
Apresentador: Bom dia senhoras e senhores. Obrigada por nos aguardarem e 
sejam bem-vindos a teleconferência de resultados do terceiro 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 conferência, basta apertar asterisco zero. Lembramos aos jornalistas e 
demais profissionais de imprensa que esta conferencia é exclusiva aos 
profissionais do mercado financeiro e acionistas atuais e potenciais.  Eventuais 
perguntas deverão ser encaminhas à Approach Assessoria de Imprensa cujo 
contato está disponível do 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 copia do release de resultados da 
Arezzo&Co divulgado ontem, quarta-feira, 30 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 de 
negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e 
financeiras relativas ao seu potencial de crescimento constituem em crenças e 
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 e, portanto, estão sujeitas às mudanças. Agora gostaria de 
passar a palavra ao Senhor Alexandre Birman. Por favor, senhor Alexandre, 
pode prosseguir.  
 
Alexandre: Bom dia a todos.  É sempre um prazer estar aqui compartilhando 
com vocês os resultados da nossa companhia. Gostaria de cumprimentar os 
acionistas, investidores e analistas que estão nos acompanhando esta 
teleconferência de resultados. Estão presentes comigo nosso CFO Tiago 
Borges, nosso gerente de relações com investidores Leonardo Pontes. O 
terceiro trimestre marca a transição entre as coleções de inverno e verão. No 
mês de julho as franquias e lojas próprias do grupo encerraram de forma 
saudável a liquidação dos produtos de inverno e começaram a oferecer um 
preview da coleção de verão. O mês de agosto marcou a virada das vitrines de 
todas as lojas que passaram a ser compostas apenas por produtos da nova 
coleção. A mesma foi bem aceita por nossas consumidoras apresentando um 
bom volume de vendas. 
 
Falando um pouco agora sobre as nossas marcas, conforme anunciamos 
durante o nosso Universal Day, neste trimestre iniciamos o roll-out da marca 
Anacapri no canal de franquias com a abertura já de duas lojas. O novo projeto 
arquitetônico valoriza a identidade e estilo da marca com ótimo aproveitamento 
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da área, altamente funcional e replicável. Os primeiros resultados dos 
franqueados foram animadores e planejamos terminar 2013 já com 10 
franquias abertas. Inauguramos também a primeira Flagship da marca nesse 
novo conceito localizada na Rua Oscar Freire.  
 
Dando prosseguimento ao projeto GTM da marca Arezzo, neste trimestre 
iniciamos em caráter de teste o novo modelo de suprimento. Chegaram às lojas 
os produtos que foram desenvolvidos na nova dinâmica com readequação na 
distribuição das coleções ao longo da estação e da frequência de entregas dos 
produtos de acordo com seus ciclos de vida. Ressaltamos também o início de 
novos modelos de suprimentos de reposição automática no sell-out. Os bens 
que são de alto giro nas cores da estação e o head fashion de reposições que 
fazemos com base na releitura do sell-out e do mercado. Ambas as iniciativas 
ainda se encontram na fase piloto. Além disso, iniciamos um novo modelo de 
atendimento aos franqueados que permite acessar um maior número de 
produtos em menor tempo, reduzindo o lead time do processo de compra e 
aumentando a velocidade do sell-in tendo consequentemente mais foco no sell-
out. Na nova dinâmica, os franqueados podem acompanhar o mix de produto 
sugerido de acordo com o perfil de cada loja em uma ferramenta online, 
efetuando suas compras sem ter que se deslocar até o nosso showroom. É o 
que chamamos internamente de e-showroom. Esse processo oferece melhor 
feedback do sell-out maior frequência dos Best Sellers nas lojas e maior 
afetividade do mix de compra quando o franqueado consegue interagir 
consegue interagir com sua equipe de loja, gerentes e vendedores. Neste 
trimestre, a marca Schutz continua a colher bons resultados na estratégia de se 
tornar referência também em bolsas de alta qualidade no país, apresentando o 
forte crescimento de 99,5 % nesta categoria no trimestre. Outro 
desenvolvimento importante da marca Schutz é o canal web commerce que 
nos primeiros nove meses do ano apresentou um crescimento de 174,4% 
sobre o mesmo Período anterior, atingindo uma receita de 16,5 milhões de 
reais já representando mais de 5% das vendas da marca.  
 
Bom, iniciando agora nossa apresentação gostaria de convidá-los para irem 
para a página 3. Conforme demonstrados em nossos resultados, nosso 
crescimento de receita no trimestre foi desafiador, contudo no acumulado do 
ano apresentamos um saudável crescimento de 16,1 % de nossa receita 
líquida. Vale também frisar que dentro deste cenário conseguimos expandir a 
nossa margem EBITDA em 20 vezes points atingindo 17,5%. Finalizando o 
status do período, este foi o trimestre que abrimos 12 lojas sendo 3 franquias 
da marca Arezzo, 6 franquias da marca Schutz e 2 franquias da marca 
Anacapri, além de uma loja própria também da marca Anacapri expandindo 
nossa área de vendas em 18,2% nos últimos 12 meses. Conforme falado em 
nosso Arezzo&Co Investor Day reinteramos o nosso guideline revisado em 59 
aberturas para o ano de 2013. Gostaria agora de passar a palavra para o Tiago 
que dará sequência em nossa apresentação. 
 
