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Liderança no segmento de moda premium...

Único Veículo de Investimento Listado do Segmento de Moda de Alto Padrão (LLIS3)

Liderança e
Escala

Modelo de Negócio Robusto
Avenidas

de Crescimento

Escala relevante em mercado 
grande, crescente e  

fragmentado

6 Marcas Complementares
Canal Online e 
Omnichannel

255 Lojas Próprias
31 Outlets

>5.000 Lojas Multimarcas

Margem EBITDA ~ 20%Presença em 
> 1.300 Cidades

Combinação Brick&Mortar, 
Online, Omnichannel e 

Marcas Próprias

Canal Atacado
(presença em apenas

8% das Lojas Multimarcas)

Produtividade e Ganho de 
Share no Varejo

Mercado fragmentado 
5% de Marketshare²)

> R$28,6 bilhões

> 30 mm de clientes 
potenciais

Margem Bruta ~ 61%

3Data Base 31/3/2020
¹ Fonte: IEMI – Inteligência de Mercado
² Mercado Considerado: A – B1
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1982 1988 2007 2008 2009 2012 2014 2017 2018 2019

Fundação
Marcelo Lima  e 
Marcio Camargo 
adquirem 84%

IPO
Incorporação 

Dudalina

Live Retail e Live 
Planning

Consolidação do 
Parque Fabril

Omnichannel

Foco em  Tecnologia 
e Análise de Dados

...com histórico de mais de 37 anos de sucesso...

46%

20%

20%

5% 6%
3%

Le Lis Blanc

Dudalina

 John John

 Bo.Bô

Individual

Rosa Chá

Histórico

Receita por Marca 2019Receita por Canal 2019

78%

20%

2%

Varejo

Atacado

 Online

1. Faturamento bruto excluindo devoluções 4



RESTOQUE.COM.BR

...desenvolvendo as marcas mais reconhecidas e desejadas do mercado...

Detentora de marcas consolidadas e que figuram no top of

mind dos Brasileiros há mais de 20 anos consecutivos

John John eleita a 18º marca mais amada pelos brasileiros, 
dentre marcas como Ferrari, Rolex, Nike, entre outras –
Pesquisa Officina Sophia

Vencedora de mais de 10 prêmios Lojista do Ano
Prêmio Alshop

Le Lis Blanc considerada a marca mais desejada pelas 
mulheres paulistanas – Pesquisa Veja SP

Dudalina considerada a terceira marca mais desejada pelas 
mulheres paulistanas - Pesquisa Veja SP

Le Lis Blanc considerada a marca preferida das mulheres 
brasileiras da Classe A – Pesquisa Ibope Inteligência

John John eleita a marca de jeans mais amada pelos 
brasileiros, à frente das marcas internacionais – Pesquisa 
HSR Specialist Researchs

79º maior empresa de luxury goods do mundo e única 
brasileira que figura no top 100 mundial – Relatório anual 
da Delloite Global Powers of Luxury Goods 2019
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PERFIL DE IDADE 
(ANOS)

PROPOSTA DE VALOR

PÚBLICO ALVO

#  LOJAS 93

25 – 60

Mulheres modernas de
uma ampla faixa etária

One stop shop

ocasiões de uso 
distintas alta qualidade

preço justo

67

20 – 60

Homens e mulheres 
tradicionais 

Alta qualidade em 
camisas e amplo mix

de produtos

50

15 – 50

Homens e mulheres com 
estilo de vida casual e 

jovial

Streetwear com DNA jeans 
/ casual com lifestyle

urbano bem definido

25

20 – 45 

Mulheres que buscam 
tendência de moda

Boutique com produto 
exclusivos / fashion

oriented

20

20 – 45

Mulheres sofisticadas e 
globais

Estilo casual moderno e 
descolado / fashion

oriented

-

25 – 60

Homens com estilo casual 
contemporâneo

Estilo casual e social de 
alta qualidade

...com portfolio complementar no segmento premium no Brasil.

Ticket médio (R$)1 759 428 423 1.798 1.695 n.a

1. Valores referentes aos últimos doze meses findos em 30 de Setembro de 2019

Fonte: Formulário de Referência da Companhia 
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Entre 2017 e 2018 a Companhia esteve focada em materializar ganhos de sinergia e rentabilidade....

1.126 

1.250 1.244 
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(62)
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103 
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Receita Líquida EBITDA Lucro Líquido Margem EBITDA

OTIMIZAÇÃO DA ÁREA DE VENDAS

• Revisão de 21,4% das lojas, passando de 327 para 257

• Aumento de 29,9% das vendas por metro quadrado

OTIMIZAÇÃO DO PARQUE FABRIL

• Consolidação da produção, de 5 para 2 fábricas

• Convênio para incentivo fiscal com o Estado de GO

• Otimização de 50% da área do CD principal em São Paulo

INCORPORAÇÃO DA DUDALINA

• Ganho de sinergias com redução de 32,7% do pessoal 
administrativo

• Início do uso do ágio de aquisição da Dudalina

ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

• Criação de software proprietário para gestão de indicadores em 
tempo real e comunicação interna (Live Retail)

• Aquisição e implantação da plataforma de Omnichannel

EVOLUÇÃO DO RESULTADO ANUAL (R$ MILHÕES)

1. Os  EBITDAs de 2016 e 2017 estão ajustados por R$ 17 milhões e R$ 72 milhões, respectivamente, relacionados a provisões e despesas 
de fechamento de lojas, fábricas e centros de distribuições

1

Fonte: Demonstrativos de resultado da companhia
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21,3 

62,0 

75,9 

2016 2017 2018

...e também redirecionou seu modelo de negócio buscando elevar o posicionamento das marcas... 

