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Nota importante

2

Informações contidas neste documento podem incluir considerações futuras e refletem a percepção atual e

perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria,

desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações, expectativas, capacidades,

planos e conjecturas contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, tais como

informações a respeito da declaração de pagamento de dividendos, a direção futura das operações, a

implementação de estratégias operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, e os

fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são

considerações futuras de significado previsto no “U.S. Private Securities Litigation Reform Act” de 1995 e

contemplam diversos riscos e incertezas. Não há garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As

declarações são baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condições econômicas e

mercadológicas, competitividade da indústria e fatores operacionais. Quaisquer mudanças em tais

expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas

correntes.

As informações financeiras consolidadas da Arezzo indústria e Comércio S/A – Arezzo&Co aqui

apresentadas estão de acordo com os critérios do padrão contábil internacional - IFRS, emitido pelo

International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informações financeiras auditadas. As

informações não financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria

por parte dos auditores independentes.



| Visão Geral da Companhia



.1 Plataforma de marcas de referência

A Arezzo&Co é uma companhia líder no setor de calçados, bolsas e acessórios
femininos através de sua plataforma de marcas de referência

1
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.2 Visão geral da Companhia

A Arezzo&Co é uma empresa referência no varejo brasileiro e possui um
posicionamento único que alinha crescimento com elevada geração de caixa

1

Notas:

(1) Refere-se ao mercado brasileiro de calçados femininos (Fonte: Euromonitor, o IBGE e estimativas da empresa). Estimado para 2014.
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Empresa líder no 

setor de calçados, 

bolsas e 

acessórios com 

presença em 

todos os estados 

do país

Acionistas 

controladores de 

referência no 

Setor

Desenvolvimento 

de coleções com 

eficiente supply

chain

Asset Light: alta 

eficiência 

operacional

Forte geração de 

caixa e alto 

crescimento

 91,0% da produção
outsourced

 ROIC de 21,1% em
2016

 2.233 funcionários

 CAGR da receita líquida 
de 10,5% (2011 - 2016)

 CAGR do lucro líquido 
de 4,0% (2011 - 2016)

 Crescente alavancagem 
operacional

 11.500 modelos criados
ao ano

 Lead time de 40 dias

 15 a 18 lançamentos por
ano

 Mais de 44 anos de
experiência no setor

 Amplo reconhecimento

 11,2 milhões de pares

 1.097 mil bolsas

 2.628 pontos de venda

 12% de market share (1)



.3 Histórico de empreendedorismo

e sucesso

Mudanças certas na hora certa marcaram o desenvolvimento da Companhia
1
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Conceito de 

fast fashion

IPO

(Fevereiro de 2011)

 Fundação em 1972

 Foco em produto e marca

 Modelo industrial 

verticalizado localizado em 

Minas Gerais

 1,5 milhões de pares por

ano e 2.000 funcionários

 Foco no varejo

 P&D e outsourcing da 

produção no Vale dos Sinos -

RS

 Expansão das franquias

 Marcas específicas para 

cada público alvo

 Expansão dos canais de 

distribuição

 Supply chain eficiente

Primeira loja

Primeiro 

modelo de 

sapato de 

sucesso 

nacional

+

Início da Schutz

Lançamento 

das marcas

Fusão

Centralização da 

operação comercial em 

São Paulo

Parceria Estratégica

(Novembro de 2007)

Empresa Referência do Setor    Fundação e Estruturação Era Industrial Era CorporativaEra Varejo

2011 - 2016Década de 70 Década de 80 Década de 90 1ª Década de 2000

Primeira fábrica de 

sapatos masculinos

Abertura da flagship

store na Oscar Freire

Consolidar a 

posição de líder 

de mercado



.4 Estrutura acionária¹

Notas:

1 - O capital social da Companhia é composto por 88,836,247 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

2 – Posição em Março de 2017.

