
 
 

 

Locutora: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por nos aguardarem e sejam bem-

vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2013 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 

*0. Lembramos aos jornalistas e demais profissionais da imprensa que esta 

teleconferência é exclusiva aos profissionais do mercado financeiro e acionistas atuais 

e potenciais. Eventuais perguntas deverão ser encaminhadas a Approach, assessoria 

de imprensa cujo contato está disponível no web site 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 uma cópia do release de resultados da 

Arezzo&Co., divulgado ontem, na quarta-feira, 31 de julho, poderá obtê-lo no web site 

da companhia. Por fim, cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e 

que o áudio estará disponível no web site após sua conclusão. Antes de prosseguir, 

gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a 

teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, bem como 

projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, 

constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação 

ao futuro da Arezzo&Co. Estas expectativas são altamente dependentes das condições 

do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados 

internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a 

palavra ao senhor Alexandre Birman. Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir. 

Alexandre Birman: Bom dia a todos, é um grande prazer poder estar aqui 

compartilhando os resultados do segundo trimestre de 2013. Gostaria de 

cumprimentar os acionistas, analistas e investidores que estão nos acompanhando 

nesta teleconferência de resultados. Estão presentes comigo nosso CFO, Thiago 

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

trimestre marca o encerramento da coleção de inverno e o início do ciclo da coleção 

de verão, a mais importante do nosso calendário. Estamos satisfeitos com os 

resultados da coleção de inverno e agora estamos com toda a equipe comercial focada 

na mudança das vitrines, que acontecerá já na próxima semana. O marco importante 

no segundo trimestre de 2013 foi a abertura da loja Anacapri, no Shopping Eldorado, 
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em São Paulo, apresentando o novo layout que valoriza a identidade e o estilo da 

marca. Seu design moderno e prático permitiu aumentar a estocagem no piso de 

vendas e os primeiros resultados são bastante animadores. No seu primeiro mês de 

funcionamento, a loja superou a melhor da rede, principalmente na venda por metro 

quadrado, visto que a loja tem apenas 29 m². Com certeza o projeto se mostra ser 

bastante replicável. Ainda no terceiro trimestre, abriremos a primeira franquia piloto 

da Anacapri, já neste novo conceito, bem como uma flagship, a qual terá também um 

pequeno showroom, na Rua Oscar Freire. Dando prosseguimento ao projeto GTM 

Arezzo, nesse trimestre a dinâmica de sell-in foi renovada, onde buscamos uma melhor 

distribuição dos lançamentos ao longo da estação e um aprimoramento da frequência 

de entrega dos produtos de acordo com seus ciclos de vida. Inclusive, vale destacar 

que pela primeira vez fizemos um lançamento virtual, o qual dinamizou o processo de 

sell-in através de uma ferramenta que batizamos internamente de “e-showroom”. 

Conseguimos, através desse processo, reduzir o tempo de sell-in em dez dias. Esse 

novo calendário tem como objetivo dar maior agilidade para incorporar as tendências 

e informações do sell-out no desenvolvimento de produto, garantindo constantes 

novidades nas lojas, assertividade nas coleções e redução do lead time na cadeia de 

suprimentos. Aproveitamos para destacar a boa aceitação do novo projeto 

arquitetônico da marca Arezzo, o qual já foi repetido em 4 novas lojas no primeiro 

semestre, e temos a expectativa de inaugurarmos mais 16 lojas nesse novo conceito 

ao longo do ano. Em especial, ressaltamos o investimento na reformulação da nossa 

flagship da Rua Oscar Freire, lembrando desta ser a nossa primeira loja na cidade de 

São Paulo, inaugurada no ano de 1991, e agora passará por uma completa 

repaginação. Temos a previsão de inaugurar uma nova loja no mês de dezembro. 

Durante o período da reforma, optamos por investir na construção de uma megastore 

temporária, localizada na mesma rua, em um nobre quarteirão, na esquina com a Rua 

da Consolação, onde temos uma área de 308 m² de venda. Os resultados do primeiro 

mês de operação foram muito animadores, superando a marca de R$ 1,1 milhão em 

vendas. A marca Schutz colheu os primeiros resultados da estratégia de se tornar 

referência também em bolsas de alta qualidade no país, aumentando a participação na 

categoria na receita da marca. Esse desempenho foi o resultado de uma melhor 

segmentação do mix da coleção, tendo clareza na proposta de valor de cada linha de 

produto. Através de uma estratégia de marketing e comunicação viral, conseguimos 

despertar o desejo das consumidoras. Nosso resultado do trimestre foi marcado por 

um grande crescimento saudável das marcas do grupo, comprovando o quanto a 

companhia mantém uma equipe focada em consolidar sua liderança no mercado de 

calçados, bolsas e acessórios femininos em todo Brasil. Iniciando agora nossa 

apresentação, vamos para o slide 3, que gostaria de comentar os principais resultados 

do trimestre. A receita líquida atingiu R$ 237,6 milhões, uma alta de 19,1% quando 



 
comparada ao segundo trimestre de 2012, alavancada pelo crescimento de todos os 

canais da companhia. O lucro bruto cresceu 17,9% no segundo trimestre, totalizando 

R$ 106,1 milhões, com margem bruta de 44,6%. O EBITDA representou um 

crescimento de 16,9% no trimestre, atingindo R$ 40,5 milhões, com margem de 17%. 

Já o lucro líquido do trimestre atingiu R$ 29,1 milhões, com margem de líquida de 

12,2% e crescimento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Finalizando os resultados do período, este foi um trimestre no qual abrimos 17 lojas, 

12 franquias da marca Arezzo, 6 franquias da marca Schultz e 1 loja nova da marca 

Anacapri. No período, convertemos duas operações próprias da marca Arezzo em 

franquias. Além disso, ampliamos quatro lojas, adicionando no total, 1.337 m² na área 

de vendas no trimestre. Gostaria agora de passar a palavra para o Thiago Borges e 

dizer que, ao final da teleconferência, estaremos todos disponíveis para responder 

suas perguntas sobre os resultados da companhia e também sobre a nova estratégia. 

Muito obrigado. 