35%
21% 20%

35%
33%

23%

16%

23%
25%

14%
23% 32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%

90%

100%

2016 2017 2018

P1 P2 P3 P4

AUMENTANDO ESFORÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO AUMENTANDO GASTOS DE MARKETING

AUMENTANDO % DE PRODUTOS DE PREÇO MAIS ALTOS2

85 

92 

102 

2016 2017 2018

GASTOS EM DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO TOTAL (R$ MILHÕES)
E POR SKU (R$ MILHARES / SKU1)

EVOLUÇÃO DO CUSTO MÉDIO POR PRODUTO (R$)

AUMENTANDO O CUSTO MÉDIO POR PRODUTO

GASTOS DE MARKETING (R$ MILHÕES)

FAIXAS DE PREÇOS:

1. Exclui Dudalina
2. % sobre o valor vendido

2% 5% 6%

% da receita líquida

45,0 

55,4 

67,4 

4,0 
4,5 

5,9 

2016 2017 2018
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...mas essa configuração resultou em aumento de sobras/promoções e conflito de canais, tornando o modelo 
desequilibrado a longo prazo.

35%
21% 20%

35%
33%

23%

16%

23%
25%

14%
23%

32%
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EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO (R$) E FAIXAS DE PREÇO1,2 EVOLUÇÃO PERCENTUAL DE VENDAS PROMOCIONAIS3

34% 27% 21%

33%
26% 38%

33%
47% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018

Fullprice Markdown Outlet's

SOBRAS DE PEÇAS (‘000) PARA LIQUIDAÇÃO

409
347

236

2016 2017 2018

VENDAS (R$ MM) CLIENTES MULTIMARCAS FÍSICAS

15
35

148

2016 2017 2018

VENDAS (R$ MM) CLIENTES PROMOCIONAIS ONLINE

20
40 36

2016 2017 2018

VENDAS (R$ MM) CANAL ONLINE PRÓPRIO

(+) 140%

(+) 318%

(+) 101% (-) 10%

O aumento do preço médio das coleções levou a maiores sobras e necessidade de promoções...

...impactando vendas aos clientes multimarcas lojas físicas, substituídos por clientes online que limitaram o crescimento do e-

commerce

1. A distribuição de P1 a P4 corresponde às faixas de preço final ao consumidor (sendo P1 a mais baixa e P4 a mais  elevada) e os 
valores variam entre as marcas em valores nominai
2. % sobre o valor vendido
3. Em quantidade de produtos vendidos

2.377

2.697 2.737

51%
46%

41%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

2016 2017 2018

Sobras de Estoque %Aproveitamento
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• Unificação dos canais de varejo e online através do OmniChannel,
resultando em melhor aproveitamento de coleções e maior percentual
de produtos vendidos a preço cheio

• Melhora da experiência do cliente facilitando o acesso a todos os
estoques da Companhia tanto nas lojas físicas como no canal online

VENDAS ONLINE E OMNICHANNEL

REDUÇÃO DO CONFLITO ENTRE CANAIS

• Tecnologia proprietária para aprimoramento da gestão de indicadores
em tempo real e de comunicação interna: LiveRetail, LivePlanning,
LiveStore

• Implementação do Checkout Mobile nas lojas físicas

• Redução dos períodos promocionais e de percentuais de descontos
nas liquidações no varejo

• Substancial redução de vendas a clientes promocionais online

• Fortalecimento do canal atacado (lojas físicas)

• Aumento das vendas fullprice e redução de vendas promocionais e
em outlets

FORTALECIMENTO DAS MARCAS E FOCO TOTAL NA EXPERIÊNCIA E SATISFAÇÃO DO CLIENTE

ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

Construção da estratégia para a retomada do crescimento sustentável de longo prazo baseado em dois alicerces:

Em 2019, foi necessário corrigir o modelo de negócio para pavimentar o crescimento sustentável a longo prazo...

• Revisão das coleções para aderência a parâmetros históricos e de
sucesso comprovado quanto a dimensionamento, proporções de
equilíbrio entre linhas de produtos, markup, representatividade
relativa de faixas de preços, custo, etc

• Precificação com base na percepção de valor dos produtos

• Redução de custo médio de compra de produtos

• Redução do markup ofertado e aumento do markup realizado

• Aumento relativo da quantidade de produtos das faixas de preço P1 e
P2 e redução da quantidade de produtos das faixas P3 e P4

ALINHAMENTO DE PRODUTOS E COLEÇÕES

11
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...com otimização de estrutura e foco em projetos prioritários...

• Estrutura de gestão foi otimizada e houve redução de aproximadamente
1/3 do número de Diretores e heads de áreas, com unificação de
departamentos, exploração de sinergias operacionais e simplificação de
estruturas

• Corpo diretivo coeso e firmemente alinhado com as prioridades do
negócio, visando a recuperação de vendas e do resultado operacional

OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO

• Foco em projetos e em assuntos absolutamente prioritários e alinhados
com a estratégia

• Priorização de projetos de tecnologia e de gestão da experiência do cliente
diretamente associados ao core business e à melhoria de vendas

FOCO EM PROJETOS PRIORITÁRIOS

• Redução dos investimentos, como resultado da não recorrência de
iniciativas realizadas em 2019

• Foco no core business, em projetos de crescimento do canal online e
do omnichannel e em projetos diretamente ligados a vendas e
atendimento ao cliente

FOCO NOS INVESTIMENTOS

RECUPERAÇÃO ATACADO

• Reestruturação completa da equipe de representação de vendas

• Implementação de tecnologia de ponta para vendas e gestão de
clientes

• Alteração do modelo de vendas da Le Lis Blanc para o formato de
pedidos (o mesmo de Dudalina e John John)

FOCO E PRIORIZAÇÃO

12
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...incluindo significativa redução de despesas operacionais e melhor aproveitamento de coleções, com redução de 
compra de produtos.