3 - Inclui Stock Option Plan – Executivos Arezzo&Co 7

1
Pós-Oferta

52,0% 48,0%

Família Birman Outros

Administradores³

0,4%

Outros

38,3%

Aberdeen²

9,3%



Princípios de sucesso na Arezzo&Co
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1
. 5 Cultura e Gestão

01 Aquilo que não pode ser transparente não deve ser feito.

02 Seja verdadeiro sempre, para que em algum momento não seja falso com seu emprego. Seja 

autêntico sempre.

03 Negocie claramente suas metas e responsabilidades, e considere que o cumprimento é pré-requisito 

de sua continuidade.

04 Não descubra somente problemas. Culpar terceiros nunca resolve. Arrisque-se, proponha soluções. 

Se você não concorda, aja!

05 Formalize tudo, mesmo que informalmente.

06 Seja sempre flexível. Esteja disposto e preparado continuamente para mudanças.

07 As metas cumpridas são, no mínimo, a base para a próxima meta.

08 Unidos venceremos! Divergências constroem, conflitos destroem.

09 Humildade com posicionamento: matéria-prima do nosso sucesso.

10 Curta. Goste. Envolva-se. E seja sempre feliz! 2154



.6 Plataforma de marcas fortes

Plataforma de marcas fortes, destinadas a públicos específicos, permitindo
capturar crescimento em diferentes segmentos

1

Perfil das 

Marcas

Público 

Feminino 

Alvo

Volume de 
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% Receita 
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Notas:

1. Pontos de Venda (2016): P = Lojas Próprias; F = Franquias Nacionais; MM = Lojas Multimarcas (mercado doméstico); EX = Exportações.

2. % receita bruta (2016) não inclui as Outras Receitas (não produzida pelas 5 marcas).

3. (UDM = últimos doze meses  - 2016).

4. % receita bruta total (2016) não inclui as Outras Receitas (não produzida pelas 5 marcas). 9

% Rec. 

Bruta.2

Trendy

Novo

Fácil de usar

Eclético

16 - 60  anos 

1972

P F MM

R$ 189,00/par

EX

15

71% 13%15%

52

2%

R$ 819,8 milhões

52,8%

Fashion

Up to date

Ousada

Provocativa

18 - 40  anos 

1995

R$ 330,00/par

23 61

17% 32%32% 19%

R$ 553,6 milhões

35,7%

Pop

Sapatos flat

Acessível

Colorida

12 - 60  anos 

2008

R$ 110,00/par

4 80

45% 36%12%

19

7%

R$ 127,7 milhões

8,2%

Design

Exclusividade

Identidade

Sedução

20 - 45  anos 

2009

P MM

R$ 960,00/par

EX

3

3%21%

33

76%

R$ 43,4 milhões

2,8%

18

15 - 30  anos 

2015

R$ 248,00/par

R$ 8,0 milhões

0,5%

P MM EX

3

53%47%

0

0%

200

Casual

Jovem

Urbana

Moderna

1,0401,2081,106369 119

P F MM EX P F MM EX



.7 Múltiplos canais de distribuição

Plataforma flexível através de diferentes canais de distribuição com
estratégias diferenciadas, maximizando o retorno à Companhia

1

Notas:

1. Receita bruta de 2016.
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Composição da Receita Bruta (R$ milhões)1

50 lojas próprias   

sendo 12 Flagship 

stores

2.091 clientes 

multimarcas

em 1.200 cidades

515 franquias 

em mais de 160 

cidades

Distribuição 

abrangente

em todo Brasil

Composição da Receita por Canal

44,2% 19,5% 19,4% 7,0% 0,2% 9,8% 100%

686  

304  

301  
108  3  

152  1.554  

 Franquia  Multimarca  Lojas Próprias  Web commerce  Outros Mercado Externo Total



| Modelo de Negócios
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Modelo de negócio único no Brasil