Thiago: Obrigado Alexandre, bom dia a todos. Passando agora para a página 
4 e aprofundando a análise dos resultados, vemos na esquerda da página que 
a receita bruta da companhia no semestre alcançou R$ 337,8 milhões, um 



crescimento de 7,5% sobre o terceiro trimestre do ano anterior. No acumulado 
do ano a receita bruta atingiu R$ 900,7 milhões, uma alta de 15,2% sobre os 
primeiros nove meses de 2012. Passando agora para a página 5, analisando a 
receita do mercado interno, a Arezzo, nossa principal marca apresentou no 
trimestre um crescimento de 7,2% em relação ao mesmo período do ano 
anterior. Os principais canais que contribuíram para o crescimento da marca 
foram franquias e multimarcas. A marca Schutz apresentou um crescimento de 
7,2% no trimestre essencialmente ancorado pelo crescimento do canal 
monomarcas com destaque para as franquias. Desde a inauguração do novo 
projeto de lojas no terceiro trimestre de 2011, a marca Schutz passou por um 
intenso processo de expansão, alcançando 35 franquias e 27 lojas próprias no 
Brasil além de 8 ampliações e reformas em seus principais pontos de vendas. 
A estratégia da marca em se tornar referência também em bolsas de alta 
qualidade no país continua trazendo bons resultados e também vale enfatizar 
que o canal web commerce continua apresentando forte crescimento. Dentro 
da marca Anacapri, conforme o Alexandre explicou, inauguramos duas 
franquias em São Paulo já com as funcionalidades e conceitos de comunicação 
do novo projeto arquitetônico e dados os resultados positivos iniciamos o roll-
out da marca no canal de franquias neste trimestre. E a marca Alexandre 
Birman continua fortalecendo seu posicionamento internacional através de 
eventos com as principais formadoras de opinião. Neste trimestre tivemos um 
evento em Paris com o lançamento de sua coleção de primavera-verão.  
 
Passando agora para o slide 6, temos a receita bruta por canal de distribuição. 
Quando analisamos o canal franquias, nosso principal canal, temos um 
crescimento na receita bruta de 10,9% no trimestre, principalmente devido a 
abertura de 49 franquias e ampliação da área de outras dez lojas da marca 
Arezzo nos últimos 12 meses. A ampliação de área e reforma para o novo 
projeto arquitetônico são importantes iniciativas da marca Arezzo tanto para o 
canal de franquias quanto para lojas próprias. Devido ao constante foco no sell-
out as vendas aos franqueados estão equilibradas ao potencial de vendas com 
níveis saudáveis de estoque na rede. Com isso, as vendas de sell-in, ou seja, 
aquelas feitas pela Arezzo&Co aos seus franqueados tiveram expansão nas 
mesmas franquias de pontos 0,6% no terceiro trimestre quando comparadas ao 
ano anterior, devido principalmente ao aumento de volume de sapatos e 
bolsas.  
 
Adicionalmente, o indicador de vendas nas mesmas lojas de sell-in foi 
impactado pela abertura de franquias da marca Schutz nos últimos doze meses 
visto que o franqueado adquire um estoque maior na sua primeira compra e 
também foi impactado pela elevada base de comparação de 14,2% no terceiro 
trimestre de 2012 influenciado pelos sneakers. 
Nos primeiros nove meses do ano os indicadores same store sales do sell-in 
fecharam em 4,3%. O canal de lojas próprias apresentou um crescimento de 
8,6% no trimestre com a receita bruta de 68,4 milhões no período. As vendas 
desse canal foram impulsionadas pela ampliação da área de vendas em 7, 7% 
nos últimos 12 meses com a abertura de 3 lojas e expansão de área de outras 
2 lojas. No acumulado do ano a receita do canal apresentou um crescimento de 
19,1%. A venda da rede total de lojas próprias e franquias apresentou o 



crescimento de 8,3% no trimestre enquanto as vendas das mesmas lojas no 
sell-out apresentaram redução de 5,1% no período. Em relação ao terceiro 
trimestre é válido destacar que houve melhora no mix de vendas entre as 
coleções com menor same store sales nos meses de liquidação nos meses de 
inverno comparados a um same store sales positivo na coleção de verão. O 
mês de setembro, por exemplo, apresentou o same store sales positivo. Além 
disso, no terceiro trimestre de 2012, a linha de sapatos sneakers representou 
12,7% da venda de calçados para a rede, 510 vezes points acima do segundo 
trimestre de 2012, o que aumento a relevância do impacto na base de 
comparação com o trimestre atual. As vendas para lojas multimarcas ficaram 
praticamente estáveis no terceiro trimestre devido ao impacto causado pelo 
crescimento das lojas monomarcas Schutz que permitem a maior exposição de 
produtos e experiência de compra superior para a consumidora final. 
Aumentando assim a percepção da marca e o valor da companhia. A marca 
Schutz representou 61,7% da receita bruta no canal multimarca no trimestre. E 
com o roll-out de franquias e lojas próprias, algumas lojas multimarcas foram 
descredenciadas para preservarmos o Brand o que impactou no crescimento 
do canal neste trimestre. A marca Arezzo continua apresentando bom 
crescimento no canal multimarca. 
 
