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Local Conference Call 

Arezzo&Co 
Resultados do 1° trimestre de 2011 

12 de maio de 2011 – 11h, Horário Brasília 
 
Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por nos aguardarem e sejam bem-
vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2011 da Arezzo&Co.  
 
Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta 
a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. Caso 
seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar “asterisco 
zero”. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. A gravação estará 
disponível no website da empresa, no endereço www.arezzoco.com.br. 
 
Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês, e perguntas 
poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Lembramos aos 
jornalistas e demais profissionais da imprensa que esta teleconferência é exclusiva aos 
profissionais do mercado financeiro e acionistas atuais e potenciais. Eventuais perguntas 
deverão ser encaminhadas à Caroline Muzzi, assessora de imprensa, cujo contato está 
disponível no site: www.arezzoco.com.br. 
 
Antes, gostaria de lembrar que, caso algum dos Srs. não tenha a cópia do release de 
resultados da Arezzo&Co, divulgado ontem,quarta-feira, 11 de maio, poderá obtê-lo no 
site do Companhia - www.arezzoco.com.br. 
 
Cabe lembrar que esta teleconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida 
simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da Companhia. 
 
Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser 
feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, 
bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de 
crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da Administração 
em relação ao futuro da Arezzo&Co. Estas expectativas são altamente dependentes das 
condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados 
internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. 
 
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Anderson Birman. Por favor, Sr. Birman pode 
prosseguir. 
 
Sr. Anderson Birman: Bom dia. Eu quero cumprimentar a todos, já agradecendo os 
acionistas e investidores que estão acompanhando essa nossa segunda teleconferência 
de resultados na qual iremos comentar os resultados do primeiro trimestre de 2011. 
 
O primeiro trimestre foi muito importante para a nossa companhia, pois marca a 
consolidação do nosso processo de IPO, a companhia então entra na sua marcha normal, 
na sua rotina, e após esse marco relevante na nossa história e que certamente será 
provocador de muita mudança e de muito crescimento, se Deus quiser.  

http://www.arezzoco.com.br/
http://www.arezzoco.com.br/
http://www.arezzoco.com.br/
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Estão presentes comigo nessa teleconferência, além do nosso COO, Alexandre Birman, o 
nosso CFO, Thiago Borges, e nosso Gerente de Relação com os Investidores, Daniel 
Maia.  
 
Eu vou passar agora a palavra ao Alexandre, que vai iniciar as apresentações de 
resultado, e na seqüência o Thiago Borges também fará. Ao final nós vamos estar todos 
disponíveis para responder as perguntas sobre o resultado da companhia e também da 
nossa estratégia. Um bom trabalho a todos e mais uma vez muito obrigado.  
 
Sr. Alexandre Birman: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje podendo 
compartilhar com vocês o nosso resultado do primeiro trimestre. Eu gostaria de iniciar 
então a apresentação na página 3 onde nós vamos ter os nossos principais destaques 
financeiros. 
 
A receita líquida atingiu R$ 138,6 milhões, crescendo 23,1% quando comparado ao 
mesmo período de 2010. Por consequência, o Ebitda apresentou um crescimento de 
19,3%, atingindo R$ 20,7 milhões e sendo a margem do nosso Ebitda de 15%. Já o lucro 
líquido no período atingiu R$ 14,7 milhões, apresentando um crescimento de 42% e 
alcançando uma margem líquida de 10,6%. 
 
Em termos de destaques esse foi um trimestre muito importante da história da 
Arezzo&Co, realizamos a nossa abertura de capital, listando as ações da companhia no 
segmento do Novo Mercado da BM&FBovespa. Através da oferta primária das ações 
captamos R$ 182 milhões líquidos, fortalecendo o caixa e consequentemente os planos 
de crescimento da companhia. 
 