• Redução de volumes de vendas promocionais associada às vantagens do 
compartilhamento de estoques dos canais de varejo e online através do 
omnichannel resultando em:

• melhor aproveitamento das coleções

• maior percentual de produtos vendidos a preço cheio (aumento do
ticket médio)

• redução da representatividade das liquidações e promoções no
total das vendas

• expressiva diminuição de sobras de estoque, permitindo uma
menor compra de produtos

• Manutenção das estruturas de coleções com base nos padrões históricos

REDUÇÃO DE ESTOQUES

• Diminuição de participação em grandes eventos, eventos internacionais e
publicidade em mídias tradicionais

• Despesas direcionadas principalmente para ações de marketing com
impacto direto nas vendas (ações em lojas, ações de CRM, etc.), com mais
de 60% do valor total aplicado em marketing digital e mídias sociais, que
têm grande correlação com vendas

OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS DE MARKETING

• Incremento das margens de contribuição do canal através da redução dos
descontos

• Gestão integrada aos demais canais da Companhia minimizando conflitos e
potencializando o resultado do canal

NORMALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE OUTLETS

• Revisão profunda de custos e despesas;

• Otimização do headcount com ênfase em áreas e projetos que não estavam
ligados ao core business ou não afetavam diretamente as vendas

• Corte em despesas de viagens e despesas correlatas

REVISÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS E DESPESAS

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E REDUÇÃO DE DESPESAS EM 2020

13
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34% 27% 21%
31% 38%

33%
26% 38%

42% 36%

33%
47% 41%
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Full Price MarkDown Outlets

3.062
2.860
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Volume (milhares peças) Ticket médio (R$)

Os dados da marca Dudalina não estão incluídos neste slide, pois não houve variação significativa dos 
indicadores aqui analisados em relação a essa marca nos últimos anos
¹ Inclui Outlets e vendas a canais online de terceiros

As estruturas de coleções foram corrigidas no segundo semestre de 2019 e normalizadas para 2020 em diante.

DISTRIBUIÇÃO (%) PRODUTOS P1, P2, P3, P4

VENDAS FULLPRICE MARKDOWN E OUTLETS¹

CUSTO MÉDIO (R$) E MARKUP

Dados de 2020 
refletem o forecast

antes do impacto do 
COVID-19

TICKET MÉDIO E VOLUME DE VENDAS (REDE)

Alinhamento das coleções aos parâmetros históricos e de sucesso comprovado na Companhia

Markup Ofertado

Markup Real

Ticket médio (R$)
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Resultados Positivos dos Ajustes de 2019

Todas as Marcas
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Os ajustes realizados trouxeram impacto negativo nas vendas em 2019, mas os 
indicadores positivos já apareceram no 4º trimestre de 2019...

RETOMADA DO CRESCIMENTO NO CANAL ONLINE

• O canal online apresentou crescimento de 177% no 4T19 e, mesmo com
redução dos períodos promocionais e dos níveis de descontos ofertados, no
1T20¹ apresentou crescimento de 88%

• O aumento de fluxo no canal online apresentou incremento de 44% em
2019 vs 2018 e de 33% na comparação do 1T20 vs 1T19

+56%

+88%

2019 vs 2018 1T20 vs 1T19

AUMENTO DO FATURAMENTO DO CANAL ONLINE

16

1.612 

1.304 1.328 1.254 

129 

179 
75 25 

2018 Terceiros
Online

Promoções
no Varejo

Outros Vendas
2019

Recompra
3ºs online

2019

PERDA DE 22% DA RECEITA EM 2019

• Perda de receita R$ 129 milhões devido à substancial redução de
vendas a clientes promocionais online

• Perda de R$ 75 milhões devido a recompra de produtos de terceiros
online

• Perda de R$ 179 milhões pela redução dos períodos promocionais e
de percentuais de descontos nas liquidações no varejo

FATURAMENTO BRUTO (R$ MM)

Terceiros
Online Terceiros

Online

1. Informações referentes ao 1T20 não foram auditadas.
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20%

8%

-6% -21% -26%. .. ´ : ;

Número de clientes Venda em peças

Desconto médio na liquidação Período de liquidação (dias)

Sobra para Outlets (de todos os canais)

Dezembro de 2019 1/1 a 11/3 de 2020¹

24%
17%

. ..

Número de Clientes Venda em peças

Dezembro: 2019 vs 2018

20,0

120,0

220,0

Dez'18 Dez'19

Faturamento Restoque R$mm

Comparativos: 2020 vs 2019

var (%)

+7%

2019
1/Jan a 11/mar

2020
1/Jan a 11/mar

17

123 137

100

200

300

400

500

20,0

70,0

120,0

Dez'18 Dez'19

Faturamento R$mm Preço Médio R$
var (%)

+10%

-9%

...ficando evidentes no período de Dezembro de 2019 a Março de 2020, demonstrando a assertividade da 
estratégia de correção do modelo.

• A correção do modelo já apresentou resultados positivos em Dezembro, com
aumento nas vendas (+10%), aumento de peças vendidas (+17%) e atração de
maior número de clientes (+24%)

• Crescimento de vendas em 2020 (+7%), com aumento concentrado na venda full

price do varejo (+13%) e redução na venda dos Outlets (-37%)

• Venda de liquidação com menos dias de promoção e menores descontos

• Fluxo em loja maior (+19%) com importante recuperação de clientes. Aumento da
venda de peças, apesar de menor período de liquidação e menores descontos

1. Informações referentes ao 1T20 não foram auditadas.
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39%

-25%. ..

