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Arezzo&Co
Plataforma de Marcas de Referência
A Companhia possui um forte portfólio de marcas Top of Mind nos mercados em que atua
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Arezzo&Co
Histórico da Companhia
Mudanças certas na hora certa marcaram o desenvolvimento da Companhia

Fundação e Estruturação

Era Industrial

Era Varejo

Era Corporativa

Década de 70

Década de 80

Década de 90

1ª década de 2000

 Fundação em 1972

 Modelo industrial
verticalizado localizado
em Minas Gerais

 Foco no varejo

 Marcas específicas para
cada público alvo

 Foco em produto e
marca

Primeira fábrica de
sapatos masculinos

 1,5 milhões de pares por
ano e 2.000 funcionários

 P&D e outsourcing da
produção no Vale dos
Sinos - RS
 Expansão das franquias

Abertura da flagship
store na Oscar Freire

Empresa Referência do
Setor
2011-2015

 Expansão dos canais de
distribuição
 Supply chain eficiente

Consolidar a
posição de líder
de mercado

Lançamento
das marcas

+

Fusão

Primeira loja
Início da Schutz
Primeiro
modelo de
sapato de
sucesso
nacional

Centralização da
operação comercial
em São Paulo
Conceito de
fast fashion

Parceria Estratégica
(Novembro de 2007)

IPO
(Fevereiro de 2011)
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Arezzo&Co
Ciclos de Planejamento Estratégico
No histórico recente, para suportar o crescimento sustentável da Companhia, foram realizados diversos
ciclos de planejamento estratégico
2007 - 2009

 Integração Arezzo e Schutz
 Reforço da governança e solidez
financeira com entrada de um fundo
 Início da plataforma de marcas:
lançamentos Alexandre Birman e
Anacapri

2010 - 2012

 Inicio roll-out Schutz Lojas
Monomarca
 Produto: programa “continuáveis” e
coleção sellout driven (PREV)
 Estruturação da categoria de Bolsas
na marca Schutz

 Forte roll-out da Arezzo

 Ampliação metragem lojas Arezzo

 Reforço da categoria de Bolsas na
marca Arezzo

 Sistema integrado no PDV

 Foco da Schutz no mercado interno

 Início piloto Schutz USA

2013-2015

 Roll-out Anacapri
 Plataforma webcommerce – projeto
Omni
 Unificação canal multimarca
 Eficiência operacional: Novo ERP e
benchmarkings internos
 Produto: criação da área de planning
e evolução do foco no sell-out
 Fortalecimento do sourcing em outros
estados

Com base nas vantagens competitivas da Arezzo&Co, os ciclos tiveram foco na geração de valor a
partir do core, com ações estratégicas adequadas a cada estágio da Companhia.
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Arezzo&Co
Ciclos de Planejamento Estratégico
Planejamento Estratégico 2015:
Em 2015 foi realizado novo ciclo, com participação de toda liderança da Companhia e
envolvimento chave do Conselho e Comitê de Estratégia
ANÁLISES INTERNA
E EXTERNA, E ESTUDOS

 Reforçar posição competitiva:
sdadsasdadasd

MAPA E PLANO ESTRATÉGICO

 Novos caminhos de crescimento a partir
do core:



Calçados femininos classes A e B



Criação de novas marcas



Integração da cadeia



Ampliação de canais



Mix de produtos (foco no giro):
calçados e bolsas





Gestão de canais com foco em
lojas monomarca

Explorar novas categorias e
geografias:
 2ª fase de testes Schutz USA



Foco em eficiência operacional



Reforço Pipeline de gente
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AÇÕES 2015 SCHUTZ | JAN - JUN

12

AÇÕES 2015 SCHUTZ | JUL - DEZ

13

14

15

16

2015

JAN | JUN

Apresentação do Fall 2015 em
Paris

Evento Chandon Promenade no
shopping Cidade Jardim em São
Paulo

Lançamento da coleção
Cinderella em parceria com a
Disney

Participação em jantar
beneficente em São Paulo com
leilão no evento Brazil

Jantar de lançamento da
coleção Fall 15 no LaPerouse
em Paris

Celebridades internacionais
usaram a marca em renomados
eventos de gala
17

2015

JUL | DEZ

Jantar internacional com
formadores de opinião para
celebrar o modelo ícone da
marca: Clarita

Evento Vogue Flower Market no
Shopping Iguatemi, com modelos
usados no desfile e vitrine
especial

Presentation da coleção de Resort 16 em Paris com presença
de mídia nacional e internacional e socialites.

Almoço no shopping
Cidade Jardim de
lançamento da coleção
Resort 16 e abertura do
Vogue Fashion’s Night
Out

Evento com presença de blogueira
We
Wore
What
para
promover
vendas na loja Saks em Nova
18

2015
O ano foi repleto de celebridades internacionais usando a marca, que tem cada vez mais visibilidade global!

Patricia
Arquette

Candice
Swanepoel

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Lea Michele

Hilary Swank

Lilly James

Eva Longoria

Uma Thurman

Reese
Whiterspoon

Rainha Rania da
Jordânia

Beyoncé
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Arezzo&Co
Mensagens-chave
A Arezzo&Co continua evoluindo para garantir o aprimoramento do seu modelo de negócios e seu
crescimento sustentável

1

Implantação bem sucedida do projeto OMNI e projeto piloto CRM
• maior entendimento da consumidora final
• venda incremental potencializada com integração com canal monomarca
• experiência online adequada aos perfis das marcas

2

Reforço da vantagem competitiva da gestão multicanal com constantes evoluções
• aumento da proximidade com os canais
• monitoramento dos indicadores de performance das lojas
• visão unificada da cliente

3

P&D dinâmico
• contínua inovação em produto
• maior velocidade de reação às tendências de moda e à leitura de sell-out
• maior interação com a rede monomarca

4

Solidez financeira como vantagem competitiva
• gestão de despesas adequada aos diferentes níveis de crescimento
• suporte à implantação de diversas iniciativas de crescimento futuro
• Implantação bem sucedida do novo ERP permite identificação de ganhos na cadeia de valor

5

Marcas líderes e modelo de negócio comprovado
• possibilidade de realizar testes (EUA, novas marcas, CRM)
• captura de opções (bolsas, Omni, multicanal, Anacapri) de crescimento
• crescimento a partir do core
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Arezzo&Co’s Investor Day
Projetos OMNI, Valorizza e evolução dos canais
David Nery Python
Diretor Comercial

CONTROLE DA
EXPERIÊNCIA DE COMPRA

LOJAS MONOMARCAS
(LOJAS PRÓPRIAS E
FRANQUIAS)

EXPORTAÇÃO

VALORIZZA

MULTIMARCAS

OMNI

DISTÂNCIA DA CLIENTE FINAL

Projeto OMNI - Evolução
Tivemos importante evolução na estruturação do canal até 2014...

R$, milhões

2011



Início do canal com
marca Schutz



R$1 milhão em 3
meses de operação



2012


Gestão operacional
dedicada dentro da
Schutz



Foco interno na
qualidade do serviço
à cliente online

Início em Set/2011
com soft opening



Porte de loja media
da rede física



Comprovação da
tese







Proteção da marca
através de SAC e
logística

2013


Atinge R$24 milhões
de receita



Estruturação do time
e investimento em
marketing online



Prêmio marca líder
em moda no
Instagram



Ainda baixo
investimento em
marketing online
Grande foco com
“freshness”de
produtos disponíveis



Obtenção do selo
RA1000 em
atendimento ao
cliente
Crescimento e
rentabilidade
inspirou estruturação
do projeto Omni
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2014


Investimento em
nova plataforma
para melhorar
experiência de
compra



Gestão unificada da
estratégia online



Go-live da nova
plataforma hybris
Set/14



Eleito o sétimo
melhor e-commerce
do Brasil



Benchmark com os
melhores do setor

> 70

44
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Projeto OMNI - Evolução
...nos habilitando para aumento do escopo do projeto em 2015
R$, milhões
Objetivos de 2015
Conquistas até 2014

> 70

 Go-live Anacapri
 Vendas online atingem 11% da marca Schutz
 1° go-live na América Latina de plataforma líder
mundial
 Reforço do branding da marca
 Nível de excelência em atendimento (RA 1000)

 Evoluir business Schutz
 Go-live Arezzo
 Ampliar escopo atendimento por canais
 Ampliar conhecimento de nossas clientes

 Canal com saudável nível de rentabilidade

44

24

10
1
2011

2012

2013

2014

2015e

24

Projeto OMNI - Anacapri
Go-live da Anacapri em Março/15 acelerou ganho de awareness da marca

Experiência de compra alinhada com proposta da marca
• Navegação fun e descomplicada
em Desktop e Mobile
• Audiência: Audiência multiplicada
por 6,7x com novo site, atingindo em
outubro 291.000 visitas
• Geografia: Estados como RS, BA,
SC e PR dobraram sua participação
no share de audiência
• Social Media: OMNI como grande
gerador de conteúdo, gerando
crescimento de fãs no Facebook 3x
maior que em 2014.