Agora passando para a página 4, aprofundando um pouco nas análises de resultados, 
vemos um crescimento de 25,3% da receita bruta no primeiro trimestre, alcançando 174,4 
milhões. O destaque para esse crescimento foi o mercado interno que apresentou um 
crescimento de 28,7%. 
 
Passando para a página seguinte apresentamos a receita bruta por marca e canal de 
distribuição, a qual demonstra a eficácia da estratégia da nossa companhia. Temos um 
portfólio de marcas aliado à nossa estratégia multicanal de distribuição. No gráfico, à 
esquerda na página, temos as vendas por marca onde verificamos um crescimento 
significativo para as duas principais marcas do grupo, com destaque para a marca Schutz 
que apresentou um crescimento de 51,8%, atingindo uma receita de R$ 46,2 milhões.  
 
Esse crescimento é fruto de uma estratégia de reforço do posicionamento da marca 
Schutz alavancado principalmente pelas inaugurações de lojas flagships, iniciado a pouco 
menos de dois anos. O resultado desse movimento repercutiu positivamente nas vendas 
em todos os canais de distribuição da marca. A Arezzo continua sendo a nossa principal 
marca, representando 65,6% da receita do grupo, com sólido crescimento de 19,9% no 
primeiro trimestre de 2011 em relação a 2010. 
 
Também no slide 5, agora no lado direito da página, temos a receita bruta por canal 
aonde verificamos que todos os canais apresentaram um expressivo crescimento. Um dos 
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fatores que impulsionaram o aumento em vendas foi o crescimento no conceito same-
store sales, o qual apresentou um crescimento de 9% para o canal franquias e 11% para 
as lojas próprias. Resultado bastante importante quando consideramos a base 
comparativa do primeiro trimestre do ano anterior onde já havíamos crescido 53,4% do 
canal franquias e 21,9% nas lojas próprias. 
 
Vale lembrar que o same-store sales e o canal franquias são representados pelas vendas 
que realizamos para os franqueados, o que chamamos de "vendas sell in". Vale destacar 
também o forte desempenho do canal multimarca, apresentando um crescimento acima 
de 40%. 
 
Na página 6 nós vemos a evolução da quantidade de lojas por canal de distribuição e da 
área total de vendas. Encerramos o primeiro trimestre com 296 lojas e uma área total de 
17,6 mil m2, um aumento de área de 14,6% em relação ao mesmo período do ano 
passado. 
 
Eu vou passar a palavra agora para o Thiago Borges, o nosso CFO.  
 
Sr. Thiago Borges: Bom dia a todos. Por favor, passando para a página 7 no gráfico à 
esquerda apresentamos o lucro bruto que alcançou 56,4 milhões no trimestre, com uma 
margem de 40,7%. Em relação ao primeiro trimestre de 2010 houve uma retração de 0,8 
pontos percentuais explicado principalmente pelo efeito do calendário. 
 
Geralmente encerramos o período de promoções e liquidações da coleção de verão logo 
após as festas de carnaval. Vale lembrar que para o ano de 2011 essa data ocorreu duas 
semanas após o calendário de 2010, portanto o período de liquidação nesse trimestre 
estendeu-se em duas semanas quando comparado ao ano passado. 
 
Este era um efeito que estávamos esperando e pela natureza do negócio foi sentido 
somente no canal de lojas próprias. Quando avaliamos os demais canais de distribuição, 
como franquia e multimarca, as margens brutas se mantiveram similares ao mesmo 
período de 2011. 
 
Consideramos que a nossa margem bruta tem uma natureza instável e deve variar 
essencialmente com a evolução do mix de canais. Também na página 7, no gráfico à 
direita, o Ebitda alcançou 20,7 milhões, apresentando um crescimento de 19,3% e uma 
margem Ebitda de 15%. A retração da margem bruta foi parcialmente compensada por 
uma diminuição das despesas comerciais, gerais e administrativas da companhia. 
 