Aproveitamento Preço Médio

LE LIS BLANC DEZEMBRO

47

48

100

300

500

42,0

44,0

46,0

48,0

Dez'18 Dez'19

Faturamento R$mm

Preço Médio R$
var (%)

3%

-17%

LIQUIDAÇÃO LANÇAMENTO

Liq'19 Liq'20

Faturamento R$mm

var (%)
+5%

Lanç'19 Lanç'20

Faturamento R$ var (%)

2%

+14%

-11%. ..

Aproveitamento Sobra em peças

Dezembro: 2019 vs 2018

-9% -11%
-17%

. .. ´

Dias de liquidação

Peças ofertadas em promoção

Desconto Médio

46%

-35%. ..

Aproveitamento Sobra p/ Outlet

Liquidação: 2020 vs 2019

37% 43%

. ..

Venda em peças Número de clientes

Aproveitamento é a proporção de peças vendidas em relação a quantidade de peças ofertadas

27% 24%

4%
-4%

-17%. .. ´ Coluna1 ...

Venda em peças Número de clientes

Venda Preço Cheio Venda Remarcada

Preço Médio

Dezembro: 2019 vs 2018
Liquidação: 2019 vs 2018 Lançamento: 2019 vs 2018

Fev – 11/marJan - Fev

Liquidação: 2020 vs 2019

18

VAREJO LE LIS BLANC
Recuperação de clientes, aumento do aproveitamento de coleções a preço cheio e redução das sobras

As ações de reequilíbrio do mix de 
produtos entre as faixas de preço, 
mark-up e precificação, somadas à 
redução da venda promocional em 
2019, resultaram em: 

• Maior faturamento em Dez/19, 
com crescimento do número de 
clientes e redução da sobra

• Maior faturamento na Liquidação 
de Jan-Fev/20¹ com menor 
quantidade de produtos ofertados 
e descontos menores

• Maior faturamento no 
Lançamento de Fev-Mar/20, com 
importante recuperação de 
clientes e melhor aproveitamento 
da coleção. Aumento do número 
de clientes, com incremento de 
+99% clientes novos e de +65% 
de clientes recuperados vs 2019

1. Informações referentes ao 1T20 não foram auditadas.
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+44%

+13%

-63%
. .. ´

Venda Remarcada

Venda Total

Venda Preço Cheio

DUDALINA DEZEMBRO

var (%)

13%

-11%

LIQUIDAÇÃO LANÇAMENTO

Liq'19 Liq'20

Faturamento R$mm

var (%)

47%

Lanç'19 Lanç'20

Faturamento R$

var (%)
4%

-13%
-27%

-35%
. .. ´

Dias de liquidação

Peças ofertadas em promoção

Desconto Médio

+40%

-34%. ..

Aproveitamento Sobra p/ Outlet

Liquidação: 2020 vs 2019

-41%

2%
5%

. .. ´

Número de clientes

Venda em peças

Desconto Médio*

+26%
+42%

. ..

Número de clientes Venda em peças

Dezembro: 2019 vs 2018

Liquidação: 2019 vs 2018 Lançamento: 2019 vs 2018

Até 11/mar

13,7
15,4

100

200

300

400

500

,00

5,00

10,00

15,00

Dez'18 Dez'19

Faturamento R$mm

Preço Médio R$

Dezembro: 2019 vs 2018

Jan - Fev

Aproveitamento é a proporção de peças vendidas em relação a quantidade de peças ofertadas 19

VAREJO DUDALINA
Redução de períodos promocionais e descontos, redução do conflito de canais e incremento da venda a preço cheio

Redução da venda promocional, dos 
descontos praticados e dos períodos de 
liquidação:

• Maior faturamento em Dez/19, com 
crescimento da venda a preço cheio e 
redução da venda com descontos, 
importante aumento no numero de 
clientes e aumento de peças vendidas

• Maior faturamento na Liquidação de 
Jan-Fev/20¹, mesmo com redução de 
35% em dias de promoção, menos 
peças ofertadas e descontos menores 
(até 50% vs até 70% em 2019) 

• Peças básicas não liquidadas em 2020

• Sobra menor em -34% pós-Liquidação 
para o Outlet

• Maior faturamento no Lançamento de 
Fev-Mar/ 20¹, com incremento de 
clientes, mesmo com redução 
importante dos descontos

*Em 2019 e 2020 as lojas continuaram

com um corner de promoção após a

liquidação, mas em 2020 a proporção

das peças promocionadas e descontos

foram significativamente menores.

1. Informações referentes ao 1T20 não foram auditadas.
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18,5
19,1
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15,00
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Dez'18 Dez'19

Faturamento R$mm

Preço Médio R$

JOHN JOHN

var (%)

3%

9%

Liq'19 Liq'20

Faturamento R$mm

var (%)
12%

-29%
-13%. ..

Desconto médio

Peças ofertadas em promoção

71%

-52%. ..

Aproveitamento Sobra p/ Outlet

Liquidação: 2020 vs 2019

Liquidação: 2019 vs 2018

12%

3%

-24%
. .. ´

Venda Remarcada

Venda Total

Venda Preço Cheio

Dezembro: 2019 vs 2018

O Lançamento da John John só
ocorreu em 5/mar, com período
muito curto para análise

DEZEMBRO LIQUIDAÇÃO LANÇAMENTO
Até 11/mar

Mesmo número de dias de 

liquidação 20 vs 19

Jan - Mar
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VAREJO JOHN JOHN
Crescimento em Dez/19 e em Jan-Fev/20 demonstrando assertividade da estratégia

A John John teve uma operação mais 
estável e com menos alterações em seu 
modelo entre 2016 e 2018. Assim, o 
foco é o aumento do aproveitamento 
das coleções e a redução de venda com 
descontos.

