
 
Apresentador - Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e sejam 

bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2014 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 * 0. 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 a 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 senhores não tenha a cópia do release de resultados da 

Arezzo&Co divulgados ontem, terça-feira, 29 de abril, 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 essa 

teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como 

projeções, metas operacionais ou 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 e desempenho econômico geral do país e dos 

mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de 

passar a palavra ao senhor Alexandre Birman. Por favor, senhor Alexandre, o senhor 

pode prosseguir.  

 

Alexandre Birman - Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os acionistas e 

investidores e analistas que estão nos acompanhando nesta teleconferência de 

resultados do primeiro trimestre de 2014. Estão presentes comigo, nosso CFO Thiago 

Borges e nosso Gerente de Relação com Investidores, Leonardo Pontes. O primeiro 

trimestre é marcado pelo início da liquidação da coleção de verão do período de 

janeiro até após o carnaval. Nós apresentamos boa performances de giro da mesma, 

com resultado melhor que o do nosso histórico. Logo após o carnaval, todas as nossas 

lojas lançaram a coleção de inverno, com boa receptividade pelas consumidoras. A 

troca de uma coleção é um marco importante no nosso modelo de negócios. 

Executamos inúmeras ações para que a consumidora realmente perceba a grande 

renovação da experiência de compra e fique encantada com os novos produtos. Todas 

http://www.arezzoco.com.br/


 
as lojas recebem nova ambientação em cada lançamento, a equipe de vendas é 

fortemente treinada sobre as principais tendências de moda com uma grande 

convenção que aconteceu no início da coleção, além de termos realizado de forma 

muito diligente nosso plano de comunicação e marketing. O que inclui campanhas 

marcantes com modelos internacionais e atrizes, tendo cada marca o seu próprio 

posicionamento, que aliado a um forte plano de mídia social e assessoria de imprensa, 

bem como uma série de eventos em lojas, resultaram em um bom aumento do volume 

de vendas. Dando continuidade a uma importante iniciativa da marca Arezzo, a qual é 

a reforma e ampliação das lojas da marca para o novo modelo arquitetônico, nesse 

trimestre reinauguramos nossa flagship na Rua Oscar Freire em São Paulo, incluindo 

também expansão de área para 220 metros quadrados, tornando-se a maior loja da 

rede, permitindo ofertar um amplo mix de produtos e fortalecendo a marca com uma 

ótima experiência de compra para a consumidora. Além disso, outras três importantes 

lojas também foram reformadas nesse período. Esse projeto reforça nossa confiança 

da continuidade de crescimento sustentável da marca Arezzo. Aproveito para convidar 

a todos para conhecer a nova loja e como de costume, aproveite a visita para comprar 

alguns presentes para o dia das mães, pois as novidades estão irresistíveis. Dentro da 

estratégia de fortalecimento da rede de lojas da marca Schutz, as vendas no canal 

monomarca (é importante destacar) apresentaram crescimento de 27,3%, reflexo 

principalmente da abertura de 18 lojas nos últimos 12 meses. A execução também de 

estratégia do canal e-commerce trouxe forte resultado com o crescimento de 31,8% 

nesse período. Além disso, com o objetivo de fortalecer ainda mais seu branding, a 

marca segue inovando na sua comunicação. Aproveito para contar que em 2009, a 

marca Schutz foi a primeira marca do Brasil a enxergar o movimento importante das 

blogueiras, usando então esse canal de comunicação e interação com as 

consumidoras. Então nessa coleção, a marca celebrou um contrato de longo prazo com 

uma top model internacional que conta com milhões de seguidores nas principais 

mídias sociais. Então, ela além de estrelar a nova campanha, ela tornou-se 

embaixadora da marca, estando presente em vários eventos, bem como divulgando os 

produtos de forma espontânea nas suas mídias sociais. Além disso, vale destacar na 

marca Schutz o projeto de orbitalização do mix de produtos da da marca, iniciado pelo 

segmento de bolsas, que mantém resultados com ótima performance, onde 

apresentou um crescimento de 123% no segmento de bolsas nesse trimestre e que 

correspondeu a 15% das vendas da marca no mercado interno. Falando agora da 

marca Anacapri, foram realizadas parcerias estratégicas e super criativas, como 

historicamente viemos fazendo para fortalecer o seu branding, contribuindo para o 

saudável lançamento da coleção de inverno. Adicionalmente, o início do roll out no 

caso de franquias, os resultados iniciais foram bastante positivos, o que proporcionou 

um forte crescimento da marca. Encerrando o trimestre com 17 lojas no total. A marca 



