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Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por nos aguardarem e sejam bem 
vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2015 da Arezzo&Co. 
Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta 
a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes.  
Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês, e perguntas 
poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. 
Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar 
“asterisco zero”.  
Lembramos aos jornalistas e demais profissionais de imprensa que esta teleconferência é 
exclusiva aos profissionais do mercado financeiro e acionistas atuais e potenciais. 
Eventuais perguntas deverão ser encaminhadas à Approach, assessoria de imprensa, 
cujo contato está disponível no website da Companhia, no endereço 
www.arezzoco.com.br. 
Esta teleconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente 
pela internet, também com acesso pelo site da Companhia.  
Caso algum dos Srs. não tenha a cópia do release de resultados da Arezzo&Co, 
divulgado ontem, quarta-feira , 06 de maio, poderá obtê-lo no website da Companhia. 
Por fim, cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e que o áudio estará 
disponível no website após sua conclusão. 
Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser 
feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Companhia 
bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de 
crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da Administração 
em relação ao futuro da Arezzo&Co.  
Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do 
desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto, estão 
sujeitas a mudanças. 
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre Birman. Por favor pode prosseguir. 

 

Alexandre Birman: Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os acionistas e 

investidores e analistas que estão nos acompanhando nesta teleconferência de 

resultados do 1T15. Estão presentes comigo o nosso CFO Thiago Borges, o nosso 

gerente de relação com investidores Leonardo Pontes. 

 Seguindo o calendário de varejo da companhia o primeiro trimestre do ano é marcado 

pela transição da coleção de verão para a de inverno. De janeiro até o carnaval o período 

de promoção apresentou um bom desempenho reduzindo o nível de sobras da coleção de 

verão em relação aos anos anteriores resultando em um maior mark-up médio. Em 

fevereiro as lojas apresentaram Free Fall já trazendo alguns produtos da coleção seguinte 

de inverno o último lançamento ocorreu em março e que apresentou boa receptividade 

pelas consumidoras. A troca de coleção é um marco importante no modelo de negócios 

da Arezzo&Co. Inúmeras ações foram executadas para proporcionar novidades na 

experiência de compra e encantar as nossas clientes. Desde o uniforme das vendedoras 

até materiais de visual merchandising e principalmente a apresentação de um variado e 

atrativo mix de produtos. 

http://www.arezzoco.com.br/
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 Todas as lojas receberam nova ambientação e a equipe de vendas foi fortemente 

treinada sobre as tendências de moda com uma grande conversão de vendas no início da 

coleção.  Adicionalmente a companhia realizou um completo plano de comunicação e 

marketing incluindo novas campanhas com modelos internacionais e atrizes, posicionado 

cada marca dentro de seu público-alvo, que aliado a um estruturado de plano mídia social 

e assessoria de imprensa tem como a uma série de eventos em lojas resultou em um bom 

início da coleção na rede. Em linha com a sua estratégia de ter sempre o produto certo na 

hora certa e no preço certo a marca Arezzo aumentou a frequência de suprimento de 

novas coleções nas lojas passando de quatro para seis coleções de inverno, permitindo 

maior leitura do sell-out, aumentando a assertividade dos produtos com o objetivo de 

incrementar a margem bruta através de um maior mark-up médio e menos sobras ao final 

das coleções, visando a melhor rentabilidade de toda a rede. Gostaria de ressaltar 

também a continuidade do processo de expansão e reforma das lojas para o novo modelo 

arquitetônico com quatro lojas reformadas e ampliadas para o novo modelo nesse 

trimestre resultando em um aumento de produtividade nessas lojas. Vinte lojas devem ser 

reformadas em 2015 para o novo layout. O projeto de horizontalização do mix de produtos 

da marca Schutz iniciado pelo segmento de bolsas mantém resultados com ótima 

performance apresentando crescimento de 45,3% em volume no trimestre. Além disso a 

exemplar execução do canal web commerce trouxe novamente um forte resultado com 

74,9% de crescimento. Além disso a marca continua realizando ações inéditas que 

reformam seu branding de forma inovadora. No lançamento da coleção de inverno a 

marca realizou um evento que uniu moda, tecnologia e interatividade transformando sua 

flagship em São Paulo em um ambiente onde a consumidora é incentivada a 

experimentar o web commerce para reforçar a experiência online da marca. Destaque 

para a inusitada vitrine construída com 100 iPads permitindo navegar por redes sociais 

pelo site da marca apresentando todo o catálogo com o vídeo da nova coleção 

destacando a Schutz nas principais mídias sociais e veículos de comunicação. A marca 

