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Local Conference Call 
Arezzo&Co 

Resultados do 2° trimestre de 2011 
11 de agosto 2011 - 11h - Horário Brasília 

 
Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e sejam bem-
vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2011da 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 de 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, 10 de agosto, poderá obtê-lo no 
site da 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 amudanças. 
 
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre Birman. Por favor, Alexandre pode 
prosseguir. 
 
Sr. Alexandre Birman: Bom dia a todos, é realmente um prazer poder estar aqui 
compartilhando com vocês o resultado do nosso trimestre. Eu queria cumprimentar os 
acionistas, investidores e analistas que estão acompanhando a nossa teleconferência de 
resultados do segundo trimestre de 2011. Estão presentes comigo nessa teleconferência 
o nosso CFO Thiago Borges, e o nosso Gerente de RI Daniel Maia.  
 
Esse segundo trimestre marcou o encerramento da coleção de inverno e o início da 
coleção de verão, a qual é a nossa mais importante coleção. Os resultados do inverno 
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foram super satisfatórios e temos agora toda a equipe voltada para realizar uma forte 
coleção de verão buscando manter o desejo pelos nossos produtos e também presando 
pela experiência de compra de nossas lojas. 
 
Iniciando a apresentação na página 3 gostaria de comentar os principais destaques do 
segundo trimestre de 2011. Em relação aos destaques financeiros a nossa receita líquida 
atingiu R$ 152,2 milhões, crescendo 21,5% quando comparado ao mesmo período de 
2010. Tal desempenho somado à maior participação do canal de lojas próprias contribuiu 
para a expansão de nossa margem bruta em 0,4 pontos percentuais, alcançando 43,2% 
no trimestre. 
 
Por consequência o Ebitda apresentou crescimento de 22,9%, atingindo R$ 28,3 milhões 
com margem de 18,6%. Já o lucro líquido do trimestre alcançou R$ 24 milhões, com 
margem líquida de 15,8% e crescimento de 43,3% em relação ao mesmo período do ano 
anterior. 
 
Finalizando os destaques financeiros do período esse foi um trimestre no qual a 
companhia obteve dois importantes prêmios por sua excelência na gestão de franquias, 
quais foram: o Selo de Excelência em Franchising, pela Associação Brasileira de 
Franquias, e o prêmio de Melhor Franquia no Setor de Calçados, Vestuários e Acessórios 
pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. 
 
Passando agora para a página 4 e aprofundando na análise dos resultados vemos que a 
receita bruta da companhia no trimestre cresceu 23,7% atingindo R$ 193,9 milhões com 
destaque para o desempenho do mercado interno, o qual apresentou um crescimento de 
26,9%. Considerando o semestre a receita bruta atingiu R$ 368,3 milhões, atingindo uma 
alta de 24,4% sobre o mesmo período do ano anterior. 
 
Passando para o slide 5 temos a receita bruta por canal de distribuição aonde verificamos 
um forte crescimento tanto no trimestre quanto no primeiro semestre em todos os canais. 
Um dos fatores que impulsionou o aumento em vendas no trimestre foi o crescimento no 
same-store sales, o qual apresentou 24,2% em 2011 para o canal franquias e 19,2% para 
as lojas próprias.  
 
A grande alavanca do crescimento do same-store sales foi o maior volume de peças 
vendidas. Vale lembrar que o same-store sales do canal franquias é representado pelas 
vendas que realizamos para as nossas lojas franqueadas, ou seja, o sell in, e acreditamos 
que esse seja o indicador que melhor reflita o nosso crescimento por trimestre. 
 
Quando analisamos o canal franquias, o nosso principal canal de distribuição, temos 
crescimento da receita bruta de 28,8% no trimestre e de 24,3% no semestre. O 
crescimento no trimestre foi positivamente impactado devido a uma maior ênfase dada a 
campanha da coleção Cruise Collection, que ofereceu aos clientes um preview da coleção 
de verão ainda no mês de junho e foi acompanhado em uma campanha de marketing 
inédita em nossa rede. 
 
O canal lojas próprias apresentou um crescimento de 33,2% no trimestre e 35,6% no 
acumulado do ano impulsionado tanto pela abertura de seis lojas nos últimos doze meses, 
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quanto do same-store sales de 15,6% no ano. Vale destacar que o crescimento de 21,2% 
no canal multimarca no trimestre já reflete resultado positivo das vendas da marca 
Anacapri. 
 
Na página 6 apresentamos a receita bruta por marca, onde verificamos um forte 
crescimento nas principais marcas do grupo no semestre. A marca Arezzo, principal 
marca do grupo, apresentou no segundo trimestre um crescimento de 27,6% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. Em linha com a iniciativa de estoques estratégicos a 
produção antecipada principalmente de botas conferiu maior agilidade na reposição dos 
estoques, impactando positivamente a produtividade das lojas. Vale lembrar que 
iniciativas de melhoria do modelo estão ainda em fase de implementação. 
 
A Schutz apresentou um crescimento de 12,5% no trimestre devido à entrega antecipada 
da coleção de inverno no primeiro trimestre. Contudo, quando avaliamos o desempenho 
da marca no primeiro semestre temos um forte crescimento de 28,4%. A marca vem 
reforçando sua comunicação através de redes sociais e diversas ações CRM. Foi eleita a 
marca com maior followers no Facebook no segmento de moda nesse mês de junho. 
 
Aproveitamos a oportunidade para comunicar que abrimos recentemente primeira loja da 
Schutz em um novo e definitivo conceito de arquitetura no Shopping Higienópolis, da 
cidade de São Paulo. Estamos bastante satisfeitos pelo resultado do projeto e 
pretendemos replicar para novas aberturas. Adicionalmente gostaríamos de comunicar 
que a companhia está entrando no canal Web Commerce através da marca Schutz nos 
próximos meses. 
 
Na página 7 apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal de distribuição, 
assim como a evolução da área total de vendas. Encerramos o segundo trimestre com 
300 lojas em uma área total de 18 mil m2 e com o aumento da área de vendas de 13,6% 
quando comparado com o mesmo período de 2010. Nesse trimestre tivemos a abertura 
de quatro lojas do grupo, sendo três da marca Arezzo e uma da Anacapri.  
 
Vou agora passar a palavra para o Thiago Borges, o qual entrará em mais questões dos 
nossos resultados financeiros.  
 
