christian
Louboutin.
A marca tem no seu DNA o uso de matérias primas nobres (para
alguns) e exóticas, como pele de píton e couro de jacaré, sendo todos os sapatos feitos artesanalmente, numa fábrica/atelier
próprio aqui no Brasil.

🐍

Durante um bom tempo essa produção foi feita na Itália, o que de
certa forma foi importante para que a Arezzo aprendesse a tecnologia usada no processo de produção de sapatos de luxo, que
não era o forte da empresa antes.
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Hoje, a marca está presente nas melhores lojas multimarcas
de luxo do mundo, como Bloomingdales, Bergdorf Goodman,
Saks Fifth Avenue, Harrods, Nordstrom, Galeries Lafayette e
Net-a-Porter, as quais foram responsáveis por mais de 90%
da receita da marca nos EUA em 2018.
Além disso, ela também possui lojas próprias em endereços e
shoppings extremamente nobres ao redor do mundo (e também
aqui no Brasil).
Na operação norte-americana, a ideia é manter um preço médio
na faixa de 600~800 dólares.
Apesar da participação da Alexandre Birman na receita do grupo ainda não ser muito significativa (pouco mais de 5%), há
um grande benefício em ter um nome de
luxo dentro do portfólio: os modelos, que
podem chegar até mesmo a US$1500,
passam a ser cobiçados por mulheres que
não tem condições de pagar um valor tão
alto assim em um sapato.
Daí, surge o efeito trickle-down: as outras marcas do grupo passam a lançar
modelos parecidos, por um preço mais
acessível, capturando a demanda dessas
consumidoras que tem um poder aquisitivo menor.
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Em outras palavras: avaliar a marca levando em consideração
apenas a sua receita é um erro, já que ela também tem um grande impacto na geração de receita para os outros nomes do grupo, principalmente Schutz e Arezzo.
De acordo com dados da companhia, a Alexandre Birman já detém hoje 1/3 do mercado de calçados de luxo aqui no Brasil.
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Fiever

👟

Com a ascensão dos sneakers (tênis, em bom português )
no universo feminino e o sucesso das coleções de tênis que a
Schutz e Anacapri vinham lançando, os executivos da Arezzo&Co perceberam que seria uma boa oportunidade ter uma marca
voltada exclusivamente para esse nicho.
Pensando nisso, lançaram em 2015 a Fiever, que oferece modelos de tênis tanto para o público feminino quanto masculino (aqui, uma nova empreitada da companhia, quase que
silenciosa, nesse novo mundo que são os calçados masculinos),
focando especialmente no público jovem (rolou até uma parceria com o famoso DJ Alok, que resultou num aumento de 20% da
participação dos homens nas vendas).
A marca já nasceu digital e foi a primeira a ser lançada em sincronia com o e-commerce, que hoje já representa 15% do seu
faturamento. Mais recentemente, ela fechou uma parceria com
a Centauro e vai passar a vender seus produtos em mais de
30 lojas da rede.
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Alme
Pra felicidade das mulheres que não querem saber de nada além
de conforto , em 2018, a Arezzo&Co fundou a Alme (que inicialmente foi chamada de OWME, mas acabou mudando de nome
para facilitar a pronúncia).

💆

Essa foi a primeira marca criada não apenas pela intuição, mas sim
com base em 5 meses de pesquisas qualitativas e quantitativas
feitas pelo Lab Arezzo, que entrevistou mais de 1000 mulheres.
É um marco que deixa claro a diferença entre a gestão dos Birman:
enquanto o pai preferia apostar no próprio faro, o filho, Alexandre,
traz a pegada tecnológica de análise de dados que acompanha
as novas gerações.
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Vans
Para muitos, a Vans dispensa apresentações. Fundada em 1966,
a marca de tênis, roupas e acessórios se consolidou ao longo
dos anos como a preferida dos skatistas e dos jovens em geral.
Com mais de 1000 lojas no mundo inteiro, a marca, que é
original da Califórnia, é controlada pela VF Corporation, que também possui debaixo do seu guarda-chuva a Timberland e a The
North Face.

Aqui no Brasil, aparentemente, a VF não se deu tão bem. As marcas Vans e Timberland passaram anos praticamente operando
no automático, sem grandes pretensões de expansão do número
de lojas. O portfólio de produtos sempre foi muito menor do que
nos EUA e era comum encontrar vários tênis fora do estoque ou
sem opções nos tamanhos mais comuns.
A explicação para esse "desleixo" era simples. O Brasil era e ainda
é um grão de areia no universo bilionário que ela explora: o mercado americano e europeu . Enquanto os EUA vendem cerca
de US$15 bilhões em tênis por ano, a cifra brasileira não chega a US$800 milhões.

🌎
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Ruim para uns, bom para outros. Com a decisão da VF de encerrar a operação por aqui, a Arezzo&Co conseguiu comprar o
direito de ser a distribuidora oficial da Vans no Brasil, em 2019.
O acordo, que é válido por 5 anos e prorrogável por mais 2,
permite à companhia abrir e operar lojas próprias, franquear, fazer acordo com revendedores (multimarcas) e ainda criar 10%
de novos modelos de tênis e roupas em relação ao total⁴.
Com um faturamento de ~R$200 milhões em 2019 (só pra ter
uma ideia, a Arezzo&Co faturou mais de R$2bi no mesmo ano),
o contrato saiu por R$50 milhões e a empresa leva pra casa
também 4 outlets, 3 lojas franqueadas, o e-commerce e mais
R$45 milhões em estoque.
Em outras palavras, o negócio saiu praticamente de graça
para os Birman. Hoje, a Vans também é vendida em cerca de
1000 multimarcas.

⁴ Alexandre Birman, no PrimoCast.

16

A Arezzo & Co

$ARZZ3
Edufinance

Apesar de não terem aberto todos os dados, estima-se que,
mesmo pagando royalties para a VF, o ROE⁵ da operação seja
maior que o das outras marcas do grupo.
Já a Margem EBITDA é um pouco menor, mas deve se igualar às
outras depois de uns 2 anos⁶.
Além da vantagem financeira óbvia de poder vender os produtos
de uma marca consagrada, o licenciamento dá a Arezzo outra
oportunidade fundamental: a de aprender e ganhar experiência
no universo de moda masculino e também colocar um pé no
varejo de roupas (20 a 30% dos itens da Vans são de vestuário), que até então a empresa nunca tinha explorado.

⁵ ROE (Return on Equity) é um indicador que mede a rentabilidade dos investimentos feitos pela
empresa. Ele é calculado pela divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido.
⁶Alexandre Birman, em Podcast.
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Quem manda na empresa
Hoje, mais da metade das ações da empresa está nas mãos da
família fundadora, especialmente entre Anderson Birman e Alexandre Birman.

Na nossa visão, o percentual de 50% nas mãos da família
ainda é exagerado, dando controle excessivo sobre os assentos
do conselho.
De qualquer forma, a empresa tem um histórico impecável de
governança corporativa e os controladores nunca usaram esse
poder de forma que prejudicasse os minoritários (como muitas
vezes ainda acontece, infelizmente, aqui no Brasil).