Anacapri tendo como conceito o jeito descomplicado de ser realizou mais uma criativa 

parceria de co-branding impulsionando o lançamento de sua coleção de inverno. 

Adicionalmente a marca continua sua expansão no canal de franquias de acordo com o 

planejado com resultados positivos que proporcionam um saudável crescimento 

encerrando o trimestre com 53 lojas no canal. Vale ressaltar também que a marca iniciou 

nesse trimestre suas operações no canal web commerce permitindo que as consumidoras 

encontrem os produtos em uma plataforma ágil e descomplicada dando continuidade à 

estratégia omnichannel da companhia. A marca Alexandre Birman fortaleceu seu branding 

internacional com a realização de eventos em diferentes países. Dentro de um seleto 

grupo de marcas de luxo globais a marca foi uma das escolhidas para fazer uma releitura 

do sapato da Cinderela, celebrando seu lançamento mundial com um evento em sua loja 

no shopping Iguatemi em São Paulo com 800 importantes formadores de opinião e 

imprensa seguidos de uma premiere do novo filme da Disney. 
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 Além disso nesse trimestre a marca realizou um evento para apresentar sua nova 

coleção de primavera em Paris contando com a presença de importantes nomes da 

imprensa e celebridades internacionais. O nosso resultado foi marcado por um 

crescimento em todas as marcas e canais e veio em linha com a nossa expectativa, 

comprovando que a companhia mantém uma equipe focada em consolidar a sua 

liderança no mercado de calçados, bolsas e acessórios femininos em todo o Brasil. 

Iniciando a apresentação na página 3 eu gostaria de comentar os principais destaques do 

trimestre. A receita líquida atingiu R$ 236,2 milhões crescendo 10,7% quando comparada 

ao 1T14 alavancada pelo crescimento em todos os canais da companhia. O lucro bruto 

alcançou R$ 95,9 milhões com crescimento de 4,2% quando comparado ao mesmo 

período de 2014 e a margem bruta atingiu 40,6%. O Ebitda atingiu R$ 28,1 milhões no 

trimestre com margem de 11,9%. Já o lucro líquido do trimestre alcançou R$ 18,1 milhões 

com margem líquida de 7,7%. Nesse trimestre a Arezzo&Co apresentou crescimento de 

11,2% da área de vendas quando comparada ao 1T14. Gostaria agora de passar a 

palavra para o Thiago Borges para dar continuidade à apresentação. Ao final da 

teleconferência estaremos todos disponíveis para responder a suas perguntas sobre os 

resultados da companhia e também sobre nossas estratégias.  

Thiago Borges: Obrigado Alexandre, bom dia a todos. Passando agora para página 4 e 

aprofundando a análise dos resultados vemos do lado esquerdo da página que a receita 

bruta da companhia no período atingiu 300,4 milhões com crescimento de 6,5% do 

mercado interno e 75,7% no mercado externo. No lado direito da página apresentamos a 

receita bruta por marca no mercado interno onde apresentamos crescimento em todas as 

marcas do grupo no trimestre. Arezzo, a nossa principal marca, apresentou no trimestre 

um crescimento de 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior devido 

principalmente à estratégia no canal franquias de incrementar o lucro bruto dos 

franqueados através de menos sobras ao final das coleções e um maior mark-up médio. A 