Sr. Thiago Borges: Bom dia a todos. Passando para a página 8 apresentamos o lucro 
bruto do trimestre, que alcançou R$ 65,7 milhões, com uma margem de 43,2%, 
crescimento de 22,6% na comparação com o mesmo período de 2010. Esse desempenho 
deve-se especialmente ao aumento da receita líquida, enquanto a melhora da margem 
em 0,4 pontos percentuais reflete o crescimento do canal de lojas próprias que apresenta 
maiores margens brutas. 
 
O modelo de negócios da Arezzo&Co é constituído de tal forma que a sistemática de 
precificação nos principais canais de distribuição são estáveis, portanto os níveis de 
margens variam um pouco. No acumulado do ano o lucro bruto atingiu 122,2 milhões, 
com crescimento de 21,7% em relação ao primeiro semestre de 2010 e margem de 42%, 
patamar similar ao apresentado em 2010. 
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Mudando para a página 9 temos o desempenho do Ebitda no trimestre e no acumulado do 
ano. Como podemos observar no lado esquerdo da página o Ebitda do trimestre alcançou 
28,3 milhões, apresentando um crescimento de 22,9%, uma margem Ebitda de 18,6%, 
0,2 pontos percentuais maior do que a margem no segundo trimestre de 2010, reflexo 
principalmente da expansão da margem bruta. 
 
No primeiro semestre do ano a companhia gerou R$ 49 milhões de Ebitda, apresentando 
um crescimento de 21,4% na comparação com o primeiro semestre de 2010, e 
apresentando uma margem Ebitda 16,9%. 
 
Passando agora para a página 10 vemos o crescimento do lucro líquido de 43,3% no 
segundo trimestre em comparação com mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 24 
milhões. A margem líquida do período foi de 15,8%, uma expansão de 12,4 pontos 
percentuais. O resultado operacional positivo do período, somado a uma menor alíquota 
de IR, contribuição social e ao resultado financeiro de R$ 3 milhões no período 
contribuíram para o resultado deste trimestre. 
 
O lucro líquido do primeiro semestre atingiu 38,8 milhões, crescimento de 42,8% frente 
aos 27,1 milhões obtidos no mesmo período de 2010. No segundo trimestre de 2010 
tivemos dentro da linha de outras receitas operacionais uma receita não recorrente de 
reversão e provisão tributária no valor de R$ 2 milhões. Excluindo este efeito o lucro 
líquido cresceria 62,7% no segundo trimestre de 2011 e 54,2% no primeiro semestre de 
2011, quando comparado aos mesmos períodos de 2010. 
 
Passando agora para a página 11 gostaria de comentar a geração de caixa operacional 
da companhia no período que, como podemos observar, foi de R$ 42,8 milhões. É 
importante destacar que sempre no segundo trimestre grande parte dessa geração de 
caixa da companhia é resultante da redução do contas a receber, uma vez que importante 
parcela da coleção de inverno e a totalidade dos saldos da coleção de verão do ano 
anterior são recebidas ao longo do segundo trimestre. 
 
Passando para a página 12, no lado esquerdo da página vemos que a companhia investiu 
7,3 milhões no acumulado do ano. Grande parte desses investimentos está concentrado 
na expansão e reforma de lojas, assim com investimentos na estrutura corporativa da 
companhia. No lado direito da página vemos que o endividamento total alcançou 32,3 
milhões nesse trimestre, bastante em linha com o trimestre anterior. A nossa política de 
endividamento permanece conservadora com o custo de dívida bastante reduzido. 
 
Aproveitamos a oportunidade para comunicar que na última reunião do Conselho de 
Administração, no dia 9 de agosto, foi aprovada a política de distribuição de proventos 
mínimos da companhia referente ao segundo semestre do exercício de 2011 e ao 
exercício de 2012.  
 
Ficou determinado o pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 8 milhões, ou 
equivalente a 0,09/ação em cada um dos semestres, tendo como data de referência 
sempre o último dia útil do semestre. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir do 
primeiro dia útil seguinte a respectiva data de referência. 
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Serão três pagamentos: em 31 de janeiro de 2012, 31 de julho de 2012 e 31 de janeiro de 
2013. Com essa política estabelecemos o nível de proventos mínimos e uma frequência 
semestral dando maior previsibilidade aos acionistas da companhia, assegurando a 
solidez do negócio. 
 
Estes eram os nossos comentários em relação ao resultado da companhia no segundo 
trimestre. Abrimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito 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, digitem asterisco (*) um (1).  Para retirar 
a sua pergunta da lista, digitem asterisco (*) dois (2). 
 
Nossa primeira pergunta vem da Sra. Marina Braga, do Raymond James.  
 
Sra. Marina Braga: Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Na verdade eu tenho 
duas perguntas, a primeira é em relação à expectativa de vocês de abertura de novas 
lojas no segundo semestre. Queria saber como é que estão os contratos e etc.  
 
A segunda pergunta é em relação à flexibilidade do modelo de negócios de vocês no caso 
de uma desaceleração um pouco mais acentuada nesse segundo semestre, ou seja, a 
habilidade de vocês diminuírem custos e despesas para não afetar a margem e etc. É 
isso, obrigada. 
 
Sr. Alexandre Birman: Bom dia Marina, obrigado pela sua pergunta. Em relação a sua 
primeira pergunta no que tange a nossa expectativa de abertura de lojas para o segundo 
semestre ela continua em linha com a nossa expectativa que tínhamos no início deste 
ano, a qual é terminar o ano com 38 novas aberturas. Essas aberturas vão se dividir entre 
as marcas principalmente Arezzo e Schutz, com certeza estarão em linha com a nossa 
previsão, conforme eu te disse, sendo que as lojas próprias serão 6 novas lojas e 28 
franquias até o final deste ano. 
 
Em relação a sua segunda pergunta sobre o nosso modelo de negócios, com certeza, 
apesar de que qualquer crise deixar qualquer empresário super preocupado e nós 
estamos aqui procurando atacar de duas frentes caso haja uma diminuição do consumo, 
no qual nós não vimos até então, quais são: primeiro plano tático - que é manter o que a 
gente sempre faz e fazendo ainda melhor, que é ter a consumidora sempre seduzida e 
com muita vontade de comprar o nosso produto. Isso se faz através então de uma grande 
assertividade da coleção, de uma grande agilidade de reposição dos estoques e também 
através da nossa campanha de comunicação e marketing que realmente são sempre 
muito fortes. 
 
