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Local Conference Call 

Arezzo&Co 

Resultados do Segundo Trimestre de 2012 

02 de Agosto de 2012 

 

Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e 
sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 
2012 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.  
 
Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês, e 
perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no 
exterior. 
 
Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, 
basta teclar “asterisco zero”.  
 
Lembramos aos jornalistas e demais profissionais de imprensa que esta 
teleconferência é exclusiva aos profissionais do mercado financeiro e 
acionistas atuais e potenciais. Eventuais perguntas deverão ser 
encaminhadas à Approach, assessoria de imprensa, cujo contato está 
disponível no website da Companhia, no endereço www.arezzoco.com.br. 
 
Esta teleconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida 

simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da Companhia.  

 
Caso algum dos Srs. não tenha a cópia do release de resultados da 
Arezzo&Co, divulgado ontem, quarta-feira, 01 de agosto, poderá obtê-lo no 
website da Companhia. 
 
Por fim, cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e que o 
áudio estará disponível no website após sua conclusão. 
 
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. 

http://www.arezzoco.com.br/
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Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Anderson Birman. Por favor, 

Anderson, pode prosseguir. 

 

Sr. Anderson Birman: Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar os 

acionistas, os investidores e os analistas que estão acompanhando a nossa 

teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2012.  

O segundo trimestre marca o encerramento da coleção de inverno – sempre 

a nossa mais difícil coleção – e o início do ciclo da coleção de verão - nossa 

mais importante coleção. 

Os resultados da coleção de inverno foram bons e temos agora toda equipe 

comercial se preparando para mudar as vitrines de inverno para verão no 

início mês de agosto.   

Estão comigo nessa teleconferência, além do nosso COO Alexandre Birman, 

o nosso CFO Thiago Borges e o nosso gerente de relação com investidores 

Daniel Maia. Nesse momento, então, eu vou passar a palavra ao Alexandre 

para fazer suas explanações, na sequência ele passará a palavra Thiago 

Borges. Ao final nós vamos estar todos disponíveis para responder às 

perguntas de vocês sobre os resultados da Companhia e também sobre a 

nossa estratégia. Mais uma vez obrigado e um bom trabalho a todos. 

Sr. Alexandre Birman: Bom dia a todos. Agradecemos a todos que estão 

participando da nossa teleconferência dos resultados do segundo trimestre 

de 2012. Iniciando a apresentação na página 3, gostaria de comentar os 

principais destaques do segundo trimestre de 2012. Em relação aos 

destaques financeiros, a receita líquida atingiu R$ 199,5 milhões, crescendo 

31% quando comparado ao mesmo período de 2011. Tal desempenho, 

somado à maior participação do canal lojas próprias, contribuiu para 

expansão da margem bruta em 1,9 pontos percentuais, alcançando 45,1 

pontos percentuais no trimestre. 

Por consequência o Ebtida apresentou um crescimento de 22,4%, atingindo 

34,6 milhões, com margem de 17,4%. Já o lucro líquido do trimestre alcançou 

R$ 25,8 milhões, com margem líquida de 12,9% e crescimento de 7,2% em 

relação ao mesmo período do ano anterior. Finalizando, os destaques do 

período, este foi um trimestre na qual a companhia abriu 13 lojas; 4 lojas 

próprias - 1 Arezzo e 3 Schutz - e mais 9 franquias – sendo 5 da Arezzo e 4 

da Schutz - a ampliação de 4 lojas, duas lojas próprias e duas franquias, 

adicionando 212 m² na rede. 
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Passando agora para a página quatro, e aprofundando na análise de 

resultados, vemos que a receita bruta da companhia no trimestre cresceu 

33,4%, atingindo R$ 258,7 bilhões, com destaque para o desempenho do 

mercado interno, que apresentou um crescimento de 35,3%. Considerando o 

semestre, a receita bruta atingiu R$ 467,3 bilhões; uma alta de 26,9% sobre o 

igual período de 2011. 

 

Passando para o slide 5, temos a receita bruta por canal de distribuição, onde 

verificamos um forte crescimento tanto no trimestre quanto no semestre em 

todos os nossos canais. Um dos fatores que impulsionaram o aumento das 

vendas do trimestre foi o crescimento no conceito same-store sales, o qual 

apresentou um crescimento de 14,5% no trimestre para o canal franquias, e 

11,2% para as lojas próprias. A grande alavanca do crescimento de same-

store sales foi um maior volume de vendas, e não o aumento de preços. Vale 

lembrar que o same-store sales e o canal franquias são representados pelas 

vendas que realizamos para as nossas lojas franquias, ou seja, o sell-in, e 

acreditamos que este seja um indicador que melhor reflita o nosso 

crescimento por trimestre. 

Quando analisamos o canal franquias (nosso principal canal de distribuição), 

temos um crescimento na receita bruta de 23,1% no trimestre, e de 16,7 % 

no semestre, em virtude do calendário da coleção de inverno ter sido mais 

longo no ano de 2012, quando comparado com 2011 em duas semanas. As 

vendas de sell-in foram importadas positivamente no segundo trimestre de 

2012. 

O canal de franquias teve um bom desempenho neste trimestre, 

especialmente se levado em conta a forte base de comparação do ano 

anterior. No segundo trimestre de 2011 o same-store sale e o sell-in 

apresentou um forte crescimento de 24,2%. O canal lojas próprias 

apresentou um crescimento de 89,3% no trimestre e 78,4% no acumulado do 

ano impulsionado pelo same-store sales de 11,2% e 11,6% respectivamente 

no segundo trimestre e primeiro semestre do ano. 

Esse resultado também reflete nas 19 aberturas dos últimos 12 meses, assim 

como das seis reformas seguidas de ampliação nas areias das vendas. 

O desempenho das vendas das lojas foi bem homogêneo em todas as praças 

de atuação da Arezzo&Co. As decisões acertadas de mix de produto e um 

bom giro de estoque da coleção de inverno podem ser destacados. Vale 

lembrar que devido às diversas reformas com as ampliações e recentes 

inaugurações a marca Schutz tem representado apenas uma pequena parte 

da base de lojas avaliada pela métrica de same-store sales.  
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O canal multimarca teve um crescimento de 22,6% no trimestre; o aumento 

da capilaridade do canal contribuiu para o resultado. As quatro marcas do 

grupo foram distribuídas através de 2.224 mil lojas em todo o Brasil, ante 

1.602 mil lojas no segundo trimestre de 2011. 

Na página seis, apresentamos a receita bruta por marca, onde verificamos 

um forte crescimento das principais marcas do grupo no semestre. A marca 

Arezzo - principal marca do grupo - apresentou no segundo trimestre um 

crescimento de 23,4 % em relação ao mesmo período do ano anterior.  

A intensificação da criação de novos modelos de calçados contribuiu para o 

resultado do período, com destaque aos sneakers e sua grande repercussão 

na mídia. A Schutz apresentou um crescimento de 62,7% no trimestre, 

especialmente ancorado pelo crescimento das lojas próprias da marca. Vale 

destacar a reinauguração da principal loja flagship da marca na Rua Oscar 

Freire, em novo formato, com 280 m² de área de vendas, das quais 64 m² 

dedicados à venda de não-calçados (que fortalece o desenvolvimento de 

novas categorias de produtos) e a ampliação da loja no shopping Iguatemi 

em São Paulo, com 110 m² quadrados de área, já adequando ao novo projeto 

arquitetônico e trazendo grande impacto de vendas e branding.  