"A empresa tem um histórico impecável de governança corporativa"
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Quem está por trás do sucesso
(ou fracasso) da empresa
Antes de começar a entender o modelo de negócios da empresa, é
importante saber quem está por trás, seja do seu sucesso ou do seu
fracasso. No caso da Arezzo&Co, dois nomes são fundamentais:
Anderson Birman (Fundador)

A gigante de calçados que hoje (no meio da crise causada pelo
Covid-19) vale mais de R$5 bilhões nasceu do sonho do empreendedor mineiro, Anderson Birman, que na época tinha 18 anos,
de dar personalidade própria à produção de calçados brasileira, que nos anos 70 sofria grande influência da moda europeia,
principalmente a italiana.
Usando como sede o fundo da garagem do pai, em Belo Horizonte (MG), e fechando parceria com o irmão, Anderson enfrentou
várias dificuldades antes de conseguir fazer a marca deslanchar
em 1979, quando a sandália Anabela virou um sucesso absoluto.
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Até a década de 90, a ideia do empreendedor mineiro ainda era
simples: ter fábricas (que chegaram a ter 2000 funcionários) e
lojas próprias, além de vender os produtos nas multimarcas.
No entanto, a partir daí, ele decidiu mudar completamente o
modelo negócios e focar em 3 pilares: desenvolvimento de produto, gestão de marca e expansão por franquias.
Com isso, ele foi aos poucos fechando as fábricas que tinha em
Belo Horizonte e se mudou para Campo Bom, no Rio Grande do
Sul, onde comprou uma pequena fábrica de amostra (que existe
até hoje) e começou a terceirizar todo o resto da produção.
Por sorte (ou planejamento), isso aconteceu justamente num
ano que a moeda brasileira se valorizou absurdamente por conta
do plano real, fazendo com que os calçados brasileiros ficassem
muito caros aos olhos dos estrangeiros, o que derrubou a exportação e deixou a maioria das fábricas ociosas. O resultado?
Birman pôde fabricar os calçados por um preço muito menor⁷.

Alexandre Birman (CEO)
Filho do fundador, o mineiro Alexandre recebeu do pai, em 2012,
o bastão para assumir o cargo de CEO da companhia da família
após ter trabalhado lá durante toda sua vida.
Anderson, que passou ocupar a cadeira de presidente do Conselho, deixou o cargo em 2017. Desde a transição, a receita
da empresa cresceu cerca de 86% e 3 novas marcas passaram a integrar o portfólio da empresa.

⁷Essa é uma das vantagens de não ser o dono das fábricas.
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Alexandre é um dos raros casos de herdeiro que não se acomodou. Muito pelo contrário, crescido no corredor das fábricas da
família, desde criança ele já trabalhava na Arezzo (que naquela
época estava longe de ser a gigante que é hoje), até que completou 18 anos e decidiu seguir seu próprio caminho, fundando
a Schutz, que veio a se fundir com a companhia do pai alguns
anos depois.
Como designer de calçados, ele recebeu o prêmio "Vivian Infantino Emerging Talent Award" e foi escolhido entre os 10 melhores
dos EUA, o que deu um gás extra na visibilidade da marca que
leva seu nome.
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Conselho
Apesar de ter uma diretoria enxuta, com apenas 3 membros sendo
descritos como diretores executivos, a Arezzo acaba chamando
atenção pelo seu Conselho Administrativo.
Com uma equipe de peso e multidisciplinar, estão sentados lá:
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Esse foi o primeiro relatório em que começamos a trazer o salário dos executivos e conselheiros da empresa. Assim, você pode
comparar com outras concorrentes e decidir se o quanto eles estão ganhando é compatível com a média ou é uma remuneração
exagerada/insuficiente.
Cada um dos conselheiros que mencionamos recebeu em média
R$26 mil por mês de salário em 2019. Levando em conta outros
benefícios, o custo total por membro foi de R$43 mil.
Já os diretores receberam um salário mensal de R$100 mil, em
média. Somando todos os bônus e a participação nos resultados,
o ganho chegou a R$348 mil por mês .

💰
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Modelo de negócios
Hoje a Arezzo&Co vende mais de 14,2 milhões de pares de
sapatos, tênis e sandálias e mais de 1,7 milhão de bolsas por
ano. Fazer isso acontecer, obviamente, não é tarefa fácil.
Para isso, ela conta com 4 braços diferentes para vender seus
produtos aos clientes.
Lojas Próprias
Há alguns anos, a companhia ainda tentava seguir o modelo comum das varejistas, expandindo suas operações por meio da
abertura de novas lojas próprias, que pertenciam a empresa.
De 2013 pra cá, no entanto, ela decidiu pôr fim nesse modelo e
se dedicar somente à expansão por meio de franquias. Desde
então, o número de lojas próprias no Brasil caiu de 56 para 46. A
companhia chegou até mesmo a transferir algumas de suas lojas para franqueados.

Apesar disso, quando olhamos para fora do Brasil, descobrimos
que a Arezzo&Co na verdade aumentou seu número de lojas próprias. Enquanto em 2013 ela tinha apenas 1, hoje já são 9.
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A explicação está nas chamadas “flagships”, lojas que têm
como objetivo chamar atenção para a marca, deixando bem claro o conceito por trás dela.
Normalmente, a sua arquitetura e seu interior são mais elaborados e se destacam mais que os das outras lojas da mesma marca, o que torna inviável de serem reproduzidas em larga escala
(custo muito alto).
Por isso, elas são abertas em pontos estratégicos, onde a visibilidade é alta e o público possui um poder aquisitivo maior, como
a Rua Oscar Freire, em São Paulo, a Madison Avenue, em Nova
York e Beverly Drive, em Los Angeles.
Essas lojas também funcionam como os “olhos” da empresa. Nelas, a companhia tem contato direto com os clientes e pode
perceber rapidamente quais produtos estão vendendo bem e
quais não estão sendo muito bem aceitos, além de ficar sabendo rapidamente caso surja algum problema de fabricação que
passou batido nos testes.
Assim, ela pode trabalhar em cima dessas observações e disseminar qualquer nova ideia que tenha dado certo para os franqueados.

Franquias
Pra quem não conhece (o que é raro), o “franchising” é um modelo em que a empresa permite que outras pessoas — aceitas
por ela, claro — possam abrir e operar uma loja, pegando emprestado a sua marca. O franqueado (como é chamada a pessoa que opera a loja) passa a comprar os produtos da empresa,
pagando o preço de produção acrescido de royalties⁸ e uma
contribuição para o fundo de propaganda⁹.

⁸ Royalties, nesse caso, são um prêmio pago por estar usando a marca e a assistência da empresa.
⁹ No caso da Arezzo&Co, a soma de tudo isso (preço de produção + royalties + contribuição) costuma ser 2~3 vezes menor que o preço pelo qual eles vendem o produto para o cliente final.
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A companhia, em contrapartida, oferece toda a assistência na
montagem da loja e no treinamento dos funcionários.
Se pudéssemos apontar um grande responsável pelo crescimento meteórico da Arezzo nos últimos 50 anos, com certeza
apontaríamos o sistema de franquias.
Muitos tentam, mas poucos (ou quase ninguém) conseguem dominar com maestria a difícil arte de conciliar o interesse de centenas de franqueados com o da própria companhia .

🤝

Isso porque as empresas ganham dinheiro quando vendem a
mercadoria para o franqueado¹⁰, enquanto esse último só ganha
quando vende, de fato, para o cliente final.
O resultado é que muitas companhias acabam empurrando os
produtos goela abaixo nos franqueados, que não conseguem
vender tudo o que compraram e acabam acumulando um estoque grande na loja. Obviamente, ninguém gosta de pagar por um
produto que não consegue vender.
Quando isso acontece, é questão de tempo até que os franqueados comecem a fechar as lojas — transferindo o estoque para
o balanço da companhia — e o resultado catastrófico passe a
ser percebido diretamente nos resultados da empresa.
A boa notícia é que quando esse modelo é bem tocado, ele se
traduz em crescimento meteórico e com baixíssimo investimento.

¹⁰ Muitas vezes você vai ouvir falar de “Sell-in” e “Sell-out”. É importante entender o significado dessas palavras, principalmente quando se trata de uma empresa com franquias. Em bom português,
“Sell-in” são as vendas feitas para os franqueados e para as multimarcas, enquanto “Sell-out” são
as vendas feitas diretamente para o consumidor, seja pelas lojas próprias ou e-commerce. É comum ver empresas se gabando de terem tido um “alto sell-in”, quando tudo que elas fizeram foi
empurrar os produtos goela abaixo nos franqueados, que acabam acumulando esse excesso no
estoque, sem resultar, de fato, em vendas aos clientes (que é o que realmente importa) 😉.
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Até 2T20 o número de franquias da Fiever, Alme e Vans eram, respectivamente: 1,3 e 3.