 
Alexandre Birman realizou um evento para apresentar sua nova coleção de primavera 

no Museu de Arte Moderna em Nova York, contando com a presença de importantes 

formadores de opinião e celebridades. Além disso, realizou o lançamento da coleção 

de inverno em um showroom em Paris, recebendo compradores das principais lojas de 

departamentos do mundo, bem como importantes nomes da imprensa mundial. Nosso 

resultado também foi marcado por um crescimento saudável do grupo, e os resultados 

atingidos vieram em linha com nossa expectativa, reforçando nossa confiança para o 

ano de 2014 e comprovando que a companhia mantém uma equipe focada para 

consolidar sua liderança no mercado de calçados, bolsas e acessórios femininos em 

todo o Brasil. Dando início, então, à apresentação, convido a todos para irem à página 

três, onde gostaria de começar com os principais destaques do trimestre. A receita 

bruta atingiu 275,8 milhões de reais, crescendo 7,1% quando comparado ao primeiro 

trimestre de 2013. Alavancado pelo crescimento dos canais monomarca da 

companhia. É importante destacar que o crescimento no mercado interno foi de 10,3% 

no período. O lucro bruto avançou 92,1 milhões de reais com o crescimento de 2,9% 

quando comparado ao mesmo período de 2013, e a margem bruta atingiu 43,1%. 

Impactado por uma despesa tributária não recorrente, o EBITDA apresentou uma 

redução de 4,7% no trimestre. Excluindo esse efeito, o EBITDA do primeiro trimestre 

teria ficado em linha com o do ano anterior. Já o lucro líquido do trimestre alcançou 

17,4 milhões de reais, com margem líquida de 8,2%. Nesse trimestre, abrimos 3 lojas, e 

ampliamos 1 loja, além das reformas já mencionadas, com crescimento de 20,6% da 

área de vendas nos últimos doze meses. Obrigado pela atenção. Eu gostaria de agora 

de passar a palavra para Thiago Borges para dar continuidade à apresentação. Ao final 

da teleconferência, estaremos todos disponíveis para responder suas perguntas sobre 

os resultados apresentados, bem como sobre a nossa estratégia.  

 

Thiago Borges - Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Convido para passar para a 

página quatro. Me aprofundando na análise dos resultados, vemos do lado esquerdo 

da página que a receita bruta da companhia do período atingiu 275,8 milhões. Com 

bom desempenho no mercado interno que apresentou crescimento de 10,3% no 

trimestre. No lado direito da página, apresentamos a receita bruta por marca, no 

mercado interno, onde verificamos um bom crescimento das principais marcas do 

grupo no trimestre. A Arezzo, nossa principal marca, apresentou no trimestre um 

crescimento de 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido ao bom 

desempenho no canal ‘Franquias’. A Schutz apresentou crescimento de 11,7% no 

trimestre alavancado especialmente pela sua estratégia de fortalecimento das lojas 

monomarca composto por franquias e lojas próprias, que apresentaram crescimento 

de 27,3% no período, reflexo principalmente da abertura de 18 lojas nos últimos doze 



 
meses. Desde a inauguração do novo projeto de lojas no terceiro trimestre de 2011, a 

marca Schutz passou por um intenso processo de expansão atingindo 78 lojas, além de 

8 ampliações nos seus principais pontos de venda. A marca continua a estratégia de 

aumentar a participação de bolsas no mix de produtos, com crescimento da categoria 

de 123% no trimestre, e o canal de web commerce já representa 7% das vendas da 

marca. No trimestre, a marca Anacapri apresentou crescimento de 48,5% em 

comparação com o primeiro trimestre de 2013. Alavancado, principalmente, pelo roll 

out no canal ‘Franquias’, encerrando o trimestre com 17 lojas franqueadas. A marca 

Alexandre Birman continua fortalecendo sua presença junto com as lojas de 

departamento e multimarcas internacionais, através de eventos com as principais 

formadoras de opinião. Passando para o slide 5, temos a receita bruta por canal de 

distribuição, onde verificamos crescimento nas lojas monomarca, ou seja, no canal 

‘Franquias’ e lojas próprias. Quando analisamos o canal ‘Franquias’, nosso principal 

canal de distribuição, temos um forte crescimento na receita bruta de 24,8% no 

trimestre, principalmente devido à abertura de 64 franquias das marcas Schutz, Arezzo 

e Anacapri nos últimos 12 meses, com crescimento de 23% da área de vendas do 

canal. O canal de franquias no trimestre representou 54,8% das vendas domésticas, 

com total de 399 franquias, sendo 341 da marca Arezzo, 41 da marca Schutz e 17 da 

marca Anacapri. As vendas do sell in , ou seja, aquelas feitas pelo Arezzo e com seus 

franqueados, tiveram expansão das mesmas franquias de 8,3% no primeiro trimestre, 

