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Local Conference Call 
Arezzo&Co 

Resultados do Terceiro Trimestre de 2012 
01 de Novembro de 2012 

 

Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e 
sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro 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, 31 de outubro, 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. 
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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 inicio cumprimentando os 
acionistas, os investidores e analistas que estão acompanhando a nossa 
teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2012. Essa será a 
nossa oitava teleconferência após a abertura de capital e eu gostaria de 
dividir com vocês de que a emoção que temos em fazer esta teleconferência 
é a mesma da primeira teleconferência, e a nossa responsabilidade em 
transmitir para vocês as melhores informações neste momento é cada vez 
maior.  

Eu começaria dizendo que o terceiro trimestre do ano marca a transição entre 
as coleções de inverno e de verão, e nós encerramos a coleção de inverno 
em julho de maneira satisfatória e dentro dos níveis esperados de vendas e 
de estoque. Em agosto nós lançamos a coleção de verão, que foi bem aceito 
pelas nossas clientes, e pela performance demonstrada, nós já temos 
indícios claros de que teremos um final de ano em linha com as nossas 
expectativas.  

 

Estão presentes comigo nesta teleconferência, além do nosso COO 
Alexandre Birman, o nosso CFO Thiago Borges, nosso Gerente de Relações 
com Investidores Daniel Maia. Neste momento, então, eu vou passar a 
palavra ao Alexandre para fazer suas explanações e na sequência ele 
passará a palavra o Sr. Thiago Borges. Ao final, nós todos estaremos 
disponíveis para responder as perguntas sobre os resultados da companhia 
como também sobre nossa estratégia. Bom trabalho a todos, um bom dia.  

 

Sr. Alexandre Birman: Bom dia a todos. Iniciando a apresentação na página 
3, eu gostaria de comentar os principais destaques do terceiro trimestre de 
2012. Em relação ao destaque financeiro do trimestre, a receita bruta atingiu 
R$ 314,1 milhões, crescendo 31,7% quando comparado ao mesmo período 
de 2011. A maior participação do canal de lojas próprias contribuiu para 
expansão da margem bruta em 1,6%, alcançando 43,4% no trimestre.  

 

Por consequência, o Ebtida apresentou um crescimento de 20%, atingindo 
R$ 42,7 milhões, com margem de 17,3%. Já o lucro líquido do trimestre 
alcançou R$ 28,6 milhões com margem líquida de 11,6% e crescimento de 
10,2% em relação ao mesmo período anterior. Finalizando os destaques do 
período, esse foi o trimestre no qual a companhia abriu 18 lojas; 3 lojas 
próprias, 1 Alexandre Birman, 2 Schutz e mais 15 franquias – 5 da marca 
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Arezzo e 10 da marca Schutz. Além disso, houve a ampliação de 78 m² em 
lojas recentes.  

Passando agora para a página 4 e aprofundando na margem dos resultados, 
vemos que a receita bruta da companhia no trimestre atingiu R$ 314,1 
milhões, conforme falado, com bom desempenho do mercado interno e 
apresentou um crescimento de 32,8%. Considerando o acumulado dos nove 
meses, a receita bruta atingiu R$ 781,7 milhões, uma alta de 28,8% sobre 
mesmo período de 2011.  

 

Passando para slide 5,  temos a receita bruta por canal de distribuição, onde 
verificamos um forte crescimento tanto no trimestre e quanto no acumulado 
do ano em todos os nossos canais e, especialmente, no canal de lojas 
próprias, reforçando a nossa estratégia de distribuição multicanal.  

 

Quando analisamos o canal franquias, temos um crescimento da receita 
bruta de 24,9% no trimestre e de 20% nos primeiros nove meses do ano. O 
canal de franquias teve bom desempenho neste trimestre, com abertura de 
41 lojas nos últimos doze meses e same-store-sale do sell-in de 14,2% no 
trimestre.  

 

Devido ao calendário de entrega no sell-in no segundo semestre, tivemos 
entregas mais concentradas no terceiro trimestre, sendo que para o quarto 
trimestre o crescimento do canal de franquias será mais alinhado com que 
temos apresentado durante o ano. O canal de lojas próprias continuou 
apresentando um forte crescimento de 81,8% no trimestre, atingindo 79,6% 
de alta no ano e uma receita bruta de R$ 167,7 milhões no acumulado do 
ano.  

