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Análise Setorial
Antes de aprofundarmos na análise do setor, temos que ter um
entendimento maior sobre o business como um todo da companhia.
Dessa forma, basicamente a empresa se define como uma plataforma de
soluções com uma estratégia completa que integra não só os canais
físicos e digitais, os quais operam com um índice de referência no Brasil e
no Mundo, mas também os segmentos de produtos e serviços. Com essa
proposta, a Petz busca oferecer aos clientes a experiência de compra e
atendimento diferenciado em suas lojas físicas, e conveniência e agilidade
em seus canais digitais. Em razão disso, configuram-se como a maior rede
de centros veterinários do país, sob a marca Seres, a maior rede de
centros de estética do Brasil além de serem responsáveis pelo Adote
Petz, o maior programa nacional de adoção de cães e gatos.

Sob essa ótica, o Brasil configura-se entre os três maiores mercados do
mundo no que tange os produtos e serviços relacionados aos animais de
estimação. No ano de 2020, o país teve um faturamento do setor na casa
dos R$ 40,1 bilhões, o que representou um crescimento e 13,5%
comparado ao ano anterior. Grande parcela dessa evolução dos números
no mercado de pets deve-se ao fato do potencializador que foi a
pandemia do Covid-19 que assolou a sociedade global neste setor. Com o
isolamento social provocado pelo coronavírus, os indivíduos se
aproximaram mais dos seus animais, o que fomentou uma tendência de
humanização dos pets. Além disso, esse setor foi enquandrado como
serviço essencial, de modo que esses estabelecimentos puderam se
manter em funcionamento nas fases mais restritivas da pandemia. 

Outra perspectiva interessante do setor refere-se aos negócios que
buscam especialidades: banho e tosa especialistas em alguma raça,
alimentações mais gourmetizadas, com produtos veganos, por exemplo,
brinquedos mais específicos e serviço de veterinário ainda mais
profissionais e cuidadosos são alguns dos possíveis pontos que podem
alavancar cada vez mais esse mercado.

Entretanto, embora o setor tenha boas oportunidades de crescimento,
ainda restam grandes desafios para quem ainda não reformulou o seu
modelo de negócios no que tange o meio online. Ainda é evidente que o
meio virtual configura-se como “gaps” e gargalos que precisam serem
revistos pelas companhias e, assim, implantar melhorias no planejamento
estratégico das instituições. Isso deve-se ao fato de que com o menor
movimento em alguns momentos durante a pandemia, foi imprescindível
“digitalizar” o modelo de negócio, ou seja, quem criou uma loja virtual de
seu empreendimento teve melhores êxitos em comparação a seus pares
que não investiram no e-commerce. A internet na contemporaneidade é
um significativo potencializador da marca no cenário nacional.

LINK

Breve Histórico sobre a Companhia
Fundada no ano de 2002 com um modelo
de negócio voltado a oferta de produtos
para pets, como acessórios, ração, banho,
tosa e os mais diversos serviços de
veterinário e que teve somente no ano de
2013 o início da virada de chave na
companhia, a partir do momento em que
o fundo de private equity Wasburg Pincus
adquiriou participação majoritária na
empresa, sendo o principal responsável
pela melhoria funcional interna da
instituição.

Em 2015 a marca Petz foi lançada com
um novo modelo de empreendimento, no
qual teve fundamental importância para a
consolidação no mercado. Nos anos
subsequentes, a organização passou por
um momento de reformulação interna,
principalmente, no quesito de eficiência
operacional juntamente com a busca de
tornar a experiência dos steakholders a
melhor possível no que se refere a
agilidade e qualidade dos
serviços/produtos oferecidos.

Posto isso, a companhia realizou
significativos investimentos voltados a
parte do e-commerce em que instalou
um novo sistema de Business Intelligence,
no qual favoreceu a inserção da empresa
em 13 estados e Distrito Federal,
fomentando uma busca de share no setor
em diferentes nichos do país.



Diante dos pressupostos ditos anteriormente evidencia-se um setor que
apresenta alto grau de resiliência e recorrência nas compras, o que fomenta
uma maior previsibilidade com relação a geração das receitas das
companhias. Aliado a isso, a variedade de portfólio de investimento dessas
instituições é significativamente amplo com produtos relacionados a ração,
serviços clínicos, banho, tosa, brinquedos, acessórios entre outros. Ou seja,
é verificado uma enorme diversificação de alocação que essas companhias
possuem para aumentar a penetração no mercado nos diversos serviços e
produtos oferecidos.

Entre os principais riscos, destacamos como já mencionado acima a questão
do e-commerce em que torna-se primordial para potencializar a inserção da
marca em distintos segmentos e, também, o fator no que se refere a
logística do setor visto que os investimentos na distribuição e malha logística
torna-se imprescindível para acometer uma cobertura geográfica relevante
no cenário.