• Maior faturamento em Dez/20, com 
aumento de 12% nas vendas a preço 
cheio. 

• Maior faturamento na Liquidação de 
Jan-Mar/ 20¹, mesmo com desconto 
médio 13% menor vs 2019 (até 60% 
vs até 70% em 2019), buscando 
melhor posicionamento de marca.

• Aproveitamento da Liquidação 71% 
maior em 2020¹, com uma sobra de 
peças para o Outlet 52% menor que 
em 2019.

Aproveitamento é a proporção de peças vendidas em relação a quantidade de peças ofertadas

1. Informações referentes ao 1T20 não foram auditadas.
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4,5
4,8

500

1.500

2.500

3,00

3,500

4,00

4,500

5,00

Dez'18 Dez'19

Faturamento R$mm

Preço Médio R$

BO.BÔ DEZEMBRO

var (%)

8%

4%

LIQUIDAÇÃO LANÇAMENTO

Liq'19 Liq'20

Faturamento R$mm

var (%)
-10%

Lanç'19 Lanç'20

Faturamento R$
var (%)

15%

-39%

-7%
. ..

Desconto médio

Peças ofertadas em promoção

72%

-49%. ..

Aproveitamento Sobra p/ Outlet

Liquidação: 2020 vs 2019

-25%

49%54%

. .. ´

Venda em peças

Número de clientes

Preço Médio

3%4%

. ..

Número de clientes

Venda em peças

Dezembro: 2019 vs 2018 Liquidação: 2019 vs 2018

Lançamento: 2019 vs 2018

Fev -11/marJan - Fev
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VAREJO BO.BÔ
Recuperação importante de faturamento e crescimento expressivo no número de clientes

Correções de modelo em 2019 
incluíram redução dos períodos 
promocionais e dos descontos 
ofertados, trazendo impacto 
positivo já em Dez/2019

Na Liquidação de Jan-Fev/20 houve 
redução da oferta de peças em -
39% e desconto médio em      -7%, 
resultando em aumento de 
aproveitamento de 72% e sobra 
para Outlet 49% menor 

O reequilíbrio da coleção com 
ajuste do mix entre faixas de preços 
e redução de mark-up no 
Lançamento de Fev-Mar/20 
resultou em (i) crescimento de 15% 
do faturamento, (ii) 54% mais peças 
vendidas, (iii) número de clientes 
49% maior, e (iv) preço médio 25% 
menor no lançamento

Aproveitamento é a proporção de peças vendidas em relação a quantidade de peças ofertadas

1. Informações referentes ao 1T20 não foram auditadas.



RESTOQUE.COM.BR

3,3
4,3

500

1.000

1.500

2.000

,00

2,00

4,00

Dez'18 Dez'19

Faturamento R$mm

Preço Médio R$

ROSA CHÁ DEZEMBRO

var (%)

32%

-9%

LIQUIDAÇÃO LANÇAMENTO

Liq'19 Liq'20

Faturamento R$mm

var (%)

120%

Lanç'19 Lanç'20

Faturamento R$

var (%)

35%

-30%

+141%

. ..

Número de clientes

Peças ofertadas em promoção

+271%

-40%. ..

Aproveitamento Sobra p/ Outlet

Liquidação: 2020 vs 2019

+44%
+21%

. ..

Número de clientes

Venda em peças

Dezembro: 2019 vs 2018 Liquidação: 2019 vs 2018
Lançamento: 2019 vs 2018

+29%
+41%

. ..

Número de clientes

Venda em peças

Fev -11/marJan - Fev
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VAREJO ROSA CHÁ
Expressivo crescimento de vendas com significativo aumento do número de clientes

• Maior faturamento em Dez/20 
(+32%), com redução do preço 
médio e aumento do número de 
clientes (+21%)

• Liquidação em Jan-Fev/ 20¹ mais 
longa e, 15 dias vs 2019, porém 
com redução da oferta de produtos 
com desconto (-30%) e menor 
desconto ofertado (-12%)

• Aumento expressivo no número de 
clientes na Liquidação e 
aproveitamento 271% superior, 
com sobra 40% menor para o 
Outlet

• Maior faturamento no Lançamento 
de Fev-Mar/ 20¹ (+35%) com 41% 
mais clientes e 29% mais peças 
vendidas, seguindo a estratégia de 
aumento de aproveitamento

Aproveitamento é a proporção de peças vendidas em relação a quantidade de peças ofertadas

1. Informações referentes ao 1T20 não foram auditadas.
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1T19 1T20

1T19 1T20

1T19 1T20

Marca Estratégia Venda*
(R$mm)

# Clientes com Compra
(% de Var de clientes)

Pedido Médio
(R$mil/Cliente)

Devoluções
(R$mm)

1T19 1T20

1T19 1T20

1T19 1T20

var (%)

74%

var (%)

0.2%

var (%)

27%

1T19 1T20

var (%)

27%

var (%)
29%

var (%)

25%

1T19 1T20

1T19 1T20

var (%)

var (%)

-35%

var (%)

-36%

23

Alteração do formato de 
venda para “pedido”, 
buscando aumento da 
carteira de clientes e 
maior presença 
geográfica

Redução do número de 
clientes buscando maior 
market share em lojas 
multimarcas com perfil 
da marca, suporte aos 
lojistas no sell-out das 
coleções e redução das 
devoluções

Manutenção da 
estratégia de expansão da 
marca no canal, buscando 
incremento de market

share em clientes 
potenciais e redução das 
devoluções 

CANAL ATACADO
Mais impactado pelo conflito de canais entre 2017 e 2018

1T19 1T20

1T19 1T20

var (%)

38%

var (%)

-22%

var (%)

2%

1T19 1T20

1. O faturamento referente à venda realizada no canal atacado ocorrerá entre os meses de janeiro e agosto de 2020. 
2. Não estão considerados neste slide possíveis cancelamentos devido aos efeitos da COVID-19.
3. Informações referentes ao 1T20 não foram auditadas.