Indo para o plano estratégico, como você falou sobre o nosso modelo de negócios, nós 
realmente temos um modelo de negócios o qual é extremamente asset like. A nossa 
produção é 85% terceirizada, o que quer dizer que no momento talvez de baixa de venda 
nós não temos um grande custo fixo produtivo. Além disso, a nossa estratégia de 
distribuição multicanal (onde nós temos uma forte presença não só em lojas próprias, mas 
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também temos 50% de nossas vendas em franquias e 27% no canal multimarca) nos 
permite conseguir forçar a venda de acordo aonde que nós sentimos o canal que tenha 
mais oportunidades para isso. A gente tem bastante confiança que o nosso modelo de 
negócio nos torna apto a realmente ter bastante alternativa para lutar com qualquer tipo 
de situação adversa.  
 
Sra. Marina: Tá ótimo, obrigada.  
 
Sr.Thiago: Eu só queria fazer uma correção, o Alexandre comentou de 6 lojas, na 
verdade a gente está falando de mais de 10 lojas próprias neste ano.  
 
Sra. Marina: Tá legal, obrigada.  
 
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcel Moraes, do Credit 
Suisse.  
 
Sr. Marcel Moraes: Bom dia a todos. A minha primeira pergunta foca um pouco, remete a 
primeira pergunta que diz respeito a essa abertura de lojas. A gente está vendo uma 
concentração grande no segundo semestre, isso é de certa forma normal dentro de 
varejo, mas a concentração está maior do que o usual. Eu queria entender se tem algum 
motivo para que elas tenham se concentrado, e se é dessa forma mais ou menos que a 
empresa pretende realizar abertura de lojas nos próximos anos? 
 
Sr. Alexandre: Marcel, obrigado pela sua pergunta. Eu queria já colocar que no mês de 
julho das 34 lojas remanescentes do nosso plano inicial, 4 já foram abertas. Além disso, 
nós temos mais 10 lojas que já estão hoje em obras, restando então para o nosso plano 
20 lojas para os últimos cinco meses do ano. Com certeza nossa previsão sempre é de 
ter 70% das nossas coberturas no segundo semestre.  
 
Este é o motivo de negociação com shoppings, os quais estão cada vez mais difíceis de 
serem atingidos e nós somos super diligentes na hora de negociação de pontos, não só a 
negociação dos pontos, mas também as questões de aluguel mínimo aonde nós 
primamos por ter um aluguel variável no máximo de 5% da nossa receita bruta.  
 
Isso é um diferencial nosso na negociação com shoppings, e nos faz não querer comprar 
qualquer ponto a qualquer preço, e não pagar qualquer custo de aluguel. Por isso que 
nesse primeiro semestre de 2011, com a economia ainda reflexo desse embalo forte de 
2010, as negociações se tornaram um pouco mais difíceis e nós somos super diligentes, 
tendo realmente a vontade de conseguir os melhores pontos, os melhores preços, os 
melhores custos de ocupação, mas nós ainda temos a nossa perspectiva do início do ano 
inalterada.  
 
Sr. Marcel: Tá ótimo, obrigado Alexandre. A segunda pergunta diz respeito à marca 
Schutz. Vocês têm estudos em andamento para desenvolvimento da franquia Schutz, se 
você pudesse dar um update para a gente de como que evolui esse estudo e se vocês 
têm planos de estar lançando essa franquia ainda no segundo semestre?  
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Sr. Alexandre: Ótimo Marcel, mais uma vez obrigado pela sua pergunta, como nós 
colocamos anteriormente, nos primeiros seis meses deste ano nós contratamos a  
consultoria, a qual nos ajudou a estruturar o plano de full potential da marca Schutz, 
internamente é batizado de "Projeto GTM", ele se encontra no estágio final de avaliação. 
A nossa pretensão é que até o próximo call de divulgação de resultados do terceiro 
trimestre nós já estejamos aptos a comunicar esse plano em seus detalhes. 
 
Sobre a questão do canal de franquias, ele com certeza é uma grande alavanca de 
crescimento da marca Schutz. Iremos abrir agora no mês de setembro a primeira franquia 
da Schutz, ela vai obviamente funcionar como um modelo piloto e ela será aberta na 
cidade de Salvador. Nós estamos bem confiantes de que a marca Schutz pode ter uma 
grande alavanca de crescimento para os próximos anos. 
 
Sr. Marcel: Tá ótimo, obrigado pelas respostas. 
 
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem da Sra. Juliana Rosembaun, do 
Itaú BBA.  
 
Sra. Juliana Rosembaun: Olá, bom dia a todos. Eu queria continuar explorando essa 
desaceleração de crescimento, continua ainda um crescimento muito forte, mas uma 
desaceleração de crescimento na multimarca. Ele é basicamente esse resultado e esse 
ponto de antecipação que você comentou da Schutz ou tem alguma outra dinâmica 
acontecendo aí? E se a performance boa da Anacapri com as multimarcas não está 
ajudando, tornando este efeito um pouco complicado de separar? Obrigada.  
 
Sr. Alexandre: Oi Juliana, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Com certeza o canal 
multimarca representa um importante canal de distribuição para a nossa companhia. Em 
relação à desaceleração no segundo trimestre ela se deve principalmente porque a marca 
Schutz corresponde a aproximadamente 70% da venda da Arezzo&Co que vai para a 
multimarca. Nós tivemos uma forte entrega da coleção de inverno ainda no primeiro 
trimestre, tanto é que se você pegar o crescimento da Schutz de 28,4% no semestre ele é 
realmente baseado pelo multimarcas, lojas próprias são apenas 11 lojas. 
 
Então a gente vê o canal multimarca, como eu te falei, como um grande viés de 
crescimento para a gente. Na marca Schutz a gente começa a ver que efetivamente para 
a marca continuar crescendo vai ser muito importante, como a pergunta do Marcel, a 
elaboração de um sistema de distribuição através do canal de franquias e o maior 
crescimento nas lojas próprias. O crescimento que mostra que a Schutz tem para crescer 
estão nas principais cidades do Brasil as quais não têm uma presença tanto em lojas 
multimarcas, é realmente lojas mais monomarcas. 
 