Schutz apresentou saudável crescimento de 12,6% no trimestre alavancado 

especialmente por sua estratégia de fortalecimento das lojas mono marca composto por 

franquias e lojas próprias e pela boa recuperação do canal multi marca após o 

descredenciamento de algumas lojas no segundo semestre de 2013.  Além disso a marca 

continua a estratégia de aumentar a participação de bolsas no mix de produtos com 

crescimento da categoria de 45% em volume no trimestre e o canal de web commerce 

continua com forte crescimento representando mais de 11% das vendas da marca. No 

trimestre a marca Anacapri apresentou crescimento de 34,7% em comparação com o 

1T14 alavancado principalmente pelo crescimento nos canais de franquias e multimarca, 

encerrando o trimestre com 53 lojas franqueadas. A marca Alexandre Birman continua 

fortalecendo sua presença junto às lojas de departamento e multimarcas internacionais 

através de eventos com as principais formadoras de opinião. Passando para o slide 5 

observamos a receita bruta por canal de distribuição. O canal lojas próprias apresentou 

um bom crescimento de 10,3% no trimestre com a receita bruta de 66,1 milhões no 

período. As vendas desse canal foram impulsionadas pelo crescimento de 11,4% na área 
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de vendas e pelo crescimento do canal web commerce.  As vendas no sell-out da rede de 

lojas do grupo incluindo franquias, lojas próprias e web commerce cresceram 10,2% no 

trimestre enquanto as vendas nas mesmas lojas do sell-out apresentaram crescimento de 

2,2% no mesmo período.  Em relação ao same-store sales do sell-out vale destacar o 

saudável nível de estoques ao final da coleção de verão com menos sobras do que nos 

anos anteriores resultando em uma menor quantidade de produtos sendo vendidos com 

desconto nos dois primeiros meses do primeiro trimestre impactando negativamente o 

indicador na comparação com o ano anterior. Já em março com a apresentação da 

coleção de inverno o same-store sales foi positivo com gradativo aumento ao longo do 

mês; entretanto o início do novo ERP na companhia resultou temporariamente em maior 

prazo na reposição automática de produtos continuáveis nas lojas em razão da mudança 

de processos internos impactando negativamente o indicador em 150 bps nesse trimestre. 

Quando analisamos o canal franquias, nosso principal canal, temos a receita em linha 

com o apresentado no primeiro trimestre do ano anterior principalmente devido à redução 

de 4% do same-store sales do sell-in. Falando sobre as vendas de sell-in, ou seja, 

aquelas feitas pela Arezzo&Co aos seus franqueados, tivemos uma redução nas mesmas 

franquias de 4% no primeiro trimestre quando comparado ao ano anterior em razão 

principalmente da estratégia da companhia de foco no lucro bruto do franqueado com 

maior mark-up médio e menos sobras ao final das coleções, resultando temporariamente 

em same-store sales de sell-in abaixo do same-store sales de sell-out.  Além disso, o 

aumento no número de coleções de inverno que passou de quatro para seis coleções em 

2015 resultou na redistribuição dos volumes ao longo da estação gerando uma maior 

proporção de entregas da coleção ocorrendo ao longo do segundo trimestre em 

comparação com ano anterior.  Vale salientar também que a implantação do novo ERP na 

companhia impactou negativamente o same-store sales de sell-in devido à reposição 

automática dos produtos continuáveis na rede. O canal franquias no trimestre representou 

51,5% das vendas domésticas com total de 455 franquias sendo 356 da marca Arezzo, 46 

da marca Schutz e 53 da marca Anacapri. As vendas para as lojas multimarca 

apresentaram forte aumento em 18,8%, continuando o crescimento apresentado nos dois 

trimestres anteriores em razão da consolidação da estratégia da companhia de unificação 

da gestão de todas as marcas do canal aliado ao contínuo interesse demonstrado pelos 

lojistas em produtos e marcas com histórico de maior assertividade no ponto de venda. A 

companhia acredita na importância estratégica do canal trabalhando para conquistar 

novos clientes, crescer o share-of-wallet dos clientes existentes inclusive através de 

novas categorias tais como bolsas e aumentar o cross-selling entre as marcas. Na página 

