Rothy’s

Sapatos femininos
As silhuetas clássicas dos calçados Rothy’s estão disponíveis em uma variedade em constante mudança de cores e padrões de US$ 125 a US$ 245.
Sapatos são feitos para uso diário.

Sapatos masculinos
As silhuetas clássicas dos calçados Rothy’s estão disponíveis em uma variedade em constante mudança de cores e padrões de US$ 175 a US$ 185.
Sapatos são feitos para uso diário.

Bolsas e acessórios
As bolsas e acessórios são altamente versáteis. Feito a partir de uma mistura do fio característico da Rothy’.
Esses itens essenciais estão disponíveis em uma variedade de tons e estilos, com preços que variam de US$ 95 a US$ 450.

Como nosso fio é feito

GARAFFAS RECICLADAS
Garrafas pós-consumo e
plástico do oceano são
coletados e classificados

FLOCO
As garrafas são lavadas e
cortadas em flocos

PELOTAS
Garrafa floco é derretida
e formado em pelotas

FIO
Pelotas são derretidas e
formados em fios que
podem ser tingidos de
qualquer cor

TRICÔ
Rothy’s usa fio de plástico
reciclado para tricotar bolsas e
calçados

Feito como nenhum outro

garrafas de água de uso
único se transformam até
hoje

CO2 compensadas em
parceria com o Projeto
Envira Amazônia

papelão economizado por
ano com embalagens
recicladas

libras de plástico marinho
ligado ao oceano mantido
fora de cursos de água

resíduos eliminados por ano
das práticas para modelar

pares de sapatos a serem
reciclados no programa
piloto de produção circular
em 2021

Rothy’s
Visão de mercado

O mercado de calçados femininos tem crescido historicamente a 3,4% CAGR, mas
teve um alto impacto do COVID-19, especialmente nas categorias-alvo para Rothy’s
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DE

CALÇADOS

PRELIMINARES

Calçados e botas femininos foram as categorias com maior impacto da pandemia COVID-19...
Mercado de calçados femininos dos EUA por categoria
(2012-2021, US$ B, Estados Unidos))
Antes do COVID-19, tênis já estava ganhando
espaço em relação a sapatos e botas

... e os tênis e sapatos
internos foram menos
Os calçados dos EUA diminuíram cerca
de 30% em 2020, mas as categorias
foram afetadas de maneira diferente:
tênis e sapatos para uso interno foram
menos afetados do que os sapatos
para atividades ao ar livre / "sair"

Projection

Flip flop e calçados
(in-house) femininos

Tênis femininos

Sapatos e botas femininos

Categorias alvo para Rothy’s

“

Embora a maioria das
categorias de calçados tenha
caído vendas, calçados que
tinham um ângulo de
perfomance ou casa, na
verdade, ainda se saíram
muito bem com o estilo de
vida pandêmico.

Sapatos e botas femininos diminuíram
52% em 2020

A restrição COVID-19 reduziu a necessidade de vestuário e calçados "outdoor" e impactou mais agressivamente a categoria “calçados
e botas"
Fonte: Global Data; Market participants

O tamanho do mercado de categorias endereçáveis é de ~ US$ 9-11 bilhões e
tênis é a maior categoria de calçados casuais com ~ US$ 4 bilhões
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Mercado total de calçados

PRELIMINARES

Mercado de calçados femininos

As categorias endereçáveis representam 25-30% do mercado
feminino
Pode haver um
mercado adicional
com adjacências de
segundo nível

Tamanho do mercado feminino
(2021, US$B)

Flip flop tiveram
maior participação
durante a pandemia
de COVID-19

Botas casuais

Tênis Casual 4

Categorias
endereçáveis 9-11
(25-30%)
Tamanho do mercado
feminino - categorias alvo
vs. categorias não-alvo

Sapatos baixos 2
(21%)
Categorias alvo

Fonte: Euromonitor; GlobalData; BLS; Costumer Survey; Market participants; Análise Interna

Categorias sapatos baixos, tênis, botas
casuais e flip flop - Projeção

Casual shoes examples

Flip flops e
outros
internos
Botas
casuais

Rothy’s

competidor

competidor

competidor

Rothy’s

Sapatos
baixos

Rothy’s

competidor

Tênis
Casual

Rothy’s

competidor

competidor

Core

Categorias não
endereçáveis 27
(72%)