 

Thiago Borges: Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Passando agora para o slide 4 e 

aprofundando a análise de resultados, temos o lado esquerdo do slide, que a receita 

bruta que a companhia no trimestre atingiu R$ 305,5 milhões, com bom desempenho 

do mercado interno, que apresentou crescimento de 18%. No acumulado do ano, a 

receita bruta atingiu R$ 562,9 milhões, uma alta de 20,4% sobre o primeiro semestre 

de 2012. Passando para o slide 5, a Arezzo, nossa principal marca, apresentou no 

trimestre um crescimento de 10,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O 

bom desempenho do canal Franquias contribuiu para o crescimento da marca e, 

adicionalmente, o maior foco no canal Multimarca continuou trazendo resultados 

positivos devido à maior integração das práticas com a marca Schutz, apresentando 

um saudável crescimento em relação ao ano anterior. A Schutz apresentou um 

crescimento de 35% no trimestre, especialmente ancorado quando crescimento no 

canal Monomarca, com destaque para Franquias. Desde a inauguração do novo 

projeto de loja, no terceiro trimestre de 2011, a marca Schutz passou por um intenso 

processo de expansão, alcançando 29 franquias e 27 lojas próprias no Brasil, além de 8 

ampliações dos seus principais pontos de venda. A estratégia da marca de se tornar 

referência também em bolsas de alta qualidade no país trouxe bons resultados, e a 

participação de bolsas na receita de lojas próprias passou de 5% no segundo trimestre 

de 2012 para 9% no segundo trimestre deste ano. Dentro da sigla “outras marcas”, a 

marca Anacapri continua investindo em campanhas das ligas digitais e 

desenvolvimento do branding. Conforme o Alexandre explicou, inauguramos uma loja 

própria piloto com a marca em São Paulo, já testando as funcionalidades e conceitos 

de comunicação já do novo projeto arquitetônico. E a marca Alexandre Birman 



 
continua fortalecendo sua presença, junto às lojas de departamento de multimarcas 

internacionais, através de eventos com as principais formadoras de opinião. É a única 

marca brasileira com representante no Conselho Designers de Moda da América, que 

possui no seu quadro grandes nomes da moda. Uma das marcas Anacapri/Alexandre 

Birman encontram-se ainda em fase de desenvolvimento.  Passando para o slide 6, 

temos a receita bruta por canal de distribuição, onde verificamos um saudável 

crescimento em todos os nossos canais no trimestre. Quando analisamos o canal 

Franquias, nosso principal canal de distribuição, temos um crescimento na receita 

bruta de 20,3% no trimestre, principalmente devido à abertura de 52 franquias e 

ampliação da área de outras 10 lojas da marca Arezzo nos últimos doze meses.  As 

vendas de sell-in, ou seja, aquelas feitas pela Arezzo&Co aos seus franqueados, 

tiveram expansão das mesmas franquias de 5,5% no segundo trimestre, quando 

comparado ao ano anterior, devido principalmente ao aumento de volume de sapatos. 

No primeiro semestre, o indicador de same-store sale do sell-in fechou em 6,7%.  O 

canal Lojas Próprias apresentou crescimento de 16% no trimestre, com a receita bruta 

de R$ 69,8 milhões no período. As vendas nesse canal foram impulsionadas pela 

ampliação da área de vendas em 14,4% nos últimos doze meses, com a abertura de 5 

lojas e a expansão de área de outras 3 lojas. No acumulado do ano, a receita do canal 

apresentou uma receita de 25,4%. O same-store sale do sell-out de toda a rede de 

franquias e lojas próprias apresentou um crescimento de 1,2% no trimestre. No 

acumulado do ano, o same-store sale do sell-out está em 3,7%. Vale destacar que no 

segundo trimestre de 2012, foi lançada a linha de calçados sneaker, com grande 

repercussão na mídia e forte venda no período, o que afeta a base de comparação, 

visto que essa linha de produto representou 7,6% das vendas de calçados para toda a 

rede durante o segundo trimestre de 2012. Adicionalmente, grande parte das lojas da 

marca Schutz, analisadas pelo indicador foram abertas nos últimos quinze meses, e, 

devido ao efeito novidade que ocorre em razão das ações para promover as 

inaugurações, o segundo trimestre deste ano foi impactado. Destacando nossa 

estratégia multicanal, as vendas para lojas multimarcas também cresceram 18,3% no 

segundo trimestre, em virtude do foco no aumento de share of wallet e fortalecimento 

de branding das marcas, com destaque para a marca Arezzo e Schutz no canal. 

Passando agora para o slide 7, apresentamos a evolução da quantidade de lojas por 

canal de distribuição, assim como a metragem total da área de vendas. Foram abertas 

58 lojas nos últimos doze meses, encerrando o segundo trimestre com 417 lojas no 

total, sendo 408 no Brasil e 9 no exterior. A área de vendas alcançou 28 mil metros 

quadrados, aumento de 21,1%, quando comparado com o mesmo período de 2012. 

Gostaríamos de aproveitar este momento e reafirmar nosso compromisso de abertura 

de 53 lojas durante este ano.  Passando agora para o slide 8, apresentamos o lucro 

bruto do trimestre, que alcançou R$ 106,1 milhões, com uma margem de 44,6% e 



 
crescimento de 17,9% em comparação com o mesmo período de 2012. Administrando 

a margem bruta em meio ponto percentual, isso reflete a menor participação de lojas 

próprias, canal de maior margem no mix dos canais de vendas. Vale lembrar que a 

companhia segue a estratégia de manter as margens estáveis por canal, sendo que o 

canal de Lojas Próprias é o que está sujeito à maior variação. Ainda neste slide, temos 

o desempenho do EBITDA. Como podemos observar, no lado direito do slide, no 

trimestre o EBITDA alcançou R$ 40,5 milhões, apresentando um crescimento de 16,9%, 

e uma margem de 17%. A margem EBITDA no trimestre apresentou uma pequena 

contração de 0,4 pontos percentuais, devido ao impacto da menor margem bruta, 

enquanto as despesas ficaram instáveis em relação à receita. O EBITDA acumulado do 

ano alcançou R$ 69,1 milhões, com mais de 15,8%. Excluindo o efeito da despesa não 

recorrente do primeiro trimestre de 2012, o EBITDA acumulado teria um crescimento 

acumulado de 20,6% e uma margem de EBITDA praticamente em linha com o ano 

anterior. Passando agora para o slide 9, temos o desempenho do lucro líquido do 

trimestre, que atingiu R$ 29,1 milhões, margem 12,2%, e crescimento de 12,8%, em 

comparação com o mesmo período de 2012. Excluindo o efeito da despesa não 

recorrente de 2012, o lucro líquido do semestre teria um crescimento de 15,6% em 

relação ao primeiro semestre de 2012. Passando para o slide 10, gostaria de comentar 

