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Figura 1: Contribuição por setor em Fevereiro/21 – em % 

 

Fonte: Atlas One - Atlas Intelligence 

 

 

 Como continuidade à sequência de 
comentários mensais a respeito dos IPOs em que 
fizemos parte, este mês descreveremos a tese de 
investimentos que subsidiou a nossa entrada em 
Petz (PETZ3) - oferta de R$ 3 bilhões, realizada em 
setembro do ano passado. 

A Petz é uma varejista multimarcas 
especializada no setor pet. A empresa foi fundada 
em 2002 por Sergio Zimerman, com o nome de Pet 
Center Marginal. A trajetória de Sergio é das mais 
ricas no universo de varejo. Nascido em uma casa em 
que seu pai transformara a sala de estar em loja de 
confecção no Brás, o executivo respira comércio 
desde criança. Empreendedor nato, Sergio já se 
aventurou a desenvolver um negócio de animação 
de festa infantil, a criar uma adega, que evoluiu para 
um mercado e novamente evoluiu para uma rede 
atacadista de alimentos e perfumaria. Esta chegou a 
ter mais de 600 funcionários, antes de entrar em 
dificuldades financeiras que culminaram em um 
processo de falência. Segundo ele, a vivência 
constituiu aprendizado maior que o seu MBA em 

gestão de varejo. No seu recomeço, Sergio inspirou-
se nas lojas da Cobasi – seu atual maior concorrente 
– para ingressar no setor pet. Após uma frustrada 
tentativa de tornar-se franqueado da rede, a Pet 
Center Marginal nascera ensaiando diferenciar-se 
através de um maior nível de serviço e atendimento, 
fugindo do modelo de autosserviço. Com o sucesso 
de sua primeira loja, Sergio deu início ao processo de 
abertura de novas unidades. Em 2013, a empresa 
recebeu aporte do fundo de private equity Warburg 
Pincus, iniciando uma fase de estruturação que 
resultou, dentre outros, na criação da marca Petz, no 
aprimoramento de ferramentas de controle de 
estoque, no processo de digitalização das operações, 
na criação de melhores indicadores de gestão e no 
amadurecimento de sua governança corporativa 
como um todo. 

A tese de investimento em Petz pode ser 
descrita a partir de três grandes esferas de análise:  a 
empresa (i) encontra-se em um mercado formidável; 
(ii) tem o modelo de negócio que consideramos o 
mais atraente e (iii) apresenta uma sólida capacidade 
de execução como varejista. Daqui em diante, 
aprofundaremos cada uma das esferas. 

O mercado pet brasileiro é estimado em 32 
bilhões de reais¹ e já é considerado o quarto maior 
mercado do planeta - e o segundo maior em número 
de animais. O setor cresceu a uma taxa anualizada de 
11% nos últimos cinco anos2,3 e estima-se uma 
aceleração para os próximos exercícios. Os vetores 
atuantes na materialização do crescimento estão 
condensados na chamada tese de humanização dos 
animais de estimação. Até o século XIX, os cães eram 
animais de trabalho. A Revolução Industrial e o 
consequente processo de urbanização das 
sociedades constituíram o plano de fundo para um 
cenário em que os cães foram gradualmente 
ganhando mais espaço dentro das famílias. Com as 
recentes mudanças estruturais, que envolvem a 
redução do número de filhos por casal e a 
postergação da idade de início de paternidade, 
abriu-se espaço no orçamento familiar para a 
inclusão de animais de estimação, ao mesmo passo 
em que foram surgindo hábitos e produtos para 
atender ao “novo filho”. À medida em que se facilita 

Performance Líquida Acumulada

Atlas One IBrX-100 Excesso

Fevereiro -1.97% -3.45% 1.48%

2021 -2.54% -6.38% 3.84%

Últimos 12 Meses 12.83% 6.92% 5.91%

Desde o Início (Anualizado) 14.79% 8.15% 6.64%
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o acesso a informações sobre cuidados com os 
animais e em que alimentos e serviços de maior 
qualidade surgem com o potencial de aumento de 
suas longevidades, o percentual do orçamento dos 
tutores com seus pets cresce consideravelmente.  
Em suma, a Petz está inserida em um mercado cujo 
crescimento é impulsionado tanto pela elevação da 
quantidade de novos entrantes (tutores que inserem 
um pet em suas famílias) quanto do gasto médio per 
capita.  