Passando para a página 8, por favor, apresentamos o lucro líquido que no primeiro 
trimestre cresceu 42%, atingindo 14,7 milhões e com a margem líquida de 10,6%, uma 
expansão de 1,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2010. Essa 
expansão é explicada basicamente pelo resultado operacional do período; pela menor 
alíquota do imposto de renda em função dos benefícios fiscais da Lei do Bem, que foram 
apurados no primeiro trimestre de 2011 e não tiveram o seu efeito no primeiro trimestre de 
2010, e também pelo melhor resultado financeiro no período. 
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Passando agora para a página 9, por favor, gostaria de comentar a geração de caixa 
operacional. Apesar do aumento no capital de giro de 12,3 milhões no primeiro trimestre, 
a companhia foi capaz de gerar um caixa operacional de 5,6 milhões. Continuamos a 
aumentar o ciclo de caixa da companhia, especialmente pela formação de estoques 
estratégicos e maiores importações. Capital de giro como percentual da receita líquida foi 
de 23,1% no primeiro trimestre de 2010 para 25,1% no primeiro trimestre de 2011. 
 
Passando agora para a página 10, por favor, vemos que os investimentos da companhia 
no primeiro trimestre de 2011 foram de 3,7 milhões, apresentando um crescimento de 1,1 
milhão contra os 2,5 milhões investidos no primeiro trimestre de 2010. Esse aumento é 
decorrente principalmente de investimentos em novas lojas próprias. Já o endividamento 
total da companhia alcançou 33,6 milhões no primeiro trimestre de 2011, contra 46,8 
milhões no fechamento de 2010. A nossa política de endividamento se manteve 
conservadora e com custo de dívida bastante reduzido. 
 
Eram esses os nossos comentários em relação ao resultado do primeiro trimestre. 
Abrimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. 

 
Sessão de Perguntas e Respostas 

 
Operadora: Com licença. Senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas 
e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco (*) um (1).  Para retirar a 
sua pergunta da lista, digite asterisco (*) dois (2). 
 
Com licença, nossa primeira pergunta vem da Sra. Daniela Bretthauer, da Raymond 
James.  
 
Sra. Daniela Bretthauer: Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu queria explorar 
um pouco essa questão do aumento do investimento em giro, principalmente dos 
estoques. A gente já viu uma queda no ROIC da companhia no primeiro tri, eu queria 
saber se isso é uma estratégia que realmente vai se manter ao longo de 2011, ou seja, 
realmente para a gente esperar que o ROIC caia ainda mais, talvez abaixo dos 40% em 
2011? Esta é a primeira pergunta.  
 
Sr. Thiago Borges: Obrigado Dany, é Thiago falando. O aumento de estoques e do 
capital de giro por consequência no primeiro trimestre tem alguns efeitos que vão além da 
nossa estratégia de aumentar estoques. Tem a questão do timing, do efeito do calendário, 
que afeta um pouco os estoques quando você olha a foto do fechamento de março, e 
também a questão de lojas próprias ter aumentado bastante de ano contra ano. 
 
Tirando esses dois efeitos também tem um aumento de estoques por formação de 
estoque estratégico que a gente vem comentando há algum tempo também e deve 
continuar. A formação de estoques, que você viu no primeiro trimestre da questão de 
estoque estratégico, deve continuar ao longo do ano e a gente espera, sim, ter um 
consumo de caixa por questão de capital de giro que deve aumentar dos atuais 25/26% 
como percentual da receita líquida para algo mais perto de 30% ao longo de 2012. 
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Por consequência o ROIC da companhia também deve sair do patamar que fechou 2010 
(42%), e chegar em um patamar perto de 36/37% ao longo desses dois anos. 
 
Sra. Daniela: Perfeito, então alinhado com o que foi o discurso da companhia na ocasião 
do IPO. E a outra questão, do que a gente viu um pouco no sell in, eu queria que você 
desse um pouco de indicação do que a gente pode esperar em termos de alavancagem 
operacional da companhia agora no segundo tri? Se dia das mães você pode fazer algum 
tipo de comentário, as medidas do governo impactaram as suas vendas de dia das mães 
ou se vocês continuam tendo um bom desempenho, apesar das medidas mais restritivas? 
 