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

observar, foi de R$ 12,4 milhões, refletindo um maior lucro líquido operacional do 

período e uma relativa antecipação do ciclo de caixa da companhia. Quando 

analisamos o segundo trimestre, vemos um maior consumo em caixa na conta dos 

fornecedores, devido à antecipação do recebimento dos produtos e adiantamento de 

pagamentos pontuais para obter melhores negociações. Vale destacar que não houve 

nenhuma alteração na política de ciclo de caixa da companhia e não esperamos 

oscilações significativas quando analisarmos o resultado do ano de 2013. Passando 

para o slide 11, no lado esquerdo do slide, vemos que o CAPEX do trimestre se reduziu 

em R$ 5,5 milhões, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, 

principalmente devido ao menor investimento em lojas próprias e menor investimento 

na estrutura corporativa. No trimestre a companhia inaugurou a nova loja da Anacapri 

e realizou reformas em 4 das suas lojas, com a ampliação da loja Schutz, do Shopping 

Ibirapuera, em São Paulo. No lado direito do slide, a companhia continua 

apresentando caixa líquido no montante de R$ 106,5 milhões, em linha com a nossa 

política financeira, que permanece conservadora, com custo de dívida bastante 

reduzido. Estes eram nossos comentários em relação ao resultado da Arezzo&Co no 

segundo semestre. Gostaria de agradecer a presença de todos e ficamos à disposição 

agora para a sessão de perguntas e respostas. 

 



 
Locutora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, 

Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1 e para retirar a sua pergunta da lista 

digite *2.  

A nossa primeira pergunta vem do senhor Ricardo Boiati, do Bradesco. Por gentileza, 

Sr. Ricardo, pode prosseguir. 

 

Ricardo Boiati: Oi, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é com relação ao same 

store sales, vocês colocaram participação do sneakers no segundo tri, no ano passado. 

Assim, fazendo uma conta rápida e sem muita complexidade, se normalizarmos a base 

de same store sales para excluir o efeito do sneakers, dá para inferir que poderíamos 

ter tido um same store sales não chegando, mas até um pouco mais próximo de dois 

dígitos no segundo tri de 2013? Porque foi uma participação realmente muito 

expressiva, bem acima da média dos lançamentos que a companhia tem geralmente. 

Alexandre Birman: Ricardo, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Quem fala aqui é o 

Alexandre. Com certeza se você adicionar os sete e poucos por cento ao 1,2 chegamos 

mais próximo do double digit, que seria o número mais coerente no que tange ao real 

crescimento das vendas. O sneaker foi realmente um produto com uma venda 

astronômica, que eu diria que foi o maior produto em termos de venda de um único 

produto da história da nossa empresa. Entre as marcas, nós vendemos mais de 500 mil 

pares deste produto ao longo do ano passado, e, além de ele ter uma venda muito 

alta, ele tinha um preço médio bastante superior ao preço médio das marcas. Então, a 

grande questão é que, apesar do nosso crescimento ter sido, em número de pares, 

muito sadio em relação ao ano passado, o preço médio foi abaixo porque o sneaker, 

para você ter uma ideia, na Arezzo, custava R$ 269,00 e o preço médio da Arezzo é de 

R$ 189,00. Na Schutz o preço médio é de R$ 300,00 e o sneaker custava R$ 369,00. 

Então, tivemos um impacto no nosso resultado, se comparado com o segundo 

trimestre de 2012. 

Ricardo Boiati: Bom, perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Outro ponto, com relação 

ao longo prazo, quando vocês olham para as marcas Arezzo e Schutz, as duas principais 

marcas da companhia, a participação na receita, se olharmos a marca Arezzo, o que 

representa a marca Arezzo sobre a marca Schutz, que hoje se pegarmos o resultado do 

primeiro semestre, a Arezzo é mais ou menos 1,7 vezes o tamanho da marca Schutz. 

Esse é mais ou menos o tamanho relativo que as marcas devem ter daqui para frente, 

ou tem alguma mudança estrutural, uma marca crescendo um pouco mais que a 

outra? Como é que vocês veem essa distribuição mais para longo prazo? Obrigado. 



 
Alexandre Birman: Ricardo, sou eu de novo, Alexandre. Primeiro eu queria aproveitar 

a sua pergunta para dizer que, realmente, a nossa estratégia como companhia, é uma 

estratégia de uma companhia multimarcas, e obviamente cada marca se encontra em 

um estágio diferente de evolução, de maturidade e atinge um público diferente com 

um target price também muito diferente entre as marcas. Então, a marca Schutz teve 

um crescimento que foi 100% em linha com a nossa estratégia desenhada no ano de 

2011. Para ser sincero, a estratégia começou em 2009, quando inauguramos a primeira 

loja flagship da Schutz e, a partir disso, foi todo um projeto sendo desenvolvido para 

que ela atingisse esse volume de faturamento. Daqui para frente ela tende a entrar 

num patamar de crescimento mais estável. Em contrapartida, a marca Arezzo é uma 

marca obviamente muito mais madura, mas ela tem uma elasticidade muito maior 

devido a maior variedade no meio de produto e maior amplitude também na faixa de 

preço. Na marca Arezzo nós temos uma linha de sapatilhas que é vendida a R$ 99,00, e 

ela com certeza tem um espaço ainda muito grande para continuar um crescimento 

bastante estável ao longo dos anos. E a Anacapri com certeza você verá partir dos 

próximos trimestres, principalmente em 2014, que ela vai destacar a sua participação 

percentual na receita total da companhia. Então, é meio difícil te dizer se isso tem um 

trend de muita mudança. Em termos de Schutz e Arezzo, se excluirmos a Anacapri, 

agora deve entrar mais em um patamar estável, bem próximo do que foi o segundo 

trimestre, mas a Anacapri vai distorcer também um pouco esse percentual. Então, a 

nossa análise e até devido à estrutura organizacional que nós temos em que cada 

marca é tratada como uma unidade de negócio completamente dependente, que tem 

um dono que é responsável pela gestão de toda a área do meio de produto, marketing 

e de todos os canais de venda, o nosso grande foco é o crescimento saudável de cada 

marca, não temos uma meta interna de qual participação cada marca deve ter no mix 

de receita da companhia. 