A única desvantagem desse modelo é que a Margem Bruta do
produto vendido às franquias é um pouco menor do que nas lojas
próprias e e-commerce (já que em um caso só se ganha royalties e, no outro, toda a diferença entre o preço de venda e o de
produção).
As franquias da Arezzo&Co estão bem distribuídas nas mãos de
vários operadores. Menos de 10% deles possuem mais de 4
lojas. Por um lado, isso mostra que há um número alto de pessoas que após abrir a primeira franquia veem um bom retorno no
investimento que fizeram e decidem abrir outras unidades.
Por outro, esse número não é grande o suficiente para causar o
temor de uma “pressão” dos franqueados por royalties menores
ou algo do tipo. A Arezzo&Co fechou 2019 com 693 franquias no Brasil e mais 6 no exterior.
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Multimarcas
O Brasil é um país de dimensões gigantescas, mas com uma população muito concentrada em cidades grandes. Por conta disso,
há uma infinidade de cidades pequenas, com poucos habitantes, que não tem tamanho suficiente para tornar financeiramente
viável a abertura de uma loja da Arezzo&Co.
Para driblar esse problema, a companhia passou a oferecer suas
bolsas e calçados em lojas multimarcas. Essa estratégia permitiu que ela aumentasse a capilaridade e penetração dos
seus produtos no interior do Brasil rapidamente.
Isso tudo com a vantagem de não ter nenhum gasto (em termos
de investimento), já que não precisa abrir lojas ou prestar suporte a um franqueado, por exemplo.
Além disso, se por acaso os produtos não forem bem aceitos ou
não houver demanda suficiente em determinada cidade, basta
cancelar o acordo, sem nenhuma perda¹¹.
O foco principal nos últimos anos tem sido em aumentar a participação das marcas do grupo no guarda-roupa das clientes, por
isso é comum ver Anacapri, Arezzo e Schutz dividindo espaço
em uma mesma multimarca.

¹¹Por curiosidade, as multimarcas costumam pagar cerca de 15% a mais do que os franqueados
pelos produtos da Arezzo&Co. É uma forma de valorizar os franqueados, que vendem apenas
produtos da marca.
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A desvantagem desse modelo é que a Margem Bruta é um pouco menor (em relação à loja própria e e-commerce) e o produto
da Arezzo passa a competir com outras marcas concorrentes.
Mesmo assim, na nossa visão, é uma ótima estratégia e que é
praticada com perfeição pela empresa, que já conta com 3793
multimarcas (a entrada da Vans aumentou em quase 50%
esse número) em mais de 1300 cidades, incluindo todos os
Estados brasileiros e mais de 50 países.
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E-commerce
Na última década, a internet se tornou não apenas um hábito,
mas também o meio favorito dos brasileiros fazerem compras.
Hoje, 82% da população diz já ter comprado algo pela internet e 74%¹² dizem que preferem comprar online do que
ir em uma loja física.

🔥

Num país com temperaturas que passam os 50ºC
e infraestrutura debilitada, é compreensível que a grande maioria das
pessoas prefira comprar uma roupa ou um tênis do conforto de
casa em vez de se arriscar no calor e no trânsito sem necessidade.
Atentas a esse fenômeno, as varejistas de moda começaram a
investir pesado no e-commerce e mais ainda na integração completa do mundo digital com o mundo físico, que ficou conhecido
como “omnichannel”.
Omni, que vem do latim e significa “todo”, virou palavra de ordem
no setor. Isso porque, apesar de poucas clientes terem ideia do
que significa, praticamente todas querem a mesma coisa: a experiência de compra mais simples e rápida possível.
Elas querem entrar no site, escolher e comprar uma bolsa, economizar com o frete, buscando na própria loja ou receber em
casa a tempo de ir com ela naquele evento que vai acontecer em
2 dias. Quando vão na loja física, não querem ficar limitadas ao
espaço das prateleiras.

As varejistas de moda começaram
a investir pesado no e-commerce
¹² https://bit.ly/3c6Aym1
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Em janeiro de 2018, Alexandre e Maurício Bastos (Diretor Executivo de Transformação Digital) partiram para uma imersão de
5 dias na Singularity University. Voltaram de lá decididos a pôr
em andamento o projeto de transformação digital completa da
empresa .

🤖

Desde então, o omnichannel virou a menina dos olhos de ouro
dos executivos.
Uma outra ideia deles é usar como combustível os dados coletados sobre as clientes no online para dar um atendimento totalmente customizado nas próprias lojas físicas. Com isso, é possível que a vendedora já saiba o nome da cliente e o que ela
costuma comprar assim que ela entra na loja.
O resultado de toda essa integração não poderia ser melhor: de
acordo com dados da Arezzo, a frequência de compra das clientes omni (que compram online e na loja) é o dobro de uma cliente
comum e o faturamento é 2 a 3x maior .

🤑

Além disso, eles estão se virando bem com os problemas comuns das vendas online. Pela lei brasileira, por exemplo, o cliente
tem direito a devolver o produto e receber o dinheiro de volta em
até 7 dias, mesmo que não haja nenhum problema na sua fabricação.
Como sapatos e bolsas são cheios de detalhes e dependem muito do gosto da pessoa, muita gente acaba comprando só para
“experimentar”, devolvendo o produto depois de alguns dias. Na
Arezzo&Co, no entanto, essa taxa de devolução não passa
de 9%, um número relativamente baixo para e-commerce.
Outro problema clássico é o dilema enfrentado por quem opera
um sistema de franquias. Afinal, como evitar que o e-commerce
simplesmente roube os clientes que antes compravam com os
franqueados?
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De olho nisso, a empresa elaborou uma série de iniciativas, como
o “avise-me quando chegar”, que notifica os franqueados sobre
produtos que os clientes tentaram comprar no site mas não estavam disponíveis no estoque.
Outra medida foi a transformação de algumas lojas em micro
centros de distribuição: em vez do cliente buscar o pedido na
loja, a loja envia do seu próprio estoque para o cliente (a venda
passa a ser contabilizada na conta do franqueado). É o famoso
store-shipping .

🚚

Com isso, a franquia passa a funcionar 24/7 e a companhia ganha capilaridade e velocidade nas entregas (não há necessidade
do produto sair de um CD de 10km de distância se há o mesmo
produto numa loja a 700m do cliente).

Em outra sacada, a empresa fechou uma parceria com a Cielo,
que permite que as vendedoras enviem um link de pagamento
direto para o WhatsApp das clientes. Como resultado, em um
dia de chuva, uma das lojas chegou a ter 40% da sua receita
vinda desse canal.
Essas medidas não só evitaram o problema, mas transformaram
o omnichannel em uma solução. De lá pra cá, as clientes omni
passaram a gastar mais 46% a 59% nas lojas físicas. Só a
entrega pelas lojas resultou em um incremento de 3% nas vendas durante os testes do projeto piloto. Em outras palavras, a estratégia omni não só melhorou o resultado online, mas também
levou a um aumento das vendas pelos próprios lojistas.
Nos últimos 12 meses, o e-commerce foi responsável por 14,2%
da Receita Bruta da empresa.
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Logística
Quando falamos de varejo, a coisa mais importante, por incrível
que pareça, não é o site, nem a marca, mas sim a logística. Sem
ela, nenhuma coleção chega a tempo nas lojas e nenhuma entrega é feita no prazo aos clientes.
Com o surgimento do “omnichannel”, como é chamada a integração total entre loja física e online, a necessidade de ter uma
boa estrutura logística se tornou ainda maior.