1st level adjacencies

Flip flops

Categorias de sapatos baixos, tênis,
botas casuais e flip flop

competidor

O mercado de calçados femininos dos EUA é altamente fragmentado

MERCADO

DE CALÇADOS FEMININOS
- TODAS AS CATEGORIAS

Mercado de calçados femininos dos EUA por segmento e marca
(US$B, 2020)

Outros
Outros
Outros
Outros

Rothy’s

Luxo
9%

Rothy’s tem cerca
de 2% do
segmento premium

Premium

Mercado de massa

Valor

19%

61%

11%

Fonte: GlobalData; Target data; Análise Interna

Dez razões pelas quais acreditamos na escalabilidade de Rothy

1

26% de brand awareness entre as
mulheres nos EUA

6

99% das vendas são na América do Norte, com
clara oportunidade de expansão internacional
seguindo o histórico da Havaianas

2

Taxa de recorrência - 40% dos clientes
possuem mais de um par; 10% dos
clientes possuem mais de cinco pares

7

Taxa de conversão de 51% de brand awareness
para trial

3

8 lojas próprias
(2 inaugurações em nov/21)

8

Processo de manufatura escalável e modular

4

Falta de presença em canais B2B. Canais
B2B representam em média 40% das
vendas de marcas de calçados nos EUA

9

Abundância global da principal matéria-prima reaproveitamento de garrafas plásticas (PET).
Mais de 100mm de garrafas já utilizadas nos
produtos Rothy's

5

Oportunidade de aumentar o
investimento e a eficiência em mídia de
desempenho para acelerar as vendas de
e-commerce

10

Mercado endereçável nos EUA entre 9 e 11
bilhões de dólares; 38% das mulheres
americanas e 50% do consumo de calçados
femininos

A recuperação em vestuário e calçados será marcada por 8 verdades do consumidor…
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O
1 Ocasiões mais
amplas, mais
conforto em
primeiro lugar

Os consumidores
precisam de roupas
para novas
ocasiões sociais
(ex. escola,
trabalho)
A acelerada
'casualidade'
redefine o que eles
buscam e permite
uma preferência
pelo conforto

Valeu for
money... e
luxo

2

Pandemia de ‘flight
to value’ não
diminui; os
compradores
continuam
procurando por
preços baixos /
baratos e fastfashion
Simultaneamente,
há uma demanda
reprimida por luxo,
deixando as marcas
"intermediárias" em
uma situação difícil

Q U E

O S

Entusiasmo
das grandes
marcas

3

O COVID-19 forçou
os consumidores a
consolidar os
gastos com menos
marcas; marcas
maiores se
beneficiaram
Os consumidores
esperam melhores
experiências e
"novidades" de
grandes marcas

C O M P R A D O R E S

Experiênci
as digitais
envolventes
4

A penetração do ecomm COVID-19 vai
se recuperar, mas
permanecerá acima
dos níveis de 2019
O tempo gasto
online aumentou e
os consumidores
esperam pontos de
contato e
personalização
ainda mais
envolventes

Novos
espaços
físicos
5

Os consumidores
estão ansiosos
para voltar às lojas
e o tráfego está
aumentando
rapidamente
Os consumidores
esperam que as
marcas ofereçam
uma experiência
de compra pessoal
única

Q U E R E M
Conveniên
cia perfeita

7 Sustentáv
Brand
activism
el ... mas
empolgante

Os consumidores
compram cada vez
mais, tanto online
quanto na loja, e
esperam níveis
mais altos de
conveniência e
integração

O COVID-19 voltou
a centrar a
sustentabilidade
nas mentes dos
compradores

2020 foi um ano em
que os
consumidores
compraram seus
valores

O desejo de "novo e
conveniente" é uma
barreira para a
adoção

No futuro, eles
esperam que as
marcas tomem
uma posição sobre
as questões que
têm no coração (ex.
direitos LGBTQ)

6

2ª mão e aluguéis
emergindo como
formas de "ter tudo"