O nível de fragmentação existente salta aos 
olhos. Mais da metade deste mercado está nas mãos 
de pequenos pet shops e pequenas clínicas 
veterinárias. A Petz, que é líder, detém menos de 5% 
do mercado³. A tese de investimento passa quase 
que inevitavelmente por uma consolidação do 
mercado nas mãos de players que estão preparados 
para ofertar uma proposta de valor mais rica em um 
nicho de mercado efervescente. Por fim, é válido 
ressaltar ainda o caráter de resiliência do setor. A 
indústria pet americana, por exemplo, foi uma das 
poucas a passar praticamente ilesa pela crise 
financeira de 2008 e a crise vivenciada com a atual 
pandemia não trouxe, de forma alguma, sinais de 
desaceleração do consumo local no setor. 

Presente em um mercado extremamente 
atraente, a pergunta a ser respondida é: “Qual a 
melhor forma de ganhar participação no nicho pet”? 
Podemos dividir os modelos de negócios existentes 
em três grandes grupos: (i) Pure players online: 
Empresas existentes apenas no mundo digital, sejam 
marketplaces generalistas ou especializados. É o 
caso de Amazon, da empresa americana 
especializada Chewy e da concorrente local Petlove.  
No Brasil, cogita-se ainda a entrada massiva dos 
grandes players de e-commerce no setor (B2W, 
Mercado Livre, Magalu, etc.). Estas empresas 
apoiam-se na força de suas capacidades tecnológicas 
e no poder de escala de suas operações logísticas 
para oferecer entregas competitivas e fidelizar 
tutores que naturalmente possuem elevada 
frequência de compra (ii) Megalojas: O segundo 
modelo seria o de varejistas físicos com pontos 
comerciais de áreas consideráveis, que adentraram 
o mundo online e acessam seus consumidores por 

um ou outro canal. Petz e Cobasi estão neste grupo. 
Fora do Brasil, podemos citar as americanas PetCo e 
PetSmart e a britânica Pets At Home. (iii) Pequenas 
lojas: no terceiro e último grupo encontram-se as 
empresas que apostam em um modelo de lojas 
menores, privilegiando capilaridade física e 
conveniência para os seus clientes. No Brasil, o 
melhor exemplo está na rede de franquias Petland, 
que também possui exposição aos canais digitais. Os 
tradicionais pet shops também podem ser 
classificados neste grupo.  

Para respondermos à pergunta inicialmente 
feita, a primeira reflexão recai no âmbito de mundo 
físico versus mundo digital. Esta se faz presente em 
todas as verticais do varejo, não sendo específica do 
nicho em questão. Portanto, nos perguntamos “Em 
quais verticais a existência de loja física se faz mais 
importante?”. Ainda que seja cedo para termos uma 
resposta assertiva, nos parece natural que o mundo 
físico trará maior valor aos nichos em que a visita aos 
pontos comerciais seja claramente um diferencial de 
proposta ao consumidor, constituindo-se não 
apenas um meio para a atividade transacional de 
compra, mas uma experiência prazerosa. Portanto, 
quão maior a relação emocional dos consumidores 
com o universo no qual a varejista está inserida - seja 
moda, esporte, beleza, pet ou qualquer outro - maior 
será o valor da experiência física. A Petz autodefine 
seus consumidores como “apaixonados por pets” e 
isso nos diz muito sobre a proposta de valor que a 
empresa está preparada para oferecer. As suas lojas 
de 1.000m² acabam sendo destino de passeio de 
famílias que possuem uma forte relação com seus 
animais. 