Maior loja da rede em apenas 2 meses de operação



Operação low cost e com foco em eficiência
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Projeto OMNI - Schutz
Operação Schutz teve como foco aprofundamento no engajamento com clientes

LANÇAMENTO APP
SCHUTZ NOW


Experiência lúdica, fun,
alinhada ao universo da marca
(Gamification)



Organicamente, 30.000
downloads em 6 meses

EXPERIÊNCIA DE
COMPRA


Oferta mais encantadora de
produtos






Volume de acessos já
representa 10% da audiência
do site



TOP 5 na App Store durante o
período de lançamento



Insight de produtos com
feature de Perfect Match (Big
Data)

INTEGRAÇÃO DE CANAIS


Apoio à marca em ações
offline de marketing como
lançamento de Fall Schutz

Aumento significativo na
participação de bolsas



Ações especiais SCHUTZ
TAG ME

24% de aumento de vendas
full price



Customize online e compre no
canal de preferência.



Ganho de Margem Bruta por
estratégia mais consistente no
lançamento de coleções



Refinamento constante da
navegação e funis de
conversão



Rotina estruturada de testes
A/B
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Projeto OMNI - Schutz
Operação Schutz teve como foco aprofundamento no engajamento com clientes

Lançamento com emboscada no Instagram

Perfect Match: cada usuária utiliza 55x/mês

 Imagem teaser
acompanhada da hashtag
#SCHUTZNOW foi
postada por diversas
celebridades,
embaixadoras da marca e
mais de 50 formadoras de
opinião
 Timeline do público-alvo da
marca tomada pelo teaser,
levando a cliente direto
para o download do APP

Seguidores potencialmente impactados pelo teaser foi de
16.500.000.
Mais de 30.000 comentários em fotos da ação e
~200.000 likes recebidos (fotos de maior sucesso da
Schutz atingem ~500 comentários e ~30.000 likes.)
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Projeto OMNI - Schutz
Operação Schutz teve como foco aprofundamento no engajamento com clientes
Bolsas como categoria de alto potencial e atratividade

 Destaque para os shapes clássicos das
bolsas Schutz no menu do site
 Visual Merchadising organizado por
família e com fotos de alta definição

 Fotos com silhueta para shapes mais
clássicos
 Forte geração de conteúdo sobre os
produtos e disparo de emails e PUSHs
focados na categoria

Refinamento constante de User Experience

 Foco em BI: refinamentos constantes em
usabilidade a partir de insights do Google Analytics,
ferramentas de Heat Map, contatos de clientes e
realização de testes AB
 Novo site mobile responsivo de SCHUTZ trouxe
crescimento de 21% na taxa de conversão do
canal

Vendas categoria de bolsas no online em 2015
% sobre faturamento online

16,9%
13,7%

14,7%

9,7%

Julho

Agosto

Setembro

Outubro
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Projeto OMNI - Schutz
Operação Schutz teve como foco aprofundamento no engajamento com clientes
Não existem canais. O que existe é experiência

Lançamento da coleção de Fall na Flagship
944 Oscar Freire
 Construção de vitrine com dezenas de iPads, através
de parceria exclusiva
 Experiência integrada com aplicação específica
desenvolvida para combinar imagens de campanha
com interatividade do site

SCHUTZ TAG ME – Co-Creation

SCHUTZ TAG ME – Channel Agnostic
 Personalização de bolsas através de um avatar que
pode ser customizado com diferentes características
(ex: cabelo, roupa)

 Ação enfatizando o DNA da marca com reforço da
importância do sentimento de individualidade, auto
expressão e exclusividade
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Projeto OMNI - Arezzo
Amplo alinhamento da rede para aumentar eficácia do modelo e engajar os franqueados

Franqueados
chave

Todos
operadores

CO-CONSTRUÇÃO

Equipes de loja
nas grandes praças

CLÍNICAS EM
LANÇAMENTOS

Toda rede

WORKSHOPS
LOCAIS

 Discussão
sobre modelo

 Apresentação
dos status

 Informação/
impacto para
time de lojas

 Priorização de
ondas

 Alinhamento de
dúvidas

 Viagens a campo

 Alinhamento
estratégico

 17 sessões de
Q&A todos
operadores

 Dinâmicas e
treinamento
operacional

E-CALL

GO LIVE
5 de Agosto

 Informativo
pós go-live

 Reforço do
conteúdo
 Criação de
canal de
atendimento
dedicado
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Projeto OMNI - Arezzo
Modelo OMNI da Arezzo partiu da premissa de melhorar o negócio da loja física

SOLUÇÃO OMNI

MAIOR FLUXO
DE CLIENTES
NAS LOJAS
FÍSICAS

FIDELIZAÇÃO
DE CLIENTES NAS
LOJAS FÍSICAS

NOVAS
FERRAMENTAS
PARA A GESTÃO
DA OPERAÇÃO
DE VAREJO

NOVAS
MANEIRAS
DE OUVIR
A CLIENTE
FINAL

WWW.AREZZO.COM.BR
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Projeto OMNI - Arezzo
Diferentes funcionalidades do modelo construído em conjunto com a rede apresenta resultados
iniciais positivos
Detalhado a seguir

MAIS DE 710.000 VISUALIZAÇÕES

MAIS DE 120.000 VISUALIZAÇÕES

MAIS DE 13.000 PEDIDOS
ENVIADOS PARA AS LOJAS

(FASE PILOTO)

MAIS DE 47.000 VISUALIZAÇÕES
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Projeto OMNI - Arezzo

Prove na loja: mais de 120.000 visualizações
Clientes encantadas com o
novo catálogo virtual – mais fluxo
para as lojas físicas.
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Projeto OMNI - Arezzo

AVISE-ME QUANDO CHEGAR
13.000 pedidos de avise-me foram
encaminhados para mais de 300 lojas!
Como referência do impacto, tivemos 15.700
pedidos Arezzo entre Agosto e Outubro
Recebemos diversos feedbacks positivos dos
franqueados, como o exemplo abaixo.

“Só para dividir com vocês nossa satisfação com a Arezzo Online Avise-me. Enviaram ontem de tardezinha
que a cliente estava querendo uma gladiadora 39. Entramos em contato com ela no início da noite e
dissemos que tínhamos nas cores preta e natural. Ela veio provar agora pouco na loja e comprou. Que bom,
né?! Ela ainda comentou “que eficiência!”, logo quando ligamos pra ela.” – Franqueada Arezzo
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Projeto OMNI - Arezzo

AVISE-ME QUANDO CHEGAR
Rotina Automática de envio
Diariamente a relação é enviada para as lojas
de forma bem visual. As vendedoras recebem
a foto do produto, SKU, tamanho e os contatos
das clientes.
Taxa de conversão desta lista tem se
aproximado de 50%

OPORTUNIDADE DE VENDA INCREMENTAL IMEDIATA E DE FIDELIZAÇÃO DA
CLIENTE COM A LOJA FÍSICA
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Projeto OMNI - Arezzo
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
Integração e-commerce Arezzo e Rede de Franquias
 Criação de relatórios automáticos, segmentados por
cidade, que são disparados mensalmente
 Ferramenta customizada desenvolvida internamente
 Geração de insights valiosos para o negócio do
franqueado
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Projeto OMNI - Atendimento
Visão integrada OMNI também para o SAC, funcionando como ponto de contato centralizado para
clientes dos mundos online e offline.

Loja Física

Loja Online

Net Promoting Score (%)
81%

80%
61%

Schutz

Arezzo

Média Brasil 2015

Fonte: Relatório WebShoppers 32, referente ao 1o Semestre de 2015.

Finalista do prêmio
Época Reclame Aqui 2015, o
mais importante
reconhecimento de excelência
em atendimento no ecommerce brasileiro.
*Operação online de Arezzo ainda não possui avaliações suficientes para formação de uma nota.
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Projeto OMNI – Evolução da visão da cliente

Comprovamos o “Webrooming” em pesquisa...
Sua compra foi influenciada pela
presença online da Schutz?