Produção
Nesse sentido, a Arezzo&Co evitou, logo no início de sua história, um erro que poderia ter sido crucial. Nos anos 80, a empresa
decidiu verticalizar a produção, que na época era feita em Minas
Gerais.
Em bom português, isso significa que ela mesma seria responsável pela fábrica, pela produção dos calçados e pela venda direta aos consumidores.
À primeira vista isso pode parecer uma boa ideia, já que em vez
de dividir o lucro com o fabricante, a Arezzo passaria a ficar com
o bolo todo para ela. No entanto, quem acompanha o setor sabe
dos problemas da verticalização.
Enquanto o objetivo da fábrica é sempre produzir o máximo possível, o do varejista nem sempre é o mesmo. Muitas vezes, há um
excesso de estoque por conta de uma coleção que não foi bem
aceita ou um inverno que não foi tão frio.
Obviamente, a varejista vai querer queimar esse estoque antes
de empurrar uma nova coleção para a loja.
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Com a produção terceirizada, é relativamente fácil negociar a
postergação da produção enquanto isso ocorre, já que o dono
da fábrica costuma possuir vários outros clientes, que podem
suprir essa demanda momentaneamente.
De outro lado, quando a fábrica e o varejista são partes da mesma empresa, fica difícil fazer o mesmo e a fábrica acaba com capacidade ociosa, produzindo menos do que poderia.
Como as fábricas normalmente possuem um custo fixo elevado
(aluguel, trabalhadores, luz e manutenção), rodar abaixo da capacidade máxima significa ter um custo por produto maior,
já que o custo fixo é menos diluído.
Esse foi um erro que a Hering, por exemplo, cometeu e vem pagando um preço caro, principalmente durante a crise de 2015,
quando o volume de vendas caiu.
A boa notícia é que logo na década seguinte, nos anos 90, a Arezzo mudou de ideia e terceirizou sua produção para o Vale dos
Sinos, no Rio Grande do Sul, um dos maiores polos calçadistas
(onde hoje fica a sede da empresa) e que permanece sendo
responsável por mais de 90% da fabricação dos calçados
dela (além de ficar do lado da sua sede, em Campo Bom).
Lá, ela pode escolher fabricantes especializados em determinado produto, o que além de baratear a fabricação também garante um nível de qualidade maior.
Essa terceirização, também conhecida como “outsourcing”, é
ainda mais importante no caso da Arezzo&Co, já que o ciclo de
coleções dela demanda uma grande produção nos meses de setembro e outubro, mas quase nenhuma nos meses de dezembro
e janeiro, o que deixaria suas fábricas ociosas durante 2 meses
do ano.
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Mesmo assim, ela ainda mantém uma fábrica no local, com
capacidade de produzir até 1,1 milhão de pares por ano, que é
usada na produção de amostras¹³ e também outras que são
usadas em parte da produção da marca Schutz e toda a produção das marcas Alexandre Birman, Alme e Fiever, que tem uma
escala menor (já a Arezzo e Anacapri são totalmente terceirizadas).
Além disso, ela também fornece parte da matéria-prima (couro,
por exemplo) aos ateliers independentes — um jeito chique de
se referir às fábricas terceirizadas — o que permite um poder de
barganha maior na hora de negociar a compra desses insumos
e também garantir a qualidade deles.
Por conta dessas peculiaridades, muitas vezes você vai ouvir
falar que a empresa possui um modelo “asset-light”. Em bom
português, significa que ela não tem muitos ativos.
Isso faz sentido, já que ela não possui muitas fábricas (a maior
parte da produção é terceirizada) e a maioria das lojas pertence aos franqueados (poucas lojas próprias).

¹³ Todos os modelos de sapatos e bolsas são enviados para aprovação pela equipe e pelos franqueados antes de serem produzidos, por isso a necessidade de fabricar amostras dos modelos.
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A vantagem desse modelo é que ela pode expandir sua área de
vendas rapidamente e com baixo investimento. A demanda aumentou? Basta contratar um novo produtor. Apareceu uma nova
oportunidade em determinada cidade? Basta selecionar um
franqueado ou uma multimarcas. Uma vez bem administrado —
o que não é nem um pouco simples —, esse modelo é a chave
para um alto retorno (ROE e ROIC) e rápido crescimento.

Distribuição
Entregar praticamente uma coleção por mês ao mesmo tempo
em todas as lojas do Brasil não é tarefa fácil. Além disso, a Arezzo&Co, que tem como sua principal habilidade a capacidade
de criar uma identidade única para suas marcas, também muda
completamente o ambiente das lojas, o uniforme das vendedoras e até as embalagens.
Para conseguir dar conta de tudo isso, ela precisa que toda sua
cadeia logística funcione como um relógio suíço.
Por isso, em 2016, a empresa construiu um novo Centro de Distribuição de 7400m² em Cariacica (ES). Localizado na BR 101,
o CD é cortado por uma ferrovia e fica a 14km de três portos e
um aeroporto.
A escolha do Estado é comum entre as varejistas: além de ser colado nos principais centro consumidores (raio de 1 mil km de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), o Espírito Santo ainda concede isenção do ICMS através do programa COMPETE-ES .

😏

40

$ARZZ3

Logística

Edufinance
Mais recentemente, em 2019, ela construiu um novo centro em
frente ao já existente, que ficará dedicado exclusivamente ao
e-commerce.
Basicamente, os produtos saem das fábricas no Vale dos Sinos
e partem de caminhão¹⁴ para o CD de Cariacica, onde são distribuídos para as demais lojas e multimarcas da empresa. A única
situação em que o produto não passa por esse centro de distribuição é quando ele vai pra fora do Brasil.
Nesse caso, se o destino for alguma das lojas da própria
Arezzo&Co nos EUA, os produtos seguem de avião direto da fábrica . Em qualquer outra situação de exportação, os
produtos normalmente seguem para o país de destino por navio.

🛫

Além desse CD, ela possui um ainda maior, de 8400m², na cidade
de Campo Bom, onde fica a sua sede e também o parque fabril.
Esse CD é responsável por distribuir os produtos principalmente
para o Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil.
Há também um centro de distribuição de menor porte em São
Paulo, que funciona como o “pulmão” das lojas próprias das marcas Arezzo, Schutz e Anacapri na região.
Todo esse investimento permitiu que o “lead-time”, como é chamado o tempo que leva para produzir e levar um tênis ou bolsa
para a loja, fosse de apenas 4 ou 5 semanas.

¹⁴ Apesar de parecer óbvio que os produtos vão da fábrica para o centro de distribuição por transporte rodoviário, é importante deixar isso claro, pois em momentos como o da greve dos caminhoneiros você precisa saber se e como a empresa vai ser impactada.
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Marketing
Criar marcas do zero e torná-las populares virou marca registrada da família Birman. Em menos de 5 anos, a empresa consegue
conceber, tirar a ideia do papel e pôr em pleno funcionamento
um sistema de franquias com mais de 50 lojas.
O segredo está não só na experiência dela, mas também no alto
investimento em marketing e na maestria com a qual ela elabora
campanhas publicitárias.
Com uma articulação gigantesca, a companhia já conseguiu proezas como orquestrar uma ação publicitária com o seriado norte-americano Gossip Girl. Durante o seu auge, uma das personagens diz: “os modelos Alexandre Birman são sagrados”.
O modelo que aparece no episódio, claro, esgotou em alguns
dias na loja de Nova York, além de levar o nome do CEO e designer para os ouvidos de milhões de consumidoras. Quando as
pessoas mal tinham largado o BlackBerry, a Schutz já usava o
WhatsApp para enviar lançamentos e promoções para as clientes.
Ela também foi uma das primeiras marcas a atingir 1 milhão de
seguidores no Instagram (hoje já são mais de 4,4 milhões!) e
a primeira a fazer parceria com blogueiras, algo que agora é padrão no mundo da moda.
Normalmente, os produtos usados nas campanhas da marca
chegam a ter venda 2x superior aos demais.

43

Fast Fashion

$ARZZ3
Edufinance

Fast Fashion
Lembra daquele tempo em que marcas como Polo Ralph Lauren,
Lacoste e Abercrombie & Fitch estampavam suas logos gigantescas nas roupas da parcela mais rica dos brasileiros?
As peças não tinham muita diferença entre si e era difícil dizer
qual vinha de uma coleção de inverno e qual vinha de uma coleção de verão, mas o que realmente importava pra muita gente
era ostentar a logo da marca.
Essa estratégia de criar modelos “atemporais”, lançando poucas
coleções durante o ano e sem muita diferença entre as peças de
roupa e calçados ficou conhecida como “slow-fashion” .