6 apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal de distribuição assim como 

a metragem total da área de vendas. Abrimos 56 lojas e ampliamos 13 nos últimos doze 

meses e encerramos o primeiro trimestre com 514 lojas no total, sendo 508 no Brasil e 6 

no exterior numa área total de vendas de 35,7 mil m2, aumento de 11,2% quando 

comparado com 2014. 
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 Passando para a página 7 apresentamos o lucro bruto do trimestre que alcançou 95,9 

milhões com margem de 40,6 e crescimento de 4,2% na comparação com mesmo 

período de 2014. A redução da margem bruta em parte reflete a mudança no mix de 

canais.  Além disso, nesse trimestre diferentemente do 1T14 os gastos com 

agenciamento passaram a ser incluídos nos custos dos produtos vendidos em vez de 

despesas comerciais impactando negativamente a margem bruta no período mas sem 

impacto na margem Ebitda. Adicionalmente a essa mudança os novos controles devidos à 

implantação do novo ERP da companhia resultaram em uma redistribuição do período de 

apuração dos valores de agenciamento com maior proporção ocorrendo no primeiro 

trimestre e portanto devendo ser compensada nos próximos trimestres do ano. Dessa 

forma os gastos com agenciamento impactaram a margem bruta no trimestre em 110 bps. 

Outro impacto na margem bruta foi o encerramento do benefício da alíquota de ICMS que 

afetou comparação com o 1T14 em 40 bps. Vale lembrar que o modelo de negócios da 

companhia é constituído de tal forma que a sistemática e a precificação nos principais 

canais de distribuição são estáveis, portanto os níveis de margem bruta dos canais variam 

muito pouco. Ainda neste mesmo slide temos o desempenho no Ebitda. Como podemos 

observar no lado direito da página, no trimestre o Ebitda alcançou 28,1 milhões 

apresentando crescimento de 3% e uma margem de 11,9. Vale notar que a implantação 

do novo ERP na companhia resultou também em uma redistribuição do período de 

apuração dos valores de frete apresentando impacto no trimestre em 1,8 milhões que 

deverá ser compensado ao longo do ano. Além disso foi realizado o encerramento de 

acordos comerciais passados na operação nos EUA que resultou em despesas 

comerciais não recorrentes no valor de 2 milhões. Os resultados do 1T15 vieram em linha 

com o projetado pela companhia e excluindo apenas os 2 milhões referentes a efeitos não 

recorrentes referentes e encerramento de acordos comerciais a margem Ebitda teria 

ficado em linha com a apresentada no 1T14. Passando agora para página 8 temos o 

desempenho do lucro líquido no trimestre que atingiu 18,1 milhões, crescimento de 4,1% 

em relação ao mesmo período de 2014 e margem líquida de 7,7%. Passando para a 

página 9 eu gostaria de comentar a geração de caixa operacional da companhia no 

trimestre, que como podemos observar foi de 24,2 milhões devido ao maior lucro 

operacional do período atrelado ao aumento de capital de giro em razão da sazonalidade 

do negócio. Não houve mudança significativa na nossa política de capital de giro. 

Passando para página 10 do lado esquerdo do slide vemos que o Capex do trimestre foi 

de 10,3 milhões principalmente devido a investimentos corporativos em infraestrutura 

tecnológica tais como o novo ERP e o desenvolvimento da plataforma no canal de web 

commerce. No lado direito da página temos que o endividamento bruto alcançou 91,1 

milhões, em linha com nossa política financeira que permanece conservadora com custo 

de dívida bastante reduzido. Gostaria de passar palavra ao Alexandre para suas 

considerações. 

 Alexandre Birman: Obrigado Thiago. Como vocês puderam perceber as nossas 

estratégias tais como o fortalecimento da rede mono marca, o crescimento da categoria 
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de bolsas, o crescimento do canal e-commerce, a expansão da marca Anacapri no canal 

de franquias e a consolidação da reestruturação do canal multimarcas continuam 

trazendo resultados positivos para companhia.  Isso reforça a nossa confiança que 

estamos no caminho certo para consolidar a nossa liderança no setor de calçados, bolsas 

e acessórios femininos no Brasil. Além disso continuamos trabalhando fortemente para 

adequar os níveis de despesas ao crescimento da companhia. Entendemos, porém, que 