Aproveitamos a oportunidade para comunicar que o nosso Conselho de 

Administração aprovou a abertura de uma loja e de um show room da Schutz 

na cidade de Nova York, a qual acreditamos que acontecerá no início do mês 

de setembro na Avenida Madison número 655. Essa iniciativa inaugura a 

construção da marca Schutz dentro do mercado norte-americano; além de 

abrir uma loja flagship, teremos um show room no mesmo endereço, com 

ampla e contínua apresentação da coleção, possibilitando uma forte 

interação com os principais buyers do mercado. Além disso, conseguiremos 

alavancar o branding da marca no Brasil, pois, seguramente, uma grande 

parte das clientes formadoras de opinião da marca frequentemente estão em 

Nova York. 

Na página sete, apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal 

de distribuição, assim como a evolução da área total de vendas, quando 

comparado ao mesmo período de 2011 do trimestre. Neste trimestre tivemos 

abertura de 13 lojas do grupo, sendo 6 da marca Arezzo e 7 da Schutz. 

Passo agora a palavra para o Thiago Borges. 

Sr. Thiago Borges: Bom dia a todos. Passando para página oito, 

apresentamos o lucro bruto do trimestre, que alcançou R$ 89,9 milhões, com 

a margem de 45,1% e crescimento de 36,9% na comparação com o mesmo 

período de 2011. A expansão da margem bruta em 1,9 pontos percentuais 

reflete o forte crescimento da receita do canal de lojas próprias. No 
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acumulado do ano, o lucro bruto atingiu R$ 157,1 milhões, um crescimento 

de 28,6% em relação ao primeiro semestre de 2011, e margem de 43,5%, 1,5 

pontos percentuais acima do apresentado em 2011. 

O modelo de negócios da companhia é constituído de tal forma que a 

sistemática de precificação dos principais canais de distribuição são estáveis, 

portanto os níveis de margem dos canais variam pouco.  

Ainda neste mesmo slide temos o desempenho do Ebtida no trimestre e no 

acumulado do ano. Como podemos observar do lado direito da página, o 

Ebtida do trimestre alcançou R$ 34,6 milhões, apresentando um crescimento 

de 22,4%, e uma margem de Ebitda de 17,4%, 1,2 pontos percentuais inferior 

à margem do segundo trimestre de 2011, refletindo o aumento do SG&A, em 

especial por conta do crescimento do canal de lojas próprias e estruturação 

das áreas comerciais das marcas Schutz e Anacapri. 

No primeiro semestre a Companhia gerou R$ 49,3 milhões de Ebtida, 

praticamente em linha com o mesmo período do ano anterior. Excluindo o 

efeito da despesa não recorrente do primeiro trimestre, o Ebtida apresentaria 

um crescimento de 16,9%, atingindo R$ 57,3 milhões com margem de 15,9%. 

Passando agora para a página nove, temos o desempenho do lucro líquido 

do trimestre, que atingiu R$ 25,7 milhões; apresentando um crescimento de 

7,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A margem 

líquida do período foi de 12,9%, uma retração de 2,9 pontos percentuais. 

Vale comentar que houve uma redução de R$ 2,2 milhões no resultado 

financeiro do período devido, principalmente, a menor receita com aplicações 

financeiras, dado a queda do CDI. 

O lucro líquido do primeiro semestre atingiu R$ 36,6 milhões, e excluindo o 

efeito das despesas não recorrentes do primeiro trimestre, o lucro líquido 

teria alcançado R$ 41,9 milhões; um crescimento de 8,1 % e margem de 

11,6% no semestre. 

Passando para a página dez, gostaria de comentar a geração de caixa 

operacional da companhia no trimestre que, como podemos observar, foi de 

R$ 37,9 milhões, com um pequeno alongamento no saldo de contas a 

receber devido à maior relevância do canal de lojas próprias no mix de 

venda. 

Passando para página onze, do lado esquerdo do slide, vemos que a 

Companhia investiu R$ 14,5 milhões no trimestre - grande parte destes 

investimentos está concentrada na expansão e reforma de lojas, incluindo 

quatro aberturas e duas ampliações deste trimestre, e mais outras seis obras 

e ampliações de lojas ainda não inauguradas. 
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Os investimentos corporativos estão, em grande parte, relacionados à 

modernização da nova sede da companhia. Já no lado direito da página, 

vemos que o endividamento total alcançou 51,1 milhões. Vale destacar que 

ao longo do segundo trimestre captamos 9,8 milhões e uma nova linha de 

crédito junto ao FINEP de 27,4 milhões. Esse é um contrato de longo prazo 

com custo de 5,25% ao ano, e nossa política de endividamento permanece 

conservadora, com um custo de dívida bastante reduzido. 

Estes eram os nossos comentários em relação ao resultado da Arezzo&Co 

no segundo trimestre. Abrindo agora para sessão de perguntas e respostas. 

 

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, digitem 

asterisco um (*1). Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco dois (*2). 

Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ricardo Boiati, Bradesco. 

Sr. Ricardo Boiati: Bom dia a todos.  Minha primeira pergunta é com relação 

ao same-store sales; vocês parecem que estão conseguindo entregar um 

bom nível de crescimento de vendas nas mesmas lojas mesmo num cenário 

econômico um pouco mais desafiador neste primeiro semestre. Eu queria 

saber a leitura de vocês com relação ao comportamento do consumidor das 

marcas da Arezzo; se vocês têm sentido alguma efeito negativo aí do cenário 

macro, ou se esse consumidor está sendo, de repente, um pouco menos 

afetado pela desaceleração econômica? 

E o quê que vocês esperam para o segundo semestre? Qual que é a visão 

de vocês... se dá para, de repente, esperar um pouco de aceleração no 

crescimento de same-store sales para o segundo semestre? Como que foi... 

se você já tem aí alguma leitura de julho, se vocês podem compartilhar um 

pouquinho da visão de vocês desse começo de terceiro tri? Obrigado. 

Sr. Alexandre Birman: Ricardo, Obrigado pela sua pergunta. Quem fala que 

eu Alexandre. Em relação ao comportamento do nosso consumidor, com 

certeza foi um cenário muito mais desafiador do que no ano anterior - apesar 

da nossa capacidade e agilidade de absorver as principais tendências da 

moda e transformá-las em produto para termos na hora certa para a nossa 

cliente poder comprar - com certeza apoiou muito esse nosso crescimento de 

same-store sale no primeiro semestre. 

Fazendo uma análise macro, nós também acreditamos que devido ao fato da 

nossa consumidora não estar tão exposta assim à necessidade de crédito 
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para compra, nós vemos um efeito um pouco menos nocivo à intenção de 

compra do que consumidoras mais dependentes de crédito, que estão aí 

mais na classe C da pirâmide. Então, a gente acredita que as consumidoras 

da classe AB (devido à questão do crédito) tem uma intenção de compra 

nesse cenário um pouco conturbado melhor do que na classe C. 

Sobre o segundo semestre, ainda é um pouco prematuro para a gente falar, 

porque a grande alavanca de crescimento do segundo tri é o lançamento da 

coleção de verão, que vai se iniciar a partir da semana que vem em todas as 

nossas marcas do grupo. Então, a partir daí que a gente vai ter uma leitura 

melhor da tendência do terceiro trimestre. Obrigado. 