quando comparado ao ano anterior, devido, principalmente, ao aumento de volume 

de sapatos e bolsas. Vale frisar que o primeiro trimestre é marcado pela chegada da 

coleção de inverno nas lojas que precisa repor seu estoque após o encerramento da 

coleção de verão. O canal lojas próprias apresentou um crescimento de 4,1% no 

trimestre, com a receita bruta de 63,9 milhões no período. As vendas desse canal 

foram impulsionadas pela ampliação de 3 lojas próprias nos últimos 12 meses e pelo 

crescimento nas vendas das mesmas lojas. As vendas do sell out das redes de loja do 

grupo cresceram 13,5% no trimestre, enquanto as vendas das mesmas lojas do sell 

out, já incluindo as vendas do web commerce, apresentaram crescimento de 3,8% no 

mesmo período. É válido destacar que todos os meses do trimestre apresentaram 

same-store sales e sell out positivo, verificando a solidez do indicador. As vendas para 

as lojas multimarcas apresentaram redução de 7,3% no trimestre, devido ao impacto 

causado pelo crescimento das lojas monomarca Schutz, que permitem maior controle 

das tarifas de compra e exposição de produtos, melhorando a satisfação da 

consumidora e aumentando a percepção da marca, conforme indicamos nos 

semestres anteriores. A companhia continua acreditando na importância estratégica 

do canal, trabalhando para capturar novos clientes, crescer share of wallet, e 

aumentar cross-selling entre as marcas. Neste ano, devido, especialmente, a base 

menor de lojas durante o primeiro trimestre, é possível que o canal apresente 



 
faturamento em linha com o ano de 2013. Na página 6, apresentamos a evolução da 

quantidade de lojas por canal de distribuição, assim como a metragem total da área de 

vendas. Abrimos 61 lojas e ampliamos 14 nos últimos 12 meses. Encerramos o 

primeiro trimestre com 461 lojas no total, sendo 452 no Brasil e 9 no exterior, com 

uma área total de vendas de 32.100 metros quadrados, aumento de 17,6% quando 

comparado com 2013, e excluindo a abertura do alfa. Passando para a página 7, 

apresentamos o lucro bruto do trimestre, que alcançou 92,1 milhões com a margem 

de 43,1% e crescimento de 2,9% na comparação com o mesmo período de 2013. A 

redução da margem bruta em 1,4 pontos percentuais reflete a maior participação do 

canal franquias no nicho de canais. Além disso, no ano de 2014, o carnaval ocorreu em 

março, e em 2013 foi realizado em fevereiro. E, como apresentamos a nova coleção de 

inverno somente após o carnaval, o primeiro trimestre de 2014 apresentou o menor 

número de dias com produtos sendo vendidos a preço cheio nas lojas próprias quando 

comparamos com 2013. Vale lembrar que o modelo de negócios da companhia é 

construído de tal forma que a sistemática de precificação nos principais canais de 

distribuição são estáveis. Portanto, os níveis de margem dos canais variam pouco. 

Ainda neste mesmo slide, temos o desempenho do EBITDA. Como podemos observar 

do lado direito da página, no trimestre o EBITDA alcançou 27,3 milhões apresentando 

uma redução em 4,7% e uma margem de 12,8. Vale notar que neste trimestre tivemos 

uma despesa tributária de natureza não recorrente no valor de 1,2 milhão, e excluindo 

esse efeito, o EBITDA do trimestre teria sido de 28,5 milhões, ficando em linha com o 

EBITDA do mesmo período de 2013. Vale mencionar que os resultados do primeiro 

trimestre vieram em linha com o projetado pela companhia internamente, e a 

administração mantém a sua confiança para o ano de 2014. Passando para a página 8, 

temos o desempenho do lucro líquido do trimestre que atingiu de 17,4 milhões, 

redução de 10% em relação ao mesmo período de 2013. E margem líquida de 8,2%. 

Neste trimestre, devido à maiores despesas indedutíveis com stock option e menor 

constituição de tributos diferidos, a alíquota de imposto de renda no primeiro 

trimestre apresentou aumento em relação ao mesmo período de 2013. E, excluindo 

apenas esse defeito, a conversão de EBITDA para lucro líquido no trimestre ficaria em 

linha com a apresentada no ano anterior. Passando para a página 9, gostaria de 

comentar a geração de caixa operacional para a companhia no trimestre, que como 

podemos observar, foi de 33,9 milhões, em linha com a geração de caixa do mesmo 

período do ano anterior. Passando para a página 10, do lado esquerdo do slide, vemos 

que o CAPEX do trimestre foi de 9,9 milhões, principalmente devido a investimentos 

corporativos em infraestrutura tecnológica. No trimestre, a companhia criou sua loja 

da marca Arezzo na Rua Oscar Freire, São Paulo, e também reformou a loja Anacapri 

loja no Shopping Morumbi para o seu novo layout. No lado direito da página, vemos o 

endividamento bruto que alcançou 96,7 milhões em linha com nossa política financeira 



 
que permanece conservadora com custo de dívida bastante reduzido. Eram estes 

nossos comentários sobre o Call de resultados no primeiro trimestre, gostaria de 

passar a palavra para o Alexandre para suas considerações finais. 