A importância da governança
corporativa nas empresas se mostra na
atração de investidores e no
desenvolvimento de fortes
relacionamentos com os clientes. É
uma estratégia de gestão eficiente para
todas as empresas em processo de
expansão ou que desejam normatizar
seus meios de produção.

A companhia conta com dois membros
independentes em seu conselho de
administração e três representantes do
fundos Warbug Pincus. 

Segue ao lado e abaixo uma esquema
com as principais referencias de cada
membro dos cargos mais importantes
dentro da empresa. 

 

     - Missão: 
Criar valor na interação com os
apaixonados por animais de
estimação, potencializando o bem da
relação entre o pet e sua família.
 

     - Visão:
Ser a maior e melhor rede de pet
shops da América Latina, estando
entre as 5 maiores operações
mundiais, até 2020
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mercado são de pequeno porte, basicamente são petshops de bairro. Dessa forma, podemos constatar que a
localização é um diferencial fundamental para abranger uma gama maior de clientes, visto que muitos veem na
comodidade de levarem seus animais a lojas mais próximas de suas residências algo mais usual e comum em
detrimento de adquirirem algum produto ou serviço em lugares mais afastados.

Sob esse ponto de vista, verifica-se que com essa capilaridade maior dos grandes players ao conseguirem inserir em
diversas localidades no cenário nacional, a partir da presença de lojas físicas em diversos estados e cidades do país
podemos constatar que o planejamento estratégico da Petz é justamente retirar market share dessas pequenas
empresas para ter uma penetração maior na quantidade de clientes atendidos.

Entendemos que esse setor é um tanto quanto pulverizado, ou seja, há
diversos players em atividade, tendo na Cobasi e PetLove seus principais
concorrentes. Contudo, grande parcela das companhias inseridas nesse 
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Análise Concorrencial e Competitiva

Uma das principais vantagens competitivas da
companhia refere-se a qualidade dos servições
prestados em que possui selo RA1000 com
alto nível de satisfação do site Reclame Aqui,
com um índice de NPS bem superior
comparada à média do setor e dos principais
concorrentes. 

Outro ponto que merece destaca refere-se ao
equilíbrio que a Petz possui no que tange as 

lojas físicas e online. A partir do ano de 2018, a Petz ultrapssou a Cobasi na quantidade de lojas físicas e assumiu a
liderança do setor no cenário nacional. Aliado a isso, com o início da pandemia e maior foco da Petz no meio digital o
número de acessos ao site da companhia superou os da Petlove, empresa que atua apenas no online para a
comerciliazação de produtos pets, mostrando a força de sua marca e a preferência junto aos consumidores que
buscaram formas de fazer compras sem sair de casa

A loja física tem se provado cada vez mais um
componente indispensável no ecossistema e
na estratégia Omnichannel integrada, além de
ser um diferencial competitivo relevante frente
a outros players do setor. Acreditamos que a
loja Petz ofereça uma experiência diferenciada
de compra para os tutores e seus pets, com
integração entre canais, na qual 100% das
unidades oferecem Pick-up e Ship from Store,
o que posiciona como a única plataforma do
segmento com presença nacional capaz de 

criar uma equação de valor única para os clientes: redução substancial do tempo de entrega e do custo de frete.

Nesse contexto, a aceleração das vendas nos canais digitais reflete um comportamento decorrente do cenário de
pandemia, mas, na nossa visão, isso também representa uma demanda por experiência e nível de serviço
diferenciados. Com base nisso, o canal Digital da Petz foi mais uma vez o grande destaque do trimestre, reflexo
principalmente da integração e escalabilidade da nossa plataforma Omnichannel, na qual todas as 138 lojas operam
como “mini-CDs”.  



Comentário Indicadores
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Os resultados da Petz começaram 2021
com um ritmo de crescimento acima das
expectativas, sendo as vendas do Digital
o principal destaque. Essa performance
demonstra novamente, além da
resiliência do setor Pet, a capacidade
contínua da Companhia em alavancar e
aproveitar as oportunidades, mesmo
diante de um cenário de incertezas.
Nesse sentido, continua-se investindo
para acelerar a captura de market share,
com um aumento relevante nas vendas
digitais, mesmo que isso represente
uma ligeira pressão na rentabilidade
nesse primeiro momento, dados os
níveis consistentes e saudáveis de
LTV/CAC. 
No 1T21, entregou-se um crescimento
expressivo de +53% a/a da Receita Bruta
Total, apesar de um ambiente ainda
desafiador em função da pandemia,
além de uma sólida base de
comparação.