Sr. Anderson Birman: Dany, é Anderson Birman falando. Eu queria me permitir só 
retornar um pouquinho a sua pergunta anterior, complementando o Thiago aqui, te 
dizendo que a nossa preocupação em fazer uma gestão cada vez mais responsável e 
competente dos estoques é muito grande.  
 
Nós estamos aqui hoje em fase de elaboração e otimização dos nossos processos, aonde 
inclui inclusive estabelecimento de alçadas, de limites, de competências para formação de 
estoques, realmente estabelecendo processos que nos permitam bastante eficiência 
nesse novo tempo que a gente está trazendo para companhia. Obrigado.  
 
Então a sua segunda pergunta eu poderia dizer alguma coisa sobre dia das mães, mas 
vamos deixar o Thiago porque ele dá a resposta completa para vocês, vai lá Thiago.  
 
Sr. Thiago: Obrigado, Dany, pela pergunta de novo. Em relação ao sell in expenses que 
você viu no primeiro trimestre, a gente olha de duas formas. A gente quebra entre as 
vendas nas lojas próprias, essa tem uma questão que houve uma diluição nesse primeiro 
trimestre já que o canal cresceu 38%, quando as despesas para esse canal cresceram 
30%.  
 
Isso vai muito depender da questão de maturação da abertura de lojas, na medida em 
que a gente deve aumentar o número de lojas próprias nos próximos dois anos, enquanto 
elas não maturarem, talvez a diluição nessa linha seja um pouco menor. 
 
Quando a gente olha a questão da linha de despesa comercial com venda logística e 
suprimentos, a gente enxerga que ali dentro tem algo em torno de 55/60% dessas 
despesas que têm um caráter bastante variado, o que deve acontecer em conjunto com a 
receita. O restante tem uma parcela, talvez uma característica mais fixa. 
 
Então para o segundo trimestre, e também já indo na sua segunda pergunta de como 
foram os dias das mães e o sentimento do top line, o dia das mães aconteceu bastante 
em linha com o que a companhia estava esperando, com resultados, em nossa opinião, 
satisfatórios. Em top line deve seguir no ritmo que a gente espera ao longo do ano, sem 
muita surpresa no segundo tri, não sentimos nenhuma consequência, nenhuma medida 
anunciada pelo governo, nas nossas lojas não temos nenhum indicador que isso mudou 
um pouco o fluxo. 
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Sra. Daniela: Então vai ter uma boa diluição de despesas dessa outra linha por conta de 
um bom desempenho de vendas, uma expectativa de manutenção do desempenho de 
vendas no segundo tri? 
 
Sr. Thiago: As despesas com vendas, logística e suprimentos no primeiro tri tiveram uma 
questão de overlapping na estrutura da equipe do canal multimarca onde a gente está 
fazendo uma transição da equipe externa para uma equipe interna. Também a questão do 
lançamento da marca Anacapri no primeiro trimestre, onde as receitas desse esforço de 
vendas vão ser mais reconhecidas ao longo do segundo trimestre.  
 
Excluindo esses dois efeitos, ao longo do segundo tri, terceiro tri a gente deve ver algum 
nível de diluição também nessas linhas, mas ainda no segundo tri, terceiro tri, a gente 
deverá perceber esse overlap acontecendo, de time interno e externo de comercial.  
 
Sra. Daniela: Tá, obrigado gente.  
 
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem da Sra. Juliana Rosembaum, do 
Itaú Unibanco.  
 
Sra. Juliana Rosembaum: Olá, bom dia a todos. Anderson, eu só queria voltar um pouco 
nessa discussão que você começou de estoque, de ser mais disciplinado e de realmente 
entender melhor os resultados. Eu queria explorar um pouco aqueles dois grandes fatores 
que a gente imaginava que pudesse impulsionar as vendas: os estoques estratégicos. E 
em alguns momentos do ano estender um pouco prazos de pagamento, portanto os 
recebíveis da empresa para facilitar um pouco o fluxo de caixa do franqueado.  
 