Alexandre Birman - Obrigado, Tiago! No Call vocês puderam perceber, as estratégias 

que matriculamos no ano de 2013, tais como fortalecimento da rede de monomarca, o 

crescimento na categoria de bolsas, o crescimento do canal e-commerce e o roll out da 

marca Anacapri começam a mostrar bons resultados já no início de 2014. Isso reforça 

nossa confiança nas nossas projeções para o ano, e mostra que estamos no caminho 

certo para consolidar nossa liderança no setor de calçados, bolsas e acessórios 

femininos. Além disso, continuamos trabalhando para adequar os níveis de despesa ao 

crescimento da companhia. Entendemos que temos várias iniciativas de crescimento 

orgânico, que trarão crescimento futuro, que num primeiro momento adia uma 

expansão de margem mais acelerada. Aproveito a oportunidade para atualizá-los 

sobre o início do segundo trimestre. Conforme mencionado, estamos tendo um bom 

desempenho da coleção de inverno. E, nesse momento, estamos focados em ter o 

produto certo, na hora certa, no preço certo, para o dia das mães, uma data muito 

importante para a qualidade dos nossos negócios, especialmente na marca Arezzo, 

executando diversas ações em lojas e em diferentes mídias sociais para encantar a 

consumidora nesse momento tão especial. Já para o dia dos namorados, a marca 

Schutz trará novidades importantes. Desde a ambientação da loja, até um kit especial 

para as mulheres que estão ainda a procura do seu grande amor. Vale dizer que para a 

marca Schutz, o Dia dos Namorados é ainda mais relevante do que o dia das mães. 

Falando sobre a Copa do Mundo, desenvolvemos uma série de ações com o objetivo 

de enfatizar a força das nossas marcas e de nossas lojas. Faremos campanhas em 

revistas de moda, mostrar as coleções que fizemos especialmente para o evento. 

Realizaremos parcerias com as maiores companhias aéreas e hotéis para fortalecer o 

branding das marcas. Além disso, todas as nossas lojas estarão ambientadas para o 

evento com diversas ações motivacionais com foco na equipe interna e também nas 

consumidoras. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que nos ouviram hoje, 

ficando à disposição para perguntas e respostas. Muito obrigado. 

Apresentador - Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e 

respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco * 1. E, para retirar a sua 

pergunta da fila, digite asterisco * 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor 

Pascoal do Itaú BBA. Por favor, Sr. Vitor, o Sr. Pode prosseguir.  

Vitor Pascoal - Bom dia a todos. Minha primeira pergunta sobre o sell in. A gente falou 

o same store sale e o sell in foi bastante forte, nos surpreendeu no trimestre que a 

gente que é delicado, é complicado para todo o varejo. A gente queria entender o que 



 
motivou esse sell in forte e mais alto do que o same-store do sell out, e se isso implica 

que a gente pode ver no segundo trimestre um same-store sale sell in mais fraco.  Essa 

é a primeira pergunta.  

Alexandre Birman - Vitor, bom dia! Obrigado pela sua pergunta. É o Alexandre que 

fala. Primeiramente, eu gostaria de dizer que você nunca vai conseguir ter uma relação 

clara do same-store sale sell in com o same-store sale sell out, pois o timing de você 

fazer uma compra e receber um produto e vender aquele produto não é, 

necessariamente, o mesmo. Então, o primeiro trimestre foi marcado pelos seguintes 

fatos: nº 1: tivemos um giro da coleção de verão bem superior ao histórico que nós 

realizamos. Então, as lojas no início do ano estavam com nível de estocagem mais 

baixa do que historicamente. E quando nós mudamos uma coleção, é importante 

dizer: nós buscamos trazer um mix completo e renovado para aquele lançamento. 

Então, para lançar ali as coleções que foram logo após o carnaval, as lojas receberam 

uma grande quantidade de produtos ao longo do mês de fevereiro e no começo de 

março. Então, você tem aí realmente a construção do que chamamos enxoval de 

lançamento. Isso, por natureza, você tem um recebimento de produtos maior do que a 

média dos outros meses. Está certo? Mas você tem razão. Ao longo do segundo 

trimestre nós não vamos ter o mesmo same-store sale de sell in, porque como acabei 

de dizer, a lojas já vão ter tido o início da coleção com o enxoval mais completo, elas 

estão recebendo agora uma grande quantidade de produtos para o Dia das Mães, e a 

partir do meio de maio a gente ta entregando muitas reposições de produtos, de 

leituras que aconteceram logo após o lançamento da coleção do final de março. 