Na página 7 apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal assim 
como a metragem total da área de vendas. Foram abertas 52 lojas nos últimos 
12 meses encerrando o trimestre com 429 lojas no total, sendo 420 no Brasil e 
9 no exterior. A área de vendas alcançou 29 mil metros quadrados, aumento de 
18,2% quando comparado com o mesmo período de 2012. 
 
Passando para a página 8, apresentamos o lucro bruto do trimestre que 
alcançou R$116,1 milhões com a margem de 43,5% e crescimento de 8,4% em 
comparação com o mesmo período de 2012. No acumulado do ano o lucro 
bruto alcançou R$311,6 milhões, crescimento de 17,9% em relação aos nove 
meses do ano anterior. Vale lembrar a que a companhia segue uma estratégia 
de manter as margens estáveis por canal, sendo que o canal de lojas próprias 
é o que está sujeito a maior variação. Ainda neste slide temos o desempenho 
do EBITDA e como podemos observar no lado direito da página, no trimestre o 
EBITDA alcançou R$46,8 milhões, apresentando um crescimento de 9,6% e 
uma margem de 17,5%, expansão de 20 vezes points em relação ao mesmo 
trimestre do ano passado. A margem EBITDA no trimestre apresentou 
expansão devido a maior margem bruta do Período enquanto as despesas 
também se reduziram em relação à receita. O EBITDA acumulado do ano 
alcançou R$115,9 milhões com margem de 16,4%. O não decorrente do 
primeiro semestre de 2012, o EBITDA acumulado teve um crescimento de 
15,9% e uma margem praticamente em linha com a anterior.  
 
Passando agora para a página 9, temos o desempenho do lucro líquido no 
trimestre que atingiu R$29,4 milhões com margem de 11%. Devido ao maior 
ativo permanente e em função do aumento do numero de lojas próprias, a 
depreciação ficou 37,4% maior em relação ao mesmo trimestre anterior. 
Também tivemos uma maior taxa efetiva de imposto de renda e contribuição 
social no Período. O lucro líquido subiu 19,3% em relação aos primeiros nove 



meses de 2012. E excluindo o efeito da despesa não recorrente do ano anterior 
o lucro líquido dos nove primeiros meses teria um crescimento de 10,4% em 
relação ao mesmo Período do ano passado.  
 
Passando para a página 10, gostaria de comentar a geração de caixa 
operacional da companhia no trimestre que como pudemos observar foi de 
R$10,8 milhões, refletindo o maior lucro operacional do Período e uma maior 
necessidade de capital de giro relacionado principalmente a diferenças 
temporárias no pagamento de tributos. Vale destacar que não houve nenhuma 
alteração relevante na política de seguro e caixa da companhia no trimestre.  
 
Passando para a página 11, no lado esquerdo do slide, vemos que o CAPEX 
do trimestre reduziu em 6 milhões quando comparado ao mesmo Período do 
ano anterior, principalmente devido ao menor investimento em lojas próprias. 
No trimestre a companhia inaugurou duas novas lojas Ana Capri e realizou 
reformas em outras lojas. Também neste trimestre a companhia iniciou o 
processo de implantação de seu novo sistema transacional visando 
sustentabilidade do seu crescimento e ganho de eficiência. No lado direito da 
página, a companhia continua apresentando a taxa líquida no montante de R$ 
91 milhões em linha com nossa política financeira que permanece 
conservadora com custo de dívida bastante reduzido.  
 
Estarei agora passando a palavra novamente ao Alexandre para as 
considerações finais da apresentação antes de abrirmos para o Q&A. Muito 
obrigado a todos.  
 
Alexandre: Obrigado Tiago. Como apresentado o resultado deste trimestre 
mostra que temos um modelo de negócio flexível, mesmo com ambiente de 
vendas mais desafiador, temos agilidade e o mais importante, um time 
dedicado a trabalhar forte para otimizar os níveis de despesas e entregar 
resultados sustentáveis comprovando que a companhia mantém-se focada em 
consolidar sua liderança no mercado de calçados, bolsas e acessórios 
femininos em todo o Brasil. Como vocês sabem, os últimos meses do ano são 
os principais para o varejo. Vale ressaltar que a mudança no suprimento que 
tivemos, com entregas mais frequentes e menor antecipação, a nossa leitura 
de vendas no sell-in ficou ainda mais alinhada com o momento do sell-out. 
Gostaria de falar um pouco do desempenho do canal multimarcas. O mesmo é 
composto por pequenas redes de lojas regionais, o que nos dá uma boa 
capilaridade de distribuição. Entretanto, quando pensamos no longo prazo na 
companhia, na construção de marcas atrativas, a experiência de compras da 
consumidora é muito superior nas nossas lojas monomarcas, onde podemos 
ter mais controle do processo de vendas e aumentamos a chance de fidelizar 
esta cliente. Desta forma, expandindo a marca Schutz no canal monomarcas e 
a fim de preservar o branding, por estratégia decidimos substituir algumas das 
lojas multimarcas. Tendência esta que deve continuar no próximo trimestre. 
Vale lembrar que o canal multimarca continua sendo um canal relevante na 
nossa estratégia, pois é complementar aos demais canais.  
 