O que a gente está vendo até agora é que o estoque está sendo usado e ainda, pelo 
menos eu não consigo notar de forma relevante, essa extensão de prazo. Você acha que 
essa é a grande conclusão? Você se sente muito mais confortável em ver a resposta de 
venda com os estoques estratégicos do que com a extensão de prazo? 
 
Sr. Anderson Birman: A gente tem que considerar que os resultados virão em médio 
prazo, agora no segundo trimestre eu espero que a gente já possa sentir algum resultado 
positivo, mas que também depende do nível de assertividade dos estoques. Têm um 
aprendizado a ser feito e do qual, dentro dos limites possíveis e necessários, nós vamos 
insistir por acreditarmos que a estratégia vai aumentar a nossa venda e também por 
consequência diminur as rupturas e as condições de não vendas nas lojas. 
 
Sra. Juliana: E nos produtos específicos que você fez esse estoque estratégico, você já 
consegue ver isso, essa resposta? 
 
Sr. Anderson: Eu te diria que não, e eu poderia talvez, não sei se posso ser mais 
específico, é o seguinte: uma das grandes apostas que nós temos agora são as botas. Se 
as botas, cuja probabilidade de venderem muito bem agora no frio estourarem as vendas, 
aí esse efeito vai aparecer como muita evidência.  
 
Então, como eu disse, é um aprendizado, talvez seja um pouco prematuro ficar entrando 
em detalhes dessa operação, mas no médio prazo a gente pode esperar bons resultados. 
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Sra. Juliana: Ótimo, tá bom. E eu queria, de repente, que vocês falassem um pouco 
também sobre Anacapri. A gente viu que foi um sucesso na Couromoda, mas se você já 
consegue ter alguma resposta, algum feedback das multimarcas e de como estão sendo 
as vendas da Anacapri, se está vendendo bem na multimarca, como está sendo o sell 
out?  
 
Sr. Anderson: É o seguinte: as vendas foram realizadas no final de janeiro, iniciaram na 
Couromoda, foram concluídas durante janeiro, início de fevereiro, as entregas se 
iniciaram ainda de forma tímida na segunda quinzena de março, então o primeiro 
trimestre ainda espelha muito pouco o resultado da venda de multimarca nos 
demonstrativos financeiros. 
 
No segundo trimestre isso vai ficar muito mais evidente, eu posso já lhe adiantar, ainda 
que de forma precária, de que os primeiros indicativos de vendas que nós temos nas lojas 
multimarcas são bons. Posso também lhe adiantar que a coleção de inverno já lançada 
nas lojas também têm uma performance dentro do esperado. Então a Anacapri 
provavelmente no segundo trimestre já deve se revelar em uma condição mais favorável 
do que a anterior.  
 
Sra. Juliana: Tá ótimo. E a minha última pergunta, no release você fala algumas vezes 
do quanto foi necessário aumentar algumas despesas para adequar a estrutura para a 
nova fase de crescimento que a empresa está vivendo. Você acha que essa estrutura 
está pronta ou ainda é necessário reforçar algumas áreas e aumentar um pouco mais 
essa estrutura para crescer nos próximos muitos anos? 
 
Sr. Anderson: Eu sempre vou achar que a estrutura só está começando, considere que 
eu vou sempre trabalhar para que as despesas diminuam. Eu objetivamente não 
considero ainda a estrutura pronta, eu quero me permitir a pensar que a gente deve 
continuar investindo ainda principalmente no desenvolvimento de gente, na maior 
capacitação daqueles que já estão trabalhando conosco. Eu acho que esse momento é 
muito importante que a gente aumente a nossa capacidade de execução, principalmente 
com foco em pessoas. 
 