Ricardo Boiati: Legal, muito obrigado. 

Locutora: Próxima pergunta, Sr. João Mamede do BTG Pactual. Por favor, Sr. João, 

pode prosseguir. 

João Mamede: Oi, bom dia a todos. Eu tenho dois pontos que eu gostaria de abordar. 

O primeiro deles em relação à performance de vendas. O varejo teve um trimestre 

muito difícil, especialmente a segunda metade dele neste tri, mas vocês apresentaram 

um crescimento que foi muito bom, embora o same store sales  tenha desacelerado. E 

eu acredito que grande parte disso se deve a projetos que a empresa tenha 

implementado. Vocês já disseram em algumas conversas anteriores que o vip sale foi 

muito bem nesse tri, tem as reformas das lojas Schutz que continuam ajudando, o 

GTM da Arezzo tem toda uma inteligência de sistemas por trás, etc. Então eu queria 



 
que vocês tentassem quantificar um pouco para nós como que cada uma dessas 

iniciativas tem ajudado e pontuar  um peso talvez de cada uma delas para essa 

performance de vendas de vocês vis a vis o varejo. Esse é o primeiro ponto. O segundo 

ponto é o processo de desmobilização da empresa. Também neste tri, vocês 

converteram duas lojas próprias em Franquias, então eu queria saber se vocês têm 

mapeado um grupo de lojas que podem passar pelo mesmo processo e, já até pegando 

um gancho nisso, também teve uma piora no capital de giro—o Thiago fez alguns 

comentários há pouco, e isso causou a queda do ROIC. Então de um lado você tem 

essa desmobilização, tem o capital de giro que piorou um pouco... eu queria que vocês 

me ajudassem a  pensar como é que temos que pensar no ROIC daqui para frente. 

Houve uma queda em 2012, que nesse tri ainda não aconteceu. Mas começamos a ver 

uma melhora para frente, com melhora de capital de giro, esse processo de 

desmobilização envolver um pouco mais de lojas, etc. Então, esse é o segundo ponto 

que eu queria abordar também. Obrigado. 

Alexandre Birman: João, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Quem fala aqui é o 

Alexandre. Iniciando, então, na primeira parte da sua pergunta, no que tange aos 

pilares que sustentam o crescimento da nossa companhia, eu gostaria de resgatar um 

pouco da nossa estratégia como empresa, e uma das estratégias é ser uma empresa 

multicanal. Então, realmente trabalhar forte todos os canais de distribuição é algo 

muito importante. Não foi citado aqui no nosso call, entretanto, eu gostaria de 

destacar que além dos canais que já operamos atualmente bastante sólidos, os quais 

são Lojas Próprias ou Franquias de Multimarca. Nós temos um crescimento muito forte 

nesse trimestre do webcommerce, que hoje está restrito apenas à marca Schultz. Ele já 

está, podemos dizer em uma fase final de maturação em relação a processos, mas, 

para você ter uma ideia, nesse mês julho, o webcommerce da Schultz atingiu R$ 2,4 

milhões em receita. Então, para 2014, nós pretendemos expandir esse canal de 

distribuição para todas as marcas. A categoria Calçados mundialmente tem uma 

excelente venda através do e-commerce, e nós acreditamos ter competência para 

termos um resultado sadio desse canal aqui no nosso país. Vale destacar que nós no e-

commerce temos uma política de não pagar o frete. É uma operação que, além de ter 

boas receitas, é uma operação rentável. Um canal Multimarca nos dá também uma 

grande capilaridade na nossa distribuição, é um canal que trabalhamos na unificação, 

em que o poder da Arezzo&Co é mais forte do que o poder das marcas individuais. 

Então, eu destacaria nosso peso principal a nossa estratégia multicanal. Segundo, eu 

trago o projeto GTM. Ele realmente é um projeto de grandes mudanças, é um projeto 

de muito investimento, que nós estamos reajustando o fluxo de suprimento nas lojas, 

com o objetivo de tomar as decisões de compra e suprimentos mais próximos do 

evento da venda, que nós vamos conseguir ter uma leitura do sell-out e trazer o 



 
produto ainda mais assertivo. Então podemos dizer já que ele teve muitos bons 

resultados, no final do inverno, quando ele começou a aparecer; agora no verão ele vai 

para ter com certeza benefícios, como por exemplo, no mês de julho nós tínhamos 

uma coleção chamada internamente de Verão II. Era uma coleção que já previu o 

suprimento das lojas até o final de setembro. Nós desmembramos essa coleção em 

duas etapas, a primeira foi vendida no começo de julho, com a previsão de preencher 

o suprimento só até o final de agosto, e a segunda etapa vai ser feita só agora no 

começo de agosto, já com base na leitura da feira Francal, dos concorrentes, do que 

está se tornando tendência, com certeza um mix mais assertivo que será entregue em 

nossas lojas. É lógico que isso pode acarretar algum tipo de descompasso em termos 

de a receita entre os tris porque estamos mudando o calendário de suprimento, mas é 

um projeto que com certeza vai apoiar bastante nosso crescimento. Destacaria 

também, uma questão muito importante no mix de produto da marca Schutz, que o 

segmento de bolsas, conforme falado em nossa apresentação começa a ter já um 

destaque importante. E por último eu te diria que a questão do projeto arquitetônico 