...e a cliente OMNI se torna ainda mais fiel à marca

Você prefere comprar na loja
física ou online?

Gasto médio anual, LTM, Base 100

253

n= 7600

13%

61% das
clientes
online

41%
59%

SIM

150

129
100

87%

NÃO

103

ONLINE

FÍSICA
Exclusiva Exclusiva
Online
Física

 Parcela significativa das clientes utlilizam a
web como referência para compra
 E maioria prefere consumir na loja física

OMNI

Online
OMNI

Física
OMNI

 A cliente OMNI é a mais fiél à marca

 Com visão única da cliente atestamos que a
cliente OMNI também é a mais fiel à loja física
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Projeto OMNI – Evolução da visão da cliente
Benchmarks mostram que nossa loja física é insubstituível para nossa cliente, reforçando visão OMNI

Buscou online, %
90

“Foram para
o digital”

80
70

Computer HW/SW
Electronics

60
Lg. appliances
50
Mobile (handset)

Car insurance
Video games
Furniture
Sporting
goods
Mobile (service)
Personal loans Toys Jewelry
DIY
DVD/Video Books
Tickets
Auto parts
Footwear
Home
décor
Clothing
Office supplies
HH products
Health & beauty
Pet supply
Grocery

40
30
20
10

Music

0
0

5

10

15

20

25

30

“Permanece
em loja”
1 As a percentage of those who bought a product in the respective category in the last 6 months
: iConsumer US 2012, Team Analysis
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40

45

50

55

60

65

70
75
80
85
Comprou online, %
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Projeto OMNI

2016 +

CAPTURAR O
POTENCIAL DA MARCA AREZZO

PILOTO DE
STORE SHIPPING
(COM FRANQUIAS)
MAIOR INTEGRAÇÃO COM
FRANQUIAS SCHUTZ E
ANACAPRI

MAIOR EFICIÊNCIA
OPERACIONAL
40

CONTROLE DA
EXPERIÊNCIA DE COMPRA

LOJAS MONOMARCAS
(LOJAS PRÓPRIAS E
FRANQUIAS)

EXPORTAÇÃO

VALORIZZA

MULTIMARCAS

OMNI

DISTÂNCIA DA CLIENTE FINAL

Projeto Valorizza
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Projeto Valorizza
Valorizza surgiu do direcionamento estratégico de maior foco no sell-out com a melhoria do serviço às
lojas, e consequentemente, às clientes finais
Cliente

Gente
 Melhores práticas
dispersas

Operação

 Baixa disciplina/
consistência de ações de
relacionamento
 Foco em receita ou custo

Vendas

 Treinamento gerencial
 Relatório de coaching

 Treinamento de estoque
e caixa

Produto

 Fichário de
desenvolvimento do
time

 Manuais operacionais

 Treinamento de
coaching e feedback

 Treinam. de processos

 Ferramenta AIR

 7 passos da venda

 Integração de novos
franqueados

 Acompanhamento/
shadow

 Treinamentos itinerantes

 Consultoria na loja

 Gestão do turnover

 Indicadores de varejo

 Inventários/procedimento

 Focus groups internos

 Técnicas de venda

 Padronização indicadores

 Convenção de vendas

 Baixa coordenação de
pontos/lojas de contato
com a cliente
 Relacionamento com
vendedoras e alto turnover
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Projeto Valorizza
Projeto Valorizza se preparou para roll-out para a rede em 2016

 Segmentação da base
 Elaboração da régua
de relacionamento

OPERAÇÃO DE LOJA

 Higienização de dados

FERRAMENTA DE GESTÃO

Formatação e
execução do piloto

Dez/2015

RESULTADO COMPROVADO

Dez/2014

Expansão

Roll-out
para
rede

 Criação de ritos de
gestão
 Treinamento em loja
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Projeto Valorizza
LOJA
• Informada sobre ações
de suas clientes fiéis
ZZNet com calendário

CLIENTE
EM LOJA

• Abordagem coerente
• Registro das compras e dados no
cadastro unificado
ZZNet para consulta individual da
cliente

CLIENTE
IMPACTADA
OPERAÇÃO
DE LOJA

• Impactada com
conteúdo relevante

• Registro de retorno da ação
no sistema
Atribuição/ causalidade
ticket & ação no POS

Gestão do big data
da cliente

FERRAMENTAS
DE GESTÃO

OPERAÇÃO
DE LOJA
ZZNet

PLANEJAMENTO
E DISPARO DE AÇÕES

• Execução de telemarketing,
e-mail e SMS
• Único ponto de contato, a loja da
preferência
Disparo centralizado
Ferramenta Proprietária

ZZNet

• Novo calendário
Refinamento de
réguas de relacionamento

• Resultado de ações
• KPIs operacionais

MKT/OPERAÇÕES/SAC

Dashboard de gestão

• Reuniões mensais de alinhamento, PDCA operacional
Visão unificada de clientes e segmentos
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OMNI e Valorizza
O sucesso do OMNI e Valorizza são alavancas para vendas incrementais

Evolução do gasto médio anual de clientes fiéis à loja
física*

Base 100
+8,7%

+6,3%
+4,2%

100

2013

116

117

2014

2015

Receita por cliente gerada no Online

Receita por cliente gerada em Loja Física
* Clientes com histórico de compra em todos os três anos analisados
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Projetos OMNI e Valorizza
Mensagens-chave

1

Em 2015, expansão do escopo Omni para Arezzo e Anacapri
permite planejar próximos passos de potencialização da plataforma
online

2

Bem sucedido go Live de Arezzo com integração inicial com
negócio dos franqueados, ainda que no início do seu potencial

3

Mesmo com expansão online, mantivemos nível de excelência em
atendimento, tornando os canais on/off-line “RA1000”

4

Resultado do Projeto-piloto Valorizza e alinhamento operacional
em loja permite inicio do roll out para rede, disponibilizado
ferramentas para gestão de marketing direto

5

A visão unificada do cliente permitiu demonstrar que Valorizza +
OMNI gera potencial de vendas incrementais para Arezzo&Co
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CONTROLE DA
EXPERIÊNCIA DE COMPRA

LOJAS MONOMARCAS
(LOJAS PRÓPRIAS E
FRANQUIAS)

EXPORTAÇÃO

VALORIZZA

MULTIMARCAS

OMNI

DISTÂNCIA DA CLIENTE FINAL

Gestão de Lojas Próprias
Crescimento da rede própria

Área de vendas e número de lojas
000
57

000


70
55

54

50

1.166

000

29

- Produto

51

45

1.185

1.109

- Inovação
- Novas marcas e conceitos

30

1.212

000

10



Maturação do tamanho da rede
própria



Repasses pontuais geram valor

904

000

-10

000
5.401

847

000

000

Importante laboratório e modelo
para rede

6.009
5.295

- Melhora ROIC

-30

4.585
3.782

- Conversão em boas franquias
-50

2.120

0



Modelo de Outlets ainda em
refinamento



Foco no eixo SP/RJ

-70
2010

2011
Lojas Padrão

2012

2013
Flagship

2014

Set/15

# de lojas
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CONTROLE DA
EXPERIÊNCIA DE COMPRA

LOJAS MONOMARCAS
(LOJAS PRÓPRIAS E
FRANQUIAS)

EXPORTAÇÃO

VALORIZZA

MULTIMARCAS

OMNI

DISTÂNCIA DA CLIENTE FINAL

Gestão de Franquias
Amplo contato com franqueados e times de loja, especialmente interações remotas, aumentando
agilidade e eficácia da execução
Reforço do modelo de comunicação com a rede

Franqueado

Time Loja

Remoto

Presencial

Meio



Lançamentos
principais



Convenções de
venda



Grupos de
trabalho



Treinamentos
de venda locais



Visitas do time





Convenções de
venda

Turnê de
produto



Lançamentos
menores



Fashion E-calls



Treinamentos
AIR



E-calls de
alinhamento

51

Gestão de Franquias
Menu de suporte ao franqueado constantemente ampliado e focado na realidade da rede, com foco
principal em alavancar receita e markup médio
Melhoria da receita e markup médio
 Campanhas e ações de
sell-out
 Novo calendário de
suprimento
 Ciclos de reposição inseason
 Showroom eletrônico
 OMNI
 VPL²
 Valorizza
 Coleções capsula
 OTB loja-a-loja
 Treinamentos de venda/
produtos/ AIR
 Melhores práticas de gente
para varejo
 Portal de gestão Zznet
 Gestão de produtos com
franqueados
 Motivacionais e convenções
 Manuais semanais da VM
 Planejamento de vitrines