🐢

Esse modelo dominou boa parte do mundo da moda até os anos
1990~2000, quando duas grandes varejistas começaram a ganhar corpo numa velocidade sem precedentes: a sueca H&M e
a espanhola Zara.
O segredo delas era simples: produziam roupas mais baratas,
usando tecidos sintéticos, e focavam em otimizar ao máximo a
linha de produção para garantir que os produtos pudessem ser
criados e levados ao consumidor no menor tempo possível. Isso
tudo permitiu que elas passassem a oferecer até uma coleção
diferente por mês, em vez das clássicas 4 coleções por ano (primavera, verão, outono, inverno).
Além de oferecer uma variedade maior de produtos, essa estratégia ainda cria a sensação de exclusividade e o senso de urgência, já que aquela peça de roupa que você tanto gostou pode
não estar mais sendo vendida amanhã.
Esse novo modelo, focado em produzir roupas baratas, lançando várias coleções ao longo do ano, criando novas tendências
quase semanalmente, ficou conhecido como “fast-fashion” .
Graças a ele, hoje a Zara é a maior varejista de moda do mundo
e a H&M ocupa o 3º lugar no ranking.

⚡

Pra você ter uma ideia, a Arezzo&Co cria de 7 a 12 coleções
de sapatos todo ano, sendo que a marca Arezzo chega a lançar
20 coleções diferentes em um único ano.
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Expansão
Para 2020, a companhia tem a meta de abrir de 75 a 80 lojas.
A Arezzo&Co cumpriu sua meta de abertura em todos os anos
desde que abriu capital, com exceção de 2015, quando botou o
pé no freio diante da crise econômica que surgiu. Por isso, parece seguro usar esse número nos nossos cálculos.
Não devemos descartar, também, a possibilidade da Arezzo fazer aquisições.
Em 2011, ela tentou comprar a marca de bolsas e calçados Santa Lolla. Mais tarde, em 2014, rolava o rumor no mercado sobre
uma possível aquisição da Mr.Cat ou da Via Uno¹⁵.
No ano seguinte, foi a vez da Havaianas entrar em cena. Enrolada na Lava Jato, a empreiteira Camargo Corrêa, que na época controlava a Alpargatas (fabricante das Havaianas), anunciou
que estava disposta a vender a empresa.
De acordo com alguns bancos¹⁶, Anderson Birman chegou a ter
reuniões com a Alpargatas, mas as conversas nunca foram pra
frente. Um dos motivos é que na época a Alpargatas valia quase
o dobro da Arezzo, o que acabaria diluindo o controle da família
Birman.

¹⁵ bit.ly/2UQz09M
¹⁶ bit.ly/2XmOPqq
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O faro para novas aquisições foi aguçado por conta da fragilidade financeira que algumas empresas entraram após o governo
brasileiro impor, em 2010, uma tarifa antidumping, sobretaxando
os calçados chineses em US$13,85 o par.
Como mais de 80% da produção da Arezzo vem de Campo Bom,
no Rio Grande do Sul, ela passou ilesa pela decisão política.
Adquirindo uma dessas marcas, a Arezzo poderia criar várias sinergias, como a expansão por meio de franquias, um aumento na
eficiência da cadeia de fornecedores e fortalecimento da marca
pelo marketing (área que os Birman dominam como ninguém).
Aqui, um detalhe. Quando escrevemos o parágrafo acima, a Arezzo ainda não havia licenciado a Vans. Agora, com esse licenciamento, o que dissemos fica ainda mais claro.
Ela pode e deve comprar marcas (ou licenciá-las) para investir no
que sabe fazer de melhor: franquear, cuidar do fornecimento
e turbinar o marketing. Os Birman já estão dando os primeiros
passos nesse caminho.
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Abacaxis
Efeito Blockbuster
Há algum tempo a gente postou um vídeo polêmico no nosso Instagram. Ele mostra os 34 anos que separam a ascensão e queda da Blockbuster. O vídeo, na sua simplicidade, retrata a trágica
história da locadora, que em 34 anos saiu de zero para mais de
5.700 lojas: e então faliu.
Hoje, uma única Blockbuster “highlander” opera sozinha, isolada
no interior dos EUA.
O crédito pela derrocada da locadora normalmente é dado ao
inimigo mais óbvio: o Netflix.
A realidade, no entanto, raramente é óbvia. Em meio aos erros
e egos elevados dos executivos, uma coisa chamou bastante a
nossa atenção. Mesmo que a companhia fosse gerida por Marco
Aurélio¹⁷, ainda seria muito difícil que ela conseguisse competir
com seu arquirrival do streaming.
O motivo é simples. Havia uma horda de franqueados que pensavam em uma única coisa: quanto dinheiro eles iam ganhar no
final do mês. Esse pensamento de curto prazo impedia que a
Blockbuster adotasse medidas estratégicas, como ter prejuízo
por alguns anos para “roubar” os clientes da Netflix.
Na cabeça dos humildes lojistas, o streaming era simplesmente
um inimigo. Quanto mais gente fosse pra Internet, menos gente
alugaria os DVDs e VHS deles.
Mudando algumas palavras nessa história, poderíamos narrar
como uma varejista brasileira, com quase 750 lojas, veio a falir
porque não conseguiu conciliar a inevitável tendência de vender
online com os interesses das suas centenas de franqueados.
¹⁷ Marco Aurélio foi um imperador e filósofo romano. Ele é um dos maiores expoentes do “Estoicismo”, que entre muitas coisas, prega a redução do ego.
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Felizmente, tudo leva crer que essa história vai se passar em um
universo paralelo. A Arezzo&Co, sabiamente, tem adotado uma
série de estratégias que fazem com que o e-commerce não só
não concorra com os franqueados, mas também aumente o faturamento deles.
Vendas online são entregues pelos lojistas, que levam uma parcela do dinheiro pra casa. Faltou algo no estoque da loja virtual?
Os franqueados recebem uma mensagem e podem vender diretamente para as clientes.

Isenção do ICMS
Lá na parte de logística, quando falamos sobre distribuição, você
viu que a Arezzo&Co passou a se beneficiar em 2016 de uma
isenção de ICMS por ter aberto um Centro de Distribuição no
Espírito Santo.
O programa (COMPETE-ES) permite que atacadistas¹⁸ paguem
apenas 1% de ICMS ao levar a mercadoria para outro Estado.
Pra você ter uma ideia, essa alíquota poderia chegar a 12% caso
a empresa não tivesse esse benefício. Na época, foi estimado
que a isenção chegaria a R$12 milhões ao ano (enquanto isso, o
investimento no CD ficou entre R$4 e 5 milhões). De acordo com
contas do BTG, esse benefício pode ter sido responsável por um
aumento de 0,9 p.p na Margem Bruta da empresa.
A questão é que o desconto tem duração até dezembro de
2022 e, por mais que seja provável, é impossível ter certeza que
ele será renovado. A boa notícia é que diferente dos outros estados, o Espírito Santo está com as contas em dia, então não haverá a mesma pressão por corte em subsídios que vem acontecendo em outras partes do Brasil.
De qualquer forma, é algo para ficar de olho e é extremamente
importante não levar em conta esse abatimento na perpetuidade, quando estivermos montando o Valuation da empresa.