de loja, encantamento, e experiência de compra, é algo que nós acreditamos ser muito 

importante, e por isso esse investimento tão alto agora no novo conceito arquitetônico 

da Arezzo, que temos trabalhado muito próximos aos franqueados, para que eles 

possam estar motivados a investir, reformar, ampliar suas lojas. Nós demonstramos 

isso com a transformação, da loja da Arezzo da Rua Oscar Freire — não sei se você já 

teve a oportunidade de passar pela rua —, mas depois veja o que realmente vai ter 

essa loja, e a operação temporária que temos hoje na esquina da Consolação, que está 

dando já um efeito muito bacana, principalmente em termos do poder da marca 

Arezzo, mostrando a ponta de mix de produtos que ela tem dentro de uma loja de 308 

m². Realmente tem muitas estratégias. É lógico que o cenário está muito desafiador, 

mas acreditamos que nossa estratégia de multicanal, várias categorias de produto, vão 

ser suficientes para que possamos manter um crescimento de acordo com o que o 

mercado ofertar de oportunidade. Vou passar então para a segunda etapa. Eu vou 

pegar só a primeira parte dela, quando você mencionou nossa estratégia de 

transformar lojas próprias em operações de franquias, com certeza uma loja de abaixo 

de R$ 300 mil de receita, ela tem uma rentabilidade para toda a cadeia muito melhor 

se operada por um franqueado dentro do regime tributário do SIMPEC. Então o nosso 

objetivo é em alguns pontos comerciais nós investimos em lojas próprias em que 

realmente a receita está abaixo desse patamar e era uma das previsões que tínhamos 

de fraquear esses pontos porque os franqueados têm como eu disse uma 

rentabilidade melhor para toda a cadeia. Sobre a questão nossa de ROIC, eu vou passar 

agora para o Thiago da continuidade à nossa resposta. 

 



 
Thiago Borges: João, tudo bem? É o Thiago. Em relação à lojas próprias, além do ponto 

que o Alexandre mencionou em relação à questão tributária, você também tem uma 

questão do custo do servir para uma loja com faturamento baixo, que acaba não 

justificando o esforço da equipe para o delta valor que pode trazer, então, também, 

tem uma questão de estratégia de foco da equipe importante. Em relação ao impacto 

do ROIC, o negócio de lojas próprias como um todo, ele tem um ROIC de 20%, quando 

você olha o consolidado da companhia que tem um ROIC de 30%. Então nós 

esperamos que, com o reparte de algumas lojas, e você ainda perguntou quantas, hoje 

temos mapeado aproximadamente 8 lojas próprias que, na curva de maturidade, 

enxergamos um potencial melhor se for franquia — o que não necessariamente vão 

todas feitas neste ano, mas nos próximos doze meses, esperamos fazer essa 

conversão—,  tem um impacto no ROIC. O impacto na margem EBITDA também existe, 

porque essas lojas não estão exatamente puxando essa média para cima. É difícil 

precisar exatamente o impacto. Depois, mais logicamente, você pode pegar 8 lojas, um 

CAPEX médio de R$ 10 mil o m² vezes 60 m² na média e cada loja dessas tirar do ativo 

permanente. O capital de giro, você tiraria 25% da receita dessas lojas, e você 

consegue recalcular o ROIC dessas lojas, sendo na operação franquia. Em relação à sua 

terceira pergunta sobre o capital de giro da companhia, e qual o impacto desse nosso 

crescimento no capital de giro, de uma maneira estratégica, nossa política de prazo de 

contas a receber para os franqueados, para os multimarcas e para os clientes finais nas 

nossas lojas próprias, não sofreu nenhuma alteração. Então, um pequeno aumento 

que você percebe no segundo trimestre no contas a receber é devido a um 

faturamento concentrado no final do mês de junho, que acaba impactando o 

indicador. No contas a receber, o impacto da nossa mudança, do GTM Arezzo, por 

exemplo, não há nenhum. Quando você entra na linha de estoques, no trimestre teve 

uma operação muito pequena, devido à sazonalidade normal do negócio. Isso talvez 

tenha um impacto pequeno, mas talvez haja porque, pelo novo modelo do calendário 

de sell-in de suprimentos, o Classic, ou a linha de continuidade vai ser ampliada de 10% 

das vendas para 20% das vendas.  

Alexandre Birman: Criamos outra linha chamada Arezzo Basics, e essa linha, ela tem a 

mesma característica do Classic, entretanto ela entra com o fator cores. O Classic, ele é 

vendido apenas às cores preto e nude, que correspondem realmente ao maior 

percentual de vendas. E agora trouxemos uma visão ao produto. Ele não tem uma 

longevidade tão grande, igual à do Classic, mas tem sim uma longevidade 

suficientemente importante para que possamos estar backing up com o estoque dos 

franqueados, a reposição desses produtos vai ser de grade aberta, o que é muito 

importante para minimizar as sobras no final da estação, mas isso obviamente 

aumenta um pouco o nível de estocagem. 



 
Thiago Borges: Então esse nível de estocagem aumentado deve aumentar em dois ou 

três dias, quando você olhar o estoque ano contra ano devido a essa iniciativa. E na 

conta de fornecedores, a explicação do trimestre foi exatamente as negociações 

pontuais que a gente fez para obter melhores preços, e também por uma questão de 

melhor eficiência no recebimento dos produtos e acabamos tendo um contas a pagar 

menor no trimestre, mas não houve nenhuma alteração de política e também 

nenhuma mudança futura de política prevista para o pagamento de fornecedores. 

 

João Mamede: Está ótimo, Thiago e Alexandre. Só se eu puder falar um follow-up bem 

rápido aqui, então dito tudo isso, dá para imaginar que o ROIC de 2010, 2011, ele pode 

voltar a acontecer, ou inclusive ser superado? Eu sei que talvez não em um curto 

espaço de tempo, até porque vocês têm outros investimentos que vocês estão 

fazendo, como a Anacapri, que, possivelmente, também vai ter um roll-out para ela, 

mas é possível superar os ROIC que vocês entregaram em 2011? 