Impactos da Pandemia do novo Coronavírus / Covid19
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Diante da pandemia do novo Coronavírus, foram tomadas medidas imediatas, mas houve grande 
impacto na operação 

25

1 - Instituição do Comitê de 
Monitoramento e início das 

reuniões diárias

12 março

2 - Bloqueio das compras e contratação 
de novos serviços; congelamento das 

despesas de Marketing e Capex

13 março

3 - Planej. de fechamento 
das lojas e escritório, 

estratégia online

14 março

4 - Início do Home Office em 
16/3, alcançando 100% em 18/3

16 a 18 março

5 - Fechamento temporário 
das operações de lojas

20 março

Timeline

22 março

7 - Concessão de férias para as 
fábricas Terra Boa e Goiás

23 março

6 - Conclusão Plano de 
contenção de gastos

OMS declara pandemia 
do novo Coronavírus

11 março

31 março

8 - Redução da jornada e dos 
salários administrativos de 25% a 

40%, sendo 40% para Diretoria

31 março

9 - Conclusão Plano para 
redução de quadro

31 março

10 - Conclusão Plano 
suspensão contratos de 

trabalho lojas, fábricas e CDs
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2- Reabertura da primeira loja 
em Santa Catarina

20 abril

3- Abertura da 20º loja 
na região Sul do país

30 abril

5- Início das vendas em 136 lojas 
fechadas no sistema drive thru

2 maio

8- Retomada do faturamento para 
clientes multimarcas

14 maio

15 Abril

7- Retomada de atividades 
essenciais de estilo e comercial 

presencialmente na matriz

12 Maio

1- Elaboração e aprovação 
do plano de retomada

26

Após as medidas para ajuste da operação, o plano de retomada  foi elaborado

4- Realização da AGD 9º emissão

30 abril

6- Realização da AGD 7º emissão

11 Maio
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478 

144 

212 

83 

38 

46 
21 10 4 9 3 

109 

2 

201 

Caixa (31/12) Recebimentos Fornecedores Folha Ocupação ICMS e IPI Gastos gerais Rescisão
contratual

RTQ Internacional

Marketing Capex Follow on Empréstimos e
debentures

Outros Caixa (31/03)

Recomposição do Caixa entre 31/12/19 e 31/3/2020 

Operacional (R$ 212):

Durante o 1T20, houve um consumo de R$ 212 no fluxo operacional, com destaque para o pagamento de Confirming (fornecedores) e fornecedores diretamente 

( R$ 334 )

27

( R$ 212 )



Projeções de 2020 a 2025
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1.004 986 
801 

463 
843 906 996 1.073 1.155 

347 236 
243 

114 

217 233 
260 

280 
301 

243 339 

141 

102 

125 134 
141 

145 
145 40 36 

59 

70 

92 89 
130 

173 
216 

1.646 1.611 

1.254 

750 

1.281 
1.366 

1.532 
1.676 

1.822 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rede Atacado FullPrice 3ºs online + Outlets Online

EVOLUÇÃO FATURAMENTO ANUAL

CAGR 19 vs. 25Atacado FullPrice Online3ºs Online+Outlets

EVOLUÇÃO EBITDA ANUAL

241 

350 353 

26 

193 220 
266 

310 354 

19,2%
28,1%

36,5%

4,4% 19,5% 20,8% 22,5% 24,0% 25,2%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EBITDA Margem

+6,4%

+6,3%

+0,4%          

29

Projeções de Faturamento e EBITDA de 2020 a 2025

+3,7%

+24,3%
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Projeções de Resultado de 2020 a 2025

I. Folha (R$ 17):
Impacto das rescisões, com efeito caixa; 

II. Marketing (R$ 50):
Impacto sem efeito caixa de despesas pagas 
antecipadamente de campanhas planejadas para 2020 –
afetadas negativamente pela COVID-19; 

III. Resultados não recorrentes (R$ 70):
Impacto sem efeito caixa de provisões.

EFEITOS NÃO RECORRENTES 2020
DRE

2.020
2020 

Ajustado
2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

Faturamento 750             750             1.281          1.366          1.532          1.676          1.822          

Receita Líquida 596             596             989             1.056          1.183          1.294          1.406          

Lucro Bruto 358             358             604             666             750             825             897             

Margem Bruta 60,1% 60,1% 61,0% 63,0% 63,4% 63,7% 63,8%

Despesa SG&A (399)            (332)            (411)            (446)            (484)            (514)            (543)            

SG&A (% Faturamento) -53,2% -44,3% -32,1% -32,6% -31,6% -30,7% -29,8%

(-) Folha (180)            (163)            (181)            (201)            (213)            (224)            (235)            

(-) Ocupação (116)            (116)            (124)            (131)            (146)            (155)            (162)            

(-) Marketing (88)              (38)              (53)              (55)              (57)              (58)              (60)              

(-) Despesas cartão crédito (13)              (13)              (19)              (20)              (23)              (25)              (27)              