¹⁸ Basicamente, quem tem um centro de distribuição no Estado do Espírito Santo.
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Super Birman
Em muitas companhias nós criticamos os diretores por não terem uma boa conduta ética ou por não entregarem o resultado
esperado. Nesse caso é o contrário: criticamos o Alexandre Birman por ele ser… muito bom. Apesar de parecer contraditório, a
crítica tem sentido.
Além de CEO da empresa, ele também é Vice-Presidente de Operações, ocupa uma cadeira no Conselho Administrativo, é acionista controlador com 18% das ações, designer premiado (pra
ser mais preciso, 1/3 dos prêmios da empresa são na verdade
direcionados a ele), tem uma marca que leva seu nome e ainda
fundou a Schutz.
No próprio FRE da companhia você encontra bizarrices como “...
fundador de quatro marcas do portfólio da Arezzo&Co — Schutz,
Alexandre Birman, Fiever e Owme”, se referindo a ele. Então quer
dizer que as marcas não foram fundadas por todo o time da Arezzo&Co (tirando a Schutz, claro), mas sim pelo omnipresente
CEO?
Enfim, hoje Arezzo e Alexandre Birman são praticamente uma
mesma entidade. É difícil imaginar o futuro da empresa sem o
garoto prodígio (que já não é mais garoto há algum tempo).
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O problema é que quando analisamos uma empresa e, mais especialmente, quando fazemos o Valuation dela, somos obrigados
a imaginar que ela vá durar para sempre, o que no Discounted
Cash Flow¹⁹ é chamado de perpetuidade.
Daí, surge o dilema: como incluir o Alexandre Birman, mortal como
todos nós, na perpetuidade de uma empresa que teoricamente
deve durar pra sempre?
Certamente nós não somos os únicos a ter pensado nisso. Ocupando o cargo de Vice-Presidente no Conselho de Administração está José Ernesto Beni Bolonha, professor da Fundação Dom
Cabral e especialista em sucessão de empresas familiares.
Ele possui um contrato de prestação de consultoria com a Arezzo, através da sua empresa Ethos Desenvolvimento (no valor de
quase R$700 mil ao ano) e vem acompanhando a preparação do
Alexandre há alguns anos. A pergunta que fica é: será que isso
vai ser suficiente para alcançar a difícil missão de tornar o atual
CEO e controlador uma figura desnecessária?

¹⁹ Se você não sabe o que é isso, essa é uma boa hora pra conhecer nosso curso (clique aqui).
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Gatilhos
Vans
Hoje, 60% dos produtos da Vans são importados, principalmente da Ásia. No entanto, a intenção, segundo o próprio Alexandre Birman, é trazer a maior parte da produção de calçados
para o Brasil (vestuário vai continuar sendo terceirizado ou importado), o que deve acelerar a reposição de itens no estoque (já
que é mais rápido produzir aqui do que trazer da China), diminuindo a ruptura²⁰ e aumentando ainda mais a rentabilidade da
operação.
Mesmo sendo muito conhecida, principalmente entre o público de 16 a 24 anos,
a Vans possui um número ínfimo de lojas (e o e-commerce nunca foi lá muito
bom).
Só pra você ter uma ideia, tirando
os outlets, a Vans consegue ter
menos lojas que a Alme, que
foi criada há 2 anos e mal
saiu da fase de testes.
Não é preciso nem mencionar o leque minúsculo de opções de
tênis que são oferecidos nas terras tupiniquins para entender o
potencial de expansão nas vendas, agora que uma equipe com
profundo conhecimento sobre Brasil e domínio completo do sistema de franquias vai assumir as rédeas da situação.

²⁰ Ruptura é o termo usado por varejistas quando o cliente quer comprar um produto e não consegue porque não há mais nenhuma unidade dele no estoque.
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A Arezzo deixou claro que vai iniciar um movimento de forte expansão na marca, abrindo um grande número de lojas nos próximos anos, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que até então tinham sido deixadas de lado.
Fazendo uma conta simples e sabendo que uma franquia da
Vans fatura 60%²¹ de uma da Arezzo, conseguimos chegar
em um faturamento médio por loja de ~R$925 mil ao ano.
A companhia já demonstrou ser capaz de abrir algo entre 10 e
25 novas franquias por ano (nos últimos 12 meses ela abriu 26
franquias da Arezzo e 36 da Anacapri). Levando em conta uma
curva de maturação de 5 anos (começando com 50% e acabando em 100%, comum no varejo de moda), temos os seguintes
cenários:

Mesmo sendo uma conta simples, os cenários servem para dar
uma ideia do quanto essa nova operação pode impulsionar a
Receita Bruta do grupo, que deve fechar esse ano na casa dos
R$2 bi. Dependendo do cenário, a Vans pode levar, sozinha, a um
aumento de 7% da Receita Bruta da ARZZ3 em 2020.

²¹ Informação dada no Arezzo Investor Day de 2019
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Expansão Internacional
Com 12,5% do faturamento de 2019 tendo vindo do mercado
externo, a Arezzo&Co tem se esforçado ainda mais para ganhar
espaço no maior dos mercados consumidores em que opera: os
EUA (ela também vende em Portugal, China, Reino Unido e Emirados Árabes, mas nenhum deles contabiliza sozinho mais de
7% das vendas do mercado externo).

Um dos motivos por trás da decisão de entrar nos EUA é que,
por mais que a competição seja acirrada, ainda não há uma liderança clara no mercado de calçados (e existem US$53 bilhões
esperando para serem abocanhados por quem conseguir ocupar o cargo de líder em sapatos femininos).
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Eles entraram nesse mercado em 2012, com a flagship da Schutz
(hoje a Alexandre Birman também vende lá) e desde então, já integraram toda a cadeia logística com a operação brasileira.
Eles conseguem botar de pé uma loja do zero e iniciar a operação em menos de 60 dias. Um dos desafios da operação lá é,
por exemplo, a divisão mais clara de estações, o que torna necessário traduzir a marca Schutz, por exemplo, para o inverno e
outono, em vez de ser uma marca apenas de verão (já que aqui
no Brasil é verão o ano todo).
Lá, o mercado de calçados fashion está concentrado em lojas
de departamento, com mais de 50% na mão de 10 empresas. As
mais significativa são a Bloomingdales e a Nordstrom, que tem
mais de 120 lojas de "preço cheio" (sem descontos) e mais de
200 NordStrom Rack (lojas com desconto).
Zappos e Amazon também têm crescido, mas quando se fala de
marcas premium, elas não querem ter seus produtos expostos
nessas plataformas mais "ralé".
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Depois de cinco anos estudando o mercado americano, a Arezzo
reconheceu a necessidade de estar mais envolvida na cultura e
buscar expertise local. Por isso, em 2017, Birman contratou Alex
Michail, um executivo com mais de 20 anos de experiência em
empresas de moda como VF Corp (sim, a mesma que controla a
Vans) e Hunter Boots.
O executivo entrou apostando forte na venda pelo e-commerce.
A explicação é que nos EUA, 29% das vendas de sapatos acima
de US$100 — justamente o patamar da Schutz e Alexandre Birman — eram feitas online.
Ao todo mais de 25% dos calçados nos EUA são comprados online e esse número é esperado que suba para 50% em 2021. Os
clientes esperam entrega rápida e gratuita (Amazon acostumou
mal os consumidores americanos).
Tendo isso em mente, a Schutz passou a adotar o modelo de dropshipping (disponibilização dos produtos que estão no seu centro
de distribuição no e-commerce das lojas de departamento).
Nesse modelo, o cliente compra pelo site da Nordstrom, que já
envia a informação pro CD da Schutz, a qual por sua vez faz a
entrega pro cliente com a caixa da própria Nordstrom. O dropship já representa mais de 50% das vendas da Schutz para essa
loja de departamento.
A equipe da Arezzo vem manejando o risco de uma operação
como essa por meio do “proof of concept”²² dos 3 canais (wholesale, retail e e-commerce²³) antes de investir pesado em escala.

²²Proof of concept é um termo bonito para dizer que ela está testando ao máximo até encontrar um
modelo que realmente funcione.
²³Colocamos esses termos mais complicados de propósito, pois é comum ver a companhia usando eles. “Wholesale” se refere à venda nas multimarcas e e-commerce das multimarcas, enquanto
“retail” se refere às lojas próprias.
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Tarifa Antidumping da China
Que a China usa rotinas de trabalho muitas vezes desumanas
para garantir o baixo custo de produção não é segredo pra ninguém. Mesmo assim, na hora de decidir onde serão fabricados
os produtos, as empresas raramente se importam com as histórias de regimes de semi-escravidão e focam no que realmente
faz diferença no seu balanço: os custos de produção.
Como consequência óbvia, a China se tornou disparadamente o
maior exportador de calçados do mundo, com 66,7% do mercado global em 2017²⁴.
Frente a essa dominância, as fábricas locais, que não querem (ou
ao menos não podem) adotar uma rotina de trabalho tão questionável, recorreram ao único método que tinham a disposição
para evitar a falência: as mãos pesadas do governo.