O SSS (Same Store Sales) foi de +34% no período. O crescimento de receita reflete a forte performance de Produtos
(+55% a/a), com destaque para o substancial aumento do Digital, que cresceu mais de 3x a/a, somando R$155,5 milhões
no período (ou 29% da Receita Bruta Total), além de um forte crescimento dos serviços veterinários sob a marca “Seres”
(+52% a/a). Assim, o segmento de Serviços e Outros, depois de três trimestres seguidos com queda no faturamento na
comparação a/a, apresentou um crescimento de +18% a/a, mesmo com a queda nas vendas dos Centros de Estética -
por motivos já explicados anteriormente.

A margem bruta foi de 40,0% no 1T21, uma expansão (+0,5 p.p.) quando comparada ao mesmo período do ano anterior,
resultado de uma maior participação de produtos no mix de vendas, antecipação de compras com a indústria em função
do cenário inflacionário e de instabilidade na cadeia, que beneficia as margens, e maior participação de produtos
exclusivos sob a marca “Petz”. Esses fatores foram mais do que suficientes para compensar o aumento substancial da
participação das vendas no Digital e do impacto negativo da margem dos Centros de Estética. O EBITDA Ajustado
cresceu +36,3% a/a no 1T21, representando uma margem sobre receita bruta de 7,5% (vs. 8,4% no 1T20), reflexo
principalmente das maiores despesas com frete e maiores investimentos para aquisição de clientes, em função da maior
participação do Digital, e também de maiores despesas de armazenagem, resultado de uma cadeia de suprimentos mais
pressionada e pelo maior nível de absenteísmo ocasionado pela nova onda do COVID-19 no início de 2021.. Por fim,
verificamos que há um encurtamento das dívidas que a Petz detêm junto a seus credores, ou seja, houve um aumento
das dívidas de curto prazo em 2020, o que pode ser prejudicial a companhia em um futuro próximo.

Desse modo, primeiro trimestre de 2021 encerrrou com uma Dívida Líquida de R$37,5 milhões, reflexo de uma Dívida
Bruta de R$442,7 milhões e Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras de R$405,2 milhões, o que representa
um nível de endividamento de 0,2x em Dívida Líquida/EBITDA Ajustado (Últimos 12 meses), comparado ao 1,9x
observado no primeiro trimestre de 2020. Esse nível reflete uma alavancagem saúdavel.



Investimentos e Drivers sobre a perspectiva futura da Companhia 
Os Investimentos Totais somaram
R$46,2 milhões no 1T21, crescimento de
71,3% a/a. Em linha com a estratégia de
expansão, R$31,0 milhões foram
investidos na construção de novas lojas
e hospitais, uma evolução de 83,4% a/a,
impulsionada pelo maior ritmo de
abertura de lojas (5 aberturas no 1T21
vs. 2 no 1T20). Apesar do maior número
de inaugurações quando comparado ao
mesmo trimestre do ano passado, como
mencionado anteriormente, a
deterioração do cenário da pandemia de
COVID-19 afetou o calendário de obras, 

concentrando as aberturas de lojas, previstas para o ano, para o segundo semestre. No entanto, até o determinado
momento, o cronograma de inaugurações para o ano de 2021 continua em linha com o esperado.

Foi Investido cerca de R$10,2 milhões em Tecnologia e Digital no 1T21 (+62,3% a/a), com o objetivo de integrar cada vez
mais os canais e segmentos, melhorar a navegabilidade e experiência de compra dos clientes, especialmente nos
aplicativos, além de gerar ganhos de produtividade para a Companhia. Conforme mencionado anteriormente, melhorias
no canal digital são algumas das iniciativas que podem melhorar ainda mais nossas taxas de conversão, retenção,
frequência de compra e oportunidades de cross-selling entre segmentos e canais. Reformas, Manutenção e Outros,
totalizaram R$5,0 milhões no 1T21, uma evolução de 32,5% a/a, reflexo do aumento do nosso parque de lojas.

Para os próximos meses, a companhia continuará investindo no Digital e na integração entre canais, com foco na
navegabilidade e interação dos usuários com nossos produtos digitais, melhorando o nível de personalização das ofertas
para cada cliente e eficiência na conversão de novas vendas através do “Minhas Ofertas” - funcionalidade essa do App que
quase dobrou a participação de clientes com ofertas ativadas desde o final de 2020, além do acompanhamento da
performance dessas plataformas em termos de crescimento e engajamento. Essas melhorias são algumas das iniciativas
no nosso pipeline que aumentarão ainda mais nossas taxas de conversão, retenção, frequência de compra e
oportunidades de cross-selling entre segmentos e canais.