Olhando para mercados desenvolvidos e nos 
quais a tese de humanização está mais avançada, 
notamos que os players do grupo (ii) obtiveram 
notável sucesso, atingindo participações de mercado 
que variam entre 30 e 40%³. Ao traçarmos um 
paralelo entre estas com Petz e Cobasi, existe ainda 
um fator potencializador favorável às nacionais: 
diferentemente das empresas estrangeiras, elas 
conseguem colocar suas lojas dentro dos grandes 
centros de densidade populacional, o que corrobora 
ainda mais para a robustez dos seus modelos de 
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negócio. Indo além, existem ainda três outros pontos 
importantes dentro desse contexto: 

(i) Novos entrantes e venda assistida: em 
pesquisa efetuada recentemente pela Companhia, 
constatou-se que do total de novos clientes da rede, 
20% dos mesmos haviam recém adotado ou 
comprado um animal de estimação. A proposta de 
megaloja, que permite que os ingressantes possam 
não somente ver as numerosas opções de produto, 
mas também serem assistidos por um vendedor em 
suas primeiras transações, nos parece diferenciada 
para atingir e fidelizar os ingressantes. 

(ii) Cross-selling: diferentemente de outros 
nichos do varejo, as empresas do setor possuem 
oportunidades de ofertar tudo o que está inserido no 
universo pet, desde o vasto leque de produtos 
(ração, brinquedos, limpeza, higiene, camas, 
medicamentos, etc.) ao rol completo de serviços 
(banho, tosa, hospedagem, day care, serviços de 
veterinária, etc). A presença no mundo físico amplia 
as possibilidades de cross-selling entre produtos e 
serviços, permitindo que os varejistas tenham mais 
facilidade em constituírem-se como “one-stop-shop” 
do setor.  

(iii) Omnicanalidade: O modelo de megaloja 
possibilita ainda o uso da loja como hub de 
distribuição - mini CDs -, reduzindo tempo de 
entrega e potencializando a oferta de 
omnicanalidade aos clientes, que possuem a escolha 
de onde comprar e onde receber seus pedidos. O 
cliente omnicanal é, no varejo como um todo, um 
usuário com frequência de compra e nível médio de 
consumo mais elevados. Na Petz não é diferente: 
clientes apenas de varejo físico tem frequência anual 
de compra de 6.6x ao ano e “heavy users” - que 
consomem produtos, serviços e fazem uso de 
omnicanalidade - atingem uma frequência anual de 
consumo de 23.4x. 

Dado o modelo de megalojas, é valido 
estudarmos o potencial de expansão geográfico 
existente, de forma a termos uma sensibilidade dos 
limites do modelo.   O Estado de São Paulo responde 
por 60% das lojas da rede. O processo de expansão 
da empresa até aqui deu-se de forma muito 

competitiva com o maior concorrente, tendo sido 
possível assistirmos a um claro processo de 
adensamento de lojas dentro da cidade de São 
Paulo. Em um raio de 2km traçado em volta de uma 
loja, percebemos uma forte sobreposição entre 
unidades (ver Figura 2 - esquerda). A partir de 2019, 
notamos que as empresas intensificaram seus 
processos de expansão para fora de São Paulo (ver 
Figura 2 – direita) 

Figura 2: Lojas Petz e Cobasi                                               

 
  

À esquerda, o adensamento de lojas existente dentro da cidade d São Paulo. À direita, lojas 
da Petz marcadas por cluster de ano de inauguração. 

Fonte: Atlas One - Data Science | Atlas Intelligence  

Ao elaborarmos um heat map por densidade 
populacional e tomarmos como premissa a 
densidade nas regiões já abastecidas por megalojas, 
notamos claramente a existência de diversas 
geografias com potencial para abertura de novos 
pontos (ver Figura 3). 