Sobre a Anacapri a gente não vê tendo nenhum tipo de canibalização com as outras 
marcas do nosso grupo. Nós tivemos um resultado da Francal super positivo, bem em 
linha com que nós tivemos na Couromoda, então mostra que os clientes lojistas que 
compraram a coleção de inverno tiveram um ótimo resultado, vieram e compraram de 
novo a coleção de verão. Nós estamos em uma fase interna de definição sobre a melhor 
maneira de servir o canal multimarca com a marca Anacapri, ou seja, através de uma 
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equipe própria que nós temos hoje, ou através de representantes autônomos para a gente 
ter mais penetração e mais pontos de venda no Brasil. 
 
A marca Arezzo nós temos hoje uma importante venda no canal multimarca que 
corresponde aproximadamente a 12% das receitas da marca Arezzo, a qual nós 
enxergamos que para 2012 é factível nós pensarmos em um plano talvez até um pouco 
mais agressivo de levar a marca Arezzo em cidades ainda menores, cidades eu diria com 
menos de 50 mil habitantes, possibilitando também um crescimento da marca Arezzo no 
canal multimarca. 
 
Sra. Juliana: Então essa desaceleração no crescimento no trimestre da Schutz tem só a 
ver com essa antecipação da coleção e não tem nada estratégico de vocês dizerem: 
como eu estou pensando na franquia, como eu estou reestruturando a loja própria, tem 
alguma coisa proposital de "tirar um pouco o pé do acelerador", vamos dizer assim, na 
Schutz, não é nada disso? É simplesmente a coleção? 
 
Sr. Alexandre: Ótimo ponto. Até então com certeza é a questão da antecipação do 
inverno para o primeiro trimestre. Como eu te disse, se você analisar a Schutz e a nossa 
expectativa daqui a dois anos, você vai ver que a maioria do crescimento vai vir através 
de outros canais, porque o mercado multimarca nas cidades aonde nós chamamos de tier 
2,3 e 4, são cidades do interior, nenhuma capital, com população menor do que 200 mil 
habitantes, Schutz já tem uma boa penetração desse canal. 
 
O projeto GTM, como eu havia respondido na pergunta anterior, vai ser divulgado até o 
final do terceiro trimestre e ele prevê, eu já posso adiantar uma mudança no time de 
venda da equipe da Schutz, o qual prevê o crescimento dessa equipe para a gente 
conseguir ainda mais penetração em mais pontos de vendas. 
 
Sra. Juliana: Tá ótimo. Alexandre, você pode contar um pouco para a gente como é que 
foi a experiência com os estoques estratégicos? Você falou que ainda precisam de alguns 
ajustes, você pode dar um pouco de cor para a gente de como foi essa primeira iniciativa 
com os estoques? Obrigada.  
 
Sr. Alexandre: Ótimo, grande parte dos estoques estratégicos foram para a marca 
Arezzo, especificamente foram de um produto que são as botas. Com certeza nós 
estamos muito felizes com a estratégia pois as botas tiveram um resultado de venda 
excepcional, principalmente nos meses de maio e junho, ajudando o nosso crescimento 
de same-store sales. 
 
O modelo ainda precisa de refinamento, nós estamos evoluindo este modelo agora. Como 
nós falamos até na nossa abertura de capital, nós temos uma ruptura muito grande na 
ponta principalmente pela consumidora não encontrar o número que ela deseja em um 
determinado produto. Isso acontece principalmente nos modelos básicos. 
 
Então nós implementamos um projeto que inclusive está finalizado nas lojas e que é 
chamado Arezzo Classic, ele corresponde a 8 SKUs, que corresponde aproximadamente 
quase 7% das nossas vendas apenas em 8 SKUs, os quais hoje nós temos uma 
produção já contínua. Nós temos uma produção fixa diária desses modelos, temos um 



 
 

 9 

sistema o qual nós conseguimos ter as grades abertas e o abastecimento semanal para 
as lojas através de uma leitura da venda por numeração em cada loja. Isso já acontece 
nos últimos vinte dias, já tem ajudado bastante a manutenção dos estoques desses 
produtos que são realmente muito vendáveis. 
 
O modelo de aumento de estoques de uma forma geral, como colocado, está no processo 
de evolução e nós estamos bem felizes com os resultados já colhidos através do aumento 
da nossa estocagem para, principalmente, os franqueados nesse primeiro semestre. 
 
Sra. Juliana: Obrigada. Nesse primeiro estoque estratégico de bota, você acha que os 
ajustes são para diminuir o tamanho, você fez estoque demais, poderia ter feito mais? 
Qual foi o net inicial dessa iniciativa? 
 
Sr. Thiago: Juliana, bom dia, é Thiago, obrigado pela sua pergunta. Em relação ao 
estoque estratégico, o balanço final da coleção de inverno é muito positivo. A gente teve 
uma felicidade de utilizar bastante o vale de produção dos principais produtores no sul do 
país para poder produzir os sapatos, as botas com um preço que foi extremamente 
atrativo para o consumidor final na compra, a gente conseguiu em alguns casos manter 
preços e em alguns casos oferecer quase o mesmo produto a preços inferiores ao ano 
anterior - o que na nossa opinião foi um fator relevante para o número de peças vendidas 
que no nosso primeiro semestre a gente apresenta. Então tem esse aspecto que eu acho 
que a gente já conseguiu colher bons frutos. 
 
Onde a gente pode melhorar mais? Eu acho que a gente pode melhorar mais nessa 
gestão da antecipação dos estoques, trabalhando mais próximos dos fornecedores para 
entrega desses produtos. Também uma melhor acurácia nos SKUs que a gente está 
fazendo. De uma forma geral em torno de 1% da coleção de inverno foi o que ficou da 
coleção de verão nos nossos estoques, e é algo que a gente tem uma capacidade de 
escoar muito grande, uma vez que parte desses produtos são continuados e vão estar 
sendo vendidos durante a coleção de verão. 
 
Resumindo, eu acho que onde a gente pode melhorar é talvez aproximar ainda mais 
produtores aonde a gente faz outsourcing dos nossos produtos, e também um pouco na 
acurácia, diminuir essa venda com o número de SKUs, como o Alexandre comentou, 
Arezzo Classic que já é voltado para a coleção de verão, uma iniciativa de formação de 
estoque estratégico. 
 