Inauguraremos em dezembro uma nova loja da marca Arezzo em outro formato 
piloto, com maior metragem quadrada, aproximadamente de 170 metros 
quadrados. Esta loja, devido a sua maior área de vendas terá uma melhor 
segmentação dos produtos. Por exemplo, terá uma área específica para o 
segmento de bolsas e acessórios, uma maior acessibilidade aos produtos 
continuados, o "basic" e o "classic", sendo expostos por numeração em uma 
pequena área para produto de festa inclusive com provador para que a 
consumidora tenha a oportunidade de visualizar o sapato que ela está 
comprando com o seu novo vestido. Aproveito a oportunidade para convidar a 
todos para conhecer a nossa nova loja da Arezzo no Shopping Morumbi que 
acontecerá em dezembro, e também para acompanhar o lançamento da 
coleção de alto verão de todas as marcas que acontecerá já nas próximas 
semanas. Este momento é no qual nós dedicamos bastante nossos esforços 
no treinamento e motivação de nossas vendedoras, na ambientação de nossas 
lojas, na divulgação da nova coleção para que possamos manter sempre o 
desejo de compras das nossas consumidoras. Reforçamos que estamos 
sempre à disposição para maiores considerações eu gostaria de aproveitar a 
oportunidade para agradecer a todos que puderam participar presencialmente 
ou através do webcast da nossa Arezzo&Co Day que aconteceu no dia 3 de 
outubro em nossa sede no Campo Bom. Foi um grande prazer poder recebê-
los em nossa casa tendo a oportunidade de interação muito mais próxima. 
Muito obrigado a todos pela atenção. Gostaria de abrir agora para a sessão de 
perguntas e respostas.  
 
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. 
Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta 
da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Marcel 
Moraes do Deutsche Bank. Por favor, senhor Marcel, pode prosseguir. 
 
Marcel: Bom dia a todos. A minha primeira pergunta diz respeito a capital de 
giro. O Tiago comentou que não houve nenhuma alteração na política 
comercial da empresa, mas quando olhamos para o prazo médio de 
recebimento, houve uma pequena elevação ano contra ano. Isso já tinha 
acontecido no trimestre anterior? Se você puder comentar para que eu possa 
me recordar o porquê deste aumento, eu agradeço. Outra coisa, isso tem 
alguma coisa a ver com sazonalidade, vendas de natal, e é um nível 
sustentável daqui pra frente ou não? Ou é algo que pode recuar mais pra 
frente?  
 
A segunda pergunta referente ao same store sales, até que ponto ele foi aceito 
pelo novo modelo de suprimentos? Essas são as duas perguntas.  
 
Tiago: Marcel, Tiago, muito obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a 
primeira parte da pergunta e para a segunda eu vou passar a palavra ao 
Alexandre pra poder dar também uma resposta a sua segunda pergunta.  
 
Como comentamos no call, aqui agora, não teve nenhuma mudança na política 
de capital de giro da companhia. No trimestre o capital de giro apresentou um 
aumento em relação ao mesmo Período do ano anterior. No prazo de 



recebimento que você perguntou especificamente, é uma variação muito 
pequena, de um a dois dias, isso não é consequência de nenhuma mudança 
estrutural do negócio nem mudança na maneira de receber. Isso é devido, 
primeiro, a maior participação no canal de lojas próprias que têm um prazo um 
pouco mais alongado e, segundo, a uma sazonalidade do faturamento do 
terceiro trimestre bastante concentrado no final de trimestre, então tem um 
efeito sazonal. Falando ainda do capital de giro como se pode ver o aumento 
não é só explicado pelo prazo de recebimento, você teve também um aumento 
explicado pelas contas a pagar, os fornecedores, que o prazo teve uma ligeira 
queda. Esta ligeira queda também é dada à antecipação do recebimento de 
alguns produtos para construir estoque para o quarto trimestre. Então acho que 
de uma forma geral estas são as cores que nós vemos em relação ao capital 
de giro. E tem um último também que comentamos e está escrito no Earnings 
novamente, é o pagamento de tributos que neste período tivemos alguma 
postergação em geração de crédito que vai ser compensado nos próximos 
trimestres, então é algo pontual que deve voltar ao valor histórico normal.  
 
Alexandre: Marcel tudo bem? Sou eu o Alexandre, vou falar um pouco agora 
sobre sua pergunta sobre o impacto novo do suprimento no same store sales 
do trimestre.  
Bom, falando mais especificamente da marca Arezzo, posso dizer que sim tem 
um impacto e apesar de por incrível que pareça apesar do numero financeiro 
não refletir isso, ele é um impacto positivo. Eu vou explicar porque: nós tivemos 
uma saída da coleção de inverno muito saudável, com isso nós antecipamos 
em 10 dias o lançamento da coleção de verão. Já nos primeiros dias de agosto 
todas as lojas do Brasil estavam com a coleção de verão. Então o que 
aconteceu durante o mês de agosto? O final de setembro uma venda a baixa 
receita, certo?  No ano de 2012, esta venda foi composta por 72% da venda da 
coleção de verão e 28% da venda ainda da coleção de inverno em liquidação. 
Este ano de 2013, essa mesma venda de base 100 ela teria no mês de agosto 
uma venda base 93, ou seja, uma redução de 7%. Entretanto, a venda da 
coleção de verão correspondeu a 78% da venda e a coleção de inverno em 
liquidação a apenas 15%. Nós apuramos um indicador que não é muito 
comum, mas internamente nós gostamos de analisar é o same store sales 
margem bruta, ou seja, quanto que o franqueado efetivamente faturou a mais 
de receita bruta após pagar o custo das mercadorias vendidas. Então este foi o 
impacto que nós atribuímos no topline de same store sales ao terceiro 
trimestre. Espero ter sido claro na minha resposta e estamos aqui para 
continuar.  
 