Figura 3: Heat Map por densidade populacional  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas One - Data Science | Atlas Intelligence  

 

Além de nos prover conforto quanto ao plano 
de expansão de 35 lojas por ano, a análise dos pontos 
comercias por geolocalização nos permite ainda 
tecer algumas constatações importantes sobre a 
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tese e reforçar a nossa convicção de que a empresa 
tem anos promissores a sua frente:  

(i) Membership e Fidelidade – O setor tem 
uma característica natural de elevada recorrência de 
consumo, dada a necessidade de recompra de ração, 
produtos de higiene, limpeza e medicamentos com 
frequência programada conhecida. Logo, os 
varejistas guiam seus esforços para a venda de 
planos de assinatura, em uma positiva equação de 
oferta de desconto em troca de fidelidade. Quase 
70% da receita da americana Chewy, por exemplo, já 
advém do seu programa de membership. Neste 
contexto, faz sentido que Petz e Cobasi tenham 
travado uma intensa batalha por espaços na cidade 
de São Paulo, em uma clara tentativa de fidelização 
de clientes com elevado nível médio de renda per 
capita, antes de lançarem-se a novas geografias. 

(ii) First Mover Advantage – Estando 
capitalizada, melhor preparada para a oferta de 
omnicanalidade e com planos de expansão mais 
agressivos, a chegada da Petz a novas geografias é 
uma clara oportunidade de rápida fidelização dos 
consumidores. 

(iii) Rentabilidade - A entrada em regiões de 
menor nível de renda poderia levantar dúvidas em 
torno da manutenção dos níveis de retorno sobre 
capital investido. No entanto, o menor nível de 
oferta existente em regiões que estão muito 
distantes do estágio de adensamento e de 
sobreposições dos raios de alcance das lojas, 
conforme visto em São Paulo, possibilita a 
manutenção dos níveis médios atuais de retorno. De 
fato, a menor oferta aliada ao crescimento acelerado 
do mercado vem permitindo que as aberturas de 
lojas surpreendam positivamente. Entre as dez 
melhores lojas da rede, cinco estão situadas fora do 
Estado de São Paulo.  A empresa vem questionando-
se o quanto a curva de maturação das lojas foi 
acelerada em regiões de menor oferta e o quanto o 
crescimento do mercado alterou o nível absoluto de 
faturamento de lojas em seu primeiro ano de 
existência. 

O que muitas vezes passa desapercebido na 
tese de Petz é o quanto a sua execução de varejo é 

bem sucedida. Conforme mencionado, a oferta de 
omnicanalidade é fundamental na composição e 
robustez do modelo de megaloja. A Companhia vem 
trabalhando na maturidade de seus sistemas desde 
2015, tendo atingido 100% de suas lojas com pick-
up-store e ship-from-store ainda antes do início da 
pandemia. Todos os estoques da rede estão 
integrados e todas as lojas oferecem prateleira 
infinita. No terceiro trimestre do ano passado, a 
empresa atingiu o incrível índice de penetração de 
omnicanalidade de 78.6% de sua venda digital. Não 
é à toa que a empresa parece ter saltado à frente do 
maior concorrente no canal digital durante a 
pandemia. A Figura 4 mostra a evolução da busca 
pelos termos “Petz” e “Cobasi” oferecida pelo 
Google Trends. 

Figura 4: Comparação de busca de termos “Petz e “Cobasi” – Google Trends  

 

Fonte: Atlas One - Atlas Intelligence 

A Petz consegue oferecer três tipos de 
entrega: retire na loja com incentivos financeiros -
desconto médio de 5% -, entrega econômica em 1 
dia útil e entrega expressa de 2 horas em todas as 
cidades onde ela está presente. A forte capacidade 
de execução a torna capaz de oferecer o melhor 
serviço ao menor custo de servir, gerando efeitos 
fortíssimos de penetração e fidelização de clientes.  