²⁴World Shoe Review (WSR)
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Atendendo ao clamor da indústria nacional, o governo decidiu,
em 2009, (com aval da OMC²⁵) impor uma tarifa antidumping
de US$12,47 para cada par de calçado importado da China. A
mesma tarifa passou para US$10,22 em 2016 e tem vigência
até 2021. Essa taxa ainda é somada aos 30% que são cobrados pela importação de calçados em geral.
Obviamente os chineses tentaram contornar a taxação, enviando apenas as partes dos calçados para serem montadas aqui.
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) percebeu isso e a partir de 2012 passou a taxar também a importação de partes de
peças de calçados chineses em 182%.
O problema, no entanto, não foi completamente resolvido. Mais
uma vez, os chineses contornaram a situação, exportando os
calçados de países próximos, como Vietnã e Indonésia.
Pra você ter ideia, o desembarque de calçados do Vietnã
saltou 472% entre 2008 e 2014. Esse avanço levou a associação (Abicalçados) a preparar estudos para tentar aplicar antidumping contra o Vietnã, mas o processo não seguiu adiante.
A razão era clara: isso só faria com que o problema migrasse
para outro país asiático .

😒

Nos últimos dias, o fim do período de validade dessas tarifas sobre calçados (que acaba em 2021), passou a tirar o sono dos
empresários do setor.
Isso porque, de acordo com eles, é muito difícil que ela seja renovada. De acordo com estudo do IPEA²⁶, o setor têxtil nacional
teria perdas de 15,85%, o de calçados e couro 13,19% e o de
vestuário 8,47%.

²⁵Ao contrário do que muitos pensam, o governo não pode simplesmente taxar o produto de uma
outra nação. É necessário conduzir uma investigação antes, pautada pelas regras estabelecidas
nos acordos da OMC. Para mais informações:bit.ly/30nCZvP
²⁶bit.ly/2Rjtslo
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Novamente, ruim para uns, bom para outros. É difícil imaginar
que a Arezzo&Co vá passar a importar os sapatos da China, já
que seria complicado trazer os produtos de lá a tempo de
acompanhar a velocidade das coleções.
Contudo, com o aumento da ociosidade por conta da transferência de demanda para os países asiáticos, a Arezzo&Co terá
ainda mais poder de barganha para puxar os preços da produção para baixo.
Se a tarifa realmente não for renovada, é muito possível
que vejamos um aumento de até 1% na Margem Bruta da
empresa no ano que vem .

🚀

O único motivo para o fim da taxa não ser dado como certo é que,
historicamente, o lobby do setor têxtil e calçadista é incrivelmente forte no Brasil, chegando até mesmo a ter um representante
sentado no Planalto, quando José Alencar, fundador da Coteminas, foi eleito Vice-Presidente da República, durante o governo
Lula.
Alguns empresários já se uniram na “Frente Parlamentar Mista de
Defesa do Setor Coureiro-Calçadista”, que se reuniu com governantes e representantes da Abicalçados²⁷ no Ministério da Economia. O presidente da Frente é nada menos que um deputado
federal.

²⁷Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados)
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Na reunião, o presidente da Abicalçados, entregou um documento que mostra o potencial prejuízo da indústria calçadista caso
ocorra de fato uma abertura comercial, em virtude da redução da
tarifa de importação para países de fora do Mercosul (TEC).
“A Abicalçados não é contrária, de forma alguma, ao livre comércio. A questão é que, sem a redução do nosso custo de produção, estaríamos vulneráveis à concorrência de países asiáticos
que têm um custo muito reduzido.
Seria um desastre para a indústria nacional em geral, no especial
a de calçados, que tem sofrido com a concorrência de países
asiáticos mesmo com a imposição de tarifas de defesa comercial”, disse o presidente da Associação em uma entrevista.
Como o setor é a quinta indústria que mais emprega no Brasil,
com quase 300 mil trabalhadores, é de se esperar que o governo ouça os pedidos com boa vontade. Hoje o custo de produção
no Brasil é de cerca de US$4/hora, o dobro da China e o quádruplo da Índia.
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Valuation
Receita Bruta
Nesse modelo, vamos começar projetando a Receita Bruta de
cada marca no mercado interno separadamente, agrupando Fiever, Alme e Alexandre Birman, que são mais novas e/ou menos
expressivas, como se fossem uma única marca.
Para a Arezzo, projetamos uma queda de 15% esse ano por
causa do Covid-19 (pra você ter uma ideia, o 1T20 mostrou uma
queda de 18,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior,
mas isso deve ser amenizado pelos terceiro e quarto trimestres
do ano).
Após isso, estimamos um crescimento de 5% para os próximos 6 anos. Apesar do resultado de 2019 ter ficado na casa
dos 3,5%, essa estimativa ainda é conservadora perto do que foi
visto em 2016 (9%), 2017 (8,7%) e 2018 (8,8%). No último modelo, a gente usou uma projeção de 8,5%, com fé de que a retomada econômica justificaria esse número.
No entanto, quando menos se espera, surge um tal de Covid-19
e frustra qualquer chance de recuperação.
Já para a Schutz, no mercado interno optamos por manter os
resultados praticamente estagnados, crescendo apenas 2% até
2026, com uma redução de 5% em 2020.
No caso da Anacapri, que vem crescendo a 2 dígitos desde
2010, estimamos uma queda de 5% esse ano e um aumento
da Receita Bruta de 15% a partir de 2021.

Estimamos um crescimento de
5% para os próximos 6 anos
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Quanto às “Outras” (Fiever, Alexandre Birman e Alme), vamos
manter o crescimento na casa dos 20% até 2026.
Por último, usaremos o cenário de abertura de 15 lojas/ano para
a Vans que mencionamos na seção “Gatilhos” para projetar a
Receita Bruta da marca. É muito importante lembrar que não vamos considerar que o licenciamento da Vans irá durar pra
sempre. Tudo o que sabemos hoje é que o contrato vale até
2026 (por isso estamos projetando até essa data ).

😉

A partir daí, consideramos que a Vans não vai fazer mais parte
do portfólio da Arezzo&Co. Claro, isso pode ser uma premissa
conservadora. Como sempre dizemos: preferimos ser conservadores e nos surpreender do que ser otimistas e nos decepcionar.
Já deve ter ficado claro que um dos principais focos da Arezzo
(senão o principal) tem sido a operação no exterior, principalmente nos EUA.
Como consequência desse esforço — e também da crise que
atingiu o Brasil em 2015 e 2016 — a participação desse segmento na Receita Bruta aumentou praticamente todos os anos
desde 2012. No nosso modelo, supomos que ela vai continuar
crescendo 1,5 p.p ao ano até 2024, quando vai se estabilizar em 20% da Receita Bruta da marca.
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Receita Líquida
Com a abertura do centro de distribuição no Espírito Santo em
2016, que levou à redução do ICMS, a Receita Líquida passou
corresponder a cerca de 81,5% da Receita Bruta. Nós mantivemos esse percentual nas nossas projeções dos próximos 7
anos e reduzimos para 78% ao entrar na perpetuidade. Estamos fazendo isso por não acharmos sensato levar em conta um
subsídio fiscal (ainda mais estadual) na nossa projeção de longo
prazo.

Margem Bruta
O custo para produzir bolsas e sapatos na Arezzo&Co é basicamente dividido meio a meio entre mão de obra e matéria prima
. Dos 50% da matéria prima, metade disso é gasto na compra
de couro e a outra metade em materiais derivados do petróleo.