Tivemos produtos com excelentes giros, estamos tendo uma grande reposição de 

produtos que vão estar chegando nas lojas ao longo desse mês de maio. Eu não sei se 

eu respondi sua pergunta, e caso contrário, estou à sua disposição.  

Vitor Pascoal- Não, respondeu sim. Obrigado, Alexandre. As outras duas perguntas, 

vou fazer uma maneira mais curta. A segunda é sobre a venda de bolsas que 

surpreendeu a gente também, foi bastante forte. Eu queria entender a quanto já 

chegou a penetração de bolsas em cada marca e qual é a meta deste ano, se vocês 

podem compartilhar essa meta com agente. E, sobre os Estados Unidos, notamos que 

continuou o resultado negativo, né? Pelo menos nos Estados Unidos. E queríamos 

saber qual é a perspectiva e quando que a gente deveria ver uma reversão desse 

resultado negativo. Obrigado. 

Alexandre Birman - Vitor, mais uma vez eu quem agradeço sua pergunta. Olha, 

realmente o segmento de bolsas é o segmento que nós acreditamos ainda ter um 

grande espaço de crescimento. Todas as iniciativas feitas em 2013 para marca Schutz 

mostraram-se vencedoras. E estamos extremamente confiantes que elas foram 



 
consolidadas dentro do nosso modelo de negócios. Falando sobre o percentual sobre a 

receita total, a marca Arezzo é em torno de 17% e na marca Schutz já está em torno de 

15%. A marca Anacapri a gente ainda não teve a oportunidade de implementar o plano 

que está sendo nesse momento executado para que também a gente possa trazer o 

segmento de uma forma mais ostensiva para marca, mas nunca vai chegar perto desse 

número, porque realmente a marca tem um projeto arquitetônico muito focado nas 

sapatilhas, e nesse mercado que a Anacapri atua é difícil você trazer uma bolsa com 

marca competitiva. Mas, falando de Schutz e Arezzo, nossa estimativa é que o 

crescimento nosso no segmento vai continuar sendo forte ao longo do ano, e isso nos 

mostra a possibilidade também de enxergar outros segmentos para explorar nossas 

marcas. A gente acredita que cada vez mais as marcas de acessórios têm que ser 

realmente multicategoria em acessórios. Está certo? Então, não sei se queria falar 

alguma coisa sobre a pergunta que eu respondi pra gente falar sobre os Estados 

Unidos. 

Vitor Pascoal - Respondeu. Não sei se você tem um número claro de metas para esse 

ano, de repente possa compartilhar.  

Alexandre Birman - Olha, a meta é de manter um crescimento saudável no segmento 

de bolsas superior com certeza ao crescimento de calçados. A marca Arezzo, a gente 

estima que tenha o potencial para chegar a algo próximo dos 20%, e a marca Schutz 

vai continuar com crescimento também grande chegando próximo desse número.  

Vitor Pascoal - Ótimo. Tá bom.  

Alexandre Birman - Falando sobre os Estados Unidos, então. Olha, primeiro Vitor, eu 

queria relembrar que o nosso projeto pros Estados Unidos, que ainda não é um 

projeto, ele está na fase de laboratório, de teste, de pilot fishing do mercado tem sido 

muito proveitoso pro nosso negócio. Os aprendizados com a loja da Schutz na Avenida 

Madison, eles tem trago os seguintes benefícios: primeiro, nós estamos testando 

produtos no Hemisfério Norte, antes de trazer pro Hemisfério Sul. Isso tem nos 

mostrado alguns produtos campeões de venda, que já chegam ao Brasil como uma 

superassertividade. Por exemplo, a marca Schutz agora está vendendo superbem um 

novo perfil de tênis, um perfil de tênis Vans, mais skatista, e um tênis também com 

cara de academia, de jogging. Um produto que a gente nos Estados Unidos e teve um 

sell out absurdo. E, hoje no Brasil, várias lojas se esgotaram desses produtos e estão 

recebendo reposição ao longo deste mês de maio. Então, temos essas vantagens. Além 

disso, a força que a marca Schutz tem construído no Brasil, a gente que tem um 

pedaço grande que é construído pela oportunidade que as consumidoras brasileiras 

tem de ver uma marca brasileira tão bem localizada em Nova York, esse seria um dos 



 
objetivos intangíveis e secundários. Mas, o nosso principal objetivo é realmente testar 

o mercado americano, é trazer uma consumidora que está disposta a encarar uma 

nova marca e ter uma proposta de valor muito clara e custo-benefício também muito 