 

As vendas deste canal foram fortemente impulsionadas pela abertura de 16 
lojas e a expansão de área de outras cinco lojas nos últimos doze meses, 
ocasionando um aumento diário de vendas do canal em mais de 70% no 
período. O aumento de vendas também foi impactado pelo same-store-sale 
de 6,8% e de 9,9% respectivamente no terceiro tri e no acumulado do ano.   

 

O desempenho das vendas das mesmas lojas foi bem homogêneo em todas 
as praças de atuação da Arezzo&Co, com destaque para o crescimento da 
marca Schutz, que dobrou a quantidade de lojas no período. As versões de 
mix de produto e a boa aceitação da coleção de verão nas lojas contribuíram 
para um ótimo resultado. Vale lembrar que devido diversas reformas de 
ampliações e recentes inaugurações, a marca Schutz tem representado 
apenas uma parte pequena da base avaliada pela métrica de same-store-
sales. O canal multimarca teve crescimento de 20,1% no trimestre, o 
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aumento da capilaridade do canal contribuiu para esse resultado, sendo que 
as quatro marcas do grupo foram distribuídas para 2329 lojas no Brasil, com 
crescimento de 30,6% em comparação ao mesmo período de 2011.    

 

Na página 6, apresentamos a receita bruta por marca, onde verificamos um 
forte crescimento das principais marcas do grupo no trimestre. A marca 
Arezzo, nossa principal marca, apresentou no terceiro trimestre um 
crescimento de 18,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao 
longo de 2012, a equipe Arezzo está realizando um trabalho de avaliação do 
modelo de negócio da marca visando seu crescimento sustentável e sua 
melhoria operacional. Durante o ano de 2013, devemos concentrar esforços 
na implementação das oportunidades das oportunidades mapeadas.  

 

No acumulado do ano, a marca atingiu uma receita bruta de R$ 473,7 
milhões, com crescimento de 18,6%. A Schutz apresentou um crescimento 
de 67,5% no trimestre, especialmente ancorado pelo crescimento das lojas 
próprias e também pela identificação da marca no canal de franquias, com 
abertura de dez lojas no trimestre.  

 

No acumulado do ano, a marca atingiu uma receita bruta de R$ 244,3 
milhões, com crescimento de 56,8%. Em setembro, houve a inauguração da 
primeira loja própria da Schutz fora do Brasil, localizada na cidade de Nova 
York, na Avenida Madison. Essa abertura tem o objetivo de lançar a marca 
nos Estados Unidos, promovendo uma maior interação com a consumidora 
americana, além de nos aproximarmos ainda mais dos clientes multimarcas 
em lojas de departamento, pois temos no mesmo local um belo show room.  

 

Os resultados iniciais apresentados estão conforme nossas expectativas e 
nesse momento não antecipamos nenhuma a expansão adicional dos EUA e 
continuaremos o desenvolvimento da nossa compreensão do mercado a 
longo dos próximos meses.  

 

Na sigla “Outros” temos a receita da marca Anacapri e Alexandre Birman.  A 
marca Anacapri continua com foco no aprimoramento do projeto arquitetônico 
para as lojas, o qual terá uma nova inauguração no final de novembro no 
modelo que nós acreditamos ser o definitivo e o desenvolvimento do branding 
da marca através de parcerias, destacando neste trimestre a parceria com a 
marca 284, o qual nos rendeu resultados excepcionais.  

 

A marca Alexandre Birman passou a ser sediada em Nova York com o 
objetivo de fortalecer sua presença junto às lojas de departamento e 
multimarcas internacionais. Essas marcas encontram-se ainda em fase de 
desenvolvimento. Vale destacar que a marca Alexandre Birman já ajudou 
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bastante na introdução da marca Schutz de uma forma bem rápida em várias 
lojas conceituais de departamento do mercado norte-americano.  

 

Na página 7, apresentamos a evolução da quantidade e de lojas por canal de 
distribuição, assim como a evolução de área total de vendas. Encerramos o 
terceiro trimestre com 368 lojas e uma área total de 23,9 mil m², com um 
aumento de área de vendas de 24,2%, quando comparado ao mesmo 
período de 2011, mostrando o nosso sólido e constante crescimento ao longo 
dos últimos trimestres.  