Além disso, a gestão de sortimento da 
companhia traz conforto aos investidores, 
apresentando um nível de ruptura de estoque de 
apenas 2%. Dentre os fatores que explicam a boa 
métrica podemos destacar (i) Eficiência de 
planejamento de sortimento, fazendo bom uso de 
dados na definição dos estoques; (ii) A disciplina de 
realização regular de inventários pelos vendedores; 
(iii) um modelo de gestão de planograma que faz uso 
do chamado “buraco na gôndola”. As rupturas de 
estoque ficam aparentes nas prateleiras e não são 
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as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o 

prejuízo dos Fundos.  

encobertas por outros produtos. O vazio permite 
que a empresa acelere a correção de todos os erros 
da cadeia de suprimento, sejam advindos dos 
fornecedores ou de seu planejamento. A partir da 
implementação do modelo, a empresa foi capaz de 
reduzir em cinco pontos percentuais a ruptura de 
estoque. É válido destacarmos também a estratégia 
de Private Label da empresa, que avança fortemente 
em explorar sua marca para aumentar o nível de 
sortimento em categorias que entende haver espaço 
- considerando preço e qualidade – e em usufruir de 
maior rentabilidade.  

 A escolha de pontos comerciais é 
cuidadosamente definida e a Petz nunca precisou 
fechar uma loja. Com sortimento adequado, 
demanda crescente e boa proposta de valor, as lojas 
trazem um retorno sobre o capital investido de 
impressionantes 45% quando maduras.  Como todo 
bom varejista multimarcas, a Petz empenha-se 
fortemente na geração de conteúdo, enriquecendo 
o processo de decisão de seus clientes. A Companhia 
tem mais de 1.500 textos para SEO4 e monitora 
diariamente temas relevantes buscados por 
consumidores. A empresa inicia um projeto com 
inclusão de QR Code em suas lojas, que permitirá aos 
consumidores acessar melhores informações e 
melhor diferenciar as opções de produtos. Neste 
sentido, a Petz consegue oferecer experiência de 
consumo muito distinta da de canais não 
especializados, estabelecendo uma relação muito 
saudável com a indústria e com seus fornecedores.  

Bem posicionada para usufruir de todas as 
possibilidades do universo pet, a empresa tem metas 
ambiciosas para configurar-se como plataforma e 
aumentar a quantidade de serviços oferecidos no 
ecossistema denominado Petz Solution. O objetivo é 
claramente ter tudo que pode existir relacionado ao 
mundo de animais, incluindo serviços de day care, 
dog walking, hospedagem, etc. Uma das melhores 
opcionalidades da tese está no segmento de saúde. 
Em 2020, a empresa iniciou um novo capítulo com a 
consolidação de sua marca Seres, voltada para 
hospitais e centros veterinários. A Seres já conta com 
mais de 115 unidades e aposta em uma marca forte 
e um serviço de qualidade para absorver fatia 

importante de participação no segmento. 
Oferecendo consultas clínicas e cirurgias de alta 
complexidade para um mercado de 88 milhões de 
cães e gatos, o próximo passo seria a verticalização 
dentro do segmento, com laboratórios e análises 
clinicas proprietárias.  

 Dados os diferenciais competitivos citados e 
as boas possibilidades de acesso e ganho de 
participação em âmbito nacional, é razoável 
imaginarmos que a empresa atingirá uma fatia 
importante de um mercado estimado em 50 bilhões 
de reais em 20245. Em nossas estimativas, a 
companhia tem um crescimento médio anual de 
lucro projetado em 38% pelos próximos cinco anos e 
uma taxa de retorno anual esperada ao acionista de 
16% ao ano, o que justifica nosso investimento. A 
empresa é merecedora dos 53% de valorização 
desde o seu IPO e estamos muito animados com a 
oportunidade de investimento.  

Agradecemos a confiança e continuamos à 
disposição. 

 
  