Sr. Ricardo Boiati: Tá bom, obrigado, Alexandre, só assim... se eu puder 

fazer uma segunda pergunta com relação à margem Ebitda? A gente ainda 

viu no segundo tri a contração da margem Ebitda por conta desse processo 

de expansão, mais a loja própria e pouca venda ainda (dado que essas lojas 

acabaram de ser inauguradas), olhando para o segundo semestre a gente já 

consegue visualizar algum tipo de expansão na margem Ebitda na 

comparação ano contra ano à medida que a operação dessas novas lojas vai 

maturando e você consegue diluir essas despesas, inclusive com menos 

despesas pré-operacionais de repente? 

Sr. Thiago Borges: Ricardo, bom dia.  Quem está falando Thiago Borges. 

Obrigado pela pergunta. Em relação à margem Ebitda que a gente 

apresentou no primeiro semestre, ela está bastante em linha com a nossa 

expectativa, dado o foco que a gente deu bastante em ampliação de lojas 

próprias e mais crescimento nesse canal e estruturação de algumas equipes 

(especificamente da equipe da Schutz franquias e equipe Anacapri 

multimarca para alavancar as vendas desses canais também, que a gente 

espera que aconteça no segundo semestre). Então, por mais que esteja 

dentro do esperado não quer dizer que a gente está satisfeito com a margem 

Ebitda que a gente apresentou. 

E para o segundo semestre, a alavancagem operacional que a gente espera 

apresentar deve ter sim uma melhora do que a gente apresentou para o 

primeiro semestre como um todo. Precisar o trimestre, que isto deve 

acontecer, não temos como fazer isso agora - dado as iniciativas internas que 

a companhia está fazendo – mas ao longo do segundo semestre esperamos 

sim uma melhora da alavancagem operacional da companhia. 

Sr. Anderson Birman: Constitui ponto forte de intenção nossa (aqui é 

Anderson Birman complementando). 

Sr. Ricardo Boiati: Tá bom, gente. Muito obrigado. 
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Operadora: Com licença, a próxima pergunta vem da Sra. Juliana 

Rosenbaum do Itaú BBA. 

Sra. Juliana Rosenbaum: Olá, bom dia a todos. A minha primeira pergunta 

eu queria saber como é que está a venda de não-calçado na Schutz.  Todas 

as lojas do novo conceito já tem mais ou menos a mesma proporção de área 

dedicada a não-calçados ou varia muita entre as lojas dependendo do 

tamanho da loja? E se você pudesse dar alguma cor de se está vendendo 

acima ou abaixo da expectativa de vocês no não-calçados? Obrigada. 

Sr. Alexandre Birman: Oi Juliana, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. 

Quem fala aqui é o Alexandre. Olha, vamos falar então de marca Schutz, é 

importante frisar que apesar do crescimento muito grande de lojas próprias e 

das franquias, o multimarca ainda tem um peso muito grande sobre a receita 

da marca, então, a venda de não-calçados para o multimarca ela é muito 

mais difícil em lojas próprias porque esses lojistas não tem uma área 

dedicada à venda de não-calçados. Então, se você analisar o crescimento da 

participação de não-calçados no consolidado da marca Schutz esse 

crescimento ainda é tímido.  

Entretanto, quando nós vamos, então, para a realidade de lojas, eu posso te 

garantir que devido ao nosso novo projeto arquitetônico, oferecendo uma 

área exclusiva então para a venda de não-calçados, esse crescimento saiu 

de 5% das vendas em lojas para 10% das vendas. Então, já tem um bom um 

crescimento da participação de não-calçados. Mas ainda obviamente temos 

vários pontos a serem ajustados, principalmente no que tange ao sourcing 

porque é uma nova... um novo cluster de suprimento para nós e eu tenho 

certeza que ao longo do segundo semestre essa participação deve ter um 

bom crescimento. E o nosso grande foco agora é trabalhar junto aos 

multimarcas para quando... como também a aumentar a venda de não-

calçados no canal multimarca, que tem uma relevância ainda muito 

importante com a marca. 

Sra. Juliana Rosenbaum: E Alexandre, se você pensar na margem bruta de 

não-calçado dentro da loja Schutz, como que ela se compara ao de calçados 

Schutz? 

Sr. Alexandre Birman: Ela é bastante em linha, Juliana, com a margem 

bruta de calçados. 

Sra. Juliana Rosenbaum: Tá... tá ótimo, obrigada.  E só mais uma pergunta, 

em relação à estrutura comercial (as novas despesas com a estrutura 

comercial), tanto em termos de pessoas, de o quê que você quer ter dentro 

desta nova estrutura e despesa, quanto ainda falta fazer? Quer dizer, quão 
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longe você está do patamar que você acha que é sustentável no longo 

prazo? 

Sr. Alexandre Birman: Olha, nós acreditamos que nós já estamos com 

bastante das vagas para a grande expansão do canal franquias (que vai 

acontecer agora no segundo semestre) da marca Schutz preenchida. Nós 

abrimos, para você ter uma ideia, duas lojas (nos últimos três dias) franquias 

já da Schutz, diga-se de passagem com resultado de sell-out no lançamento 

extremamente surpreendente. E sobre despesas não recorrentes... não 

relacionado a pessoas, nós acreditamos que todos os investimentos em 

relação à marca já estão no patamar que justifique... que já seja suficiente 

para a manutenção do nosso crescimento.  

Só queria ressaltar que na parte de marketing (como franquias ainda tem 

uma participação muito pequena sobre a marca) o nosso investimento está 

dentro do G&A, diferentemente da marca Arezzo, que já tem uma 

participação de franquias muito grande sobre o efeito da marca, aonde que o 

Fundo de Propaganda das franquias é o grande sponsor, vamos assim dizer, 

dos investimentos em Comunicação e Marketing. Então, à medida que a 

Schutz for crescendo também em franquias, a gente deve ter aí uma certa 

diluição, porque o Fundo de Propaganda vai contribuir mais  com recursos 

para  investimentos em Comunicação e Marketing. 

Sra. Juliana Rosenbaum: Tá. E o fato de estar perto do que você acha que 

é o desejável, isso é verdade só para Schutz ou para tudo, para a estrutura 

que está sendo montada para Anacapri e até de repente para o GMT da 

Arezzo? 

Sr. Alexandre Birman: Olha, começando pela Anacapri não, Anacapri ainda 

está hoje com uma estrutura focalizada na gestão das 8 lojas que nós temos 

e dos 600 pontos de venda multimarca que a marca está presente,  o qual 

nós acreditamos ser um número baixo perante o preço médio e a 

capacidade, então, que essa marca vai ter à medida que ela se tornar uma 

marca mais consolidada de crescer.  

Dentro da marca Arezzo, é importante salientar que a marca está hoje em um 

estudo do full potential e estamos junto com uma consultoria especializada 

desenhando a estratégia de go-to-market para marca. Então, também é difícil 

de a gente te dizer se a marca hoje está com a estrutura ideal para o 

crescimento dos próximos anos. 

Sobre o outro canal também - que a gente não abre muito nas nossas 

apresentações, mas que efetivamente ele começa a mostrar uma importância 

grande, uma oportunidade importante de crescimento – é o web commerce, 

então, para esse canal nós devemos ter que ter uma estruturação mais forte 
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para que a gente possa, efetivamente, capturar um maior ganho de 

crescimento de receita nesse novo canal. 

Sra. Juliana Rosenbaum: Tá ótimo, Alexandre, obrigada. 

Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Fabio Monteiro, BTG Pactua. 