Apoio em despesas
operacionais

 Taxa em rede de cartão
 Showroom eletrônico
 Negociação conjunta de
ocupação
 Negociação em rede de
extrato de marketing
 Sistema de POS unificado

Apoio no capital investido
da operação
 Novo calendário de
suprimento
 Reposições in-season
 Gestão de produto com
franqueados
 VPL²

 Ampliação gradativa do suporte à rede
garantiu selo de excelência da ABF por
doze anos

 Menu de serviços levaram a maior foco
na gestão do sell-out

 Existe oportunidade em entender
segmentação de operadores e serviços
que mais geram valor e otimizam custo
de servir

 Além disso, baseado em benchmarks, há
espaço para sistema de incentivo
meritocrático para alinhamento e
evolução da rede
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CONTROLE DA
EXPERIÊNCIA DE COMPRA

LOJAS MONOMARCAS
(LOJAS PRÓPRIAS E
FRANQUIAS)

EXPORTAÇÃO

VALORIZZA

MULTIMARCAS

OMNI

DISTÂNCIA DA CLIENTE FINAL

Gestão de Multimarcas
Unificação do canal em 2013/2014 com o mapeamento das áreas a partir de um estudo de viabilidade

Exemplo de mapeamento da Região Sul

 Oportunidades de cross-sell
a partir da base madura de
Schutz, aumentando o
potencial de cada área/marca
 Análise para tornar áreas de
menor potencial rentáveis,
em potencial de clientes e
custos logísticos

 Cada regional desenhada com
estrutura de representantes e
consultores
 Equipe ampliada já em 2014
para 59 vendedores e 5
coordenações regionais,
buscando crescimento e maior
presença em loja
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Gestão de Multimarcas
O maior foco no sell-out tem beneficiado o canal multimarca...

 Eventos de sell-out para abertura
das principais coleções do ano, com
mais de 200 realizados em 2015
 Materiais segmentados especiais
para o canal
 Sell-out médio do dia do evento é 45
pares de calçados e 10 bolsas da
marca, aprox. R$20 mil
 Grandes sell-outs para a realidade do
canal, acelerando giro e leitura de
best-sellers
 Suporte de planejamento,
comunicação e execução dos
eventos para os lojistas
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Gestão de Multimarcas
...bem como maior transferência de know how aos lojistas

 Workshops e treinamento em loja
com foco no lojista e seu time de loja.
 Execução pelo próprio time comercial
 Melhora na abordagem de vendas dos
produtos das marcas, VM e
desenvolvimento do lojista

 Mais de 3 mil pessoas treinadas em
2015
 Técnicas e métricas fortalecem
marcas Arezzo&Co
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CONTROLE DA
EXPERIÊNCIA DE COMPRA

LOJAS MONOMARCAS
(LOJAS PRÓPRIAS E
FRANQUIAS)

EXPORTAÇÃO

VALORIZZA

MULTIMARCAS

OMNI

DISTÂNCIA DA CLIENTE FINAL

Gestão de Exportação
Evolução do canal...

...a partir da diversificação da carteira de clientes

R$, milhões
>

35,7

2013

CAGR
Clientes 13-15

África

57%

3%

América do
Norte e Central

39%

3%

América do
Sul

27%

-5%

Ásia

36%

18%

Europa

12%

-26%

Oceania

55%

-7%

Oriente Médio

14%

22%

Private Label

23%

-11%

Total

23%

-9%
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37,3

2014

CAGR
Volume 13-15

2015e

 Canal com forte expansão de receita em 2015
 Crescimento tanto em volume como preço
(efeito cambial)
 Estruturação do time interno, maior
participação e investimento em feiras e início
de parcerias com varejistas com melhor
execução no PDV
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Gestão dos canais
Mensagens-chave

1

Lojas próprias alcançaram maturação da rede, com otimizações
pontuais, e tem papel fundamental para inovação em produto e teste de
novos conceitos/marcas

2

Melhoria operacional recente da rede de franqueados através de gestão
por indicadores apoiando na evolução do seu negócio

3

Multimarca obteve bom resultados com a unificação de sua gestão, mais
próximo aos lojistas e com maior cross-sell entre as marcas, iniciando
nova fase de busca de eficiência

4

Exportação obteve forte resultado em 2015 com aumento de volume
devido à estruturação do time e desenvolvimento de carteira de clientes
em diferentes países

5

Vantagem competitiva gestão multicanal reforçada com constante
aumento da proximidade com os canais, melhora dos indicadores de
performance da ponta e visão unificada da cliente
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Arezzo&Co’s Investor Day
Produto
Cassiano Lemos

Diretor de Planejamento

Fabiola Guimarães

Diretora UN Schutz

Implantação Projeto GTM
Iniciativas e Objetivos
As mudanças implantadas com o projeto GTM permitem um melhor feedback do sell-out,
maior frequência de best-sellers nas lojas e maior assertividade nas coleções
Iniciativas

1
2

3

Objetivos

Planejamento das Coleções (“PREV”)
Coleções cada vez mais assertivas
 Novo calendário e novo método para construção das
 Melhor leitura da performance no planejamento das
coleções (“PREV”)
coleções
 Desenvolvimento dos times e processos de Planejamento  Maior agilidade para incorporar informações do sell-out
e Merchandising
nas coleções

Novos modelos de suprimento
 Ampliação do mix de produtos continuáveis
 Criação do suprimento “Cápsula” para leitura e reação
sobre produtos com maior conteúdo de moda

Maior disponibilidade dos best sellers e produtos
continuáveis
 Itens continuáveis – Não podem faltar. Reposição
automática com leitura de sell-out
 Cápsula – Maior disponibilidade dos best-sellers na rede.
Calendário de coleções prevê momentos de leitura e
reação de cada coleção

Agilidade, Eficiência e Foco no sell-out
Novo modelo de atendimento
 E-showroom proporciona maior agilidade e eficiência no
 E-showroom
processo de compra, permitindo foco ainda maior no sell Redução dos eventos in loco para lançamento de coleção
out. Além disso, viabiliza coleções mais frequentes e
menores
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Implantação Projeto GTM
Iniciativas e Objetivos
As mudanças implantadas com o projeto GTM permitem um melhor feedback do sell-out,
maior frequência de best-sellers nas lojas e maior assertividade nas coleções
Iniciativas

1

Resultado

Planejamento das Coleções (“PREV”)
Coleções cada vez mais assertivas
 Novo calendário e novo método para construção das
 Melhor leitura da performance no planejamento das
coleções (“PREV”)
coleções
 Redução de 7% no desconto médio do sell Desenvolvimento dos times e processos de Planejamento  Maior
agilidade
pararesultando
incorporar em
informações
do sell-out
out
em 2014,
maior mark-up
e Merchandising
nas final
coleções
da rede

 Redução dos estoques ao final das
estações

2

3

Novos modelos de suprimento
 Ampliação do mix de produtos continuáveis
 Criação do suprimento “Cápsula” para leitura e reação
sobre produtos com maior conteúdo de moda

Novo modelo de atendimento
 E-showroom
 Redução dos eventos in loco para lançamento de coleção

Maior
best sellers
e produtos
 disponibilidade
Mais decisões dos
de compra
dentro
da
continuáveis
estação, aumentando assertividade, sempre
 Itenscom
continuáveis
– Nãodos
podem
faltar. Reposição
participação
franqueados
através
automática
com
leitura
de
sell-out
do e-showroom
 Cápsula – Maior disponibilidade dos best-sellers na rede.
Calendário
coleçõesna
prevê
momentosdos
de bestleitura e
 Maior de
agilidade
identificação
reação
de
cada
coleção
sellers e fatores de encantamento e reação

 Padronização dos processos de
construção
dase coleções,
planejamento e
Agilidade,
Eficiência
Foco no sell-out
comprasproporciona maior agilidade e eficiência no
 E-showroom
processo de compra, permitindo foco ainda maior no sellout. Além disso, viabiliza coleções mais frequentes e
menores
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Melhor Reação
Reação mais rápida às tendências de moda e resultados de sell-out
Novo processo de reposição permite ciclos semanais de leitura do sell-out e reação, com participação
da rede nas definições de sortimento (mix e quantidades) através do ZZNET e E-Showroom