8
Marcas
que se
posicionam

Rothy’s está constantemente relacionada a ocasiões de uso “outdoor"
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Associação de ocasião
Associação de ocasiões a calçados de marcas

Todo dia

Em casa

(1) em casa é apenas a #7 ocasião para a marca e, das 5 principais ocasiões, 4 são
claramente afetadas pela pandemia);
As ocasiões de uso de
Rothy´s têm uma mistura
de sapatos "outdoor" e
mais casuais

Uso diário / versátil
Passeio social durante o dia (ex. almoço com
amigos)
Cuidar de crianças (ex. atividades de coleta na
escola)
Trabalho em casa
Em casa / relaxando em casa

Trabalho/
escola

Rothy´s é na marca #7
para ocasiões em
casa

Trabalho (em um escritório ou local de trabalho)
Escola / faculdade
Viagens / longas jornadas

Trajeto
Ativo

Deslocamento (ex. para o trabalho,
faculdade, escola)

Algumas das principais
ocasiões de uso foram
claramente afetadas
pela pandemia

Estar ao ar livre

Embora esteja de alguma
forma associado ao
conforto, está claramente
atrás de outras marcas
que se deram bem
durante a pandemia

Esportes / malhar / ser ativo

Formal

Passeio social noturno (por exemplo, sair para
beber)

Fraca associação
Fonte: Target data

Forte associação

A aquisição expande os territórios de uso da marca Alpa
Território da ocasião de uso da marca
Uso
doméstico
Relaxar em
casa, tomar
banho

Informal
Ao ar livre
Praias, parques, piscina

Casual

Urbano

Trabalho

Festa

Visitar amigos e
família, escola
/universidade,
afazeres perto de
casa

Restaurantes e
bares, passeio nas
ruas, shopping

Ir trabalhar, sair

Festas e eventos
do tipo "vestir-se
para impressionar"

A frequência de compra da Rothy's é líder vis a vis marcas comparáveis
CENÁRIO

COMPETITIVO

Grande parcela de clientes recorrentes fiéis

Oportunidade de aumentar o reconhecimento e a conversão,
atendendo às principais necessidades do cliente

Consumidores por recomendações
(% de consumidores que conheceram a marca por meio de amigos e familiares)

Fonte: pesquisa de cliente; Análise Interna

Produto com alta diferenciação, capaz de suportar preço premium

Frequência de compra
(número médio de compras da marca nos últimos 24 meses)

Rothy’s ainda tem um grande potencial para aumentar o awareness e as taxas de conversão

CENÁRIO

CALÇADO

COMPETITIVO
Oportunidade de aumentar o reconhecimento e a conversão,
atendendo às principais necessidades do cliente

Grande parcela de clientes recorrentes fiéis

Conhece a marca

Awareness
alinhado com o
concorrente.
Potencial de
expansão visando
awareness
semelhante aos
líderes de mercado

87%
76%
68%
50%
52%
44%
59%
62%
66%
64%
62%
43%
39%
47%
41%
51%
35%
32%
50%
35%
41%
32%
34%
21%
24%
33%

Produto com alta diferenciação, capaz de suportar preço premium

Foi cliente pelo menos
uma vez

Já considerou comprar
90%
85%
72%
58%
62%
47%
63%
73%
77%
65%
77%
65%
40%
58%
37%
26%
38%
27%
34%
25%
55%
70%
31%
19%
40%
55%

FEMININO

Foi cliente nos últimos 24
meses
53%
47%
46%
26%
40%
35%
43%
36%
23%
35%
41%
12%
35%
25%
47%
51%
22%
31%
55%
35%
41%
17%
47%
0%
33%
36%

Fonte: pesquisa de cliente; Bain Analysis

Rothy’s vs. Pares EUA

Rothy's Pares EUA**
Vendas líquidas apenas nos EUA (mn) - LTM

140

194

EV / Vendas LTM

5,7

8,5

6

19

% de vendas líquidas fora dos EUA

1%

~28%

Awareness - consideração de compra *

51%
44%
1,9

50%
40%
1,4

#Lojas EUA

Consumidores por recomendações*
Frequência de compra do cliente nos últimos 24 meses *

*Fonte: pesquisa de cliente
**Set/21 LTM

Rothy’s