Sra. Juliana: Tá ótimo, obrigada Anderson.  
 
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Mazzilli, da 
Ashmore.  
 
Sr. Guilherme Mazzilli: Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas, as duas com relação a 
crescimento. Se a gente pudesse dividir entre multimarca e lojas, sejam próprias ou 
franquias, eu queria que vocês falassem um pouco no trimestre e para o ano como é que 
você está vendo esse crescimento? Como é que você está vendo a questão do same-
store sales? E no caso das multimarcas, que o crescimento foi muito forte no primeiro 
trimestre, quase 50%, como é que você está vendo esse crescimento para o restante do 
ano? E se você puder falar um pouco do que você já tem nesse trimestre seria 
interessante. Obrigado.  
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Sr. Alexandre Birman: Guilherme, bom dia e obrigado pela sua pergunta, quem está 
falando aqui é o Alexandre. Eu vou começar pelo final da sua pergunta sobre o canal 
multimarca. Esse crescimento muito alto no primeiro trimestre é um pouco o efeito da 
antecipação das entregas.  
 
Um pouco diferente do canal franquias aonde o franqueado realmente têm um volume de 
estoque das nossas marcas, que são exclusivamente o nosso fornecimento maior, não 
podendo receber o produto da coleção de inverno antes do carnaval, é uma quantidade 
muito grande, é diferente do multimarca, onde a gente teve uma boa entrega de coleção 
de inverno no mês de fevereiro.  
 
Com certeza o crescimento do multimarca vai acontecer, é um canal que devido ao 
aumento do brand awareness, principalmente da marca Schutz, estratégia alavancada 
pelas lojas flagships, tem feito com que a gente conseguisse aumentar principalmente no 
nosso share of wallet, e vamos iniciar o plano também de aumentar a nossa penetração 
crescendo o número de pontos de vendas. 
 
Em relação ao same-store sale, você viu que nós conseguimos já no primeiro trimestre 
recuperar o resultado no Rio de Janeiro, onde a gente não teve um desempenho bom no 
quarto trimestre de 2010, muito baseado pelo change do management local, e pela maior 
assertividade do mix para o Rio de Janeiro.  
 
A estratégia vai ser reforçada pela abertura ainda no segundo semestre, perdão, no 
segundo trimestre de uma loja flagship da Arezzo no bairro de Ipanema, e a marca Schutz 
hoje que apresenta uma loja flagship, uma pequena loja no Shopping Leblon também 
deve expandir o tamanho do Shopping Leblon ao longo do ano, e abrir um outro ponto de 
venda na cidade do Rio de Janeiro, aumentando a nossa penetração na cidade do Rio de 
Janeiro. 
 
Sr. Anderson: Só acrescento, Alexandre, que a loja de Ipanema deve abrir na segunda 
quinzena de julho, portanto, impacta no segundo tri e ainda no resultado do terceiro 
trimestre.  
 
Sr. Guilherme: Só completando. Você acha que esse same-store sales que a gente viu 
no primeiro tri, é razoável a gente replicar para o ano? Você espera uma aceleração? E 
nesse começo do segundo tri como você está vendo esse same-store sales?  
 
Sr. Anderson: Nós estamos trabalhando em linha com o que está planejado. Além do 
same-store sales, nós estamos sempre muito preocupados também com a rentabilidade 
não só da Arezzo&Co, mas também dos franqueados. Eu acho que a expansão do same-
store sales vai ficar bastante dependente de fatores mercadológicos e de fatores de 
assertividade da nossa coleção. Então eu acho que não seria muito assertivo lhe dar um 
prognóstico agora. 
 
Sr. Thiago Borges: Só complementando a resposta do Anderson, Guilherme, em relação 
ao same-store sales e franquias no primeiro trimestre, a gente teve essa questão do 
timing, então quando você olha primeiro trimestre contra primeiro trimestre essas bases 
comparativas não são tão comparativas assim.  
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Então a gente faz um exercício de incluir abril na base tanto do primeiro trimestre do ano 
passado, como o primeiro trimestre deste ano, a gente já vê o same-store sales indo para 
dois dígitos baixo aí, então é algo que tem um fator timing que também tem que ser 
levado em consideração.  
 