Sr. Fabio Monteiro: Bom dia a todos. Uma pergunta sobre essa loja que 

está sendo planejada para os Estados Unidos, vocês têm uma intenção, 

algum plano assim já de abrir mais lojas?  Este vai ser um teste? Existe 

alguma intenção de abrir loja Alexandre Birman lá fora também, além da 

Schutz, ou isso está sendo usado muito mais para alavancar venda de 

multimarca?  Também queria saber o CAPEX inicial para este plano. 

Obrigado. 

Sr. Alexandre Birman: Obrigado pela sua pergunta, Fabio. Quem fala é o 

Alexandre de novo. Olha, em primeiro lugar, respondendo a questão de 

novas aberturas, a resposta é negativa. Nós estamos, sim, abrindo a primeira 

loja com o objetivo... essa palavra “testar” a gente ensaiou bastante para a 

gente usá-la ou não porque o teste parece que você não está, realmente, 

acreditando ou se preparando para isso – realmente é o início da construção 

da marca Schutz no mercado norte-americano, é um laboratório para a gente 

interagir de perto com as consumidoras, sentir a reação delas em relação ao 

nosso store environment, ao nosso projeto arquitetônico, ao nosso mix de 

produto, ao nosso price point (que é um preço realmente, vamos assim dizer, 

novo, por incrível que pareça para o mercado norte-americano). Esse 

mercado ele tem dois extremos muito grandes: que são os calçados abaixo 

de US$ 100 (onde que esse sourcing está 100% na China), com uma 

qualidade questionável, e ele está acima dos US$ 350 dos sapatos feitos na 

Europa.  

Então, o sourcing Brasil para o mercado norte-americano, com a migração 

dos últimos anos para a China, realmente desapareceu. E o Brasil, com 

certeza, tem uma equação de custo-benefício excepcional para o calçado 

produzido aqui. Então, nosso preço médio vai estar abaixo dos US$ 200, 

oferecendo um calçado todo em couro, o que realmente pode ser aí o white 

space do mercado.  

Então, realmente, a primeira loja pode ser um grande laboratório. É 

importante frisar que no mesmo espaço da loja nós vamos ter um super show 

room no mesmo desenho arquitetônico da loja, aonde nós vamos estar 

interagindo aí com os grandes department stores.  
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A marca já está presente hoje, a partir do dia 15 de agosto, ela vai estar 

sendo já vendida na Bloomingdale’s, na Neiman Marcus, então, a partir deste 

show room com certeza a marca vai ganhar mais atração e oportunidade de 

grande expansão. 

Sobre Alexandre Birman, nós não temos intenção de abrir lojas da marca fora 

do Brasil. Nosso foco da marca no mercado exterior são lojas de 

departamento de luxo, tais como a Bergdorf Goodman e a Sacks Fifth 

Avenue. Estamos reabrindo uma loja flagship da marca no Brasil no 

Shopping Iguatemi na semana que vem. 

Sua última pergunta em relação ao CAPEX, esse vai ser em torno de R$ 4 

milhões para a abertura desta loja, entre o show room e a loja. 

Sr. Fabio Monteiro: Tá legal Alexandre, muito obrigado. 

Sr. Anderson Birman: Fábio, é Anderson Birman complementando. Eu 

gostaria só de acrescentar às respostas do Alexandre de que este 

investimento faz parte de um sonho antigo nosso; há mais de 10 anos nós 

falamos aqui na possibilidade de abrirmos uma loja em Nova Iorque. Então, 

agora, se tornou viável, houve uma oportunidade de um ótimo ponto para se 

fazer isso  e o Alexandre está fazendo essa  ação lá de uma maneira muito 

profunda. Nós estamos levando isso aí bastante a sério; desenvolvimento de 

gente tem sido fundamental, equipe, então, é um laboratório. Não sabemos 

ainda quais os resultados que vamos ter, mas um laboratório que está sendo 

feito com bastante intensidade e seriedade para que se torne um bom 

resultado. 

Sr. Fabio Monteiro: Tá ótimo Anderson, muito obrigado. 

Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Roberto Ford, Banco Merrill Lynch.  

Sr. Roberto Ford: Bom dia todo mundo. Aqui é o Bob Ford da Merrill Lynch.  

Eu entendo que uma parte... [ah, e parabéns pelo trimestre] do crescimento 

menor em earnings veio de algumas lojas que não estão performando bem.  

Quantas são? Quantas que são nestes níveis destas unidades? E vocês 

decidiram alguma solução para essas localidades? 

Sr. Thiago Borges: Bob, aqui é Thiago Borges que está falando.  Obrigado 

pela pergunta. Nesse projeto de expansão em número de lojas, onde a gente 

fechou trimestre com 50 lojas próprias, algumas não maturaram da maneira 

que a gente estava prevendo, e a beleza do nosso negócio é que a gente tem 

um três principais canais de distribuição para decidir como que a gente acaba 



 
 

12 
 

vendendo o nosso produto, e caso não seja viável na loja própria, às vezes é 

muito viável em uma franquia. 

Então, para te dar um pouco de números, hoje tem 5 a 6 operações que a 

gente está pensando em franquiar ao longo do segundo semestre, algumas 

em processo mais avançado, já com... possivelmente dentro do terceiro 

trimestre, outros, possivelmente só no quarto trimestre ou ficarão para o ano 

que vem se elas começarem a desempenhar bem. Mas, é algo que a gente 

olha com bastante frequência, o resultado das lojas próprias para pegar 

àquelas que não fazem sentido serem próprias (seja pelo bottom line que ela 

apresenta, seja pelo retorno que elas estão trazendo) e franquiar. 

Sr. Anderson Birman: Eu acrescentaria aí, Bob, que é o seguinte: nós 

estamos procurando ser o mais diligentes possível com as lojas que não 

apresentam resultados enquanto própria - mesmo sabendo que muitas das 

vezes nós estamos em shopping que depende de maturação, ou então 

erramos, ou não tivemos o resultado necessário em shoppings cujo público 

principal não é a classe social que a gente tem maior penetração -  nós 

estamos tomando as providências em franquiar estas lojas (como o Thiago 

falou), isto com a loja no simples,  pequena... vendas  menores se tornam 

bastante viáveis e estamos já fazendo isso com bastante ênfase  no negócio. 

Sr. Thiago Borges: Acho que vale reforçar um pouco essa mensagem que o 

Anderson trouxe que essas 5, 6 lojas estão performando na média ou acima 

da média da rede Arezzo. Mas para ser uma loja própria a gente precisa de 

uma performance  muito acima da média, e principalmente... e comparando 

com os peers dentro do shoppings, a  Arezzo continua sendo uma das lojas 

de calçados e bolsas que vende mais. Mas o shopping em si talvez não 

maturou da maneira que a gente esperava. 

Sr. Roberto Ford: Tá, muito obrigado. Mas tem uma pergunta também sobre 

os clientes multimarcas. Os clientes multimarcas cresceram 38% no 

trimestre, as vendas para esse canal cresceram 23%; vocês também têm 

alguns comentários mais cautelosos no press release sobre prioritários níveis 

atuais de crescimento. Você poderia elaborar como as coisas estão evoluindo 

(como as multimarcas)? E se vocês pretenderão crescer em acessórios neste 

canal, ou se Anacapri é capaz de contrabalancear a canibalização que vocês 

esperam das lojas Schutz? 