atrativo. Então, esse aprendizado da operação da loja tem sido muito positivo, e essa 

coleção de verão que foi lançada no começo do mês de março, onde nós contamos 

com a presença da mesma top model internacional que a gente usou na campanha do 

Brasil, fazendo um grande evento de lançamento na loja, alinhada a um mix de 

produtos já mais assertivo e também a uma gestão em termos de gerente de lojas e 

vendedoras com um perfil muito mais em linha com a marca Schutz. Temos 

conseguido trazer bons resultados com crescimento superior a 20% nos últimos 

tempos na loja, em relação ao ano passado. Então, a gente tá em uma fase realmente 

de aprendizado. Então estou respondendo de uma forma mais objetiva à sua pergunta, 

esse projeto vai continuar na curva J durante um bom tempo. A gente acredita que por 

um longo prazo, caso a gente consiga estabelecer os pilares de produtos, de pessoa, de 

proposta de marca, pode ser uma excelente alternativa pro nosso crescimento de 

longo prazo.  

Vitor Pascoal - Perfeito. Muito obrigado, Alexandre.  

Apresentador - A nossa próxima pergunta vem do Sr. Alencar Costa da Empresa 

Goldman Sachs. Por favor Sr. Alencar, o Sr. pode prosseguir.  

Alencar Costa - Oi, Alexandre, Thiago, Léo. Eu queria fazer uma pergunta em relação à 

produtividade das lojas próprias. A gente viu que teve uma queda no quarto trimestre, 

agora teve mais uma queda no primeiro trimestre. Vocês iam abrir um outlet no 

quarto trimestre que era razoavelmente grande, eu queria só entender excluindo esse 

efeito do outlet. Como é que está indo a performance da produtividade das lojas 

próprias? Obrigado. 

Thiago Borges- Bom dia, Alencar. É o Thiago quem está falando. Obrigado pela 

pergunta. As lojas próprias, a gente anunciou no Arezzo&Co Day realizado em outubro 

do ano passado, em Campo Bom, que a gente um movimento de repasse de lojas 

próprias. Aproximadamente 11 lojas a gente anunciou lá atrás, para se tornar 

franquias. E, a gente vem fazendo isso de lá para cá. Já, estamos realizando parte 

desse número, como você pode ver. E, quando você analisa o same-store sales de lojas 

próprias, no ano de 2013, ele teve um impacto muito forte da questão das lojas Schutz 

em uma base de comparação muito forte do ano anterior e dos anos anteriores, dado 

ao efeito de inauguração dessas lojas. O peso de lojas próprias Schutz no total de lojas 

próprias é muito grande, mas para o primeiro trimestre desse ano, dado o foco que a 

gente está fazendo em lojas monomarcas, isso afeta tanto franquia quanto loja 



 
própria, as lojas próprias já apresentam um same-store sales de sell out positivo. 

Então, a gente espera que essa produtividade, excluindo o efeito de repasse e 

excluindo o efeito do ano passado dessa novidade Schutz não tem caído, e sim está 

numa retomada de crescimento nesse momento. 

Alencar Costa – Tá legal, muito obrigado. Se possível, só queria fazer mais uma 

pergunta em relação ao capital de giro. Vocês tiveram um aumento em termos de dias 

de recebíveis. Queria só entender se isso foi em grande parte relacionado ao efeito 

calendário da coleção de inverno ter sido puxada mais para frente devido ao carnaval, 

ou se teve alguma política de prazos diferente dado ao ambiente macro, alguma coisa 

assim. Obrigado. 

Thiago Borges - Obrigado você. Realmente, a segunda parte da sua pergunta foi efeito 

calendário, onde concentrou o faturamento muito no final do trimestre no ano 

passado, que a gente faturou muito mais em fevereiro, e esse ano a gente faturou 

muito mais em março, e não teve nenhuma mudança de política de prazo na 

companhia.  

Alencar Costa - Ok. Muito obrigado.  

Apresentador - A nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre Amson da Credit 

Suisse. Por favor, Sr. Alexandre, o Sr. pode prosseguir. 

Alexandre Amson - Oi. Bom dia a todos. Só uma pergunta voltando para questão de 

vendas. Queria entender como é que vocês estão enxergando vendas agora mais no 

curtíssimo prazo, no segundo trimestre, e expectativas para Copa. Do nosso lado, a 

gente tem percebido os franqueados até um pouco mais conservadores, enfim 

baseado nas nossas conversas aqui. E, também se vocês puderem dar mais um pouco 

de informações em relação à evolução de vendas da Schutz multimarca. Quanto vocês 

estão esperando que vá haver uma reversão na tendência de crescimento das vendas? 

Obrigado. 