Sr. Guilherme: Tá joia, obrigado.  
 
Operador: Com licença. Nossa próxima questão vem do Matt McClintock do Barclays 
Capital. 
 
Sr. Matt McClintock: Oi bom dia. Eu estava pensando se vocês poderiam talvez discutir 
sobre as mudanças no mix de produtos neste ano versus o ano anterior. Vocês 
aumentaram a inserção de bolsas nas suas lojas? E que tipo de impacto podemos 
esperar nas vendas em um nível mais alto de preço de bolsas sobre as vendas globais, 
sell in, franquia sell in e crescimento das vendas? 
 
Sr. Alexandre: Oi, bom dia Matt, bom falar com você. Dividindo a sua pergunta por 
marcas, nós temos a marca Arezzo onde tem um mix de produto já muito mais 
consolidado onde a venda de bolsas tende a aumentar, mas um aumento percentual não 
muito alto porque esse mix já está bem apurado, tendo bolsas com participação já 
relevante.  
 
A tendência de bolsas é inclusive em relação ao preço médio que você colocou de talvez 
diminuir um pouco porque estamos aumentando o percentual de bolsas importadas de 
países que têm um melhor custo de produção, consequentemente tendo um custo mais 
acessível, tendo possibilidade de aumentar o número de peças dessas categorias. 
 
Em relação à marca Schutz ainda tem um trabalho muito grande de aumento do mix de 
produtos. A venda de bolsas ainda é muito baixa da marca Schutz. Iniciamos também um 
trabalho de importação a partir dessa primeira coleção de verão, que coincidentemente 
está sendo lançada hoje para os lojistas multimarcas e que vai apresentar no terceiro 
trimestre um efeito de aumento significativo de receita. 
 
Em relação ao preço médio a nossa expectativa no geral da companhia é de se manter 
em linha, crescendo de acordo com no máximo a inflação, baseado nos números de 
2010.  
 
Sr. McClintock: Ok, e se eu puder fazer mais uma pergunta: como podemos pensar no 
calendário de abertura de lojas e franquias com relação ao quarto trimestre? Geralmente 
vocês têm aberto mais lojas no segundo trimestre ou no terceiro trimestre versus o quarto 
trimestre? E eu pergunto, pois vocês não abriram nenhuma nova loja ou franquia neste 
primeiro trimestre do ano. 
 
Sr. Thiago: Matt, obrigado pela sua pergunta. Quando a gente avalia a abertura de lojas 
tanto própria, quanto franqueadas no calendário do ano tem uma relevância maior no 
segundo semestre do ano, você pode olhar nos nossos históricos, e isso tem sido uma 
verdade, neste ano a gente espera que seja no mesmo ritmo. 
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Das lojas próprias, das oitos que a gente pretende abrir, já estamos contratadas com 
todas, esperamos abrir ao longo do segundo semestre e algumas ao longo do segundo 
trimestre já tem certas aberturas. 
 
Em franquias, do nosso plano de expansão, um terço dessas franquias já estão com 
contratos assinados tanto com franqueados, quanto com shoppings, e está em processo 
de engenharia para poder ter a abertura com a mudança das coleções. 
 
Outro um terço já está com franqueado e com o ponto localizado, somente no trâmite de 
assinatura de contratos para iniciar a obra. O restante tem uma prospecção bastante 
avançada e que nos dá confiança de que o plano de expansão de abertura desse ano vai 
ser concretizado.  
 
Eu queria complementar que dois terços da abertura de lojas franqueadas vão ser com 
franqueados existentes em praças das quais nós já operamos, o que aumenta ainda mais 
o grau de assertividade do número de aberturas.  
 
Sr. Matt: Ótimo, Obrigado por responder às minhas questões. 
 