Sr. Alexandre Birman: Oi Bob, tudo bem? Obrigado pela pergunta, aqui 

quem falhou Alexandre. Com certeza eu queria aproveitar a sua pergunta 

para mencionar a relevância do canal multimarca para o nosso grupo, 

reforçando a nossa estratégia multicanal. Realmente, como o Thiago 



 
 

13 
 

respondeu à pergunta anterior, uma das belezas do nosso modelo de 

negócio é a maneira forte que nós atuamos nos três principais canais, os 

quais são: lojas próprias, franquias e multimarcas. Então, com realmente o 

controle destes canais nós conseguirmos extrair o melhor de cada um deles, 

como, por exemplo citado, repassar lojas próprias que estão faturando hoje 

dentro do limite dos simples (que realmente se torna um excelente negócio 

para um franquiado), é uma possibilidade que a gente consegue fazer do dia 

para noite. 

Sobre a questão do multimarca, com certeza a relevância da marca Schutz 

na venda total desse canal para a Arezzo&Co é muito forte, e a abertura das  

lojas  Schutz que estão acontecendo elas tinham uma previsão inicial de um 

impacto muito maior da diminuição das vendas multimarca em relação ao que 

está acontecendo na realidade. Hoje, o canal multimarca, continua num forte 

crescimento para a marca de Schutz. Então, realmente, é uma questão que a 

gente não pode garantir que a marca vai continuar performando tão bem no 

multimarca com crescimento e com as aberturas da franquia. Nós estamos, 

sim, hoje com uma política extremamente forte, de onipresença em todos os 

canais, o que pode, efetivamente, no futuro, não ser viável e a gente ter que 

focalizar mais em lojas próprias e franquias em algumas praças. Mas tem 

exemplos que nós temos no mesmo shopping uma loja própria e uma loja 

multimarca vendendo o nosso produto e ambas convivendo muito bem. 

Sobre a marca Anacapri, existe, sim, todo um trabalho que está sendo feito 

aonde que as principais feiras comerciais (a Couromoda no começo do ano 

em Francal no meio do ano) tem um papel muito importante de divulgação  e 

de abertura de novos clientes para a marca Anacapri.  Nós acabamos de 

encerrar mais uma edição da Francal no mês de junho, tivemos um resultado 

extremamente positivo de venda da marca Anacapri, mas tem, enfim, um 

espaço para os  próximos anos de crescimento bastante relevante.  

E nós estamos trabalhando a questão de corners da marca Anacapri em lojas 

de departamento, que estão tendo uma performance positiva, apesar de ter 

alguns  itens ainda para serem ajustados, mas a gente vê com grande 

possibilidade de crescimento a marca Anacapri  em loja de departamento. 

E sobre a marca Arezzo, ela está passando, então, por um momento de 

análise do full potential dela. É uma marca que já tem uma distribuição muito 

grande através de lojas monomarca, aonde que o multimarca tem uma 

penetração menor da marca Arezzo, e estamos estudando a melhor maneira 

de capturar ganho de crescimento da marca Arezzo também no mercado 

multimarca. 
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Então, realmente, no final das contas é um canal que ele deve talvez para o 

segundo ou terceiro trimestre diminuir um pouco o ritmo de crescimento, mas 

é um canal que nós trabalhamos constantemente com muito afinco para que 

a gente possa conseguir de extrair o melhor desse canal multimarcas. 

Sr. Anderson Birman: Bob, eu queria (é Anderson acrescentando) 

agradecer duplamente a sua pergunta e duplamente pelo seguinte: primeiro 

de você estar fazendo nesse ótimo português, o meu muito obrigado para 

você. Segundo, por que a sua pergunta é muito pertinente, por que na 

verdade, o que nós estamos fazendo é a quebra de um paradigma; é 

bastante cultural essa questão no mercado brasileiro de que os canais não 

podem ter convivência comum no mesmo espaço. Nós chegávamos (no 

início do nosso sistema de franchising 20, 30 anos atrás) a ter que dar a 

exclusividade de 35 km em uma mesma área, isso hoje está mudando. O 

lojista brasileiro começa a perceber que quanto maior a exposição da marca, 

mais resultado ele pode conseguir, ele pode obter, ele pode vender mais. 

A marca Schutz tem sido pioneira em quebrar esse paradigma, e tem casos 

aí já emblemáticos da venda no mesmo shopping subir na loja multimarca 

com a abertura de uma loja franqueada. E na Anacapri nós temos a virtude 

das lojas ainda serem todas próprias e nós podemos testar isso com mais 

eficiência, como fizemos nas Lojas Renner - onde a gente tem um corner nas 

Lojas Renner e que convive com as nossas lojas próprias sem interferir em 

nada. 

Então, é uma tese que a gente quer defender e lutar muito aí no médio e 

longo prazo para poder expandir os nossos negócios, quebrando esse 

paradigma. Obrigado. 

Sr. Roberto Ford: Muito obrigado você. Posso fazer uma última pergunta, 

Alexandre? Eu entendo que vocês estavam tendo dificuldades para atender a 

demanda pelos tênis de salto alto, quão grande foi essa demanda? E como 

está esta tendência, incluindo outros mercados? E o quê vocês esperam para 

o segundo semestre, por favor? 

Sr. Alexandre Birman: Bob, quem vai responder é o Alexandre. Eu queria 

aproveitar a sua pergunta para falar mais uma vez sobre o nosso modelo de 

negócio. Como nós temos realmente uma estrutura de desenvolvimento de 

produto interno, onde nós conseguirmos transformar um desenho em um 

produto em 24 horas, e pelo fato de nós termos a nossa estrutura de sourcing 

100% baseado no coração de um dos maiores clusters de produção de 

calçado do mundo – que o Vale dos Sinos – nós conseguimos efetivamente 

capturar as tendências que estão acontecendo, o que está acontecendo de 
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mais novo e transformar aquilo em um produto para as nossas lojas com 

muita velocidade. 

Então, realmente, o produto do inverno foi (como você se referiu) os tênis de 

saltos altos, que nós chamamos eternamente de sneaker. Mas, 

constantemente nós temos novas tendências, produtos que nós rapidamente 

absorvemos. Eu vou te resgatar o verão de 2011, onde nós tivemos um 

primeiro insight de um produto chamado espadrile, que é uma Anabela 

forrada de um material chamado juta, que a Arezzo e Schutz foram as 

primeiras marcas a perceber isso. Nós tivemos que, inclusive, assim, 

fomentar fornecedores que produzem essa juta a comprarem máquinas para 

fazerem mais dessa juta para nós. E nós vendemos centenas de milhares de 

pares desse produto espadrile. 

Então, a cada tendência, a cada coleção, nós estamos constantemente 

vendo o que está acontecendo e transformando aquilo rapidamente em 

produto.  Então, esta é realmente uma das belezas do nosso modelo de 

negócio, onde que com investimento no novo site agora no Rio Grande do 

Sul, nós conseguimos estar mais eficientes ainda neste quesito de 

transformação de ideias e absorção de tendências de mercado em produto. 

Então, isso é uma coisa que é ongoing do nosso negócio. 

Neste caso, neste semestre, foram os sneakers, mas cada coleção tem 

novos produtos que nós temos realmente a capacidade de transformar em 

estoque nas lojas com muita agilidade. 

Sr. Roberto Ford: Muito obrigado. E novamente, parabéns pelo tri. 

Sr. Alexandre Birman: Obrigado Bob. 