7. Programação
dos pedidos com
as fábricas
(Quinta-feira)

44
1

1. Análise de performance com
relatórios padronizados
2. Definição do mix a repor
3. Construção dos
pré-pedidos por loja, por SKU
(Segunda-feira)

Ciclo Semanal
de Reposição

6. Confirmação dos
pedidos pela rede
no E-showroom
(Quarta-feira)

3
2

4. E-call de alinhamento
5. Abertura do E-Showroom
para edição dos pedidos
pelos franqueados
(Terça-feira)

Como resultados, maior agilidade na identificação dos best sellers e reação e
maior participação dos franqueados nas definições de sortimento
(mix e quantidades), incorporando melhor as diferenças regionais
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Melhor Reação
Maior agilidade na identificação das oportunidades e reação
Logo após o lançamento, a performance dos produtos é monitorada avaliando-se o volume (“vende
muito”) e a velocidade da venda (“vende rápido”)

Volume

Repor

Repor

Semana 32

Semana 33

Em todo conjunto de produtos, há aqueles que vendem acima do esperado (A), os que vendem o
esperado (B) e os que vendem abaixo (C). Objetivo é reagir rápido com foco nos produtos perfil (A).
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Melhor Reação
Maior agilidade na identificação das oportunidades e reação
Nos ciclos de reposição, os itens a repor são identificados e tem seus pedidos de reposição feitos
loja a loja, aprovados pelos franqueados no e-showroom e colocados em produção

Volume

Repor

Repor

Semana 32

Semana 33

Semana 37

Período de produção
Os produtos A são os primeiros a faltar na rede. Se não forem repostos, e se não houver novidades
sempre chegando às lojas, o mix da loja fica restrito a produtos B e C, reduzindo vendas.
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Melhor Reação
Maior agilidade na identificação das oportunidades e reação
Com a chegada das reposições, a venda do produto sobe rapidamente, caso seja comprado por um
número maior de lojas, pode superar os resultados do primeiro ciclo de vendas

Volume

Repor

Repor

Semana 32

Semana 33

Semana 37

Semana 39

O processo frequente de análise e reposição dos best sellers, associado à contínua chegada
de novos produtos às lojas, permite que tenhamos sempre produtos A nas lojas. E os resultados
da coleção também servem de base para o planejamento das coleções futuras.
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Melhor Reação
Maior agilidade na identificação das oportunidades e reação
A participação dos sapatos continuáveis na venda tem sido estável, com redução do stock-out e
menores níveis de estoque na rede; em bolsas, houve aumento da participação em Arezzo

Inclusão de Bolsas
no programa

 Arezzo: Melhor mix e maior
disponibilidade na rede,
chegando a 12% de
participação na venda
 Schutz: Início do programa,
com inclusão de bolsas no Mix
de Schutz Essentials

Nova plataforma
de reposição

Ferramentas
de Gestão

 Tecnologia: Novo sistema de
cálculo de reposições semanais

 Controle: Evolução das
ferramentas e processos de
acompanhamento

 Interação: Franqueado
participa do processo através
da análise e validação dos
pedidos propostos no ZZNET

 Eficiência: Redução da
cobertura de estoque das lojas

 Produtividade: Maior eficiência
dos processos logísticos

 Gestão: Redução do stock-out
em loja

67

Produtos Continuáveis
Gestão da cadeia produtiva para manter preços
Continuidade do programa, baseado em itens de demanda previsível, tem permitido a manutenção dos
preços de venda (ou ajustes abaixo da inflação) dos produtos continuáveis

2012

2013

2014

2015

99,90

99,90

99,90

99,90

99,90

99,90

99,90

99,90

149,90

149,90

149,90

149,90

199,90

199,90

199,90
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Categoria: Bolsas Arezzo&Co
Neste ano, a categoria Bolsas tem apresentado crescimento de 2 dígitos na Arezzo&Co, com
contínuo crescimento de participação nas vendas totais e menores níveis de desconto na rede
Aumento de participação de bolsas
22%

 Ações de marketing com foco na criação de
produtos ícones

R$
21 bi¹

 Desenvolvimento de produtos explorando novas
ocasiões de uso, através do benchmarking de
grandes marcas

78%

Bolsas

Calçados femininos

 Inclusão de bolsas best sellers no processo de
reposição semanal

50-60%

22%
17%

18%

16%

20%

 Reação rápida a alta do dólar, fabricando
produtos com o mesmo valor percebido em
fábricas nacionais

Schutz 2015E

Schutz 2014

Arezzo 2015E

Arezzo 2014

Benchmarks
internacionais

Brasil

 Maior equilíbrio na oferta entre as faixas de preço

Notas: 1) Em 2014; 2) Bolsas como percentual de faturamento de Michael Kors e Coach; 3) Faturamento nacional considerando apenas o sell-out de lojas monomarca.
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Bolsas SCHUTZ
O trabalho de segmentação das linhas de produto permitiu atingir diferentes públicos em
diferentes canais com estratégia de branding adequada e atendendo todas as ocasiões de uso das
clientes

Diferenciação
entre linhas
 Padrão técnico de
produto
 Base de sourcing
 Materiais utilizados
 Nível de exposição
da marca/logo
 VM em loja e
showroom
 Profundidade de
compra nas grades
 Treinamento das
equipes comerciais
 Ações de
marketing e
comunicação

SCHUTZ
PREMIUM
R$ 890 - R$ 1.300*

SCHUTZ
HANDBAGS
R$ 490 - R$ 890*

POP & FUN
SCHUTZ
R$ 390 - R$ 490*
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Bolsas SCHUTZ
O evento TAG ME de bolsas personalizadas com stickers exclusivos da Schutz aumentou o desejo
pelos produtos da marca

TAG ME

EDUARDO KOBRA

SSS - Vitrine Exclusiva
Lojas monomarca = 23%
% de Faturamento = 21%
Total: ~2.900 bolsas

• Parceria com
mundialmente
renomado grafiteiro
• Produção artística
exclusiva para a
Schutz
• A obra-de-arte
tornou-se shooting
point em São Paulo
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Bolsas SCHUTZ
O evento TAG ME de bolsas personalizadas com stickers exclusivos da Schutz aumentou o desejo
pelos produtos da marca

TAG ME
Pesquisas bolsas Schutz e Ação TAG ME
(2015 x 2014)

Tendência do volume de buscas
AÇÃO TAG ME
UNIQUE

2015
2014
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Bolsas SCHUTZ
Consistência em acompanhar tendências, tais como novidades na
customização de bolsas, aumentam a percepção da marca
SCHUTZ YOU
O acessório que se tornou o item de moda mais cobiçado do momento,
febre nas produções de streetstyle internacionais e crush das it girls
fashionistas, chega à SCHUTZ em um lançamento apaixonante

UMA MINI OBRA DE ARTE VAI CUSTOMIZAR SUA BOLSA
E REFLETIR O SEU ESTILO. SCHUTZ YOU IS COMING!
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Bolsas SCHUTZ
Estratégia de comunicação e marketing alinhada com o produto de forma a promover as novidades
e causar forte impacto nos lançamentos
SCHUTZ YOU
O evento de lançamento da linha SCHUTZ YOU acontece na flagship 944 Oscar Freire no dia de hoje e a
SCHUTZ vai dar destaque à boneca como uma obra de arte em ativações surpreendentes. A boneca foi
desenvolvida em tamanho real que ficara na vitrine como uma instalação de arte moderna e também em
tamanho de toy art que será pintada ao vivo por artistas plásticas.

3 DAYS

2 DAYS

1 DAY

IT'S TODAY!