 

Alexandre Birman: João houve uma pequena falha aqui no nosso sistema. Repita sua 

pergunta. Não conseguimos ouvir. Poderia repetir, por favor? 

 

João Mamede: Claro. Eu queria fazer um follow-up rápido com relação a esse último 

ponto. Dito tudo isso, vocês acham que é possível atingir ou até superar o ROIC de 

2011? Dado que, eu sei que em um curto estágio de tempo você tem outros 

investimentos; você tem a Anacapri, deve ter um roll-out para ela a partir do ano que 

vem talvez, mas é possível superar o ROIC de 2011, 2010? 

Thiago Borges: Está bom, João. Obrigado por ter repetido a pergunta. O ano de 2012 

foi marcado por um forte investimento em lojas próprias, e essas lojas próprias estão 

amadurecendo ao longo deste ano. Esperamos que esse impacto do ROIC de 2012 em 

lojas próprias e em 2013 nós tenhamos um ROIC melhor. E a essa iniciativa de 

conversão de lojas próprias em franquias certamente vai ajudar a acelerar esse 

processo. Na parte de investimentos corporativos neste ano, temos um investimento 

previsto no total da companhia de R$ 35 milhões, sendo que a maior parte são 

investimentos corporativos na área de tecnologia da informação. Os benefícios desse 

projeto também vão ser alcançados a partir de 2015, basicamente. Então não teria um 

impacto nos números do ano de 2013. Dito tudo isso e o capital de giro permanecendo 

estável, esperamos que o ROIC, tenha um nível muito estável, um pequeno 



 
crescimento, em relação ao ano anterior, se mantendo estável em alguns cenários de 

crescimento aqui que projetamos. 

 

João Mamede: Está ótimo. Muito obrigado, pessoal. 

 

Locutora: A nossa próxima pergunta vem da Sra. Irma Sgarz, da Goldman Sachs. Por 

favor, Senhora Irma. Pode prosseguir. 

 

Irma Sgarz: Alô, bom dia. Eu só tenho duas perguntas rápidas. O nível de despesas 

gerais e administrativas ainda continua pressionando um pouco as margens e continua 

subindo um pouco mais rápido do que as vendas. Eu entendo que isso vem sendo 

relacionado com investimentos que vocês fizeram no startup da sede, e, agora, 

olhando mais para a segunda parte do ano ainda dá para contar com uma diluição 

dessa despesa? E como é que deveríamos pensar sobre essa linha de despesa para 

2014 em relação com outros investimentos que talvez, potencialmente, podem causar 

essa diluição a não acontecer ou talvez até ajudar a diluição. E a segunda pergunta, eu 

queria que vocês comentassem um  pouco sobre o ambiente competitivo. Obrigada. 

 

Alexandre Birman: Irma, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Aqui quem fala é o 

Alexandre. Bom, comentando então sobre a questão do SG&A sobre a receita líquida, 

nós somos bastante diligentes na hora de colocar o que seria investimento em 

projetos nas linhas de despesas. Nós acreditamos que qualquer tipo de projeto, ele é 

uma despesa. Então você pode ver na nossa tela histórica de interpretação de 

resultados e nós não demos nenhum tipo de EBITDA ajustado. Temos sempre um 

EBITDA que é realmente a transparência do resultado operacional da companhia. E nós 

estamos continuamente buscando novas oportunidades de crescimento, o que, 

consequentemente, gera novos investimentos em projetos. Então, se você pegar as 

nossas despesas like to like, ou seja, no mesmo centro de custo, em relação ao ano 

passado, eles têm um crescimento dos dissídios salariais e inflação. Entretanto, 

quando você pega outros investimentos, outras despesas, nós temos, por exemplo, 

nós estamos plantando a semente nos Estados Unidos, que tem tido um resultado em 

termos de aprendizado do mercado muito positivo, mas obviamente é uma operação 

que hoje requer um nível de despesas que não existia no passado para uma receita 

que ainda está em construção. Então é realmente uma questão de contínuo 



 
investimento em projetos e nós acreditamos ser salutar porque isso mostra a 

confiança do nosso crescimento, da sustentabilidade do nosso crescimento futuro. Eu 

vou passar para o Thiago para dar continuidade sobre as previsões do SG&A sobre a 

receita líquida. 

 

Thiago Borges: Olá, Irma. Tudo bem? Em relação ao nível de despesas para 2013, 

esperamos que as despesas como percentual da receita líquida no todo, ela se 

comporte de maneira estável, seja bem alinhada ao crescimento da receita, mantendo 

o mesmo percentual do ano anterior. Logicamente, o Alexandre comentou de alguns 

projetos, que na verdade afetam o opex da companhia e suportam o crescimento e 

vamos tentar fazer que esses projetos e a suas despesas aconteçam a par e passo com 

a receita que estaria trazendo a empresa como um todo. Para 2014, iniciamos o nosso 

ciclo de orçamento nesta semana, então é uma pergunta com timing muito bom. As 

nossas projeções iniciais esperam a diluição do SG&A como percentual da receita 

líquida para o ano que vem, sempre nessa base do like-to-like. E vai depender muito da 

nossa capacidade de identificar projetos que tragam realmente um nível de 

crescimento maior, mas também, talvez, em algum momento tenham uma curva “J”, 

nas despesas da companhia. Vou voltar um pouco a palavra para o Alexandre para ele 

falar um pouco do ambiente competitivo, que foi a sua segunda pergunta. 

 

Irma Sgarz: Ótimo. Obrigada. 