👞

👷
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Por conta disso, é normal esperar que a Margem Bruta sofra uma
contração caso haja uma grande desvalorização do real, um aumento repentino no preço do petróleo ou uma pressão salarial
em consequência do baixo nível de desemprego.
No entanto, a Arezzo trabalha com um sistema muito bem definido de preços. Quando o “orçamento” é feito pelos ateliers, ela
coloca em cima um “markup”²⁸ de 3,83x. Se ela achar que dá
pra vender por esse preço, o produto vai pras lojas. Caso contrário, é cortado.
Por isso, não há muito por que acreditar que a Margem Bruta cairá abaixo dos 46% nos próximos 7 anos (a média desde 2016,
quando a Arezzo conseguiu o benefício do ICMS, é de 45,6%).
Por isso, vamos levar como premissa uma Margem Bruta de 46%
até 2026 e de 45% na perpetuidade. Reduzimos ela pelo mesmo motivo anterior: não queremos levar em conta um subsídio
nas nossas projeções de longo prazo .

😉

²⁸Um nome bonito pro quanto ela vai cobrar pelo produto em relação ao custo dele.
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Margem EBIT
Fazendo o Valuation da Arezzo, você descobre uma curiosidade:
por ter um modelo “asset light”, os investimentos que a empresa
faz acabam entrando como despesas operacionais (o famoso
SG&A) e não como CAPEX.
Por isso, é comum ver as despesas, especialmente a comercial, disparando quando ela entra em alguma empreitada. Afinal,
o grosso dos investimentos que ela faz (tirando a abertura de
CD’s) é em Marketing.
No gráfico abaixo, dá pra ver como essa despesa cresce como
percentual da Receita Líquida desde 2010, enquanto as outras
se mantêm praticamente constantes. Entre outros motivos, está
a tentativa de abrir mercado nos EUA, o que tem custado caro e
dado poucos resultados (pelo menos até agora) para a empresa.
Recentemente, os executivos confirmaram que pretendem
investir em 2020 no mercado americano 10% do EBITDA
de 2019, o que deve dar algo em torno dos R$35 milhões, de
acordo com as nossas estimativas.
Será que esse investimento irá rio abaixo por causa do Coronavírus? Descobriremos isso nos próximos episódios.
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Claro, com as despesas aumentando de forma contínua, a única
coisa que poderia acontecer com a Margem EBIT ao longo desses anos é cair. Tudo leva a crer que esse ano ela vai se estabilizar,
mas de qualquer forma, é bom ter em mente que quanto maior
for o investimento da Arezzo, menor será essa margem.

Nas nossas projeções, vamos usar uma Margem EBIT de 13% até
2026. A partir da perpetuidade, esse número aumentará para
15%. Esses números levam em conta a maturação da operação
americana e consequente redução do nível despesas comerciais.

Alíquota Efetiva
No 4T17 a companhia conseguiu uma liminar que prevê a exclusão do recolhimento de IR e CSLL sobre o benefício fiscal relativo
ao ICMS que ela conseguiu quando abriu o CD no Espírito Santo.
Em outras palavras, ela vai pagar menos Imposto de Renda. Assim,
a Alíquota Efetiva caiu muito, saindo de 27% em 2016 para 16,5%
em 2017. Esse benefício fiscal do centro de distribuição é garantido até dezembro de 2022 e deve trazer algo em torno de 7 a
8% p.p de redução na Alíquota Efetiva durante esse período.
É improvável que esse desconto no imposto não seja renovado
e, por isso, vamos mantê-lo nas nossas projeções até 2026. Na
perpetuidade, passaremos a usar o valor cheio, de 34%.
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Growth, CAPEX e Δ Capital de Giro
Aqui, a nossa abordagem é bem simples. A Arezzo, por ter esse
modelo "Asset Light", não tem muita necessidade de investir no
próprio negócio.
Afinal, onde ela poderia colocar esse dinheiro? Fábricas? 90% da
produção é terceirizada. Lojas? 93% delas são franquias. O máximo que a Arezzo gasta com CAPEX é quando surge a necessidade de abrir um novo Centro de Distribuição — o que, convenhamos, não é algo que acontece todo dia. O que mais demanda
caixa mesmo é a variação do capital de giro.
Como a empresa está crescendo a todo vapor, faz sentido que
ela precise de mais dinheiro para tocar o dia dia. Olhando pra
trás, desde a abertura do Centro de Distribuição no Espírito Santo, a média da Taxa de Reinvestimento dela (Δ de Capital de Giro
+ CAPEX - Depreciação) foi de 18% do NOPAT.
Em bom português: pra cada R$100 de lucro operacional (já descontado os impostos) ela reinveste, em média, R$18. O resto, pra
felicidade dos acionistas e dos credores, vai direto pro bolso deles. Na ausência de qualquer previsão de abertura de um novo
CD, vamos usar essa média na nossa projeção.
Para a perpetuidade, vamos levar um número próximo do atual: 10%. Já em relação ao ROIC, escolhemos um valor bem mais
conservador que o do último ano: 50%.
Aguardaremos pacientemente todas as críticas quanto ao uso
de um ROIC de 50% na perpetuidade, é compreensível. Só lembramos que esse é o indicador distorcido pelo modelo Asset Light da empresa.
O valor ajustado daria algo próximo de 20%, um valor bem mais
aceitável para uma empresa que tem uma fortíssima barreira de
entrada: suas marcas. Com esses valores, chegamos a um Growth de 5%, o que significa um crescimento em termos reais (acima
da inflação) de apenas 1%. Conservador, não?
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WACC
Algumas dúvidas e questionamentos costumam surgir em relação ao WACC. Muitas pessoas criam a ilusão de que o correto é
escolher uma taxa arbitrária, equivalente ao retorno que ela gostaria de ter ao comprar uma ação.
À primeira vista, pode até parecer fazer sentido. No entanto, essa
modificação desconsidera completamente que o WACC é baseado não só no custo de capital do acionista (uma referência
do quanto você receberia ao comprar a ação), mas também no
custo de capital de terceiros (empréstimos de credores).
Com a queda da taxa de juros base da economia (Selic), o custo
de capital tem caído bastante. Apesar disso, algumas pessoas
ainda não se acostumaram e, por conta disso, acabam se “assustando” ao encontrar um valor baixo para o WACC.
No caso da Arezzo, por exemplo, esse valor chega abaixo dos
10%. Por si só, isso não significa muita coisa. Caso você decidisse elevar essa taxa, o valor encontrado para as ações seria menor, mas estaria embutindo um retorno médio anual maior. Caso
contrário, o valor seria maior e o retorno embutido, menor.
Enfim, não há para onde fugir: o retorno vai acabar entrando em
cena, seja pelo upside (valor encontrado maior que a cotação),
seja pelo custo de capital.
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DCF
Tendo em mãos todos esses dados, podemos finalmente chegar aos Fluxos de Caixa Livre nos anos que se seguem até 2026
e também na perpetuidade. O método que usamos foi o FCFF
(Free Cash Flow to the Firm) e, por isso, usamos como taxa de
desconto o WACC.
Considerando os dados acima, o valor justo encontrado para as
ações da Arezzo é de: R$51,77.
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Matriz de Sensibilidade
A função do Discounted Cash Flow não é cravar um valor para a
empresa, mas sim servir como um modelo que te permita entender como esse valor se comporta de acordo com a mudança das
variáveis levadas em conta no modelo, como o WACC, growth e
margens.
Uma das formas de visualizar essa variação é pela matriz de sensibilidade, como esta aqui, que mostra o comportamento do valor justo em relação a vários níveis de WACC.

TIR
Uma alternativa ao “valor justo” é descobrir a Taxa Interna de
Retorno (TIR), que basicamente te diz o quanto você ganharia ao
ano comprando aquela ação pelo preço que aparece na tela (a
cotação atual que aparece lá no HomeBroker).
No caso da Arezzo, essa taxa é de 9,87%. Isso significa que, levando em conta as nossas premissas, as ações da ARZZ3 dariam um retorno médio de 9,87% ao ano.
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