Alexandre Birman - Obrigado, Alexandre. Quem fala é seu xará Alexandre. Olha, 

falando um pouco então sobre os resultados de vendas no curtíssimo prazo e depois 

falar um pouco sobre Copa. Nós tivemos um mês de abril, que está se encerrando 

hoje, com um ótimo resultado de vendas. Isso demonstra assertividade na nossa 

coleção, e estamos iniciando o período do Dia das Mães, onde todas as lojas estão 

renovadas, ambientadas. Ontem foi realizado um grande evento em toda a rede das 

360 lojas da Arezzo, onde as mães foram convidadas a fazer foto com as filhas e as 

lojas estavam preparadas com aquelas máquinas que imprimem na hora, meio 

Polaroide. Então, foi onde a gente teve um excelente resultado de vendas. Então a 



 
gente acredita que o mês de maio ainda vai ter um resultado superpositivo. Falando 

sobre a copa, é óbvio que os dias que as lojas não vão operar vão afetar o resultado, e 

isso com certeza vai ter um impacto no consolidado do trimestre. Portanto, nós 

estamos, de uma certa forma, buscando também aproveitar esse momento aonde que 

nós acreditamos que vá ter um grande fluxo de turistas em nossas lojas para ofertar 

uma coleção de produtos que foi desenvolvida principalmente para marca Arezzo com 

foco em brasilidade. Foram desenvolvidas realmente várias estampas incríveis, uma 

linha de produtos com preços superacessíveis. Estou falando de produtos abaixo de R$ 

129,00, que têm muito a ver com esse momento de Brasil, de Copa. Para marca Schutz 

e Anacapri, a estratégia foi um pouco diferente. Na Schutz, foram sapatos clássicos da 

marca, os peep toes, plataforma, etc. etc., em várias cores que tem a ver com as cores 

dos países. E Anacapri, a gente foi bem mais em linha com o que é a Copa do Mundo, 

fazendo sapatilhas com estampas super criativas. Estampas de sorte, com o Senhor do 

Bonfim, estampas com a bandeira dos países. Temos investido para tentar capturar 

nesse momento também algo diferente. Além das questões de formação de imagem 

de marca, na marca Arezzo a gente vai estar fazendo sorteios durante vários voos de 

uma importante companhia aérea em principais destinos para a Copa, estamos 

fazendo parcerias com hotéis, que terão Welcome gift da Arezzo, desenvolvemos 

também para as lojas um gift que com uma compra acima de R$ 300,00 você vai 

ganhar uma echarpe super bacana. Então, trabalhamos para colocar em prática as 

coisas interessantes.  Mas, isso não quer dizer que o resultado vai estar garantido. Pelo 

contrário, achamos que são iniciativas para estabilizar o resultado, para minimizar os 

impactos, que com certeza irão ocorrer. Então, essa é a primeira parte da sua 

pergunta. A segunda, você pode repetir, por favor? 

Alexandre Amson - Com relação à venda da multimarca da Schutz, quando que vocês 

esperam que seja positivo o crescimento ? 

Alexandre Birman - Perfeito, perfeito. Olha, a partir do segundo semestre, a gente vai 

retomar já a uma equalização das vendas, então a gente tá agora sofrendo processo de 

calendário, posso assim dizer. Esse processo começou no terceiro trimestre do ano 

passado, agora a gente tá em uma base de comparação, onde nós temos muito mais 

pontos de vendas. Isso a partir do terceiro trimestre, você vai estar comparando bases 

iguais em termos de números de pontos de venda à sua tendência de equalização dos 

resultados.  

Alexandre Amson - Perfeito, Alexandre. Obrigado.  

Alexandre Birman - Muito obrigado, Alexandre.  



 
Apresentador - Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Bueno do Bradesco. Por 

favor, Sr. Pedro, o Sr. pode prosseguir. 

Pedro Bueno - Olá. Bom dia a todos. Minha pergunta tá mais relacionada com a 

Anacapri. A Anacapri nos últimos trimestres tem crescido forte, só que a participação 

nas vendas ainda tá por volta de 4,5. Eu queria entender um pouquinho mais qual é o 

potencial de Anacapri em relação ao percentual de vendas e quantas lojas ai , mais ou 

menos que vocês estimam, que o mercado aceita? Essa é minha pergunta. Obrigado. 

Alexandre Birman - Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Aqui quem fala é o Alexandre. 