Sr. Alexandre: Só para dar dois dados para você, Juliana, aqui quem fala é Alexandre de 
novo. Dos resultados que a gente teve, todo o estoque de inverno estratégico que nós 
fizemos, nós tivemos um giro superior de 70% deles. Isso impactou em um aumento de 
9% da taxa de conversão em nossas lojas no primeiro semestre. Com certeza os 
resultados já são positivos, como o Thiago também colocou, tem alguns ajustes que a 
gente pode com certeza evoluir ao longo do ano. 
 
Sra. Juliana: Perfeito gente, obrigada.  
 
Sr. Alexandre: Obrigado Juliana.  
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Operator: Excuse me. Our next question comes from Mr. Matthew McClintock from 
Barclays. 
 
Mr. Matthew McClintock: Hi good morning, I have a couple of questions. The first is with 
the emphasis on the; with the successful emphasis on the cruise collection during this 
quarter are there any plans to perhaps move up the introduction of summer products in 
your merchandise counter? 
 
And then my second question is it was a very aggressive retention rate for Anacapri with 
multi-brand retailers; I was wondering if you could perhaps provide color for those retailers 
who did not come back and purchase the brand again within the multibrand channel. What 
were some of the reasons for the reluctants to repurchase the brand? And what are you 
doing to address those concerns? Thank you. 
 
Sr. Alexandre: Matthew McClintock, obrigado por sua pergunta. Em relação à primeira 
delas que é referente à antecipação da coleção de verão, foi uma estratégia, como os 
resultados mostram, extremamente positiva e a qual, sim, nós pretendemos 
continuamente antecipar os lançamentos, pois nós percebemos que as consumidoras 
estão cada vez mais ávidas por comprar sempre novidades. 
 
Pretendemos para o início de 2012 já ter também no mês de fevereiro o preview de 
inverno das lojas, a qual com certeza vai ajudar as nossas vendas nesse mês. Além da 
coleção de uma forma geral ter tido um resultado muito positivo, nós conseguimos 
também aumentar o recall da marca Arezzo através de uma forte campanha de 
publicidade que foi feita dentro da nossa estratégia de utilizar sempre celebridades, 
pessoas famosas aqui no Brasil e a qual gerou bastante notícia, bastante mídia dentro do 
nosso objetivo. 
 
Em relação aos lojistas da marca Anacapri, os quais não compraram de novo a coleção 
de verão, nós podemos observar que foi em sua grande maioria lojistas dos quais nós 
chamamos "lojas de família" - são lojas mais destinadas a classe C, eu diria até a classe 
D, onde eles têm todos os tipos de produto.  
 
A marca Anacapri é uma marca muito nichada, e nós começamos a perceber que apesar 
do preço dela ser um preço muito inferior aos preços praticados nas outras marcas do 
nosso grupo, um preço abaixo de R$ 100, ele ainda tem um apelo mais destinado à 
classe B. É a mulher que entende que sapatilha tem que ter em várias cores, e acha R$ 
99 um preço super affordable para a marca Anacapri.  
 
Os lojistas que não compraram foram na maioria das grandes lojas de família, de 
calçados, que nós chamamos aqui pelo nome difícil de traduzir chamado "sapataria", e o 
canal que nós vemos de crescimento maior para a marca Anacapri também são as 
butiques de calçados femininos. 
 
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Tobias Stingelin, do 
Santander.  
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Sr. Tobias Stingelin: Bom dia a todos. Uma pergunta só para ter certeza se eu estou 
entendendo certo ou não. Se a gente for olhar o sell-in na franquia foi em torno de 24% no 
trimestre, e o sell-out das lojas próprias foi em torno de 19%. Eu não sei se dá para fazer 
isso como uma proxy para a rede como um todo não, eu queria saber se isso é normal, é 
para os padrões normais? Se eventualmente teria um pouco mais de estoque do que o 
normal agora já na franquia, até como parte dessa estratégia? Essa seria a primeira 
pergunta, depois eu tenho uma outra. Obrigado. 
 
Sr. Alexandre: Tobias, em primeiro lugar eu queria agradecer a você a participar do 
nosso call e realmente a sua pergunta é muito boa. O descompasse entre 24% de same-
store sales sell-in para as franquias e 19% de same-store sales sell-out lojas próprias se 
devem basicamente porque as nossas lojas próprias são lojas bem antigas e bem 
maturadas, localizadas principalmente nos pontos de maior fluxo e consequentemente de 
mais venda do Brasil, como exemplo o Shopping Iguatemi, em São Paulo, o Shopping 
Morumbi, o Oscar Freire, e assim por diante. 
 
As nossas franquias, em contrapartida disso, obviamente o ano passado nós abrimos 
mais de 30 lojas, são lojas que ainda estão em maturação, lojas que têm a possibilidade 
de crescimento de same-store sales muito mais, não vamos falar fácil, porque nada é fácil 
nesse nosso negócio, mas um crescimento que é mais factível de ser atingido por que as 
lojas próprias realmente estão já com uma capacidade de vendas extremamente alta. 
 
Nós prevemos que a medida que nós vamos continuar sempre abrindo novas franquias, 
sempre que tem lojas em maturação existe sim a possibilidade desse descompasso do 
same-store sales sell-out de lojas próprias ser um pouco menor do que o same-store 
salessell-in franquias.  
 
Sr. Tobias: Obrigado. Pensando na franquia como um todo, quer dizer, é totalmente 
dentro do esperado, nenhum tipo de crescimento de estoque além do esperado, além do 
previsto em função de toda a estratégia nova? 
 
Sr. Alexandre: Nós temos um indicador, Tobias, que parece até um pouco óbvio, mas 
que com certeza,  igual quando tem alguém com algum tipo de sintoma, a primeira coisa 
que faz é tirar a temperatura, né? Nós temos um indicador que é a liquidez dos nossos 
franqueados, eu acho que através desse indicador você consegue ver se a gente está 
super estocado ou não. Com certeza sendo nós o único fornecedor de um franqueado, se 
ele tem um alto estoque e não tem capacidade de pagar suas contas, mostra que aí tem 
talvez uma febrezinha. 
 