Operadora: Próxima pergunta vem da Sra. Irma Sgarz, da Goldman Sachs. 

Sra. Irma Sgarz: Olá. Boa tarde, ou bom dia ainda. Eu queria voltar na 

pergunta da Juliana sobre as despesas, quando você olha agora para a 

segunda metade do ano e ainda 2013, vocês já estão falando de uma 

diluição agora da segunda metade do ano e, pelo que eu entendo, isso deve 

se acelerar em 2013? Você tem uma ideia ou alguma visão sobre como que 

vocês veem as despesas subindo ou aumentando no ano que vem? Em 2013 

deve ser um pouco acima da inflação, ou em linha com a inflação? 

Agora, supondo que não vai ter outras iniciativas adicionais no nível da 

Anacapri e Arezzo GTM (onde vocês falaram que talvez ainda deve ter 

alguma ampliação de despesas), mas ignorando estas duas, como que vocês 
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veem essas despesas evoluindo ao longo de 2013? E depois eu tenho mais 

uma pergunta. Obrigada. 

Sr. Alexandre Birman: Irma, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Aqui 

quem fala é o Alexandre. Olha, como a nossa estratégia é de crescimento 

orgânico, estamos constantemente vendo outras oportunidades, novas 

oportunidades de acelerar o nosso crescimento. Então, é realmente muito 

difícil você prever qual vai ser o nosso aumento de despesas porque, 

obviamente, ele vai estar em linha com a nossa previsão de aumento de 

receita. Então, nesse ano de 2012 foram vários projetos estruturantes que 

nós colocamos em prática, os quais já estão demonstrando aí uma forte 

aceleração no nosso crescimento de receita, e esse é o objetivo da 

companhia. 

Então, como você mesma mencionou, a marca Anacapri pode ser que para 

2013 nós percebamos que a marca já está madura o suficiente, que o projeto 

de loja da marca Anacapri já esteja consolidada, onde que nós podemos, 

então, prever uma expansão dessa marca (vamos assim dizer) para o canal 

franquia, como por exemplo,  que para isso nós vamos ter que estruturar toda 

uma equipe comercial para prestar o atendimento dos padrões que nós 

estamos acostumados a fazer, nos tornando aí, inclusive, a melhor empresa  

franqueadora no setor de vestuário e calçado dos últimos anos. 

Então, efetivamente, é muito difícil a gente dar uma previsão de qual vai ser o 

nosso nível. Se a sua pergunta fosse para vocês manterem a empresa no 

mesmo ritmo que está, com o crescimento normal, sem nenhuma aceleração 

de nenhuma marca (como foi a marca Schutz, com um crescimento de 62% 

no primeiro semestre de 2012), eu te garanto que as nossas despesas estão 

extremamente, hoje, acertadas para que a gente possibilite a manutenção 

dos nossos negócios. Entretanto, como eu falei no começo, tudo depende da 

nossa sensibilidade de crescimento de novas iniciativas que com certeza vão 

sempre demandar em investimentos, contratação de pessoas, estruturação 

de áreas, etc. 

Sr. Thiago Borges: Complementando um pouco, Irma, também a resposta, a 

despesa de uma forma geral (dado o crescimento que a gente vai apresentar 

no canal de lojas próprias, e lembrando que esse canal tem uma receita bruta 

maior e um SG&A maior - com um percentual de receita líquida - do que os 

outros canais relacionados à sell-in) provavelmente o SG&A como percentual 

da receita deve aumentar nos próximos trimestres, principalmente pela 

mudança do mix (excluindo o efeito de reestruturação dos canais somente), e 

uma vez que a gente espera também ter uma expansão de margem bruta 

que compense esse aumento do SG&A (dado o canal de lojas próprias 
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também influenciando a margem bruta), a margem Ebitda a gente espera 

mostrar (como a gente tinha comentado anteriormente) uma maior 

alavancagem operacional nos próximos semestres. 

Sr. Anderson Birman: Irma, eu queria acrescentar aí (é Anderson) o 

seguinte: nossa natureza é mais tendenciosa a crescer receita do que 

diminuir despesa. Diminuir despesa tem sido um aprendizado para a gente 

intenso, e hoje o nosso comitê de estratégia tem isso como principal 

recomendação, e nós temos buscado apoio e suporte. E a sua pergunta é 

muito boa no sentido de nos incentivar nos próximos trimestres, nos próximos 

exercícios, a gente apresentar resultados tão bons de redução de despesa 

quanto também apresentamos de crescimento de receita.  Obrigado aí pela 

sua pergunta mais uma vez. 

Sra. Irma Sgarz: Perfeito. Muito obrigada. Só tenho mais uma pergunta em 

relação ao nível dos estoques nas lojas franqueadas e nas lojas próprias, e 

talvez se vocês conseguem me dar uma cor sobre o que vocês estão 

sentindo sobre o nível de estoques nas lojas multimarcas? Como a estação 

ou as coleções... teve adicionais coleções agora neste inverno (o inverno foi 

um pouco mais longo), como que vocês começaram o terceiro tri no sentido 

de nível de estoques nas lojas? E como foi a liquidação agora em julho? 

Obrigada. 

Sr. Alexandre Birman: Irma, mais uma vez quem fala é o Alexandre. 

Começando pelo canal multimarca, nós não temos o controle do nível de 

estocagem desse canal, até porque eles compram (como diz o próprio canal) 

de outras marcas, e não só da nossa marca. O que nós sabemos é que o 

sell-out de nossas marcas no canal multimarca continua muito forte, com 

certeza as marcas do grupo são as principais marcas, as mais relevantes, 

tendo aí um grande share-of-wallet dos lojistas que nós participamos e eles 

tiveram um resultado no primeiro semestre bastante positivo com a nossa 

marca. Tanto é que eles compram de outras marcas, o qual nós não 

sabemos o desempenho e isso pode, de certa forma, impactar o nível de 

estocagem deles se as outras marcas não tiverem tido a mesma performance 

do que a gente. 

Na venda da Francal (que é um indicador muito importante para todas as 

marcas do canal multimarca) o resultado foi extremamente positivo. Nós 

tivemos aí no consolidado com um bom um crescimento de receita que vai se 

refletir na nossa venda no terceiro trimestre para esse canal multimarca. 

Sobre as franquias, o same-store sales e sell-out, o que nós percebemos foi 

extremamente positivo e em linha com as lojas próprias. A liquidação de 
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inverno foi extremamente bem sucedida; nós tivemos índices muito positivos 

de vendas nas franquias durante o mês de julho. Então, todo mundo começa 

com o nível de estocagem extremamente coerente para iniciar a entrega da 

coleção de verão, iniciando, então, mais um ciclo dentro do nosso negócio. 

Sra. Irma Sgarz: Perfeito. Obrigada. 

Operadora: Próxima pergunta vem da Sra. Daniela Bretthauer, Raymond 

James. 

Sra. Daniela Bretthauer: Oi, bom dia a todos. Primeiro queria parabenizar 

pelos resultados. Eu queria voltar na questão do same-store sales do 

segundo tri, porque se eu entendi direito o que o Alexandre estava falando, é 

que ainda não teve toda uma contribuição da Schutz de algumas lojas que 

foram reformadas ou feitas expansão no tri.  Então, nisso a gente deve estar 

vendo essa contribuição melhor no terceiro tri, Alexandre? 

Sr. Alexandre Birman: Oi Daniela, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. 