Marcel: Obrigado Alexandre, foi claro sim. O que eu me recordo do modelo de 
suprimentos em relação ao novo modelo é que é que ele distribui as vendas de 
uma forma mais suave ao longo do ciclo de vida do produto, do ciclo de venda 
desse produto. Então se ele impactou positivamente esse terceiro trimestre, ele 
pode ter um impacto negativo no quarto trimestre? Como deveríamos olhar 
isso? 
 
Alexandre: Temos que lembrar o same store sales entre o sell-in e o sell-out. 
Se formos falar do sell-in estamos cada vez mais próximo do sell-out mantendo 



um nível de estoques ainda mais sadio para os nossos franqueados é 
realmente um canal muito importante para nosso negócio que é o canal de 
franquias. Same store sales do sell-out este impacto não deve acontecer no 
quarto trimestre porque efetivamente nós já estamos trabalhando no calendário 
da coleção de alto verão que se mantém em linha com o que foi realizado no 
quarto trimestre de 2012 e temos ainda o reassortimento automático ao longo 
dos meses de novembro e dezembro de produtos continuáveis. Então nós 
deixamos sim uma abertura de compras do franqueado que não existia 
anteriormente. No passado no mês de setembro já tínhamos encerrado toda 
possibilidade de compra do franqueado e com o novo modelo de suprimento 
não. Os franqueados ainda tem o open to buy ainda vai acontecer até a 
primeira semana de dezembro para que tenhamos um assortimento mais 
frequente na loja.  
 
Marcel: Está ótimo, obrigado.  
 
Alexandre: Obrigado você.  
 
Apresentador: Próxima pergunta, senhor Tobias Stingelin da Credit Suisse. 
Por favor, pode prosseguir. 
 
Tobias: Bom dia Tiago, bom dia Alexandre. Eu queria entender um pouco a 
questão da desaceleração do topline como um todo. Acho que do nível de 
canal está claro e vocês deram a entender que este movimento deve continuar 
ainda, não sei se por um trimestre, dois trimestres, talvez até três até que a 
base seja normalizada. Talvez você pudesse falar um pouco a respeito disso. 
Mas em função da desaceleração do topline como um todo, isso só em nível de 
curiosidade hoje em dia vemos, por exemplo, a AmBev reportando volumes 
dizendo que o mercado caiu 5% ou 4% no terceiro trimestre e falando da 
inflação, falando da desaceleração e do pouco crescimento econômico, e então 
você vê outra empresa como a Luiza reportando 14% de same store sales com 
um produto com ticket muito mais alto. Então está difícil um pouco ler o que 
esta acontecendo no mercado, mas claramente performances estão divergindo. 
Parece que o consumidor está reagindo diferente a diferentes tipos de 
produtos. Não sei se tem algum tipo de leitura que vocês possam dar para 
dividir conosco para ajudar a compor melhor o cenário. Obrigado de novo.  
 
Alexandre: Obrigado Tobias. Com certeza a economia é cada vez mais 
influenciada pelo nosso governo e tem setores que podem num momento estar 
mais favorecidos para qualquer tipo de política de incentivo e em outro 
momento menos favorecido. Nosso setor, como ele não tem historicamente 
nenhum tipo de influencia do governo, é difícil ter esse tipo de oscilação como 
você mencionou da rede de varejo. Falando só do nosso topline neste terceiro 
trimestre, é muito importante você entender o peso do canal multimarca no 
nosso crescimento histórico e efetivamente neste trimestre que nós já 
vínhamos, inclusive não sei se você se recorda no final do ano passado 
quando nós iniciamos de uma forma mais ostensiva a expansão da marca 
Schutz, nós havíamos já anunciado que o canal multimarca ia sofrer em certo 
momento uma redução, pois nós iríamos descredenciar alguns destes lojistas 



devido a abertura de lojas monomarcas da marca Schutz. Então posso dizer 
que no topline o multimarca tem um impacto grande em relação ao nosso 
crescimento ter sido em taxas menores que as apresentadas historicamente. 
Outro impacto também, conforme falado, foi a venda das mesmas lojas de 
base comparável principalmente devido a menor venda durante os períodos de 
liquidação que ocorrem nos meses de julho e agosto. No mês de setembro nos 
apuramos já um bom crescimento de vendas das mesmas lojas e isso mostra 
que a coleção de verão ela tem um mix de produtos que está agradando 
bastante o consumidor.  Então realmente foi a composição destes dois fatores. 
O multimarca continua para o próximo trimestre com certeza, é algo de uma 
estratégia da empresa no longo prazo e o same store sales estamos com 
várias iniciativas para que neste trimestre possamos ter resultados mais em 
linha com o que foi acontecido no mês de setembro. 
 
Tobias: Agora Alexandre obrigado, em relação os consumidor especificamente 
vocês sentem alguma mudança na postura da consumidora ou é difícil, o same 
store sales é indicador que a venda não foi bem na ponta. Talvez algo um 
pouco mais qualitativo. 
 