 

Alexandre Birman: Em termos de mercado interno, não vemos hoje nenhuma 

mudança no cenário competitivo, pelo contrário: tivemos players que vieram na nossa 

esteira nos últimos anos, tentando abrir operações de uma forma mais acelerada, 

operações franqueadas sem estrutura, em que as empresas não têm a gestão da 

cadeia de suprimento e os fabricantes faturam direto dos lojistas. Então, vemos que 

algumas operações começam a ter problemas de rentabilidade, você começa a ver 

algumas lojas dessas marcas sendo fechadas em alguns dos shoppings que nós 

visitamos. Você tem um movimento um pouco novo que as marcas de classe C, que 

são as lojas de departamento investindo cada vez mais na categoria calçados, mas isso 

nós não enxergamos que impacta o nosso consumidor, ao se tratar de um consumidor 

de outra faixa social, e competidores internacionais realmente não existem; vimos  isso 

muito no movimento de vestuário, principalmente no segmento de alto preço, que 

parece que essas marcas parecem ter boas performances no Brasil, mas no segmento 



 
de calçados, não teve nenhum entrante internacional. Vocês sabe que existe uma 

barreira de importação de produtos da China bastante elevada, o que impossibilita a 

entrada de outros players. Nós já falamos bastante sobre essa questão, nós 

conhecemos as marcas nacionais, várias já nos procuraram para prestar algum tipo de 

parceria, de sermos nós os operadores das marcas aqui no Brasil. Então o cenário 

competitivo, eu te diria, seria isso. O aumento da venda e-commerce, canal o qual 

estamos participando ativamente, por falar do nosso call. Não sei se eu te deixei 

atendida em relação ao que você gostaria de ouvir. 

 

Irma Sgarz: Foi muito explicativa. Muito obrigada. Também pegando o gancho do e-

commerce. Não sei se entendi certo nos comentários iniciais, mas, vocês comentaram 

que mais para frente, talvez mais para 2014 deveriam já tem um roll-out das outras 

marcas também. Qual que é a estratégia especificamente para a Arezzo, dado a grande 

base de lojas, e de franquias ou na abertura de lojas e penetração maior no mercado? 

Imagino que o potencial para potenciais conflitos e canalização através do e-commerce 

é um pouco maior, tem um pouco mais riscos associados com isso? Muito obrigada. 

 

Alexandre Birman: Ótimo, Irma. Primeiramente queria trazer para você uma palavra 

que está famosa no mundo do varejo, que é você ser uma marca omnichannel, você 

consegue estar presentes em todos os canais, atendendo a sua consumidora nas 

diferentes ocasiões e de diferentes formas, então nós acreditamos que existe sim uma 

ótima oportunidade de convivência e até de interação entre os diferentes canais de 

distribuição. Mas obviamente isso, da mesma forma que vemos como oportunidade, é 

um desafio, porque essa fórmula não é uma equação simples. Um dos motivos que nós 

ainda não lançamos o e-commerce da Arezzo é exatamente esse: nós estamos hoje no 

processo de análise de várias oportunidades que nós temos de realmente usar em 

benefício do e-commerce e o e-commerce trabalhar em benefício da nossa rede de 341 

lojas Arezzo em todo Brasil. E existem sim oportunidades, estamos bastante confiante 

de que até o final do terceiro trimestre vamos ter essa questão equacionada para um 

roll-out no primeiro semestre de 2014. 

 

Irma Sgarz: Ótimo. Obrigada. 

 



 
Locutora: Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. 

Lembrando que os senhores também podem fazer perguntas através do webcast. 

Obrigada.  

Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Obrigada. Nossa 

próxima pergunta vem do Sr. Tobias Stingelin, do Santander. Por favor, Sr. Tobias. 

Pode prosseguir. 

 

Tobias Stingelin: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Thiago. Eu queria saber se vocês 

poderiam falar um pouco a respeito da Anacapri, dando um update de como é que 

estamos no projeto, quer dizer, a loja nova foi aberta, como é que ela está 

performando? Como é que a gente pode enxergar eventualmente os próximos meses, 

e os próximos anos, com relação à Anacapri? Seria a primeira pergunta. Obrigado. 

 

Alexandre Birman: Tobias, bom dia. Sou eu, Alexandre. Obrigado pela sua pergunta. 

Eu não sei se você se recorda do nosso call anterior. O que foi falado era que nós 

tínhamos um grande desafio que ainda não estava resolvido, que era desenvolver um 

projeto arquitetônico que conseguisse transmitir o nosso style, conseguisse ser viável 

de operacionalidade em pequenas áreas, pequenos espaços e que, da mesma forma, 

tivesse questões operacionais, tais como a acessibilidade ao estoque, a resistência, a 

durabilidade e que fosse um projeto fácil de ser repetido. Então, foi um investimento 

muito forte de tempo e dedicação de toda a equipe, inauguramos a nova loja do novo 

conceito no Shopping Eldorado no final do mês de junho, estamos muito satisfeitos 

com todos os resultados, não só em relação à funcionalidade do projeto em si, mas 

também o resultado de vendas que essa loja já tem. Para você ter ideia, ela com 29m² 

está vendendo mais já do que a loja do Morumbi, que tem 45 m² e é um shopping de 

maior fluxo que o Eldorado. Vamos preparar uma apresentação bastante estruturada 

sobre o roll-out da Anacapri, a qual será apresentada no nosso Arezzo&Co. Universal 

Day, que acontecerá no dia 3 de outubro. Então, já fica aí um convite para todos para 

estar conosco nessa data. Esse vai ser um tema que a vamos abordar. 

 

Tobias Stingelin: Obrigado. Com relação à operação internacional, tem alguma coisa 

que você pode falar, quer dizer, falar um pouco mais sobre a operação nos Estados 

Unidos e sobre os outros projetos? 

 



 
Alexandre Birman: Tobias, a nossa loja da Madison tem tido um excelente resultado 

de vendas e, principalmente, um resultado que mostra que no nosso mercado, o 

produto tem peso muito forte e não é um mercado só de marca, porque a marca 

obviamente não é conhecida nos Estados Unidos. Nós conseguimos já entrar em várias 

lojas de departamento muito relevantes, tais como a Bloomingdale’s, a Nordstrom, a 

Neiman Marcus e vários sites de venda, a exemplo da Zappos e da Amazon. Tem sido 

realmente uma super curva de aprendizado. Hoje nossos maiores desafios são 

questões operacionais, implementação de um novo sistema de gestão, implementação 

da área de logística. Realmente é um startup. Vemos uma possibilidade bastante 

interessante no crescimento da nossa operação internacional no futuro e realmente 

vamos falar também um pouco mais sobre essa questão no nosso Universal Day. 