Olha, a participação da Anacapri se você pegar de 0 a 4,5% em 5 anos, e mais 

precisamente de 1 para 4,5% em menos de 18 meses, mostra que realmente tem um 

bom crescimento. Entretanto todas as marcas vão continuar crescendo, e nosso foco 

não é olhar especificamente o percentual da marca sobre receita total da companhia, 

porque a gente quer que todas as marcas cresçam também. É lógico que a Anacapri, 

como hoje tem uma rede ainda muito pequena, ela com certeza vai aumentar sua 

participação no total, mas isso é um movimento de médio – longo prazo. A gente 

estima que por volta dos próximos 5 anos, ela vá chegar a ser em torno de 10% da 

nossa receita. Talvez um pouco mais. Então, essa sua pergunta sobre à Anacapri era o 

que eu podia dizer. Você poderia repetir parte da sua outra pergunta, por favor?  

Pedro Bueno - E o número de lojas que vocês acham que é o potencial que o mercado 

aceita? É mais que o número de lojas que Arezzo tem hoje? Qual é o potencial aí no 

estudo de vocês? 

Alexandre Birman - Nossa estratégia de expansão de go-to-market ela é uma 

estratégia extremamente bottom up. Construindo realmente as oportunidades de 

ponto e a partir de ali construindo a rede. Quando nós lançamos a Schutz, isso foi, 

então no ano de 2011, a marca tinha pouco menos de 10 lojas, tá? Nós já passamos de 

70 lojas agora com a marca Schutz. Então, Anacapri está com a sua rede de 20 e 

poucas lojas. Para esse ano, nosso guidance que foi de 25 aberturas continua 

totalmente em linha, inalterado. Pelo contrário, a gente tem grande chance de passar 

esse número. Para 2015, nosso guidance oficial ser de 35 aberturas, e nós 

continuamos confiantes que esse número também será atingido. E a partir daí então, a 

gente vai construindo uma forma sadia. Nós acreditamos que uma rede tem que se 

desenvolver de uma forma esférica, ou seja, baseando-se em São Paulo, construindo 

seu raio, aumentando seu raio de abrangência. Então, hoje a marca Anacapri só existe 

no Estado de São Paulo, no Rio, começa a ir para Minas Gerais agora, na sequência a 

gente vai para Distrito Federal, para Curitiba, depois para Salvador. Essa é a maneira 

que a gente vai construindo a nossa rede, você tem o custo de servir em linha com a 



 
sua receita. Estamos superconfiantes que a marca tem sim uma capacidade muito 

grande. Começamos a testar também pontos de vendas um pouco mais diferentes do 

que seria o normal, por exemplo, devemos inaugurar ao longo do ano uma loja na 

esquina da Gomes de Carvalho com Funchal, onde é um centro comercial que nunca 

viu nenhuma loja das nossas outras marcas. Portanto, a Anacapri tem um conjunto 

superacessível de fácil compra. Estamos fazendo um teste. Pode ser que apareça a 

oportunidade de ter pontos comerciais diferentes dos clássicos, que são shopping 

centers e as ruas de comércio mais tradicionais. E, por último, estamos também 

testando novos formatos de distribuição da marca Anacapri. O que inclui um protótipo 

que está em fase de teste de uma vending machine, essa vending machine está 

instalada hoje na Editora Abril, e tem um resultado bem interessante. Ela realmente na 

parte tecnológica funciona super bem, estamos testando agora como é que isso pode 

ser ampliado. E, iremos inaugurar nos próximos 30 dias também um quiosque da 

marca Anacapri que tem uma área de 14 metros quadrados, e quantidade de 

estocagem de 600 pares, em torno de 50 FKUs. Então, pode ser que apareça também 

uma nova oportunidade de um canal de diferente de venda da marca Anacapri. Além 

do e-commerce que será implementado a partir do quarto trimestre desse ano. Então, 

acho que de uma forma um pouco mais abrangente, imagino que consegui te dar um 

pouco de cor sobre a Anacapri. Caso contrário, estamos à disposição aqui.  

Pedro Bueno - Conseguiu sim. Obrigado, Alexandre. 

Alexandre Birman - Muito obrigado, Pedro. 

Apresentador - Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco * 1. Um 

momento, por favor, enquanto coletamos as perguntas.  

Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. 

 Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Alexandre 

para as considerações finais. Por favor, Sr. Alexandre, o Sr. pode prosseguir.  

Alexandre Birman - Eu agradeço, mais uma vez, a atenção e a confiança de todos, 

reforçando nosso foco e nosso comprometimento na contínua busca da construção de 

uma empresa sólida. Uma empresa que realmente foca no longo prazo, que conta hoje 

com a maior rede varejista de calçados, bolsas e acessórios femininos da América 

Latina, que tem marcas top of mind e, principalmente, que tem uma equipe muito 

competente e muito engajada que literalmente tem o sentimento de dono da 

empresa. Então, muito obrigado, mais uma vez. Um abraço a todos.  

Apresentador - A teleconferência da Arezzo&Co está encerrada. Agradecemos a 

participação de todos e tenham um bom dia. 



 
 

 

 