Alexandre: Tobias, desde o dia das mães, estou falando da metade do mês de 
maio, sentimos já sentiu uma diminuição no tráfego e obviamente que não 
podem contar apenas com o tráfego para as vendas das nossas lojas, temos 
que ter estratégias primeiro para aumentar a conversão. Obviamente isso se dá 
por um processo forte e cada vez mais intenso de treinamento das nossas 
vendedoras, mas também pela assertividade do mix de produtos. Quando você 
trabalha com sapatos você tem uma variável que é realmente bastante difícil de 
ser gerenciada que é a grade de produtos, ou seja, as numerações. Você tem 
do 33 ao 39, então para aumentar a conversão é no máximo você ter uma 
equipe de vendedoras bastante envolvida. Você tem que ter a oferta daquele 
produto no tamanho da consumidora. Mas no sapato, a cliente calça 36 ela não 
compra o 35 nem o 37. Então temos uma série de iniciativas para aumentar a 
assertividade da nossa grade e com isso os "basics" começam a ter um papel 
importante dentro deste nosso negócio. Eles já foram entregues nas lojas a 
partir do mês de agosto e temos também movimentos mais estratégicos no 
longo prazo. Ano que vem nós vamos ter em caráter de teste um centro de 
distribuição na cidade de São Paulo em que vamos abastecer as lojas próprias 
em primeira instancia com as grades abertas com o objetivo de ter realmente 
maior foco da grade. Falando um pouco então sobre o numero de peças por 
atendimento, ele se manteve estável, o que mostra que a intenção de compra 
da consumidora que entra na loja e decide por uma compra, ele se manteve 
igual. Nós não sentimos nenhuma pressão de preço, pelo contrário, 
conseguimos ter uma boa equação de custo x benefício em todas as nossas 
marcas, então realmente a questão do consumidor se dá no nosso caso em 
uma virtude do tráfego.   
 
Tobias: Maravilha. Obrigado de novo Alexandre.  
 
Alexandre: Obrigado você Tobias. 
 



Apresentador: Próxima pergunta, senhora Irma Sgarz do Goldman Sachs. Por 
favor, pode prosseguir.  
 
Irma: Bom dia. Por favor, eu queria tocar em dois pontos em relação as lojas 
multimarcas. Vimos que vocês aumentaram o numero de lojas multimarcas que 
nos estão atendendo, mas no canal Schutz teve um descredenciamento de 
algumas lojas. Se puder também falar um pouco mais em detalhes sobre o que 
vocês têm visto em cada uma destas marcas, se o aumento em si vem 
especificamente da marca Arezzo, ou o go-to-market-products, saber até ainda 
da Anacapri. E a segunda pergunta é em relação com uma redução dos 
funcionários em quase 5% neste trimestre. Isso é uma tendência que 
deveríamos continuar a ver como se fosse uma preparação, ou uma reação ao 
cenário macro econômico que vocês tem visto agora nos últimos meses, ou é 
mais uma preparação para justamente se ajustar ao cenário macro econômico 
que ainda continua com bastante incertezas. Obrigada. 
 
Alexandre: Oi Irma, bom dia, tudo bem? Aqui é o Alexandre, eu vou te 
responder a primeira pergunta em relação ao canal multimarca e em relação ao 
nosso plano de melhor eficiência operacional eu vou deixar a resposta para o 
Tiago. Falando do canal multimarca é importante dizer, como sempre foi 
informado, ele é um canal complementar à nossa estratégia de distribuição. 
Nosso canal core corresponde aproximadamente quarenta e poucos por cento 
da nossa receita é o canal de franquias. Então dentro desta estratégia o canal 
multimarca tem diferentes comportamentos entre as marcas. Quando você vê 
uma redução da marca Schutz, se dá porque as lojas foram abertas em 
cidades de grande e médio porte. Com isso onde que tínhamos números de 
clientes menores, mas clientes com maior ticket médio de compra. Quando 
vocês vêem o aumento do número de clientes da nossa base se dá assim 
como você mesma mencionou principalmente pela abertura de lojas, com mais 
clientes para a marca Arezzo e com o objetivo então de hospedar um pouco a 
redução destas cidades que estão abrindo as lojas monomarcas, nós iniciamos 
um processo e isso ainda é um processo que está apenas no início de fazer um 
fazer um cross-selling entre as marcas e ter maior penetração em um maior 
número de cidades. Esse é um resultado que nós imaginamos nos próximos 
dois anos, nós seremos capazes de fazer esta mudança e realmente ter uma 
equipe de vendas que consiga levar os nossos produtos para o maior número 
de cidades ainda, mas são clientes de pequeno porte. Então para consolidado 
da receita o que você está analisando em ao respeito do canal ele deve 
continuar mais perto da tendência que foi no terceiro trimestre e quarto 
trimestre, até um pouco maior a redução em função da Schutz continuar 
abrindo lojas monomarcas. Como você viu só nesse trimestre foram seis 
franquias da loja Schutz que foram inauguradas em cidades bastante 
importantes, principalmente na região norte. Eu vou passar agora para o Tiago 
e se a minha resposta em relação ao multimarca não tiver sido clara, eu 
continuo à sua disposição. 
 