 

Neste trimestre tivermos abertura de 18 lojas do grupo, sendo cinco da marca 
Arezzo, 12 da marca Schutz e uma da marca Alexandre Birman. Gostaria 
agora de passar a palavra para o Sr. Thiago Borges. Muito obrigado a todos.  

 

Sr. Thiago Borges: Bom dia a todos. Passando para página oito, 
apresentamos o lucro bruto do trimestre, que alcançou 107 milhões, com uma 
margem de 43,4% e crescimento de 35,6% na comparação com mesmo 
período de 2011. A expansão da margem bruta em 1,6 pontos percentuais 
reflete o forte crescimento da receita do canal de lojas próprias. No 
acumulado do ano, o lucro bruto atingiu 264,2 milhões, com crescimento de 
31,4% em relação mesmo período de 2011 e margem de 43,5%; 1,6 pontos 
percentuais acima do apresentado em 2011.  

 

O modelo de negócio 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 no lado direito da página, o Ebtida do trimestre 
alcançou 42,7 milhões, apresentando um crescimento de 20% e na margem 
Ebtida de 17,3%, 1,5 pontos percentuais inferiores a margem do terceiro 
trimestre de 2011, refletindo um aumento do SG&A em especial por conta do 
crescimento do canal de lojas próprias e despesas pré-operacionais 
relacionadas à abertura e ampliação das lojas.  

 

Adicionalmente, a companhia continua no processo de estruturação das 
marcas e das equipes comerciais e intensificação do desenvolvimento de 
novos produtos com maiores gastos em P&D. no acumulado do ano, a 
companhia gerou 92 milhões de Ebtida, 8,8% acima do mesmo período do 
ano anterior. Excluindo o efeito da despesa não recorrente do primeiro 
semestre, o Ebtida do ano apresentaria um crescimento de 18,2%, atingindo 
100 milhões, com margem de 16,5%.  
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Passando agora para a página nove, temos o desempenho do lucro líquido 
no trimestre, que atingiu 28,6 milhões, apresentando um crescimento de 
10,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A margem 
líquida do período foi de 11,6%, uma retração de 2,1 pontos percentuais. 
Vale comentar que houve redução de 2,7 milhões no resultado financeiro do 
período devido, principalmente, a menor receita com aplicações financeiras, 
dado a queda do CDI.  

 

O lucro líquido nos primeiros nove meses do ano atingiu 65,2 milhões e 
excluindo o efeito das despesas não recorrentes do primeiro trimestre, lucro 
líquido teria alcançado 70,5 milhões com crescimento de 8,9% e margem de 
11,6%.  

 

Passando agora para a página dez, gostaria de comentar o consumo de 
caixa operacional da companhia no trimestre, e como podemos observar, foi 
de 3,7 milhões, em linha com o nosso calendário de entregas do ano.  

 

Já passando para a página 11 (no lado esquerdo do slide), vemos que a 
companhia investiu 16,5 milhões no trimestre e grande parte deste 
investimento está concentrado na expansão reforma de lojas incluindo quatro 
aberturas e ampliações deste trimestre, e mais outras quatro obras em 
ampliações de lojas ainda não inauguradas. Nos investimentos corporativos 
de 5,4 milhões estão em grande parte relacionados à modernização da nova 
sede da companhia que se encerrou neste trimestre. No lado direito da 
página, temos o endividamento total, que alcançou R$ 55,2 milhões, em linha 
com a nossa política de endividamento que permanece conservadora com 
custo de dívida bastante reduzido.  

 

Passando para página 12, gostaríamos de reafirmar o nosso compromisso de 
58 aberturas para 2012 e aproveitar o momento para reforçar o guidance 
anunciado há cerca de um mês atrás no nosso Investor’s Day de 53 novas 
lojas para 2013.  

 

Estes eram os nossos comentários em relação ao resultado da Arezzo&Co 
no terceiro trimestre, e abrimos agora para sessão de perguntas e respostas. 
Obrigado a todos. 

 

Sessão de Perguntas e Respostas  
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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. Robert Ford, Merril Lynch.   