CONTAGEM REGRESSIVA NAS MÍDIAS SOCIAIS NA ÚLTIMA SEMANA GEROU EXPECTATIVA,
AUMENTANDO O DESEJO PELA MARCA
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Modelo de Desenvolvimento e Suprimento
Evolução e amadurecimento
O desenvolvimento dos novos modelos de suprimento, bem como dos processos de desenvolvimento
das coleções, vem sendo fortalecido com estruturação das áreas de planejamento e merchandising, e
estão em diferentes estágios em cada marca

AREZZO

SCHUTZ

ANACAPRI

Planejamento das
Coleções (PREV)
Reação Rápida

Continuáveis

Bolsas

Madura

Avançado

Em estruturação

Estágio inicial
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Produto
Mensagens-chave

1

Estratégia de foco no sell-out permitiu aumento de mark-up médio na rede e
redução de estoques

2

Velocidade em P&D e reposição combinado com vantagem competitiva em sourcing
resultou em melhora de giro dos produtos

3

Maior disponibilidade dos produtos continuáveis com redução do stock-out e
estoque na rede através de melhorias de processos e sistemas, aumentando as
vendas a full price

4

Categoria de bolsas apresenta forte crescimento em vendas e amplo
reconhecimento na Schutz e, partindo de um patamar elevado, nova oportunidade
na marca Arezzo

5

Maior número de decisões de compra de novas coleções e reposições dentro da
estação, aumentando a assertividade, com ativa participação dos franqueados
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Q&A

AGENDA

AREZZODAY
AGENDA
HORÁRIO

ATIVIDADES

APRESENTADOR

14:00 - 14:30

Boas Vindas e Registro

Receptivo

14:30 - 14:40

Instruções e Agenda do Dia

Leonardo Pontes

14:40 - 14:55

Considerações iniciais

Alexandre Birman

PRIMEIRO BLOCO
14:55 - 15:45

Omni, Valorizza e Gestão de Canais

David Python

15:45 - 16:10

Produto

Cassiano Lemos +
Fabiola Guimarães

16:10 - 16:40

Q&A

Todos

16:40 - 17:00

Coffe Break

SEGUNDO BLOCO
17:00 - 17:15

Financeiro

Thiago Borges

17:15 - 17:45

Oportunidade de Crescimento

Alexandre Birman +
Fernando Porto

17:45 - 18:15

Q&A

Todos

18:15 - 18:30

Considerações Finais

Alexandre Birman +
Anderson Birman

Arezzo&Co’s Investor Day
Financeiro
Thiago Borges

CFO

Financeiro
Balanço
A Arezzo&Co possui sólido balanço com saudável posição de caixa líquido atrelado a forte capacidade
de geração de caixa operacional e pagamento de dividendos

Operating cash flow yield¹

Liquidez corrente 3T15²

Dívida líquida / EBITDA
LTM



A Arezzo&Co gerou R$77,9 mm em fluxo de
caixa operacional nos últimos 12 meses
representando operating cash flow yield de 4,6%



A Companhia continua com um balanço forte
com caixa líquido/EBITDA de 0,4x



Custo da dívida em níveis atrativos:

4,6%
2,8x

-0,4x

Custo médio ponderado
da dívida em R$

5,1%

Dividend yield

4,1%



Custo médio da dívida em R$ de 5,1% ao
ano



Dívida em dólar utilizada para hedge da
exportação com custo de 2,0% ao ano



O nível de liquidez corrente em 2,8x demonstra
que a Companhia possui forte capacidade de
atravessar cenários mais desafiadores



A Arezzo&Co vem distribuindo dividendos de
forma consistente, com um dividend yield de
4,1% nos últimos 12 meses


Foram R$72,5 mm distribuídos em
dividendos e juros sobre o capital próprio

Notas: 1) Operating cash flow yield = Fluxo de Caixa Operacional / Valor da Firma. Utilizado Firm Value de R$1.765,8 mm em 30 de setembro de 2015 e 2) Índice de liquidez corrente = ativo circulante / passivo circulante.
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Desempenho Financeiro
Diversificação de receitas
A diversificação das receitas por marca e por canal fortalece o modelo de negócio

Breakdown de Vendas por Marca no Mercado Interno

2,7%

3,1%

3,5%

5,6%

5,4%

6,9%

26,5%
33,3%

34,4%

33,9%

34,9%

Breakdown de Vendas por Canal

5,5%

3,5%

5,0%

5,6%

5,2%

17,6%

23,1%

23,6%

23,2%

21,8%

25,8%

23,4%

22,1%

24,0%

48,7%

46,2%

47,3%

48,7%

48,7%

2011

2012

2013

2014

9M14

8,0%

23,0%

36,6%
27,1%

24,1%

69,5%
62,0%

2011

2012

61,2%

2013

Arezzo

59,8%

2014

Schutz

Anacapri

59,1%

9M14
Outros

Notas:
1.
Inclui Anacapri, Alexandre Birman, e mercado externo
2.
Considera mercado externo e outras receitas no mercado interno

55,9%

9M15

Franquias

Multimarcas

Lojas Próprias

Exportação

44,7%

9M15
Outros
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Desempenho Financeiro
Manutenção de margens elevadas
Mesmo suportando a implantação de diversos projetos piloto, margens mantiveram-se em patamares
elevados nos diferentes cenários de crescimento demonstrando execução sustentável
Evolução do EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%)

17,3%

16,7%

16,6%

16,1%

15,9%

Evolução do Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida (%)

14,4%

13,5%

11,9%

11,5%

11,4%

10,8%

10,3%

170
159
144

-0,2%

6,6%
10,9%

121

118

121

120
111

22,1%

102
92
42,0%

2011

2012

2013
EBITDA

2014

9M14

Margem EBITDA

9M15

2011

2012

4,2%

8,2%
8,2%

2013
Lucro líquido

2014

83

86

9M14

9M15

Margem líquida

Notas:
1.
Os ajustes efetuados nos EBITDAs de 2012 e 2014 referem-se a despesa não recorrente de R$ 8 mm e R$8,7 mm, respectivamente . No Lucro, este impactos são apresentados líquidos do
efeito tributário da despesa.
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Desempenho Financeiro
Controle de despesas
Controle de despesas permite crescimento do SG&A recorrente abaixo do nível de crescimento da
Companhia, mesmo apoiando projetos de crescimento futuro
Evolução do cash SG&A (R$ mm) e como % da receita líquida¹

24,5%

26,2%

26,1%

24,7%

25,9%



Rápida capacidade de reação aos diferentes
cenários



Reforço constante dos controles internos



Em bases comparáveis, despesas do “Cash” SG&A
apresentaram redução como percentual da receita
líquida em 2014 revertendo tendência recente



Equilíbrio do controle do SG&A com implantação
de diversas iniciativas/projetos piloto suportando
crescimento futuro: (i) Anacapri, (ii) Alexandre
Birman, (iii) Novo ERP, (iv) GTM Schutz, (v) GTM
Arezzo, (vi) OMNI, (vii) VPL², (viii) CRM, (ix)
Unificação MM



Dado o modelo de negócio da Companhia,
investimentos em novos projetos são em sua
grande maioria traduzidos como despesas
operacionais em vez de capex

26,1%

260,3

246,0
223,5
207,6
192,0
166,1

2011

2012
SG&A

2013

2014

9M14

9M15

Como % da receita líquida ex-EUA

Notas:
1.
O gráfico mostras as despesas comerciais, gerais e administrativas, excluindo depreciação, operação nos Estados Unidos, despesas relativas ao novo ERP da Companhia, reclassificação das
despesas com agenciamento, reclassificação das despesas com a fábrica de amostras, provisão tributária, baixa de imobilizado e stock options.
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Financeiro
Capital de giro
Gestão do capital de giro trouxe resultados positivos em 2014. Níveis atuais de estoques e contas a
pagar estão em patamares similares com aumento pontual no contas a receber
Capital de giro (R$ mm)

28,2%

30,2%
27,4%

Capital de giro (em dias de receita)

28,9%

29,7%

30,3%

41

291,0

304,5

32

34

94

96

100

106

89

(15)

(13)

(24)

(31)

(33)

2014

3T14

3T15

32

341,8
24

303,0

235,8
76

191,7

(15)

2011

2012

2013

Capital de giro

2014

9M14

39

9M15

2011

Como % da receita líquida

Notas: 1) Capital de giro = Ativo Circulante menos Caixa, Equivalente de Caixa e Aplicações Financeiras subtraído do Passivo
Circulante menos Empréstimos e Financiamentos e Dividendos a pagar.