Tiago: Irma, é o Tiago, obrigado pela pergunta. Em relação a este ponto do 
número de funcionários, é uma das iniciativas que temos dentro da companhia 
de constante controle das despesas e de busca de eficiência operacional. E 



falando desta iniciativa de maneira mais específica, basicamente no final do 
segundo trimestre fizemos uma análise interna de benchmark entre as lojas 
próprias e identificou que algumas lojas estavam operando com um quadro 
muito mais otimizado que a outra, e dado a receita esperada para o ano 
percebemos que poderia usar o turnover natural do varejo não repondo as 
pessoas que normalmente tem um turnover natural e ajustando esse quadro 
das lojas. Então esse número que você vê reduzido de aproximadamente 100 
pessoas é concentrado no negócio de lojas próprias. Então acho que, 
respondendo a sua pergunta e forma mais direta é um misto de iniciativas 
internas que sempre olhamos maneiras de melhorar o nosso negócio 
combinado com um cenário externo que a gente percebeu um nível de receita 
no segundo trimestre que tínhamos que se adequar.  
 
Irma: Foi bastante claro. Obrigada.  
 
Alexandre: Obrigado Irma, estamos à sua disposição sempre.  
 
Apresentador: Próxima pergunta senhor Hugo Queiroz da Caixa Econômica. 
Por favor, pode prosseguir.  
 
Hugo: Bom dia Alexandre, Tiago e Leonardo. Eu queria entender um pouco 
mais, vocês divulgaram um numero satisfatório no numero de franquias 
Anacapri nos resultados, em patamares da Arezzo antiga antes desse 
resultado e também um pouco mais na parte de mix, se vocês tem um trabalho 
para melhorar ainda mais esse mix. Eu vi que cresceu bastante no trimestre.  
 
Alexandre: Oi, é o Alexandre que fala. Você me desculpa, mas eu não 
consegui entender muito bem essa pergunta. Tivemos uma falha aqui na rede. 
Poderia por gentileza repetir essa pergunta para nós? 
 
Hugo: Claro. Com questão da Anacapri, nos testes que vocês tiveram o same 
store foi bem parecido com o que a Arezzo vinha apresentando anteriormente. 
E na parte do mix, cresceu bastante a venda de bolsas, vocês tem um projeto 
para continuar melhorando esse mix e consequentemente a rentabilidade das 
lojas? 
 
Alexandre: Perfeito. Então primeiro eu vou falar sobre a Anacapri. Os 
resultados das primeiras franquias foram bastante satisfatórios. Nós 
aceleramos o nosso plano, importante frisar que são lojas de pequeno porte. 
Para se ter uma idéia nós temos lojas aí menores de trinta metros quadrados 
que funcionam muito bem para o modelo de negócios da marca Anacapri.  
Então, vai ser uma marca que vai ter com certeza uma expansão em termos de 
número de lojas importante, mas com receitas reduzidas. Todas as lojas têm 
como premissas serem tributadas no modelo tributário do simples. Falando um 
pouco então sobre o nosso mix de produtos, eu não posso me ater apenas à 
marca Anacapri, aliás, a marca Anacapri ainda não iniciou um processo mais 
estruturado de identificação do seu mix, é uma marca que ainda tem 97,5% das 
vendas em calçados. Temos uma possibilidade no futuro, mas realmente é um 
processo de maturação porque eu sei que o segmento de bolsas ele tem um 



processo de sourcing diferente do segmento de calçado. Então nós estamos 
em um continuo aprendizado de como realmente ter a cadeia de criação de 
produtos, de desenvolvimento de produtos, e cadeia de suprimentos mais 
estruturada para o negócio de bolsas. Então, a marca que nós decidimos 
investir e trazer recursos realmente para que este ramo pudesse crescer em 
receita foi a marca Schutz. Estamos muito confiantes. Neste mês de outubro 
lançamos uma nova linha internamente. Ela chama para a consumidora triangle 
line e ela tem uma logomania com um triangulo bem bacana que foi um grande 
hit de vendas e para 2014 nós temos certeza que a continuidade do volume de 
bolsas da marca Schutz será crescente e temos também a oportunidade de 
pensar em novas categorias que cabem dentro das nossas lojas.  Seriam 
categorias de estantes de bolsas e calçados estão falando de uma maior 
atenção ao segmento em torno de óculos, relógios, bijuterias, e o projeto 
arquitetônico da marca Arezzo ele já tem uma área de exposição que prevê 
realmente esses produtos. Esse é um processo e você tem que realmente 
estruturar toda uma cadeia, desde o design até o suprimento e realmente a 
exposição dos produtos na loja e o treinamento da equipe de vendas, mas no 
médio e longo prazo nós acreditamos como um bom viés de crescimento a 
maior oferta de produtos das nossas marcas.  
 
Hugo: Ok. Obrigado Alexandre.  
 
Alexandre: Obrigado você. 
 
Apresentador: Próxima pergunta, senhor Marcel Moraes, do Deutsche Bank. 
Por favor, pode prosseguir.  
 
Marcel: Bom, uma última pergunta sobre custos logísticos. Essa mudança, no 
modelo de suprimentos eu entendo que ela vai criar uma maior frequência na 
distribuição dos produtos. Isso de alguma forma afeta custo logístico. De que 
forma afeta e como isso evolui nos próximos trimestres? Obrigado.  
 