2

Gestão

MARCAS DE REFERÊNCIA

Foco no cliente: buscamos antecipar o desejo 
de consumo da mulher brasileira

MulticanalSourcing e Logística
Comunicação e 

Marketing

ADMINISTRAÇÃO 

EXPERIENTE E 

COM 

INCENTIVOS 

BASEADOS EM 

RESULTADOS

ESTRATÉGIA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

NACIONAL

SUPPLY CHAIN 

ÁGIL E

EFICIENTE

SÓLIDO 

PROGRAMA DE 

COMUNICAÇÃO

E MARKETING

HABILIDADE

PARA INOVAR

P&D

1 2 3 4 5



.1 Habilidade para inovar

Produzimos de 15 a 18 coleções por ano
2
I. Pesquisa

Criação: 11.500 
modelos/ano

II. Desenvolvimento III. Sourcing IV. Entrega

A Arezzo&Co consegue atender aos diferentes anseios da mulher, entregando em média 5
modelos por dia, mantendo aceso o desejo de compra da consumidora

Disponibilização: 
63% modelos/ano

13

Lojas: 52% modelos/ano

Coleções Principais



CRM – vendas VIP

Eventos nas lojas– PA 

Parcerias com estilistas
14

A marca conta com uma estratégia de comunicação integrada e expressiva, desde a

criação das campanhas até o ponto de venda
Forte veiculação na mídia impressa

Constante presença em editoriais e eventos de modaComunicação digital

+ 2,2 mm de acessos ao site/mês (180 mil 

acessos mensais ao Blog da Schutz)

Tempo médio de navegação: 8 minutos

Veiculação na mídia eletrônica e televisiva

.2 Plano de comunicação e marketing

2

Mais de 6 milhões de fãs e seguidores:

Facebook, Instagram eTwitter (as 5 marcas)

Arezzo é líder em Interações *

Showroom em Los Angeles, próximo ao 

Red Carpet Season

Demi Moore Gisele Bündchen Blake Lively

* Fonte: Indexsocial/ Agência Espalhe, 2013



.2 Comunicação e marketing refletidos 

em todos os aspectos da loja

Lojas constantemente modificadas a fim de incorporar o conceito de cada
nova coleção e inspirar novos desejos de compra

2

Toda a comunicação visual das lojas é padronizada e atualizada simultaneamente em todo
o Brasil a cada nova coleção

Lojas “flagships”Vitrines e Visual Merchandising

15

Materiais nos Pontos de vendas



Fachada diferenciada

.2 Atmosfera das lojas: conceitos 

diferenciados para cada marca2
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Video Wall

Closet Essentials

Nichos e Iluminação

 Jaquetas e acessórios

 Campanhas e ações de 

marketing

 Destaque para o produto

 Produtos diferenciados

 Exposição de um ampla 

variedade de produtos

 Estoque na área de vendas: 

baixa necessidade de área 

de estoque

 Atmosfera de joalheria

 Experiência privativa de 

compra

 Foco em exclusividade, 

design e materiais altamente 

selecionados

Display de produtos ocupam todas as 
paredes

Combos

Disposição de cada tema em diferentes 
nichos

Acessórios

Iluminação sofisticada
Estocagem 

Iguatemi Faria Lima - SP

Prateleiras, Nichos e Estantes 
suspensas

Visual merchandising:

 Fachada forma o símbolo 

“ZZ” da marca.

 Aumento em 50% do 

número de modelos 

expostos.

 Produtos em destaque no 

centro da loja.

 Iluminação que realça o 

produto.

 A melhor distribuição dos 

móveis permite maior 

conforto às clientes.