 

Sr. Roberto Ford: Olá, bom dia todo mundo. Aqui fala Bob Ford da Merrill 
Lynch. Parabéns no resultado do tri. Vocês podem falar um pouquinho sobre 
a recepção do consumidor para a Schutz e no Bloomingdale’s e os resultados 
preliminares do piloto, por favor?  

 

Sr. Alexandre Birman: Oi Bob, como vai? Tudo bem? Quem fala aqui é 
Alexandre, obrigado pela sua pergunta. Olha, o resultado foi extremamente 
positivo. Nós já tivemos inclusive uma reposição de produtos que chegará às 
lojas agora no final, no começo do mês de novembro. Além da 
Bloomingdale’s, eu gostaria também de aproveitar a sua pergunta para dizer 
que nós conseguimos entrar já na loja de departamento de Nordstrom; tive 
uma reunião em Seattle há um mês atrás, eles abriram uma exceção de fazer 
um pedido para receber ainda nessa coleção de inverno e do mercado norte-
americano os produtos vão chegar na loja na próxima semana e, realmente, 
aparece com uma boa expectativa de crescimento da marca.  

 

Sr. Roberto Ford: Eles vão chegar a toda à rede do Nordstrom ou também 
vai ser um o piloto inicial?  

 

Sr. Alexandre Birman: Sim, eles compraram para nove lojas para iniciar a 
distribuição da marca e compraram para a loja deles online.  

 

Sr. Robert Ford: Ok, muito obrigado. E qual que é a proporção das 
despesas do trimestre, por ano, não recorrentes? No terceiro tri?  

 

Sr. Alexandre Birman: Eu vou passar a essa pergunta para o Thiago, Bob.  

 

Sr. Thiago Borges: Obrigado pela sua pergunta. A gente teve algumas 
despesas não recorrentes principalmente na sigla de lojas próprias em 
relação a despesas pré-operacionais e de ampliações que a gente fez. Teve 
também algumas despesas não recorrentes na sigla de vendas, logística e 
suprimentos relacionados à consultoria que a gente está gastando este ano 
para nos ajudar a fazer o diagnóstico do GTM Arezzo, em na sigla de G&A 
temos despesas não recorrentes relacionadas ao novo site. Somando todas 
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as despesas, para te dar um percentual, ela gira em torno de 
aproximadamente uns 2 a 3% do total do SG&A do trimestre.  

 

Sr. Robert Ford: Muito obrigado.  

 

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

 

Sra. Irma Sgar: Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: vocês 
comentaram que a parceria com a 284 da Anacapri foi bem sucedida e que 
talvez tenha espaço para repetir esse tipo de parceria. Vocês já estão com 
planos para 2013 de continuar isso e talvez já tenham algum update? Como 
que está o plano agora para a Anacapri? Já está num momento de, talvez, 
investir na expansão durante 2013?  

 

A segunda pergunta é se vocês puderem comentar um pouco sobre o Capex 
que vocês esperam para o total deste ano, 2012?  Obrigada.  

 

Sr. Anderson Birman: Bom dia Irma. Obrigado pela pergunta. É Anderson 
que vai te responder. Com relação à Anacapri, nós temos um plano de 
Comunicação e Marketing ter uma estratégia com uma marca de expressão 
no mercado, no mundo na moda, o nome do mundo da moda anualmente. 
Nós devemos repetir em 2013 uma nova parceria, pode ser que venhamos a 
repetir com alguém que já fizemos. Eu agradeço a sua motivação, a gente 
ampliar Anacapri, nós estamos trabalhando para que essa ampliação seja 
bastante sustentável para que seja ancorada em um modelo que 
permaneçam durante muitos e muitos anos. Estamos bem próximos disso. 
Acreditamos que 2013 teremos boas surpresas em relação à Anacapri.  

 

Em relação ao Capex, eu passo então para o Thiago respondeu a sua 
pergunta.  