Olha, nós somos extremamente diligentes no que tange à divulgação de 

same-store sale. Nós ouvimos falar inclusive de outros peers aí do setor que 

quando fazem algum tipo de reforma continua contando como same-store 

sale. Então, a Schutz teve a sua... 90% de suas lojas antigas reformadas nos 

últimos doze meses. Nós inauguramos ontem a penúltima loja no modelo 

antigo (que foi no shopping Market Place) restando apenas três lojas no 

formato antigo para serem reformadas nos próximos trimestres.  

Então, hoje, a marca Schutz começa um ciclo novo a partir do mês de 

setembro, onde completará doze meses da primeira abertura de uma loja no 

conceito novo (que foi Shopping Higienópolis - que ela aconteceu no dia 5 de 

agosto do ano passado, então agosto ainda não conta como base do same-

store sales, vai passar a contar a partir de setembro). Então, ainda vai 

demorar em torno de doze a quatorze meses para a marca Schutz estar com 

100% da sua base das inaugurações feitas, então, entre 2011 e 2012 no 

same-store-sale. 

Hoje a grande maioria do nosso same-store sale é contabilizada pelas 

marcas Arezzo e Anacapri.  

Sra. Daniela Bretthauer: Então, de fato, a gente tem esse vetor aí que pode 

contribuir positivamente de setembro em diante vindo da Schutz? 

Sr. Alexandre Birman: Sem dúvida, mas setembro nós vamos ter como 

base uma loja do Shopping Higienópolis, outubro nós já temos então a 

franquia de Salvador (que foi inaugurada 19 de setembro), dezembro é um 
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mês que a gente vai ter bastante lojas da Schutz que foram inauguradas no 

final do ano passado na base de same-store sale. Mas com certeza vamos 

ter uma base muito positiva a partir de 2013 de crescimento de same-store 

sale com a marca Schutz. 

Sra. Daniela Bretthauer: Entendi, obrigada. E ainda com relação ao tópico 

same-store sales, que de fato está todo mundo desacelerando e a gente não 

viu isso de vocês, então, acho que vale a pena entender o porquê desse 

desempenho, ou entender melhor, quer dizer, a gente já sabe de algumas 

coisas que justificam, mas, teve também o efeito das duas semanas, então a 

minha pergunta para você é: quão significativo foi essas duas semanas a 

mais? Ou seja, elas elevaram em dois pontos percentuais, em três? Foi 

mesmo marginal ter essas duas semanas a mais para o same-store sales 

que a gente viu aí no segundo tri? 

Sr. Alexandre Birman: Dani, essas duas semanas mais que nós nos 

referimos são da coleção de inverno, ela é para medição do que nós 

chamamos de same-store sales sell-in, o calendário de sell-out foram os seis 

meses do ano conforme acontece sempre. Foi uma antecipação a nós, foi 

uma mudança do calendário de sell-in que ocasionou, então, é esse same-

store sale maior no canal sell-in, vis-à-vis ao canal sell-out, a medição sell-

out, vamos assim dizer. 

Então, isso não tem nenhum impacto, não dá para medir, não tem um 

percentual que dá para medir o impacto no nosso same-store sales. 

Sra. Daniela Bretthauer: Tá bom então, gente. Obrigada e parabéns, 

novamente. 

Palestrantes: Obrigado.  

Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Barreto, da Dynamo.  

Sr. Gustavo Barreto: Oi pessoal, bom dia. A minha pergunta é com relação 

ao Brasil Maior; eu entendo que o impacto direto para vocês é limitado, mas 

você pensa no impacto indireto? O que quero dizer com isso? O impacto que 

a desoneração da folha de pagamento vai ter nas fábricas terceirizadas que 

vocês usam. Se puder comentar sobre isso e qual a relevância disso indo 

para frente? Obrigado. 

Sr. Anderson Birman: Gustavo, é Anderson. Obrigado pela sua pergunta. O 

Brasil Maior é novo para todo mundo ainda, e o impacto, principalmente em 

pequenas empresas (que constituem a maioria dos nossos fornecedores) 

ainda é pequena. Mas nós estamos internamente realizando estudos 
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tributários para ver o quê que a gente consegue incorporar de benefício a 

partir dessa mudança de legislação, que de alguma forma, eu acredito que 

mesmo que a gente tenha que pensar em alterar um pouco o modelo, possa 

no futuro vir a refletir melhor. Agora, não tem nada ainda planejado ou 

quantificado que mereça ser citado. 

Sr. Gustavo Barreto: Entendi. Ok. Obrigado. 

Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Tobias Stingelin, Santander. 

Sr. Tobias Stingelin: Obrigado.  Bom dia a todos. A pergunta acho que tem 

um pouco a ver com a pergunta de estoque que foi feita antes. Eu queria 

saber a seguinte: a gente vê que a venda obviamente da... continua muito 

forte, mas desde a época do IPO vocês haviam anunciado que vocês tinham 

uma estratégia clara de aumentar um pouco o nível de estoque justamente 

para reduzir acho que a quantidade de stock-out para ter certeza se estavam 

vendendo o que o consumidor queria e quando ele queria na franquia.  

Com a desaceleração da economia vocês estão vendo algum tipo de 

mudança por parte da franquia, quer dizer, a franquia da Arezzo? Talvez 

vocês falassem assim: “puts, eu não quero ter o risco, eu não quero mais 

estoque porque eu estou preocupado, eu não sei que direção a economia 

está indo”. Dá para dar alguma leitura nesse sentido ou não? Obrigado de 

novo. 

Sr. Thiago Borges: Tobias, obrigado pela pergunta. Vamos começar aqui e 

depois talvez o Alexandre e o Anderson queiram complementar um pouco. 

Sr. Anderson Birman: Não precisa nem falar que é o Thiago pelo sotaque 

você já viu, né, Tobias? Vamos lá.  

Sr. Thiago Borges: Essa política de formação de estoques da companhia 

ela tem dois grandes pilares. Um é o estoque estratégico, aquele estoque 

que a gente vê uma oportunidade de produção no Vale, de produção dos 

grandes fabricantes (dos fabricantes que nos fornecem) tem uma chance de 

comprar um produto a um custo mais acessível tanto para a Arezzo&Co 

quanto para o cliente final. E também tem uma questão de reposições mais 

rápidas, e a gente tem neste estoque de reposições mais rápidas duas 

principais linhas, uma para a Arezzo – chamada Arezzo Classic – e a Schutz 

Essentials - para a Schutz. 

O grande ajuste nessa política de estoques já foi feito ao longo de 2011. 

2012, provavelmente, a gente deve manter os mesmos níveis de estoque de 

2011 (que já contempla essas iniciativas), então a gente não vê uma 
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expansão dessas iniciativas acontecendo em 2012. Talvez no futuro, com um 

pouco de mais... de uma mudança interna a gente possa ter um nível de 

estoque maior, mas não é o que a gente vê hoje. 

E também para 2011, começando no inverno, enfim, ou começando com a 

história destes sete novos lançamentos, cada vez a gente tenta fazer os 

lançamentos mais dentro das coleções para ter uma leitura do sell-out 

melhor. Então, por exemplo, o inverno do ano passado que acabou de se 

encerrar, o inverno dois (que é o lançado no final fevereiro, no início de 

março) teve um peso muito maior do que o inverno anterior, do inverno um, 

exatamente para deixar ter algum produto, uma leitura na loja e a formação 

do estoque nesse momento do franqueado ser muito mais acertada do que 

uma mera aposta feita lá no início. 