2012

2013

Recebíveis

Estoques

Contas a pagar

84

Financeiro
Geração de caixa
A Companhia continua apresentando saudável geração de caixa operacional e o capex
de 2015 deve ficar abaixo do valor apresentado em 2014
Fluxo de caixa operacional (R$ mm)

Fluxo de caixa após capex

110,0
59,4
76,6
65,0
51,2
43,0

42,0
40,1

2011

2012

2013

2014

3T14

3T15

21,3

21,2

Capex (R$ mm)
12,8
57,4
50,5
43,8
36,5
30,2

-6,2
20,8
2011

2011

2012

2013

2014

3T14

2012

2013

2014

3T14

3T15

3T15
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Financeiro
ROIC
O ROIC da Companhia foi impactado nos últimos três anos principalmente pelo aumento do capital
empregado
Evolução do ROIC

2011

2012¹

2013

2014²

3T14

3T15

(+)EBIT

113,7

128,2

148,5

156,8

151,8

148,2

(-)IR/CS

-33,8

-36,6

-45,6

-51,5

-50,1

-49,0

NOPAT

79,8

91,6

102,9

105,3

101,7

99,2

191,7

235,8

291,0

304,5

303,0

341,8

61,4

108,9

135,7

165,8

156,2

168,3

6,8

7,9

9,6

7,9

8,1

23,3

Capital empregado (final do exercício)

260,0

352,5

436,2

478,3

467,3

533,4

Capital empregado (médio)

223,1

306,3

394,4

457,3

433,4

500,4

35,8%

29,9%

26,1%

23,0%

23,5%

19,8%

Capital de giro
Ativo permanente
Outros ativos de longo prazo

ROIC

+
-





Ativo permanente de manutenção - Capex estimado para 2016 em linha com a
depreciação
Repasse de 6 lojas próprias nos próximos 18 meses com impacto positivo no ROIC
Investimento na operação completa dos Estados Unidos pode impactar o
indicador. Excluindo operação dos EUA o ROIC cresceria de 25,5% em 2013
para 26,3% em 2014

Notas: 1) O NOPAT em 2012 foi ajustado devido ao impacto da despesa não recorrente de R$8 mm, líquido do efeito tributário da despesa; 2) Inclui impacto contábil não recorrente e não caixa referente à implantação
do novo ERP no 4T14
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Financeiro
Análise malha logística vs. cadeia de valor
Analisando a eficiência da malha logística foi identificada oportunidade de uma mudança ganha-ganha

Fabricantes

Arezzo&Co

Oportunidade



Maior proximidade aos principais mercados



Futura sinergia com unificação da operação de
webcommerce



Potencial diminuição do lead time de entrega



Possível aumento de compra em outros polos
produtivos



Estoque de produtos continuáveis mais próximos das
lojas



Maior opção de operadores logísticos - frete mais
competitivo e diminuição do risco operacional



Dinâmica mais favorável de alíquotas tributárias

Lojas

Produção de volume de pares por região Arezzo&Co

7% 2%

2010

2014

100%

Sul

Nordeste

91%

Sudeste
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Financeiro
Análise malha logística vs. cadeia de valor
Analisando a eficiência da malha logística foi identificada oportunidade de uma mudança
ganha-ganha
Descrição do projeto

Mudança da distribuição

 Término da implantação do novo ERP
viabilizou mudança com tecnologia e time
com know how

 Em 2016 a Companhia terá um centro de
distribuição no Sudeste, no Espirito Santo
 Com a mudança estimamos ganho líquido de
R$10-12M anuais, já considerando eventuais
aumentos de custos logísticos e mudanças
tributárias/comerciais
 Estimativa inicial de capex e despesas onetime com a implantação de R$4-5M em 2016
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Financeiro
Mensagens-chave

1

Resiliência do crescimento da Companhia, explorando seu modelo de negócio
multimarca e multicanal

2

Forte gestão das despesas adequada aos diferentes cenários de crescimento e
suportando a implantação de diversas iniciativas piloto

3

Solidez financeira como vantagem competitiva no setor e alinhada com a estratégia da
Companhia

4

Menor necessidade de investimentos estruturantes permitindo crescimento sem novo
capex significativo no Brasil

5

Oportunidade de explorar novos benefícios logísticos na cadeia de valor
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Arezzo&Co’s Investor Day
Projeto Schutz USA
Fernando Porto
Diretor Schutz USA

Projeto Schutz USA
Ciclos do projeto-piloto
Em 2012 foi aberta uma loja como laboratório de testes em Nova Iorque com o objetivo de obter
conhecimento prático, sendo possível absorver importantes aprendizados

1ª ETAPA

2ª ETAPA

2012-1S14

2S14-2015

Equipe
Racional

Lições
Ajustes
Estudo

Ações




Tamanho do mercado e condições favoráveis
Oportunidade de atuação e benefícios indiretos




Abertura de loja em Nova Iorque
Teste de produto e marketing




Revisão de calendário, produto e preço com foco em calçados
Revisão da estratégia de Wholesale e equipe

Time
Produto
Marketing
Canais
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Projeto Schutz USA
Ciclos do projeto-piloto
Após as validações das ações da 1ª Etapa e do entendimento das lições aprendidas, foram
realizadas alterações no time, ajustes na operação e estudo de próximos passos

1ª ETAPA

2ª ETAPA

2012-1S14

2S14-2015

Equipe
Racional

Lições
Ajustes
Estudo

Ações




Tamanho do mercado e condições favoráveis
Oportunidade de atuação e benefícios indiretos




Abertura de loja em Nova Iorque
Teste de produto e marketing




Revisão de calendário, produto e preço com foco em calçados
Revisão da estratégia de Wholesale e equipe

Time
Produto
Marketing
Canais
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Projeto Schutz USA
2ª Etapa: Equipe e Ajustes
Gestão in loco e fortalecimento das áreas de produto e marketing juntamente com mudanças na
operação como chave para sucesso do negócio
Time de gestão

Mudanças em produto



Estruturação dos times de produto e marketing



Ajuste em preço e nova estratégia de reposição



Orientação de negócio voltada para a consumidora
americana



Aproximação das operações para otimização em produto
com reação “in season” de best sellers



Gestão dedicada com cultura Arezzo&Co



Diminuição do período de liquidação e revisão da política
de remarcações para melhor posicionamento da marca e
rentabilidade
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Projeto Schutz USA
2ª Etapa: Equipe e Ajustes
Gestão in loco e fortalecimento das áreas de produto e marketing juntamente com mudanças na
operação como chave para sucesso do negócio
655 Madison

Comunicação e Marketing





Adequação da fachada e do interior da loja
potencializaram a localização premium
Antes

Estratégia dos “Star Products” através de endosso
para fortalecimento de brand e product awareness e
da construção da comunidade “Schutz Lovers” em
Nova Iorque

Depois

Depois

 Olivia Palermo

 Man Repeller

2,5 milhões de seguidores

1,0 milhão de seguidores
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Projeto Schutz USA
2ª Etapa: Preparação para novo ciclo
O modelo de negócios da Arezzo&Co oferece grandes vantagens competitivas, alavancando o
projeto-piloto no ano de 2015
Diferenciais Schutz

Pesquisa e
Desenvolvimento



Capacidade de identificar tendências e traduzir em
produtos a serem expostos nas lojas na mesma estação

Domínio da
Cadeia Produtiva



Gestão verticalizada de P&D, sourcing e fabricação in
house

Proposta de Valor

Velocidade



Proposta de valor de um sapato com grande conteúdo
de moda a um preço bastante atrativo



Velocidade de reação com reposições ainda na mesma
estação potencializando a venda dos produtos de
sucesso

“O PRODUTO
CERTO NA
HORA CERTA!”
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Projeto Schutz USA
2ª Etapa: Estudos
EUA são o maior mercado consumidor de calçados no mundo com 18%* do valor do mercado global
e quatro vezes o tamanho do mercado do Brasil*
Mercado

Segmentação

US$54bi
Total Amplo

US$54bi

US$27bi

CAGR 1%a.a.

Feminino

+2.300.000.000
Pares vendidos

US$20bi
Fem. Não Esportivo

Ambiente e condições



Baixo risco regulatório



4,5x o tamanho do mercado brasileiro



Atrativo custo de importação



Ausência de player dominante



White space definido e comprovado

*Fontes: Simulation Challenge, Euromonitor 2015 (sell-out) & NPD Group

96

Projeto Schutz USA
Ciclos do projeto-piloto
Dados os resultados obtidos na segunda etapa, será realizada uma nova etapa do projeto, com um
novo ciclo de teste da operação com foco nos canais e na solidez do time estruturado em 2015

2ª ETAPA

3ª ETAPA

2S14-2015

2016

Modelo
Equipe

Mercado

Novos
testes

Ajustes
Estudo

Time
Online
Wholesale

OBJETIVOS DE 2016
Time
 Solidificar times de produto e marketing
Produto
Marketing
Canais

 Aumentar e fortalecer brand awareness
 Confirmar replicabilidade do modelo
 Testar nova região, local e público
 Comprovar viabilidade econômica de loja fora de Manhattan
 Aumentar relevância da marca no país entre formadores de
opinião
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Projeto Schutz USA
3ª Etapa: Novas Lojas
Será aberta nova loja em LA no 1S16 com intuito de comprovar modelo operacional, fortalecer o
posicionamento da marca e testar novo mercado consumidor. Além disso, será feita a evolução do
canal online e a reestruturação do wholesale
 A abertura de outras lojas continua
condicionada aos resultados da Madison e da
nova loja de LA na primeira metade de 2016