Tiago: Marcel, é o Tiago falando. Obrigado pela pergunta. Basicamente o 
primeiro movimento é o movimento de CAPEX, tivemos que investir em alguns 
equipamentos para poder distribuir a grade aberta. Então, o primeiro 
investimento foi realmente equipar nossa CD pra poder distribuir grade aberta. 
Logicamente você vai ter uma questão de leadtime de entrega com o picking 
que vai ser necessário que pode aumentar em um dia o picking do produto. Em 
termos de custos logísticos do CD para o franqueado ou para a loja própria, 
nesse primeiro momento não teve nenhum impacto. Impacto, se tiver, deve 
acontecer mais para 2014, nesse CD piloto que vemos em São Paulo que vai 
ser um pulmão entre o nosso CD no sul e as lojas próprias. Porque de um lado 
você pode identificar como custo logístico o custo do frete do CD, mas o 
espaço, o metro quadrado da loja própria que é o custo de ocupação que você 
pode entender como um mini CD que a loja própria está armazenando ali. 
Então estamos tentando olhar este custo logístico do custo de ocupação da loja 
como um custo muito mais caro, transferindo parte deste custo para a parte 
logística, otimizando o custo de ocupação das lojas. Então é esse movimento 
que a gente vai tentar fazer ao longo do ano que vem.  



 
Alexandre: Inclusive, complementando só para você ter uma idéia Marcel, em 
vários shoppings, alem da área de lojas, nós temos estoques extras que tem 
um custo de metro quadrado altíssimo, mas extremamente necessários. O 
manuseio das grades requer área, então nosso objetivo com o CD de São 
Paulo é encerrar estes estoques extras que nós temos nos shopping centers 
aqui em São Paulo.  
 
Marcel: Com relação a esta questão Alexandre, dos estoques nos shoppings, 
você sabe dizer quanto ele representa proporcionalmente em relação ao que 
você tem na loja de mercadoria? 
 
Alexandre: Olha, ele tem em torno da metade do nosso estoque. São áreas de 
entorno 25 a 30 metros quadrados e tem um custo médio de em torno de 6 a 8 
mil reais por mês de aluguel. É isso que tem na maioria dos shoppings aqui de 
São Paulo e nosso objetivo para 2014 é encerrar estes estoques e a 
comunicação seja apenas CD São Paulo – Lojas. Isso vai fazer com que 
tenhamos uma frequência diária de suprimentos, realmente melhorando a 
assertividade do mix que está lá na loja para converter em vendas o tráfego 
das nossas consumidoras.  
 
Marcel: Está ótimo, obrigado pela resposta.  
 
Alexandre: Obrigado.  
 
Apresentador: Próxima pergunta do senhor Guilherme Mazzini da Ashmore. 
Por gentileza, pode prosseguir.  
 
Guilherme: Bom dia. Eu tenho duas perguntas rápidas. Primeiro, vocês 
comentaram que nos canais de lojas próprias e franquias tiveram uma 
evolução de vendas no mês de setembro. Vocês podem passar o que vocês 
estão vendo nesse mês de outubro? Mantém-se essa tendência de setembro 
de melhoria. E a segunda pergunta, em relação ao canal de multimarcas, você 
comentou no release que a marca Arezzo cresceu no canal de multimarcas. 
Você pode dar uma idéia do que foi este crescimento do lojista se foi um 
crescimento mais em linha com a inflação. Você pode passar isso? Obrigado. 
 
Alexandre: Obrigado Guilherme, é o Alexandre que está falando. Sobre a 
questão da nossa visão do mês de outubro, ele tem sido um mês mais em linha 
com o mês de setembro, isso variou um pouco ao longo do mês, mas foi um 
mês que a gente já teve um resultado mais satisfatório em relação às vendas 
nas mesmas lojas. Falando um pouco então sobre o crescimento no 
multimarca, a marca Arezzo teve sim um crescimento bem satisfatório. Esse 
crescimento foi em torno de 12% e isso mostra que realmente a marca tem 
espaço para aumentar sua capilaridade de distribuição no Brasil. 
 
Guilherme: Está joia, ótimo, obrigado. 
 
Alexandre: Muito obrigado. 



 
Apresentador: Nós temos uma pergunta agora vinda da internet.  
 
Alexandre: Eu vou ler a pergunta e o Tiago vai dar a resposta. A pergunta é da 
Luiza Helena Cantalios, desculpe se eu li errado. Então vamos lá. Bom dia, 
obrigada pelo call poderia fornecer o guidence investimentos para 2014. 
 
Tiago: Luiza, obrigado pela pergunta. O guidance de investimento para 2014 
deve permanecer em linha com os investimentos de 2013, em torno de 35 a 40 
milhões de reais.  
 
Apresentador: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. 
 
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. 
 
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor 
Alexandre para as considerações finais. Por favor, senhor Alexandre, pode 
prosseguir. 
 
Alexandre: Aproveito esta oportunidade para agradecer a todos que 
participaram deste call interagindo com a nossa equipe, e agradecer a todos os 
investidores que continuam confiantes no nosso modelo de negócios e 
principalmente ao nosso time que tem realmente se dedicado de uma forma 
bastante profunda para que consigamos de uma forma bastante sustentável 
atingir as nossas metas. Muito obrigado e um excelente final de ano a todos.  
 
Apresentador: A teleconferência da Arezzo&Co está encerrada. Agradecemos 
a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.    
     
 
 

 