temos várias iniciativas de crescimento orgânico que trarão crescimento futuro e que num 

primeiro momento adiam uma expansão de margem mais acelerada.  Em nosso negócio 

vários investimentos aparecem no nosso resultado como despesas, pois se referem a 

contratações de equipe, formação de marca, etc. Adicionalmente trabalhamos para que 

toda a rede de franqueados mantenham suas margens saudáveis focando bastante no 

sell-out para que tenhamos um mark-up médio maior, uma menor sobra no final das 

coleções trabalhando nos aspectos quantitativos e qualitativos no suprimento. Essa 

iniciativa, apesar de ter um impacto no indicador de same-store sales sell-in no curto 

prazo, está em linha com a nossa estratégia de focar sempre no longo prazo. E com essa 

mentalidade finalizamos a implementação do nosso novo ERP que com certeza trará 

muitos benefícios no médio e longo prazo, assegurando a sustentabilidade da nossa 

companhia. Apesar dos impactos gerados no primeiro trimestre consideramos que o 

projeto ocorreu com êxito e que em um futuro breve iniciaremos a captura dos benefícios 

no novo sistema.  Aproveito a oportunidade para atualizarmos sobre o início do no 

segundo trimestre. Conforme sempre mencionado temos um grande foco em ter o produto 

certo na hora certa e no preço certo. Para esse importante momento do dia das mães 

várias iniciativas atreladas à coordenação de produtos, comunicação e marketing, visual 

merchandising e treinamento da equipe foram executadas visando capturar um ótimo 

resultado nesta data, a mais importante do primeiro semestre. Aproveito para convidar a 

todos para visitarem nossas lojas - e é claro, aproveitem para comprar um presente para 

dar para as vossas mães.  Na sequência nosso grande foco é o dia dos namorados, em 

que da mesma forma procuramos ser cada vez mais criativos implementando novas 

ações de engajamento e encantamento das nossas consumidoras para explorarmos este 

momento. Na certeza que nossas ações estão nos levando a um contínuo crescimento de 

market share. Gostaria então de agradecer a todos que nos ouviram hoje e ficamos à 

disposição para as perguntas. 

 

Sessão de Perguntas e Respostas 

 

 Operadora: Com licença senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas 

e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco um e para retirar sua 

pergunta da lista digite asterisco dois. 
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 Nossa primeira pergunta vem do Sr. Alencar Costa da Goldman Sachs. 

 Alencar Costa: Olá bom dia Alexandre, Thiago, Leonardo. A minha primeira pergunta é 

sobre o canal multimarcas. Vocês apresentaram crescimento forte ano contra ano no 

trimestre e uma aceleração relevante também. Eu queria entender o que impulsionou 

esse forte crescimento e se vocês acham que essa taxa de high-double digit é sustentável 

para o resto do ano. 

 Vocês falaram um pouco da unificação dos times de vendas das marcas, mas eu gostaria 

de entender se teve mais alguma coisa como melhores termos de venda por exemplo 

dado que seus recebíveis aumentaram. Obrigado. 

 Alexandre Birman: Alencar obrigado pela sua pergunta, aqui quem fala é o Alexandre. 

Primeiro queria ressaltar que a base de comparação nossa do 1T14 era uma base baixa. 

Nós estávamos no começo do ano passado realmente no momento da curva J de 

reestruturação da nossa estratégia de unificação da gestão da força de vendas como 

você mencionou. Tivemos um decréscimo no 1T14 versus 2013 de 6% e então isso fez 

com que realmente a nossa base fosse baixa e o resultado apresentado gerasse sobre o 

mesmo trimestre de 2014 um crescimento de 18%. Então nós estamos extremamente 

satisfeitos com a maneira que hoje o canal está sendo operado, com nível certo de 

despesas comerciais, com nível muito bom de geração de margem de contribuição para 

os nossos negócios. Não mudamos os termos comerciais tais como prazo, descontos, 

etc. Eles continuam exatamente os mesmos e então para o decorrer do ano a nossa 

expectativa é de uma adequação desse crescimento.  Ele não deve se manter no 

crescimento apresentado nesse primeiro trimestre porque na sequência de 2014 nós 

fomos também melhorando a base de comparação. Tivemos crescimento ao longo dos 

últimos trimestres do ano comparado com 2013.  Então vai ser uma adequação desse 

canal, um canal importante para nosso negócio. Ele vai sempre girar entre 24% a 27% na 