Graças ao nosso trabalho e realmente o sell-out expressivo nas lojas franqueadas nós 
temos um índice de inadimplência de 100% dos nossos franqueados, então nós não 
enxergamos que esse aumento de sell-in esteja em descompasso com o aumento de sell-
out deles.  
 
Sr. Tobias: Maravilha, obrigado. Uma outra pergunta, se vocês pudessem dar só mais 
uma ideia, eu sei que talvez esteja um pouco impactado em função do tempo, o frio 
impacta obviamente coleção e venda, mas em termos de tendência, como as vendas 
evoluíram ao longo do trimestre, o que vocês estão enxergando agora em julho e começo 
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de agosto dá para dar alguma ideia, se não der para ser quantitativa, pelo menos 
qualitativa para ver se um mês foi melhor do que o outro, se há uma tendência de melhora 
ou de piora?  
 
E até um pouco com relação a isso obviamente que a crise que a gente vê aqui e tudo o 
que se fala pega muito mais o mercado do que a produção real, quer dizer, a economia 
real, demora até chegar na economia real. Por outro lado o comprador, quem vai fazer 
compras agora já pensando na própria coleção, desculpa, fazendo estoque pensando no 
Natal ou pensando no inverno ele tem que começar a se preocupar com o que ele acha 
que vai acontecer com a economia lá. Essas notícias que saem têm de alguma maneira 
um impacto na confiança já agora ou não? Obrigado de novo.  
 
Sr. Alexandre: Tobias, obrigado pela sua pergunta. Com certeza existe esse fator quase 
que "psicológico", vou assim dizer, principalmente pela imprensa que gosta de ser 
bastante enfática quando as notícias não são das mais positivas. Na vida real nos meses 
de julho e agosto nós ainda não sentimos nenhum tipo de retração em nossas lojas. Os 
franqueados estão tendo um excelente desempenho nesse início de verão, o grande 
termômetro para isso vai ser o nosso lançamento do Verão 3, que acontece tanto para a 
marca Schutz quanto Arezzo, tanto para o mercado multimarca quanto para o de 
franquias, agora no final de agosto. 
 
É onde que efetivamente nós estamos agora concentrando todos os nossos esforços em 
primeiro lugar para que esse sell-out seja excepcional de hoje até o final de agosto, 
independente de qualquer cenário de crise macroeconômica e de talvez certa falta de 
credibilidade de consumo, que os nossos lojistas estejam sadios e com muito apetite para 
comprar o Verão 3. 
 
Por outro lado nós temos a nossa equipe de P&D também dedicada 24h por dia, esse é 
um momento crucial para nossa equipe de P&D, onde eles estão realmente 
desenvolvendo a coleção de Verão 3, que é muito importante para o nosso resultado de 
venda do ano. Nós temos esse lançamento previsto para última semana de agosto, estão 
inclusive convidados para conhecer, como já vieram outras vezes, o nosso show room, e 
acompanhar esse trabalho.  
 
Sr. Tobias: Ótimo, obrigado. Se a gente tivesse vendo essa volatilidade que a gente está 
vendo agora, nessa semana, na última semana de agosto que é chave, você acha que 
pela sua experiência passada isso chega a impactar o pedido que vai ser feito para a 
coleção de verão, dado que ele tem um pouco mais de incerteza ou é cedo para dizer? 
Sem ser uma pergunta séria, é muito mais um sentimento que eu estou querendo ter. 
Obrigado de novo.  
 
Sr. Alexandre: Como eu falei, tudo vai depender do resultado que ele tiverem agora. Nós 
temos hoje toda a nossa força de vendas 100% dedicada à sell-out, hoje os nossos 45 
consultores da franquia da Arezzo e os nossos 21 consultores de venda multimarca estão 
100% no campo.  
 
Na Schutz, inclusive que têm uma presença multimarca mais forte, nós temos um evento 
chamado Schutz’s Day, aonde o nosso consultor de vendas vai à loja do multimarca, tira 
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todos os produtos de outras marcas, faz a loja ter só Schutz. Nós uniformizamos as 
vendedoras da loja, damos embalagens para eles; enfim, fazemos toda uma ambientação 
da Schutz nessa loja multimarca para que esse lojista tenha um excelente dia de venda e 
que daqui para frente impulsione as vendas. 
 
Além disso, nós fizemos para a marca Arezzo, como já fazemos desde o ano passado, 
uma grande conferência de vendas de treinamento e motivacional para a equipe de 
vendedoras das lojas franqueadas da Arezzo. Estavam presentes mais de 3000 pessoas 
através de vídeo conferência instaladas nas principais capitais do Brasil.  
 
Todo o nosso trabalho para que o sell-out aconteça para o mês de agosto e o lojista 
venha independente de qualquer cenário macroeconômico, de qualquer cenário talvez um 
pouco não positivo, o que importa para ele é o resultado que ele mesmo está tendo. A 
gente tem certeza que depende muito do resultado que ele tem, independente do cenário 
de uma forma geral. 
 
Realmente o franqueado ouve muito o nosso time de treinamento, você pode ter certeza 
que nós temos a grande preocupação, como você colocou no começo, o descompasso de 
same-store sales entre o sell-in e o sell-out, a nossa grande preocupação é a saúde do 
franqueado.  
 
É primar por esse excelente relacionamento que nós temos com a rede, mostrado não só 
através do índice de liquidez, como a gente disse, mas também até por prêmios 
estipulados pelas revistas que cobrem o setor de franquias, pela Associação Brasileira de 
Franchising e etc.  
 
Então se por acaso tiver algum cenário desse, nós vamos ser os primeiros a estar do lado 
dos franqueados para que a gente possa junto viabilizar uma maneira de continuar 
crescendo.  
 
Sr. Tobias: Obrigado de novo pela explicação, bom dia.  
 
Sr. Alexandre: Obrigado.  
 
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Mazzilli, da 
Ashmore.  
 
Sr. Guilherme Mazzilli: Oi boa tarde, parabéns pelos resultados. Eu quero voltar em dois 
pontos que vocês já comentaram e depois fazer uma outra pergunta. O primeiro dos 
pontos, com relação à same-store sales você teve uma aceleração muito forte de same-
store sales do segundo trimestre com relação ao primeiro. Eu queria saber o que é sua 
expectativa para o ano, é manter esses níveis do segundo trimestre ou você acha que é 
uma coisa intermediária entre primeiro e segundo; ou talvez até alguma coisa mais 
próxima do primeiro trimestre? 
 