 

Sr. Thiago Borges: Obrigado Irma pela pergunta. Em relação ao Capex do 
ano, existem alguns fatores que estão influenciando no nosso número; um 
dos primeiros atores em relação à sede da companhia, que a gente investiu 
na modernização – e eu acho que a maioria de vocês já teve a oportunidade 
de visitar e os que não tiveram a gente está de portas abertas para recebê-
los e mostrar a nossa nova sede no Rio Grande do Sul – o que aconteceu è a 
gente e inaugurou durante o terceiro trimestre, o que acabou afetando o 
número do ano.  
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Na questão de lojas próprias, a gente teve alguns fatores que pesaram pouco 
no número; a gente conseguiu lojas maiores do que estava previsto no início, 
entre 10 a 15 % de tamanho de lojas maiores. A gente também conseguiu 
antecipar muito das ampliações e reformas que a gente está prevendo fazer 
ao longo de 2012 e 2013 para 2012, então, o crescimento de área das lojas 
próprias esse ano foi de 70% - um crescimento significativo e que a gente 
estava esperando fazer um pouquinho mais em 2013 e a gente conseguiu 
antecipar pelas boas negociações que a gente conseguiu – e também, 
melhores pontos em áreas mais nobres de shopping, acabando influenciando 
um pouco na questão do preço da luva.  

 

Por último, o custo da reforma está saindo um pouco acima do que a gente 
estava prevendo originalmente, mas como o resultado das lojas está vindo 
um pouco acima, o retorno da iniciativa está mantido.  

 

Então, foram esses os fatores que afetaram o número para os primeiros nove 
meses do ano, e que de certa forma devem afetar ainda no quarto tri e o 
número certamente vai ser um pouco maior do que original o que eu tinha 
falado de 50 milhões. Precisar esse número hoje não tem, neste momento, a 
visibilidade exata do número, mas vocês podem considerar que deve ser um 
pouco a mais do que R$ 50 milhões ao longo do ano.  

 

Sr. Anderson Birman: Eu acredito que a gente pode acrescentar que 
despesas com o novo site não serão recorrentes e a tendência da 
intensidade de abertura de lojas próprias também é diminuir.  

 

Sr. Thiago Borges: Pegando o gancho do Anderson, olhando para 2013, o 
número não vai se repetir. Para 2012 a gente está abrindo onze lojas próprias 
e reformando cinco, seis lojas e para 2013 esse número vai ser a metade 
disso, ou menos da metade disso, quando olhando só questão de 
ampliações. A nova sede não acontece em 2013, mas a partir de 2013, mais 
para o final de 2013, positivamente e a gente vai aumentar um pouco os 
investimentos relacionados a TI se a gente internamente andar com alguma 
alteração nos nossos sistemas internos.  

 

Sr. Anderson Birman: Thiago, eu aproveitaria da pergunta para também 
informar que a nova sede foi, a princípio, planejada e quando fizermos IPO 
nós tínhamos ali um grande projeto de construção de uma nova sede que, 
durante o processo de instalação e construção dessa nova sede, nós fizemos 
a troca estratégica de alugar um prédio no centro da cidade de Campo Bom, 
um prédio histórico, que já abrigou uma grande fábrica de sapatos e, ali, fazer 
a nossa gestora de marca.  
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Foi na época uma decisão arrojada, mas que eu posso assegurar, já há três 
meses o que nós estamos ocupando esta nova sede, que foi uma decisão 
muito feliz e que deverá trazer bons resultados no futuro próximo para 
companhia.  

 

Sra. Irma Sgarz: Muito obrigada.  

 

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

Com licença, a próxima pergunta vem do Sr. Paulo Albano, Credit Suisse.  

 

Sr. Paulo Albano: Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. A minha 
pergunta segue mais em linha se vocês conseguem passar um pouco de cor 
do quê que vocês viram de compras dos franqueados nesses últimos show 
rooms; como é que eles estão se preparando para o Natal, se eles estão um 
pouco mais animados? Como é que vocês estão vendo isso? Obrigado.  

 

Sr. Alexandre Birman: Paulo, muito obrigado pela sua pergunta. Aqui quem 
fala é o Alexandre. Nós tivemos o lançamento nosso – chamamos o 
internamente “coleção de verão 3” – o que ocorreu no mês de setembro 
deste ano, as entregas das a coleção começam a ocorrer agora a partir do 
mês de outubro e findam até primeira semana de dezembro.  

 

O resultado foi muito positivo, mas como nós falamos antecipadamente, mas 
tivemos fortes entregas para os franqueados já no mês de setembro, aonde 
nós procuramos antecipar um pouco as nossas são entregas do ano, não 
tendo, praticamente, entregas para franquias no mês de dezembro, pois nós 
verificamos que é melhor eles terem um pouco mais de estoque em 
novembro e dezembro tem mais foco no sell-out, realmente ter um estoque já 
mais redondo, ok?  