Prateleiras suspensas

 Espaço experimental e 

criatvio 

 Interação com clientes

 Experiência colaborativa 

(escritório na loja)

Criativa e Experimental

Loja na Rua Oscar Freire



Marca
Metragem 

média (m2)

Receita Líquida 

/ m2 (R$ mil) 

Total 

Lojas 1

69 32 565

140 16 644

1.317  10  444

1.040  6  398 

59 11 327

515 Franquias + 

48 Lojas Próprias + 

2.117 clientes Multimarcas

= 2.680 pontos de venda no 

Brasil

369 franquias + 

15 lojas próprias(i) + 

1.106 clientes multimarcas

55 franquias + 

23 lojas próprias(ii) +

1.208 clientes multimarcas

.4 Grande capilaridade e escala da rede 

de lojas

Rede de lojas com alta capilaridade, alcançando mais de 160 cidades e com
posição de destaque dentre as companhias de varejo

2

Pontos de venda – área média: novas lojas aumentaram

o tamanho médio das lojas da rede

Metragem e venda média por loja exclusiva – 2016 Pontos de Venda (2016)

TOTAL

80 franquias + 

4 lojas próprias +

1.040 clientes multimarcas

3 lojas próprias +

18 clientes multimarcas

Fonte: IBGE, Relatórios das Companhias; números de lojas conforme últimos dados anuais disponibilizados
pelas Companhias

Notas:
1. Considera apenas as lojas monomarcas da Companhia.
2. Dados de 2013.
3. Apenas mercado interno
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GDP2 : 14%

A&C¹: 17%

GDP2 : 55%

A&C¹: 57%

GDP2 : 17%

A&C¹: 15%

GDP2: 9%

A&C¹: 9%

GDP2 : 5%

A&C¹: 5%

85
m²

80
m²

2011 

novas lojas
2012

novas lojas

55
m²

2013

novas lojas

52
m²

2014 

novas lojas

3

69
m²

2015

novas lojas

3 lojas próprias +

200 clientes multimarcas

66
m²

2016 

novas lojas



2
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O porte e a estrutura da Arezzo&Co proporciona flexibilidade para

terceirizar a produção de um grande número de SKU'S a partir de

várias fábricas em um curto espaço de tempo, a preços competitivos

Fábrica própria com capacidade de produção anual de 1,1 milhões

de pares e forte relacionamento com o cluster de produção do Vale

dos Sinos, principal região de outsourcing.

Modelo de abastecimento flexível Ganhos de escala

Compra em redeCertificação e auditoria de fornecedores

Certificação interna e auditoria asseguram qualidade e

pontualidade (ISO 9001 certificação em 2008)
Negociação de matéria-prima em conjunto com fornecedores locais

Novo Centro de Distribuição Outsourcing – 90% da produção é outsourced

.3 Processo de produção flexível...

Agilidade, flexibilidade e escalabilidade de produção garantem o crescimento
esperado pela Arezzo&Co

Recebimento: 100.000 peças/ dia

Armazenagem: 100.000 peças/ dia

Separação: 150.000 peças/ dia

Faturamento e etiquetagem: 200.000 peças/ dia

1
2

3
4

Consolidação e distribuição simultânea em escala

nacional

90%

10%

Arezzo&Co - Fábricas Próprias

Outras



 Concentrando lojas de maior produtividade em regiões principais, como SP e RJ,

melhorando a eficiência operacional e rentabilidade:

 Interação direta com o cliente desenvolve competências de varejo, as quais também

são refletidas nas lojas franqueadas

 Lojas flagship asseguram maior visibilidade e reforçam a imagem da marca

.4 ...alavancadas por lojas próprias...

Captura de valor na cadeia com desenvolvimento de know-how e visibilidade 
da marca
Lojas Flagship
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2
Maior visibilidade de marca aliada à eficiência operacional

R$ 1,3 M

R$ 6,3 M
L
o
ja

 

p
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iaVenda média anual 

por loja  

2016

Vendas totais e  # de lojas próprias (m²)

Arezzo – Iguatemi / SP

Schutz – Oscar Freire/ SP

Anacapri – Eldorado/ SP Arezzo – Oscar Freire/ SP

Schutz – Morumbi/ SP

2.120

3.782
4.585

5.401
6.009

5.146847

904

1.212

1.185
1.166

1.109

29

45

57 55 54
48
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7.500
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lojas Padrão Flagship # Lojas Próprias