 

Tobias Stingelin: Está ótimo. Então vou esperar um pouco mais detalhes. Obrigado. 

 

Locutora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.  

Nossa próxima pergunta vem da Senhora Manisha. Por favor, pode prosseguir 

 

Manisha Chaudhry:  Desculpa por já ter perguntado, Você falaria sobre a aceleração 

das vendas de bolsas? E a segunda pergunta, a aceleração nos estoques nos últimos 

trimestres também acima do crescimento da receita. Obrigado.  

 

Alexandre Birman: Manisha, estávamos aqui na dúvida se a resposta ia ser em 

português ou em inglês. Quem fala é o Alexandre, obrigado pela sua pergunta. Como 

nós falamos o projeto GTM, ele prevê uma reagendamento dos suprimentos, então, se 

você analisar o consolidado da categoria de bolsas no primeiro semestre, ela apresenta 

um sadio crescimento. Nós vimos que deveria ter mais produtos de inverno no início 

da estação, e tem também a questão dos produtos importados, que nós conseguimos 

dessa vez antecipar para o primeiro trimestre, o que foi benéfico em termos de sell-out 

para a rede. Eu vou convidar o Thiago agora para continuar a resposta. 

 

Thiago Borges: Em relação à receita, que você falou na aceleração da receita no 

segundo semestre do ano, acho que foi bastante explicado pelo Alexandre, os diversos 



 
projetos que temos na companhia, e atrelado ao nosso modelo multimarca e 

multicanal, e o modelo de negócio com reposições ágeis e introduções de novos 

produtos, nas nossas mais de 417 lojas neste momento, para realmente conseguir 

entregar um crescimento associado ao cenário que vai se desenrolar ao longo do 

segundo semestre. O segundo semestre começa somente na semana que vem para 

nós, quando é o início da coleção de verão. Então, basicamente, ainda temos todo o 

segundo semestre pela frente para poder desempenhar o nosso resultado de vendas. 

 

Locutora: Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. 

Obrigada.  

Nós temos uma pergunta vinda da Internet. 

 

Thiago Borges: Vou ler a pergunta para todos. A pergunta é do Bruno Cabral. “Já existe 

algum orçamento consolidado de CAPEX para 3013 e 2014? Obrigado”.  

Obrigado pela pergunta, Bruno. O CAPEX de 2013, já falamos anteriormente em outros 

calls, esperamos que seja em torno de R$ 35 milhões para este ano. Atualmente, já 

fechamos quase 70% desse valor, teve uma aquisição grande no primeiro trimestre do 

novo RP e esse número ele pode variar, pode estar chegando a R$ 40 milhões, 

aproximadamente. Para o ano de 2014 ainda não fechamos nossas projeções de 

crescimento, mas, dado que não prevemos a expansão de novas aberturas de lojas 

significativas e sim reformas ou ampliações, o número de lojas próprias não deve 

crescer em relação a este ano, e o número de investimentos corporativos deve se 

manter parecido com o deste ano, talvez com um pequeno crescimento. Então, 

projetaríamos para o ano que vem próximo de R$ 40 milhões também, que é o high 

end do nosso guidance deste ano. 

 

Locutora: Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra, para o Sr. 

Alexandre Birman para as considerações finais. 

 

Alexandre Birman: Mais uma vez obrigado a todos pela interação durante o nosso call. 

Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidá-los a acompanhar de perto o 

lançamento da nossa coleção de verão, que acontecerá semana que vem para todas as 

marcas. Como nós falamos, é um momento que investimos bastante na fidelização das 



 
principais consumidoras, bem como na divulgação dos novos lançamentos. Realmente 

é um momento muito importante para o nosso negócio. Realizaremos na marca 

Arezzo, a segunda edição do que nós chamamos de mobparty, é um evento que 

consiste do lançamento simultâneo em todas as lojas da rede, nas 341 lojas da rede, 

em especial na nossa penthstore da Oscar Freire, onde receberemos a atriz, a 

celebridade de nossa campanha, Paolla Oliveira, que está uma campanha realmente 

muito chamativa, muito rica, vocês vão começar a ver nas revistas na semana que 

vem, e até será transmitido ao vivo pela Internet, Nós esperamos atingir milhões de 

pessoas com essa iniciativa. Já na marca Schutz, o evento vai ser marcado pela 

presença de personalidades do mundo da moda e formadores de opinião que estão 

estrelando a nossa campanha, uma campanha realmente muito direta, conversando 

muito próximo da consumidora, que terá também uma divulgação muito grande, A 

Schutz tem uma força gigantesca nas redes sociais, mais de 1,1 milhões de followers no 

Facebook. Na marca Anacapri, nós vamos fazer a inauguração da flagship da Oscar 

Freire, e não na primeira semana de agosto. Vai ser na primeira semana de setembro. 

E tivemos uma ideia de uma parceria inusitada com a marca de sorvetes Diletto. 

Tivemos uma coleção de sapatilhas nas cores dos sorvetes, com o símbolo do ursinho 

da Diletto. Ficou uma proposta muito interessante. E para a marca Alexandre Birman, 

nós vamos fazer o lançamento da coleção de verão com um almoço no restaurante 

Rodeio, no Shopping Iguatemi e também teremos nosso marketing week em Nova 

York na Semana de Moda, no começo de setembro, que vai ser encerrado com o 

evento de uma das principais lojas de departamento do mundo, que é a Bergdorf 

Goodman, para comemorar já os cinco anos de venda da marca na Bergdorf. Aproveito 

então para reforçar que estamos sempre à disposição para maiores interações e 

também para enfatizar o convite para que todos estejam conosco, mais próximos do 

nosso management, acompanhando as nossas operações, no nosso Arezzo&Co. Day, 

que acontecerá no dia 3 de outubro e será sediado em Campo Bom. Nós acreditamos 

ser importante esse deslocamento, estar próximo realmente do nosso management, 

em que acontece a alma-essência da nossa operação. Muito obrigado a todos. 

Esperamos poder estar próximos cada vez mais. 

 

Locutora: A teleconferência da Arezzo&Co. está encerrada. Agradecemos a 

participação de todos e tenha um bom dia. Obrigada. 