(-) Outros (3)                (3)                (33)              (38)              (45)              (52)              (59)              

(-) Resultados não recorrentes (70)              -              -              -              -              -              -              

Despesa SG&A com resultados não recorrentes (469)            (332)            (411)            (446)            (484)            (514)            (543)            

SG&A (% Faturamento) -62,6% -44,3% -32,1% -32,6% -31,6% -30,7% -29,8%

EBITDA (111)            26               193             220             266             310             354             

Margem -18,6% 4,4% 19,5% 20,8% 22,5% 24,0% 25,2%

(-) D&A (140)            (140)            (127)            (135)            (139)            (137)            (134)            

Fluxo de caixa 2.020 2020  Ajustado 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

EBITDA (111)            26               193             220             266             310             354             

Leasing (63)              (63)              (52)              (52)              (52)              (52)              (52)              

Capital de Giro (24)              (144)            (163)            87               85               59               29               

Capex (76)              (76)              (82)              (84)              (85)              (87)              (89)              

Fluxo de caixa livre (274)            (257)            (105)            171             214             229             242             
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Cenário Pós-Coronavírus: premissas para o Resultado e  Fluxo de Caixa dos exercício de 2020 - 2025

Premissas

Exercício de 2020

✓ Margem Bruta: A perda de faturamento de meses de venda a preço cheio (março, abril e maio) diminui a proporção relativa das vendas a preço cheio no ano, 
impactando negativamente a margem bruta em 2020. Adicionalmente, a maior sobra de produto das coleções do 1º semestre, poderá ocasionar um maior
volume de promoções no 2º semestre de 2020, também impactando na margem bruta do ano. 

✓ Fornecedores: Renegociações com fornecedores para alongamento dos prazos de vencimentos de 2020.
✓ Despesas de Ocupação: Em negociação, de acordo com retorno das operações e performance de vendas.
✓ ICMS: Vencimentos entre abril e dezembro com pagamentos alongados e parcelados, nos termos da legislação.
✓ Folha: (a) Encargos trabalhistas (FGTS e INSS) com vencimentos de abril a junho terão os pagamentos parcelados de junho a dezembro; (b) redução da folha

implementada através de suspensão dos contratos de trabalho, reduções de jornadas e salário e rescisões; e (3) pagamento de rescisões em abril e maio.

Exercícios de 2021 a 2025

✓ Faturamento: para a rede de lojas, as projeções para 2021 consideram retorno ao faturamento de 2019 e um crescimento conservador para o período de 
2022 a 2025. Dada a expectativa de retorno mais lento do mercado de multimarcas, as projeções consideram crescimento em patamares menores para o 
canal atacado. As vendas em outlets devem permanecer estáveis e o canal online deverá ter crescimento anual superior a +24% potencializado pelos
investimentos e foco nesse canal pela Companhia em 2019 e 2020 e pela tendência de crescimento da representatividade desse canal para o segmento de 
vestuário.

✓ Margem Bruta: Em 2021, a margem bruta deve ter ligeira melhora, mas ainda sendo impactada por um mercado recessivo e mais promocional. De 2022 em
diante, as projeções refletem retorno às margens históricas da Companhia.

✓ SG&A: Com as medidas de redução de despesas adotadas desde o final de 2019 e somando-se as reduções adicionais em função da pandemia de COVID19, 
as despesas de vendas, gerais e administrativas devem se estabilizar em 2021 em torno de 32% do faturamento, com redução gradativa desse percentual nos
anos seguintes em função de maior alavancagem operacional.

✓ EBITDA e Margem EBITDA: as projeções consideram uma evolução gradativa do resultado operacional da Companhia, com margem EBITDA retornando aos
patamares históricos a partir de 2023.



Abertura da Dívida Consolidada
15/5/2020
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7,7 6,3 21,2 16,1 
6,8 5,4 6,6 

236,1 

12,3 

214,1 

0,1 
0,4 12,4 0,3 

142,6 

14,3 7,7 6,3 

235,3 

16,3 7,2 17,7 
6,9 

378,7 

26,6 

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

318,6 

93,4 
31,4 

384,2 

372,2 

254,5 

39,1 10,3 

702,8 

465,6 

286,0 

39,1 
10,3 

ABR -
DEZ 2020

2.021 2.022 2.023 2.024

Cronograma de Desembolso (incluindo juros até a data de vencimento)
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Dívida Consolidada em 15 de maio de 2020 e Cronograma atual de Desembolso

I. Saldo Empréstimos R$ 432 mm. II. Saldo Debêntures R$ 1.000 mm.

443,4 

1.060,3 

1.503,8 

TOTAL

Debêntures

Dívida
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Cronograma de Amortização Atual¹ – Debêntures

34

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2021

2022

2023

2024

Total

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2021
1. Para cálculo das parcelas de juros, foi considerada a Taxa DI referente a 15/05/2020, equivalente a 2,90% a.a. 2. Informações referentes a 2020+ não foram auditadas.