Então, toda essa tendência de fazer os lançamentos cada vez mais dentro 

das próprias coleções nas lojas acaba fazendo com que o franqueado tenha 

uma segurança muito maior na sua formação de estoque. 

Sr. Anderson Birman: Sem dúvida eu acrescentaria dizendo que, realmente, 

em estoque é que mora o resultado, porque se por um lado a formação de 

estoques pode viabilizar a reposição rápida de produtos de alto giro, por um 

outro lado a sobra de estoques pode motivar markdowns e prejudicar a 

rentabilidade tanto das franquias quanto a nossa rentabilidade, enquanto 

gestoras das marcas, de maneira acentuada. 

O que nós temos procurado fazer é gerenciar estoque da maneira mais 

inteligente possível e de forma que impacte positivamente no resultado com 

todo mundo. E a gente sempre nota que franqueado menos estocado é 

franqueado mais motivado a fazer mais sell-out, por mais antagônico que 

possa parecer essa premissa, é uma fonte de grande preocupação, de muito 

trabalho e nós acreditamos que estamos fazendo bastante sobre o controle 

hoje a variável estoque. 

Sr. Alexandre Birman: Só para complementar (é Alexandre que fala, Tobias) 

as duas linhas mencionadas pelo Thiago – a Arezzo Classic e a Schutz 

Essentials – já correspondem para ambas as marcas em torno de 8% da 

receita. Então, são produtos que nós realmente, hoje, temos uma reposição 

automática, onde que nós diariamente estamos fazendo uma leitura da venda 

nas lojas fazendo, então, a estocagem desses produtos que nós chamamos 

de Grade Aberta, fazendo então o picking dessas pequenas caixas de 

sapato, o packing e embarcando diariamente para as franquias. Então, esse 

nível de estoque já está num nível que nós acreditamos ser suficiente para 

aumentar a conversão, diminuir, então, a ruptura na loja. 
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Sr. Tobias Stingelin: Obrigado pela explicação, bastante detalhada. Esses 

8%, Alexandre, eles vão... qual que é target? Onde é que você acha que 

pode chegar? E dá para colocar mais produtos nesse mesmo gabarito... 

nesse mesmo modelo? 

Sr. Alexandre Birman: Tobias, esse é o índice o qual nós prevemos que 

10% da receita das marcas dentro deste produto ser um índice extremamente 

sadio porque por mais que ele tenha muito mais visibilidade de sell-out, tenha 

mais controle (seja ela numa operação, vamos assim dizer, menos 

interessante do que a operação de estar lançando milhares de novos 

modelos anualmente em nossas lojas) a gente não pode ter ele com uma 

relevância muito grande porque senão nossas marcas vão você tornar 

básicas, e o nosso grande diferencial é, realmente, o constante lançamento 

de novos produtos em nossas lojas. Então, o número que está hoje está bem 

próximo aí do que nós achamos ser um índice ideal. 

Sr. Anderson Birman: Tobias, eu acrescentaria o seguinte: estar presente 

neste tipo de lançamento, neste tipo de produto, tem um ciclo de vida previsto 

de no mínimo 180 dias nas lojas. O que a gente pode, no futuro, é começar 

ampliar esse mesmo tipo de atitude, que em vez de entregar a grade 

fechada, entregar grade aberta em produtos que tenham um ciclo de vida 

menor. Mas isso é tecnologia de distribuição que a gente está ainda 

procurando aprender e faz parte, inclusive, dos nossos investimentos e pode 

ser que no futuro a gente tenha melhor performance na operação em quanto 

distribuição. Lembrando que o maior problema que sempre que a eficiência 

da distribuição gera é aumento de custo, isto é o melhor ponto entre o nível 

de serviços e o nível de custos e é o que tem sido aí o grande problema da 

nossa inflação. Obrigado. 

Sr. Tobias Stingelin: Obrigado, de novo, pelas respostas. 

Operadora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar 

asterisco um (*1). 

Sr. Alexandre Birman: Bom, recebemos uma pergunta pela internet do 

Rafael Juan... 

Vamos agora ler uma pergunta que nós recebemos pela internet. Ela vem do 

Rafael Juan do BDT Asset Management. A pergunta é: tenho acompanhado 

os lançamentos da loja Schutz e notei o esgotamento e demora na reposição 

desses sapatos. Isso é um plano de marketing, exclusividade ou falha de 

logística e produção? 
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Bom, Rafael, agradeço a sua pergunta. Quem fala é o Alexandre. Nós 

realmente criamos o conceito de inauguração de loja extremamente forte, 

então nós desenvolvemos um modelo onde que nós fazemos (quando é uma 

cidade nova) um almoço num restaurante extremamente exclusivo da cidade 

para os principais formadores de opinião, para a imprensa local, fazemos 

uma apresentação completa da marca, na sequencia em vans, levamos 

essas pessoas para as lojas, junto com isso nós contratamos uma promoter 

local e, realmente, fazemos uma agito muito grande nas inaugurações, as 

quais estão revertendo em vendas realmente, extremamente altas.  

Um exemplo foi uma inauguração que nós tivemos mais recente – anteontem 

– na cidade de São José do Rio Preto que a loja (entre 5 horas e 10 horas da 

noite) vendeu quase R$ 50 mil, numa cidade de pequeno porte. Então, 

realmente, nossa estratégia de lançar muito forte a inauguração da loja e que 

ocasiona, então, esse sentimento da exclusividade na sequencia. Mas não 

temos nenhum problema de logística ou produção, logo 10 dias depois que a 

loja inaugura já recebe uma grande quantidade de mercadoria.  

Mas, realmente, todo esse que nós chamamos aí words of mouth (na língua 

inglesa mais bonito, o buchicho) de que a Schutz está vendendo muito, 

realmente acabou... já acabou aquele modelo, “eu vou chegar lá e não vai ter 

mais”, é extremamente benéfico para o aumento do desejo de consumo da 

marca. 

Sr. Anderson Birman: Eu acrescentaria aí que é da nossa política em 

nossas lojas trabalhar mais com diversificação e menos com profundidade. 

Então várias vezes acontece de determinados produtos furarem grade, 

deixarem de atender alguns clientes que não se antecipam nas compras. 

Aliás, a pergunta dele dá um bom comercial aí pela frente. Obrigado pela sua 

pergunta. 

Operadora: A teleconferência da Arezzo&Co está encerrada. Eu gostaria 

agora de passar a palavra para o Sr. Anderson para as considerações finais. 

Por favor, pode prosseguir. 

Sr. Anderson Birman: Bem, eu gostaria mais uma vez de agradecer a 

presença de todos nessa teleconferência de resultados e a convidá-los para 

participar do evento de inauguração da coleção de Verão Arezzo, que esse 

ano se dará no shopping Iguatemi JK no dia 6 de agosto, a partir das 18h.  

Também no dia 7de agosto nós teremos o evento de lançamento da coleção 

de Verão da Schutz na Oscar Freire, 944 e a presença de vocês lá será para 

nós um motivo de muita alegria. Seria um prazer para nós ter todo mundo lá, 

ou pelo menos em um desses eventos. Àqueles que puderem comparecer eu 
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peço a gentileza de confirmar a presença do horário de chegada com a 

equipe de RI. Mais uma vez muito obrigado a todos. 

Operadora: A teleconferência está encerrada. Agradecemos a participação 

de todos e tenham um bom dia. Obrigada.  

 