 

Mas, realmente a expectativa que nós temos é de terminar o ano com um 
crescimento em linha do que aconteceu com os primeiros nove meses no 
canal franquias.  

 

Sr. Paulo Albano: Ok, obrigado.  

 

Sr. Alexandre Birman: Obrigado você.   
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Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Irma Sgarz, Goldman 
Sachs. 

 

Sra. Irma Sgarz: Voltando para mais algumas perguntas. Se puderem 
comentar sobre, talvez, o número que vocês têm visto agora no sell-out das 
lojas em Outubro. 

 

E a segunda pergunta é se você se sente confortável com o nível de 
estoques atual para atender a demanda do final do ano? Obrigada.  

 

Sr. Alexandre Birman: Irma, obrigado pela sua pergunta. Quem fala aqui 
agora é o Alexandre. Nós encerramos o mês de outubro em linha com as 
nossas expectativas de crescimento de venda das mesmas lojas.  

 

O mês é marcado por uma estratégia à qual nós lançamos há 
aproximadamente três anos atrás o qual é de fazer uma promoção de vendas 
do final do mês de outubro das coleções de verão que foram entregues no 
mês de julho – a coleção de verão e ela tem praticamente 8 meses – e essa 
estratégia ajuda bastante a venda nesse período, ela vai até agora primeira 
semana de novembro. 

 

E esse mês de novembro é marcado por vários acontecimentos nas nossas 
estratégias para aumentar o sell-out, as quais são; uma grande convenção de 
vendas nas principais marcas do grupo, que acontece no dia 8 de novembro 
(domingo, sem ser este, o próximo), onde nós temos um sistema de 
broadcast onde mais de 3000 vendedoras participam simultaneamente nesta 
convenção de vendas divulgando várias ações motivacionais e um 
treinamento forte para as vendas do final do ano, além disso, então, nós 
entramos com que nós chamamos de “coleção de alto verão” o que dentro do 
nosso calendário tem o mesmo peso da mudança de uma coleção nova 
realmente, não é apenas um complemento. A loja se renova agora na 
primeira semana de novembro e no dia 6 (na marca Arezzo) e no dia 8 (na 
marca Schutz) elas já nascem com a nova cara de alto verão.  

 

E nós estamos, sim, bastante confortáveis com o nosso nível de estocagem. 
Lembrando que dentro do nosso modelo de estoque bastante flexível. Para 
você ter uma idéia, se nós sentirmos agora no mês de novembro a demanda 
de algum produto específico que teve uma venda maior do que a nossa 
expectativa, nós ainda temos espaço para colocar um pedido agora e receber 
este produto nas próximas quatro semanas em nossas lojas, então, esse 
nosso modelo dá bastante flexibilidade de reação em relação ao mercado.  
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Sra. Irma Sgarz: Gente, muito obrigada.   

 

Sr. Anderson Birman: Irma, eu queria só acrescentar confirmando aí toda a 
fala do Alexandre, dizendo o seguinte; que mesmo estando bastante 
confortáveis nós estamos extremamente preocupados porque o ano não 
mostra uma tendência mês a mês se linear de crescimento. Quando um mês 
parece que vai muito bem, no outro mês ele piora e vice-versa. 
Particularmente, nós temos grandes preocupações com mês de novembro, 
que tem três feriados em momentos que se aliam a final de semana e toda 
essa preocupação faz com que a gente se torne cada vez mais ativos em 
busca de melhores resultados que têm vindo e, certamente, irão continuar 
vindo. Obrigado Irma pela sua pergunta.  

 

Operadora: Com licença, novamente, para fazer uma pergunta, por favor, 
digitem asterisco um.  

 

Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra 
ao Sr. Anderson para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.  

 

Sr. Anderson Birman: Está ótimo. Eu queria mais uma vez, então, a 
agradecer a participação de todos e desejar, desde já, um feliz 2012, porque 
acredito ser esta a última teleconferência do ano. Muito obrigado e bom dia. 

 

Operadora: A teleconferência da Arezzo&Co está encerrada. Agradecemos 
a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.  

 