NYC
 Testar novo tipo de loja:
 Shopping center
 Testar diferente perfil de público:
 Jovem / Downtown NYC

LA

 Testar o maior mercado potencial dos EUA e construir brand awareness na Califórnia
 Mercado com grande aderência ao perfil de clientes da marca e maior parte das
nossas vendas online
 Facilidade climática em relação a outras áreas dos EUA por não ter inverno rigoroso
 LA é o centro de entretenimento dos EUA e do Mundo, firmando o estabelecimento
da marca entre as celebridades
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Projeto Schutz USA
Mensagens-chave

1

A tese de white space em mercado relevante se mostra sólida, confirmando
oportunidade

2

Vantagens competitivas como capacidade de P&D aliado à sourcing ágil favorecem o
potencial de expansão para a marca

3

Time estruturado com foco na operação americana e integração Brasil-EUA
permitirão alavancagem do modelo operacional

4

Resultados favoráveis do segundo ciclo de testes permitiu definição dos próximos
passos de médio prazo

5

A abertura da segunda loja permitirá testar as diferenças entre localizações e clima,
bem como aderência da marca em novas regiões e perfis de clientes
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Arezzo&Co’s Investor Day
Novos Caminhos de Crescimento
Alexandre Birman
CEO

Arezzo&Co
Novos Caminhos de Crescimento
Planejamento Estratégico 2015:
Em 2015 foi realizado novo ciclo, com participação de toda liderança da Companhia e
envolvimento chave do Conselho e Comitê de Estratégia
ANÁLISES INTERNA
E EXTERNA, E ESTUDOS

 Reforçar posição competitiva:
sdadsasdadasd

MAPA E PLANO ESTRATÉGICO

 Novos caminhos de crescimento a partir
do core:



Calçados femininos classes A e B



Criação de novas marcas



Integração da cadeia



Ampliação de canais



Mix de produtos (foco no giro):
calçados e bolsas





Gestão de canais com foco em
lojas monomarca

Explorar novas categorias e
geografias:
 2ª fase de testes Schutz USA



Foco em eficiência operacional



Reforço Pipeline de gente
101

*SEED

02

NAMING

FIVE + FEVER
A 5ª MARCA DO GRUPO
FEVER: COOL, IMPRESSIVE, MOVEMENT

103

03

IDENTIDADE VISUAL

104

03

IDENTIDADE VISUAL

105

03

IDENTIDADE VISUAL
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05

CONSTRUCTION ZONE
RUA OSCAR FREIRE 1128



ESPAÇO EXPERIMENTAL E CRIATIVO



INTERAÇÃO COM CONSUMIDORA



EXPERIÊNCIA COLABORATIVA



COMUNIDADE EM TORNO DA MARCA
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Novos Caminhos de Crescimento
Experiência em construção de marcas
2008 - 2009

2010 - 2012

2013 - 2014

• Alexandre recebe o prêmio de designer
“Vivian Infantino Emerging Talent
Award”
• Exportação para a Europa
• Primeira marca brasileira com inserção
no mercado de luxo internacional
• Aproximação com celebridades
internacionais

• Atuação em mais de 150 pontos de
venda
• Loja própria Flagship Oscar Freire
• Alexandre Birman escolhido entre
os 10 melhores designers dos EUA
• Participação
da
marca
nos
principais eventos de moda
• Inauguração da loja do shopping
Iguatemi SP

• Inauguração da loja do shopping
Cidade Jardim em SP
• Abertura de showroom próprio
em NY
• Inicio da participação na semana de
moda em Paris
• Alexandre Birman nomeado membro
do CFDA
• Mudança e aperfeiçoamento da
identidade visual da marca
• Inauguração de fábrica própria
proporcionando crescimento para a
marca
• Solidificação da distribuição
internacional

c

c

Atuação em 982 multimarcas
Entrada no canal multimarcas
Parcerias com marcas e estilistas
8 lojas próprias
2 lojas próprias

Abertura de 32 franquias UDM¹
40 lojas e flagship¹

2013 - 2014

2010 – 2012

2008 – 2009

Evolução do projeto de loja e início do
canal de franquias

Definição do modelo de negócios
Serviços e Conveniência

²Até 3T14.
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Novos Caminhos de Crescimento
Mensagens-chave

1

Posicionar a Companhia em um novo nicho

2

Demanda pelo segmento em crescimento no mundo inteiro

3

Explorar capacidade multimarca e multicanal da Arezzo&Co

4

Capturar macro tendências de comportamento

5

Sempre ter novos negócios em desenvolvimento, considerando que
lançamento de marcas exige tempo para posicionamento e maturação
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Q&A

AGENDA

AREZZODAY
AGENDA
HORÁRIO

ATIVIDADES

APRESENTADOR

14:00 - 14:30

Boas Vindas e Registro

Receptivo

14:30 - 14:40

Instruções e Agenda do Dia

Leonardo Pontes

14:40 - 14:55

Considerações iniciais

Alexandre Birman

PRIMEIRO BLOCO
14:55 - 15:45

Omni, Valorizza e Gestão de Canais

David Python

15:45 - 16:10

Produto

Cassiano Lemos +
Fabiola Guimarães

16:10 - 16:40

Q&A

Todos

16:40 - 17:00

Coffe Break

SEGUNDO BLOCO
17:00 - 17:15

Financeiro

Thiago Borges

17:15 - 17:45

Oportunidade de Crescimento

Alexandre Birman +
Fernando Porto

17:45 - 18:15

Q&A

Todos

18:15 - 18:30

Considerações Finais

Alexandre Birman +
Anderson Birman

Arezzo&Co’s Investor Day
Considerações Finais
Anderson Birman
Chairman

12 de novembro de 2015

Considerações Finais
Mensagens-chave do Conselho
Evolução constante do Conselho tendo maior compreensão do negócio Arezzo&Co

1

Crescente qualificação e integração dos Conselheiros

2

Maior interação entre Conselho, Comitês e Gestão

3

Participação ativa do Conselho e, principalmente, do Comitê de Estratégia nos
projetos de longo prazo

4

Importante participação do Conselho e Comitês na formulação do novo plano
estratégico, liderado pela Gestão

5

Atenção constante no cenário, aproveitando a diversidade e complementariedade
dos Conselheiros, a fim de preparar a empresa para eventuais desafio
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Arezzo&Co’s Investor Day
Considerações Finais
Alexandre Birman
CEO

Considerações Finais
Guidance de abertura de lojas
A Arezzo&Co deve abrir entre 20 e 25 lojas no Brasil em 2016
# Lojas próprias

3

-3

557-562

# Franquias
# Repasses

3

1
508

13

-1
-2

519

1
-3

537

20-25

45

48

17

50
512-517

53
489
469
455

2014

3T15

4
5

2015

2016

Em 2015, a Companhia abrirá 29 lojas no Brasil, sendo 19 da marca Anacapri
Em 2016, o guidance inicial é de 20-25 aberturas
Seguindo a estratégia multicanal, em 2015/16 está planejado o repasse de 7 lojas próprias para franqueados
Fonte: Arezzo&Co. Escala ilustrativa
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Considerações Finais
Mensagens-chave
A Arezzo&Co continua evoluindo para garantir o aprimoramento do seu modelo de negócios e seu
crescimento sustentável

1

Implantação bem sucedida do projeto OMNI e projeto piloto CRM
• maior entendimento da consumidora final
• venda incremental potencializada com integração com canal monomarca
• experiência online adequada aos perfis das marcas

2

Reforço da vantagem competitiva da gestão multicanal com constantes evoluções
• aumento da proximidade com os canais
• monitoramento dos indicadores de performance das lojas
• visão unificada da cliente

3

P&D dinâmico
• contínua inovação em produto
• maior velocidade de reação às tendências de moda e à leitura de sell-out
• maior interação com a rede monomarca

4

Solidez financeira como vantagem competitiva
• gestão de despesas adequada aos diferentes níveis de crescimento
• suporte à implantação de diversas iniciativas de crescimento futuro
• Implantação bem sucedida do novo ERP permite identificação de ganhos na cadeia de valor

5

Marcas líderes e modelo de negócio comprovado
• possibilidade de realizar testes (EUA, novas marcas, CRM)
• captura de opções (bolsas, Omni, multicanal, Anacapri) de crescimento
• crescimento a partir do core
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OBRIGADO!