nossa receita. Nós mantemos a estratégia de reduzir o nosso número de pontos de venda 

com o objetivo de fortalecer a rede mono marca, mas tivemos sim crescimento de share-

of-wallet dos clientes que nós então atuamos através de várias ações.  Temos um projeto 

de médio e longo prazo de elevar o conhecimento e a cultura de gestão de varejo desses 

clientes. Vocês sabem que na sua maioria são pequenas boutiques onde seus 

proprietários não têm muitos recursos de gestão, e então a gente tem várias iniciativas 

que vão assegurar a sustentabilidade desse canal onde a gente quer levar por exemplo o 

nosso sistema de PDV para todos os multimarcas. É uma iniciativa que a gente já está 

trabalhando.  Levamos a cultura de troca de coleções que é um marco importante criando 

ações tais como o Schutz Day onde mais de 150 lojas fizeram uma troca de coleção com 

eventos da marca Schutz em todo o país. Fizemos várias clínicas de treinamento 

regionais tendo centenas de vendedoras, o mesmo conceito que a gente faz então com a 

franquia levamos para o multimarca. 
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 Então efetivamente é um canal muito bem trabalhado, tem uma equipe experiente, uma 

equipe que está muitos anos conosco atuando nesse canal. São mais de 60 pessoas 

entre pessoas fixas e representantes comerciais envolvidos nessa operação comercial 

que realmente muito importante para nosso negócio. Espero ter respondido à sua 

pergunta. 

 Alencar Costa: obrigado Alexandre. Eu queria só fazer mais uma pergunta que é sobre 

a depreciação: a taxa de depreciação aumentou bastante esse trimestre e eu queria 

entender se teve alguma mudança na forma de depreciar os ativos mesmo, obrigado. 

 Thiago Borges: Alencar, obrigado pela pergunta. Com a finalização da implantação do 

ERP a gente começou a depreciar esse investimento significativo na companhia numa 

taxa de 5 anos, então essa foi a mudança que aconteceu no primeiro trimestre e que 

explica o aumento da depreciação. 

 Alencar Costa: Tá ótimo, muito obrigado.  

 Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Felipe Casemiro do Banco 

Safra. 

 Felipe Casemiro: Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. A minha 

primeira pergunta é referente se vocês puderem passar um follow up de como está indo o 

sell-in, o sell-out e o desempenho de multi marcas no mês de abril, um pouco mais de 

quantitativo. 

 E a segunda é em relação à evolução da operação americana e à expectativa ao longo 

do ano, obrigado.  

Alexandre Birman: Oi Felipe, bom dia e obrigado pela pergunta, aqui quem fala é o 

Alexandre. A primeira parte da sua pergunta é sobre o coeficiente de indicador do sell-in 

versus o sell-out e você mencionou o canal multimarcas, mas se você me permitir eu acho 

que é sobre o canal franquias porque o canal multimarcas a gente não consegue ter a 

leitura real do sell-out; a gente trabalha muito com o sell-in e o sell-out obviamente é algo 

que a gente tenta monitorar mas não é como o canal de franquias que nós temos a leitura 

integrada de todos os nossos pontos de venda. Então como você ouviu nas nossas 

explicações o nosso objetivo tem sido cada vez mais em focar na sustentabilidade no 

nosso canal de franquias fazendo com que o franqueado tenha melhores margens brutas 

e como é que isso se dá? Se dá através então de um melhor mark-up médio, menores 

sobras ao final da estação. Então para isso nós temos algumas alavancas: primeiro um 

projeto que começou em 2013 onde nós chamá-las de GTM Arezzo reformulando toda a 

nossa estratégia de mix de coleção, realmente um foco bem diferenciado na construção, 