E a segunda pergunta com relação à abertura de lojas, se você pudesse dar um update 
para a gente do que você está esperando de abertura de lojas para 2012, e quanto essas 
aberturas; esse número eventualmente já foi ou vai ser impactado por um eventual 
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cenário de crise ou de desaceleração de economia? Depois eu tenho uma outra pergunta, 
mas a princípio é isso. Obrigado  
 
Sr. Alexandre: Guilherme, obrigado pela sua pergunta. Vou falar primeiro então sobre o 
same-store sales, crescimento muito maior no segundo trimestre; o que explica isso? 
Alguns fatores, obviamente nós conseguimos ter uma excelente estratégia, como 
colocada, da Cruise Collection no mês de junho impactando positivamente o same-store 
sales este mês.  
 
Além disso, dois fatores dos quais fazem parte do calendário nacional, quais foram: o 
primeiro trimestre negativamente impactado pelo carnaval tardio, foi um dos carnavais 
mais tardes que a gente teve nos últimos tempos, acontecendo na primeira semana de 
março, o qual nos impossibilita lançar a coleção de inverno com mais ênfase. A gente tem 
que lançar o inverno depois do carnaval, a gente conseguiu lançar o inverno só na 
metade do mês de março, impactando negativamente o primeiro tri.  
 
Ao contrário disso, impactando positivamente o segundo tri, nós temos o advento da copa 
de 2010, a qual com certeza tiveram, se não me engano, três dias de lojas fechadas, 
abertas após apenas às 16 horas, que realmente impactaram o mês de junho de 2010. 
 
De uma forma geral a nossa expectativa é de manter um robusto same-store sales para o 
segundo semestre, entretanto isto é uma questão que a gente não consegue prever. 
Como eu respondi na pergunta anterior, todos os esforços e toda a dedicação a qual nos 
cabe está sendo feita e nós acreditamos que teremos um bom resultado, entretanto as 
questões macroeconômicas às vezes elas fogem do nosso controle. 
 
Nós temos na mão uma arma chamada "sedução", e a mulher realmente compra moda. 
Então se nós continuarmos fazendo a coleção acertada, continuar tendo a campanha de 
publicidade impulsionando a força da marca, como nós sempre temos feito e até 
enfatizando mais, com certeza vai nos permitir ter manobras de ação.  
 
Além disso, sobre a questão de abertura de lojas para 2012, como você colocou, a nossa 
previsão até hoje está mantida as quais são de abrir 40 lojas ao longo do ano que vem. 
Entretanto voltamos também a sua questão "se esse cenário econômico deste momento 
já nos gera algum impacto", a resposta é que momentaneamente não, mas nós não 
temos como prever se isso vai impactar os nossos planos para o ano que vem. Com 
certeza ao longo do terceiro trimestre a gente vai ter mais clareza. 
 
Entretanto a gente vê um viés de crescimento forte da marca Schutz, a gente vai 
conseguir já até o final desse terceiro trimestre divulgar o plano de expansão da marca 
Schutz, o qual com certeza vai ajudar positivamente independente de qualquer cenário 
porque a marca se encontra em um momento hoje muito desejado pelo mercado.  
 
Sr. Guilherme: Tá joia, obrigado. Só mais uma outra questão, se você puder dar um 
update com relação a aquisições, foi bastante comentado uma possível aquisição que 
vocês fariam ao longo dos últimos meses. Eu queria saber se tem alguma coisa em vista? 
Se é prioridade para 2011? Se você está com algum tipo de negociação? É óbvio que 
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você não pode dar muitos detalhes, o que você pudesse falar, por favor, seria 
interessante. Obrigado.  
 
Sr. Alexandre: Ótimo, então respondendo de uma forma geral, aquisições continuam sim 
sendo um viés de crescimento não orgânico para a nossa companhia. Entretanto foi 
provado até pelo resultado desse primeiro semestre que nós temos ainda muito leite para 
tirar das marcas e dos canais que nós temos hoje dentro da nossa companhia. Apesar de 
ser importante para o nosso crescimento, ele não é a alavanca principal desse 
crescimento. 
 
Sobre a aquisição que nós tentamos efetuar ao longo do primeiro semestre, nós fomos 
extremamente diligentes. Foi uma aquisição que durante seis meses várias análises e 
negociações foram feitas, entretanto devido a questões de baixas garantias por parte dos 
vendedores, nós preferimos não prosseguir com ela.  
 
No momento não tem nenhum MOU assinado, apesar de nós estarmos com certeza 
fazendo um grande maping do mercado. Temos hoje uma agenda de aquisição 
instaurada dentro da empresa, inclusive foi amplamente debatida na nossa reunião de 
Conselho de Administração que aconteceu na última terça-feira. Temos aí realmente 
várias ideias, várias análises sendo elaboradas, mas no momento nós não temos nenhum 
MOU assinado e nenhum tipo de negociação em andamento.  
 
Sr. Guilherme: Tá joia, muito obrigado.  
 
Sr. Alexandre: Obrigado a você.  
 
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Robert Ford, do Bank of 
America.  
 
Sr. Robert Ford: Muito obrigado. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados, 
Alexandre. Fiquei realmente impressionado com resultado do trimestre em particular, 
podemos ver que vocês fizeram um bom trabalho. Eu estava pensando se vocês 
poderiam abrir um pouco o que está por trás disso em termos de produto, marcas, ponto 
de venda e conforme vocês seguem adiante como vocês o potencial de manter este 
momentum? 
 
Sr. Alexandre: Robert, obrigado pela pergunta e obrigado por ter tentado iniciar a nossa 
pergunta em português, estava eu surpreso com seu excelente português. Realmente o 
nosso crescimento de acessórios, principalmente bolsas, foi realmente forte no primeiro 
semestre. Nós crescemos em número de peças vendidas 56% em relação ao primeiro 
semestre de 2010. A grande razão para esse crescimento é a nossa nova maneira de 
sourcing, principalmente, como eu disse, das bolsas, sendo esse sourcing hoje tendo a 
base dele feita na China.  
 