Debêntures 7ª Emissão
BRL 300 milhões³

Debêntures 8ª Emissão
BRL 225 milhões³

Debêntures 9ª Emissão
BRL 200 milhões³

Debêntures 10ª Emissão
1ª Série

BRL 380,8 milhões³

Debêntures 10ª Emissão
2ª Série

BRL 69,2 milhões³

Debêntures 11ª Emissão
BRL 100 milhões³

TOTAL

Principal Juros Principal Juros Principal Juros Principal Juros Principal Juros Principal Juros Principal Juros

3. Valores totais emitidos.

A
b

e
rt

u
ra

 m
e

n
sa

l 2
0

2
1

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            (3.430)       (150.000)  (6.643)       (40.000)     (1.321)       -            -            -            -            (10.000)     (2.724)       (200.000)  (14.117)     

-            -            -            -            -            (144)          -            -            -            -            -            -            -            (144)          

-            -            -            -            -            (368)          -            -            -            -            -            -            -            (368)          

-            -            -            -            -            (352)          -            (10.157)     -            (1.846)       -            -            -            (12.355)     

-            -            -            -            -            (320)          -            -            -            -            -            -            -            (320)          

(100.000)  (2.286)       -            -            (40.000)     (336)          -            -            -            -            -            -            (140.000)  (2.623)       

-            -            -            (1.965)       -            (168)          -            -            -            -            (10.000)     (2.160)       (10.000)     (4.293)       

-            -            (75.000)     (1.903)       (40.000)     (817)          (190.400)  (19.718)     (17.300)     (3.583)       (20.000)     (3.492)       (342.700)  (29.512)     

-            -            -            -            -            -            (190.400)  (4.870)       (34.600)     (2.241)       (20.000)     (2.428)       (245.000)  (9.539)       

-            -            -            -            -            -            -            -            (17.300)     (442)          (20.000)     (1.337)       (37.300)     (1.779)       

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            (10.000)     (268)          (10.000)     (268)          

(100.000)  (5.716)       (225.000)  (10.510)     (120.000)  (3.827)       (380.800)  (34.744)     (69.200)     (8.113)       (90.000)     (12.408)     (985.000)  (75.319)     

-            -            -            -            -            (160)          -            -            -            -            -            -            -            (160)          

-            -            -            -            -            (184)          -            -            -            -            -            -            -            (184)          

-            -            -            -            -            (144)          -            (9.740)       -            (1.770)       -            -            -            (11.654)     

-            -            -            -            -            (160)          -            -            -            -            -            -            -            (160)          

-            -            -            -            (40.000)     (168)          -            -            -            -            -            -            (40.000)     (168)          

-            -            (75.000)     (1.903)       -            -            -            -            -            -            (10.000)     (1.859)       (85.000)     (3.762)       

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            (190.400)  (9.978)       (17.300)     (1.813)       -            -            (207.700)  (11.791)     

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            (10.000)     (1.633)       (10.000)     (1.633)       

-            -            (75.000)     (1.903)       (40.000)     (817)          (190.400)  (19.718)     (17.300)     (3.583)       (20.000)     (3.492)       (342.700)  (29.512)     
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Cronograma de Amortização Atual¹ – Outros Empréstimos

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2021

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2021

2022

2023

2024

Total

2. Informações referentes a 2020+ não foram auditadas.

Empréstimos

Principal Juros Total

A
b

e
rt

u
ra

 m
e

n
sa

l 2
0

2
1

1. Para cálculo das parcelas de juros, foi considerada a Taxa DI referente a 15/05/2020, equivalente a 2,90% a.a.

(150)                (675)                (824)                

-                  -                  -                  

(50.000)           (1.234)             (51.234)           

(8.000)             (615)                (8.615)             

-                  -                  -                  

(7.250)             (756)                (8.006)             

(8.000)             (508)                (8.508)             

-                  -                  -                  

-                  -                  -                  

(8.000)             (387)                (8.387)             

-                  -                  -                  

(7.250)             (581)                (7.831)             

(88.650)           (4.754)             (93.403)           

(7.544)             (200)                (7.744)             

(6.307)             (4)                     (6.312)             

(19.907)           (1.318)             (21.225)           

(15.058)           (1.078)             (16.136)           

(6.841)             (3)                     (6.844)             

(4.023)             (1.329)             (5.352)             

(5.827)             (790)                (6.616)             

(225.925)        (10.156)           (236.082)        

(11.404)           (870)                (12.274)           

(88.650)           (4.754)             (93.403)           

(30.500)           (946)                (31.446)           

-                  -                  -                  

-                  -                  -                  

(421.986)        (21.448)           (443.434)        
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Declarações ora feitas sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, especialmente decorrentes da pandemia do COVID-19. Tais declarações têm como

base crenças e suposições da Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações

sobre as intenções, crenças ou expectativas atuais da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem

informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”,
“poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são

garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão

ocorrer ou não.

Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia, tais como condições gerais da

economia, do mercado e do setor. Tendo em vista que a situação da Companhia tem sido avaliada frequentemente em razão da evolução da pandemia, e que

podem haver desdobramentos e impactos que podem não ter sido previstos nesse momento, em especial o prolongamento das restrições sociais além do esperado,

qualquer desses fatores pode fazer com que os resultados concretos e a criação de valor para os acionistas divirjam de maneira significativa das declarações e

projeções efetuadas nessa apresentação, bem como podem levar a Companhia a rever ou descontinuar a divulgação das projeções.

Adicionalmente, informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação da Administração da Companhia sobre

informações provindas de suas informações mensais ou trimestrais e seus respectivos ajustes, que foram preparados em conformidade com as práticas de mercado

e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e específica dos resultados da Companhia. Dessa forma, tais considerações e dados adicionais devem ser

também analisados e interpretados de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre os

resultados aqui divulgados. Nenhum dado ou análise interpretativa realizada pela Administração da Companhia deve ser tratado como garantia de desempenho ou

de resultado futuro e são meramente ilustrativas da visão da Administração da Companhia sobre os seus resultados.

A administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações financeiras gerenciais discutidas nesta apresentação. Tais

informações financeiras gerenciais devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a análise de nossas informações trimestrais

revisadas ou demonstrações financeiras anuais auditadas por auditores independentes para fins de decisão de investimento em nossas ações, ou para qualquer

outra finalidade.