Estrutura aplicada ao varejo a fim de alcançar melhores resultados de vendas e
margens, bem como integração e conexão do suporte da todas as lojas monomarca

2
.4 …baseado em uma estrutura voltada 

para o Varejo...
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Grande foco na performance de Franquias e Lojas Próprias

• Todo o time de vendas (4000+) participa através de transmissão via internet de 3 Convenções de vendas por ano,

alinhando o discurso de vendas e a grande motivação antes do inicio de cada coleção

• Amplo programa de serviços para auxiliar os franqueados em metas de vendas e rentabilidade

• Programas de treinamento recorrentes em produtos, tendências de moda, técnicas de vendas, gerenciamento de

loja, TI, entre outros

• Forte visual merchandising, trade marketing e investimentos em ambientação e treinamento



57%
24%

9%

9%

.4 …com eficiente gestão da rede de 

franquias…

Modelo permite rápida expansão com baixo investimento da Arezzo&Co e alto
retorno para os franqueados

2
Parceria de sucesso: “ganha-ganha” Concentração das Franquias por Operador

Contrato de 5 anos Payback médio de 48 meses 2

96% de satisfação dos franqueados 1

Selo de Excelência em Franchising nos últimos 8 anos (ABF)

Melhor Franquia do Brasil (2005 e 2012) e do setor por 7 
anos desde 2004

4 ou mais

franquias

1 franquia

2 franquias

3 franquias

(Quantidade de Operadores por Quantidade de Franquias Detidas)
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Notas:

1. 96% dos franqueados atuais indicaram que abririam uma franquia caso não

fossem franqueados

2. Vendas anuais de R$3,3 milhões + investimento médio inicial de R$900 mil +

capital de giro de R$600 mil

 Intenso treinamento de varejo

 Suporte constante: média de 6 lojas por consultora e 22 visitas 

por loja/ano

 Sólido relacionamento e suporte constante ao franqueado 

 Integração de sistemas de TI alcança 100% da rede

 Sendo lojas mono marca, as franquias reforçam o branding em 

cada cidade nas quais estão localizadas



305  304  

2.190  

2.117  

 1.800
 1.850
 1.900
 1.950
 2.000
 2.050
 2.100
 2.150
 2.200
 2.250

 200

 250

 300

 350

 400

 450

 500

2015 2016

Receita Bruta UDM

# de Lojas MM

Receita Bruta1 e número de Lojas Multimarcas 

(R$ milhão)

.4 ...e de lojas multimarcas

Lojas multimarcas ampliam a capilaridade da distribuição e visibilidade das 
marcas, resultando em forte presença no varejo

2
Aumento da distribuição e visibilidade

Lojas Multimarcas
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 Aumento da capilaridade da marca

 Presença em mais de 1.200 cidades

 Rápida expansão da marca com baixo investimento e risco

 Foco principal: share of wallet

 Lealdade do dono da loja

 Schutz Club – Programa de relacionamento que oferece

vantagens aos 50 principais clientes multimarcas: melhor

exposição de produtos, treinamento e prêmios para as

melhores equipes de vendas

 Importante canal de vendas para cidades menores

 Otimização do time de vendas: time interno e representantes de

venda comissionados

Nota:

1. Considera apenas o canal multimarca no mercado interno

(0,5%)

(3,3%)



.5 Administração experiente 

e profissional2
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 Plano de opção de ações para os principais executivos
 Programa de participação em resultados baseado em performance para todos os funcionários
 Unidades de negócios independentes para cada marca, mas diretorias compartilhadas suportando toda a Companhia (Industrial, 

Logística, Financeiro e RH)