Efetivamente nós conseguimos uma excelente qualidade, conseguimos excelentes 
preços, bolsa é um produto o qual não tem a sobretaxa de importação como acontece nos 
calçados aqui no Brasil. Então efetivamente o crescimento se dá através dessa mudança 
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na maneira de suprir as lojas, e com certeza o nosso objetivo é de continuar esse 
crescimento, inclusive existem várias possibilidades de estender o mix desses acessórios.  
 
É importante enfatizar que para a marca Schutz, apesar do número ser ainda baixo, ele já 
vai aparecer no terceiro trimestre, um crescimento muito grande porque era uma barra de 
quase zero, então será fácil crescer percentualmente. Realmente nós teremos um 
crescimento muito expressivo também na marca Schutz, através também; utilizando o 
mesmo canal de sourcing feito pela marca Arezzo. 
 
Sr. Robert: Muito obrigado e novamente parabéns.  
 
Sr. Alexandre: Muito obrigado a você, Robert.  
 
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Bernardo Carneiro, do G5.  
 
Sr. Bernardo Carneiro: Bom dia a todos. Como vocês disseram na apresentação, boa 
parte da geração de caixa do trimestre se deveu ao recebimento, a coleta dos recebíveis 
das vendas feitas no final do ano passado. Eu gostaria de saber se no segundo semestre 
agora essa dinâmica se inverte um pouco, vocês têm saída de caixa para financiar os 
franqueados? Ou se vocês têm um período, não sei se agora no terceiro tri ou no quarto 
tri, se vocês vão ter um período de grande recebimento de recebíveis?  
 
A segunda pergunta sobre o consumo ou liberação de capital de giro, se ele vai ficar em 
linha com o primeiro semestre que vocês geraram aqui uma geração de caixa pré Capex 
de 48 milhões? Ou se essa variação de capital de giro é mais negativa com o lançamento 
das coleções e financiamento dos franqueados? Obrigado. 
 
Sr. Thiago: Bernardo, obrigado pela pergunta, quem fala é Thiago. Quando a gente olha 
o contas a receber da Arezzo&Co varia muito quando você olha nos trimestres, 
principalmente em relação às coleções. No primeiro semestre ele é muito impactado no 
segundo trimestre devido a esse recebimento das coleções; da totalidade das coleções de 
verão tanto de franqueados, quanto em muito do que a gente vendeu em lojas próprias 
através de cartão de crédito, e quase a totalidade da coleção de inverno que a gente para 
mais ou menos de faturar a coleção de inverno perto do dia 15 de maio, que é a nossa 
meta, reposições acontecem depois. Então muita coisa de inverno acaba concentrando 
no segundo trimestre. 
 
Quando a gente olha a coleção de verão a dinâmica dela é um pouco diferente, a 
dinâmica dela é a dinâmica de um ramp-up muito grande no contas a receber no terceiro 
trimestre, uma tendência de manutenção, um aumento menor no quarto trimestre, mas ele 
continua crescendo e se mantendo em níveis iguais, por que isso?  
 
Porque muitas das vendas do terceiro trimestre que representam a coleção de Verão 1 e 
2 a gente recebe ao longo do quarto trimestre, mas ao mesmo tempo no quarto trimestre, 
nesse lançamento que a gente vai fazer próximo do Verão 3 onde a gente já está 
preparando as lojas para chegar perto do Natal com esses produtos, a gente já começa a 
trabalhar com prazos mais alongados para os franqueados para permiti-los que tenham 
estocagem maior dos produtos de verão para que possam superar não só o Natal, como 
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os meses de janeiro e fevereiro sem receber produtos de verão (onde são meses 
prioritariamente de coleção).  
 
Então o uso do capital de giro para contas a receber tende a ser negativo no terceiro 
trimestre, bem negativo, e no quarto trimestre menos negativo ou perto de zero, é assim 
que a gente olha o uso do capital de giro no contas a receber especificamente falando.  
 
Sr. Bernardo: E com relação a estoques e fornecedores, o que você pode dar mais de 
cor para a gente no segundo semestre? 
 
Sr. Thiago: Estoques e fornecedores, vamos começar pelos estoques. O nível de 
estoque que a gente tem hoje já está contemplado em uma certa antecipação que a gente 
fez da coleção do Verão 1 que passou no nosso balanço em 30 de junho, então 
produções que foram entregues ao longo de julho e estão sendo entregues ao longo de 
agosto. Quando a gente olha já os meses de julho e agosto já começa a ter uma queda 
deste valor.  
 
Normalmente isso volta a acontecer quando a gente vai fazer o lançamento da coleção de 
Verão 3, onde a gente vai aproveitar os vales de produção para poder fazer alguma 
antecipação para poder ter melhores preços e também para ter estocagem de produtos 
para facilitar a reposição para os franqueados. Então estoques a gente acha que alcançou 
um nível que deve continuar subindo, mas não tão agressivamente quando você compara 
com tri do ano passado. 
 
Fornecedores de uma forma geral deve permanecer bastante estável quando a gente só 
no terceiro e o quarto tri, com uma subida no terceiro tri. Mas quando a gente olha no 
quarto tri deve ter uma queda a depender muito se a gente começar a antecipar parte da 
coleção de inverno já para o mês de dezembro, onde a gente também possa ter, de novo, 
uma subida dos fornecedores, caso isso aconteça. 
 
Sr. Bernardo: Tá ótimo, obrigado.  
 
Sr. Thiago: Obrigado a você.  
 
Operadora: Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra 
ao Sr. Alexandre Birman para as considerações finais. 
 
Sr. Alexandre Birman: Eu queria agradecer a presença de todos que participaram. 
Agradecer pelas perguntas que com certeza nos fazem cada vez pensar mais sobre o 
nosso negócio, estar mais preparados para qualquer tipo de adversidade. Com certeza 
esse ambiente que o mundo vive hoje é extremamente desafiador e nos faz querer 
trabalhar ainda mais para conseguirmos manter os resultados que até então estamos 
conseguindo.  
 
Temos aqui dentro da nossa companhia, dentro da filosofia um ditado que se diz "o 
objetivo alcançado é apenas a base para o início da escalada para o próximo desafio", é 
com isso em mente que vamos iniciar então o nosso terceiro trimestre, com objetivo de 
continuarmos nessa rota de crescimento. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos.  
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Operadora: A teleconferência da Arezzo&Co está encerrada. Agradecemos a 
participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada. 
              
 