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Barreto, da 
Dynamo Asset.  
 
Sr. Gustavo Barreto: Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho duas perguntas, a primeira, na 
minha conta a receita por m2 da franquia foi 15% mais alta do que da loja própria nesse 
primeiro tri, mas se eu ajusto pelo outlet seria o contrário na verdade, seria 20% mais alto 
de loja própria do que o da franquia, o que intuitivamente faz sentido. É essa a ordem de 
grandeza que vocês vêm nos seus números também? 
 
Sr. Thiago: A ordem de grandeza que a gente vê nos números é um pouco maior, 
Gustavo, quando a gente olha na fase de maturação de todas as lojas. As nossas lojas 
estão concentradas em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e a gente tem uma 
venda média nas lojas próprias duas vezes em números absolutos o que vem de uma 
franquia na média. 
 
Logicamente que a área das lojas próprias na sua conta tende a ser uns 50% maior do 
que as franquias, então gera um percentual um pouco maior do que o seu aí, mas a sua 
conta está muito em linha. 
 
Sr. Gustavo: Entendi, a minha segunda pergunta, eu estava fazendo uma outra conta 
com relação a marca Arezzo no canal multimarcas e não parece ter crescido muito, faz 
sentido isso e por quê? 
 
Sr. Alexandre: Como você sabe, nós estamos no plano de análise do full potential e a 
definição de um planejamento bem estratégico do go-to-market da marca Schutz. Eu 
respondo isso porque hoje ainda existe um overlap de agentes comerciais, sejam 
consultores próprios ou representantes vendendo ambas as marcas. 
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Quando nós tivermos esse plano pronto, que vai ser no terceiro trimestre, nós já vamos 
ter uma definição de uma equipe bem específica para a marca Arezzo, segregada a 
marca Schutz, onde nós temos a certeza de que o crescimento de Schutz que é mais 
forte no multimarcas também vai acontecer na marca Arezzo. 
 
Sr. Thiago: Complementando, Gustavo, a marca Arezzo no primeiro trimestre cresceu 
19,9% e o canal multimarca cresceu um pouco acima dessa média quando a gente olha 
na marca crescendo perto de 23%.  
 
Sr. Gustavo: A Arezzo no multimarcas? 
 
Sr. Thiago: Marca Arezzo no multimarca.  
 
Sr. Gustavo: Entendido, legal, era isso. 
 
Operadora: Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 
um.  
 
Sr. Thiago: Recebemos uma pergunta aqui pelo webcast questionando basicamente 
sobre a margem bruta, se ela deve se estabilizar para o resto do ano. Respondendo a 
pergunta da companhia chamada OCP, basicamente a margem bruta varia muito com o 
mix de canais para a nossa empresa. Acreditamos que tenha uma natureza muito estável 
quando se olha canal a canal, podendo ter variações pequenas.  
 
O indicador que a gente mais olha internamente é o crescimento do lucro bruto, mais do 
que a própria margem bruta por que existem ações que a gente faz em detrimento da 
margem, mas para poder alavancar a empresa no seu crescimento. Espero ter 
respondido a pergunta que veio através do webcast, obrigado.  
 
Operadora: Com licença, novamente, para fazer perguntas basta digitar asterisco um 
(*1). Com licença, a teleconferência da Arezzo&Co está encerrada. Agora eu gostaria de 
passar a palavra ao Sr. Anderson para as considerações finais. Obrigada.  
 
Sr. Anderson Birman: Mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos. 
Colocamo-nos aqui a inteira disposição a qualquer tempo para esclarecer o que for 
necessário. Estamos muito motivados, envolvidos para conseguirmos não só um bom 
resultado do segundo tri, mas um 2011 bem próspero para a nossa companhia, contando 
com o apoio de todos vocês. Nosso muito obrigado e até a próxima  
 
Operadora: A audioconferência da Arezzo&Co está encerrada. Agradecemos a 
participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada. 