um novo sistema de desenvolvimento da coleção chamado internamente de Previ onde 

nós temos uma cadência muito bem gerenciada de todas as etapas para se criar uma 

nova coleção. E atrelados também a um desmembramento da frequência do lançamento 
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de coleções com o objetivo de termos coleções menores, mais perto do momento do sell-

out nos possibilitando ter a leitura do produto que está vendendo e fazer uma nova versão 

ou o reabastecimento daquele mesmo produto ainda na estação. Então isso fez com que 

no primeiro trimestre nós tivemos um desempenho no que nós chamamos então de same-

store sales sell-in, ou seja, a venda para as mesmas lojas, franquias, menor do que foi 

realizada no 1T14 e um same-store sales sell-out com um patamar levemente positivo. 

Então tem uma disparidade e ao longo dos trimestres a tendência é de equilibrar então o 

coeficiente de same-store sales de sell-in e de sell-out quando a rede estiver chegado a 

um nível de estocagem que a gente acredita ser o ideal. Então isso vai ter sempre 

variações ao longo do trimestre, porque você tem trimestres em que você está entregando 

uma coleção mas você está fazendo liquidação e então não são fatos correlatos e é 

importante analisar o ciclo de um ano e esse é então o nosso objetivo. Falando sobre a 

operação nos EUA, uma operação que no começo deste ano teve uma nova gestão: nós 

convidamos um executivo importante da empresa para se mudar para Nova York e ser 

responsável por liderar essa operação in loco.  Isso então tem alguns meses, mas nós 

começamos já a ver realmente uma aceleração do nosso nível de aprendizado, a 

implementação de um ciclo de criação de coleções e de produtos mais adaptados à 

realidade do hemisfério norte, mais adaptados à realidade principalmente da cidade de 

Nova York, uma estratégia já de comunicação e marketing muito alavancada em mídias 

sociais que já geraram um crescimento muito grande na audiência da marca Schutz em 

várias mídias principalmente no Instagram consequentemente gerando já vendas; a 

implementação de um primeiro passo de web commerce utilizando o estoque da própria 

loja e já gerando bons resultados. Mas isso também não vem de uma forma simples; é 

lógico que tínhamos questões do passado que tiveram que ser reestruturadas com o 

objetivo então de olhar para o futuro. A gente está muito confiante de que ao longo deste 

ano de 2015 a gente vai continuar com uma forte curva de aprendizado e devemos então 

estar mais preparados para a definição dos nossos passos, os próximos passos futuros.  

Espero ter respondido à sua pergunta, caso contrário que estamos aqui à disposição. 

 Felipe Casemiro: Obrigado pela explicação e só retornando para a primeira explicação: 

vocês comentaram então que o sell-out melhorou gradativamente ao longo do mês de 

março atingindo níveis positivos. Vocês continuaram vendo isso no mês de abril? Como é 

que foi a evolução ao longo do mês de abril do sell-out? 

 Alexandre Birman: Olha, o mês de abril foi mais ou menos em linha com o mês de 

março, um pouquinho pior mas ainda positivo. Tivemos uma sazonalidade que você deve 

ter obviamente acompanhado diferente em termos de feriados no mês de abril que 

impactam ainda um pouco o efeito calendário.  E iniciamos agora o mês de maio com 

muito foco no dia das mães. Dia após dia desse mês estamos auferindo um crescimento 

interessante em relação ao começo do mês que se deu numa sexta-feira de feriado e 

então a gente está confiante que vamos ter números sadios, números que com certeza 
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irão nos possibilitar a manutenção de uma estratégia com foco no longo prazo da nossa 

companhia. 

 Felipe Casemiro: obrigado. 

 Operadora: com licença, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 

um. 

 Com licença, não havendo mais perguntas gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre 

para as considerações finais. 

 Alexandre Birman: Eu queria neste momento aproveitar para agradecer realmente toda 

a nossa equipe, esse time apaixonado, extremamente envolvido com o nosso negócio. 

Com certeza graças a esse trabalho extremamente árduo temos conseguido ver uma 

excelente execução no nosso negócio sempre com foco no longo prazo. Muito obrigado a 

todos. 

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

participação de todos, tenham um bom dia, obrigada. 

 

 

 