Time qualificado de administradores

Schutz

Alexandre
Birman

Industrial

Cisso 
Klaus

CFO

Daniel 
Levy

TI

André 
Doro

Marco A. Coelho

Auditoria Interna

Arezzo

Alexandre Birman

Anacapri

Yumi 
Chibusa

Unidades de negócios independentes

Gente e 

Gestão

Marco A.
Vidal

Operação 

EUA

Fabiola 
Guimarães

Silvia 

Machado

Anos

na Arezzo

Anos de 

experiência

Daniel Levy

Diretor Financeiro e RI
028

Nome

Posição

André Doro

Diretor – Estratégia e TI

Cisso Klaus

Diretor – Industrial

Marco Antonio Coelho

Diretor – Auditoria Interna

Cassiano Lemos

Diretor – Planejamento de Coleções

1

14

34

3

28

47

45

19

Marco Aurélio Vidal

Diretor – Gente e Gestão
215

Fabiola Guimarães

Diretor – Operação EUA 17 9

Planning

Cassiano 

Lemos

Anos

na Arezzo

Anos de 

experiência
Nome

Posição

Alexandre Birman

Presidente

Silvia Machado

Arezzo

Yumi Chibusa

Anacapri

Milena Penteado

Alexandre Birman

22

9

22

20

818

20 2

Marianna Arnizaut

Fiever
217

Fiever

Mariana
Arnizaut

Alexandre 

Birman

Milena 
Penteado



.6 Governança Corporativa

2
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Comitês de Risco, Auditoria e Finanças

Comitês
Comitês de Estratégia Comitês de Pessoas

Members:

Alexandre Birman (CEO), Guilherme A.

Ferreira, Edward Ruiz, José M. Carvalho, e

Daniel Levy (CFO)

Members:

Alexandre Birman (CEO), Anderson Birman

(Chairman) , Fabio Hering e Carolina Faria

Members:

Alexandre Birman (CEO), Claudia Soares and Ligia

Martins

O novo Conselho será composto por 10 membros sendo 4 independentes e tem um
grande engajamento com o planejamento estratégico da Arezzo&Co

Nome                                                                  Experiência                              Nome          Experiência

Cargo                                                                                                                     Cargo

Conselho da administração

Anderson Birman
Presidente

Fundador da Arezzo e Presidente  do Conselho  de 

Administração, acumulou mais de 40 anos de experiência 

na indústria

Carolina Faria

Conselheira

Consultora de Marketing na True Brand & Business – Soul 

Brand Services no período entre 2010 e 2012. 

Anteriormente atuou como executiva na Ambev. 

Fabio Hering
Conselheiro independente

Diretor Presidente e membro do Conselho de 

Administração da Cia. Hering, onde atua há 28 anos.

Rodrigo C. Galindo
Conselheiro independente

Presidente da Kroton Educacional S/A, um dos maiores

grupos de educação do mundo, com mais de 500 mil

alunos no ensino superior .

Welerson Cavalieri 
Conselheiro

Sócio da INDG/FALCONI Consultores de Resultados, 

onde atua há mais de 19 anos. Anteriormente foi executivo 

de grandes empresas de mineração

Juliana Rozenbaum 
Conselheira

Acumulou 13 anos de experiência em Sell Side Equity

Research, com foco primordial em empresas do setor de 

Consumo e Varejo .

Claudia Soares 
Conselheiro independente

Foi Diretora Financeira e de R I na Via Varejo S.A. pelo e 

Vice-Presidente Executiva de Estratégia de Mercado na 

Companhia Brasileira de Distribuição – GPA.  

José Murilo Carvalho
Conselheiro

Presidente da Associação dos Advogados de Minas 

Gerais Conselheiro Federal da OAB

Guilherme A. Ferreira
Conselheiro independente

Presidente da Bahema Participações, membro do 

Conselho do Pão de Açúcar, Banco Signatura Lazard, 

Eternit, Tavex e Rio Bravo Investimentos

José Bolonha
Conselheiro

Fundador e presidente da “Ethos Desenvolvimento 

Humano e Organizacional”; Membro do Conselho do Cies 

(ONU, OMS)

Welerson Cavalieri (Coordenador) Juliana Rozenbaum (Coordenador) José Bolonha (Coordenador)


