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Local Conference Call 

Arezzo&Co 

Resultados do Segundo Trimestre de 2015 

6 de agosto de 2015 

 
Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por nos aguardarem e sejam bem 
vindos à teleconferência de resultados do Segundo 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 senhores não tenha a cópia do release de resultados da Arezzo&Co 
divulgado ontem, quarta-feira, 5 de agosto, 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. 

 

http://www.arezzoco.com.br/
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Alexandre Birman: Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os acionistas, 

investidores e analistas que estão nos acompanhando nesta teleconferência de 

resultados do segundo trimestre de 2015. Estão presentes comigo o nosso CFO Thiago 

Borges, o nosso diretor comercial David Python e nosso gerente de relações com 

investidores Leonardo Pontes. 

 

 O segundo trimestre concentra a maior parte das vendas da coleção de inverno marcada 

pelo dia das mães, uma importante data para o nosso negócio e pelo dia dos namorados. 

No final de junho entramos num período de liquidação e em paralelo apresentamos o 

lançamento da coleção de pré-verão, a qual nos da uma boa leitura das principais 

tendências da próxima estação. 

 Obtivemos um bom resultado no dia das mães, tendo como destaque a marca Arezzo. 

Através de uma iniciativa de engajamento chamada “Mãe, eu te amo”, a qual contemplava 

uma ação coordenada de produtos, comunicação e visual merchandising alcançamos um 

saudável aumento das vendas no período, destaque para os kits formados por calçados e 

bolsas desenvolvidos para diferentes perfis de consumidores.  

 Para o dia dos namorados a marca Schutz deu continuidade à sua estratégia de 

desenvolver ações de personalização. Foi então lançada a coleção Schutz Tag Me com 

destaque para as bolsas que poderiam ser customizadas com stickers super fun 

desenvolvidos especialmente para a marca permitindo que a consumidora refletisse o seu 

life style individual no produto. 

 A marca Anacapri continuou sua exitosa estratégia de parcerias criativas as quais 

reforçam seu posicionamento descomplicado da marca, com destaque para a coleção 

feita em parceria com a marca Granado para o dia das mães, e com a desejada “paçoca 

do amor” no dia dos namorados. 

 A marca Alexandre Birman vem evoluindo muito seu destaque internacional ancorada em 

celebrity endorsement, eventos junto a importantes lojas de departamentos e 

principalmente desenvolvendo modelos que se tornam icônicos com destaque para a 

sandália Clarita, a qual se tornou objeto de desejo das formadoras de opinião. 

 Gostaria também de destacar a importância do universo on line para os nossos negócios. 

Há quatro anos, quando lançamos o primeiro e-commerce da marca Schutz vínhamos 

constantemente aumentando nossos investimentos e dedicação para esse importante 

business que com certeza ainda irá gerar um grandes resultados. Já ultrapassamos 10% 

de representatividade na venda total da marca Schutz, o qual é um excelente patamar.  

 Recentemente lançamos o inovador aplicativo mobile chamado Schutz Now o qual 

possibilita uma grande interatividade da cliente com a marca. O recente lançamento do e-

commerce da marca Anacapri também já apresenta bons resultados: em poucos meses o 

mesmo já representa 3% das vendas totais da marca. 
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 Dando agora uma notícia que nos orgulha muito em primeiríssima mão gostaria de 

comunicar que lançamos oficialmente ontem o e-commerce da Arezzo o qual já nasce 

com uma estratégia realmente omni fazendo uma ótima integração entre as lojas físicas e 

on line. 

 Iniciando agora a nossa apresentação na página 3 gostaria de comentar os principais 

destaques do trimestre: a receita líquida atingiu R$ 285,5 milhões crescendo 12,5% 

quando comparada ao 2T14 alavancada pelo crescimento em todas as marcas e canais 

da companhia. 

 O lucro bruto alcançou R$ 120,6 milhões, um crescimento de 6,8% quando comparado 

ao mesmo período de 2014 e a margem bruta atingiu 42,2%. 

 O Ebitda atingiu R$ 43 milhões no trimestre com margem de 15,1%. 

 Já o lucro líquido no trimestre alcançou 31,9 milhões com margem líquida de 11,2%.  

 Nesse trimestre a Arezzo&Co apresentou crescimento de 8,8% das áreas de venda 

quando comparado ao 2T14 com a abertura de 49 lojas nos últimos doze meses. 

 Gostaria então agora de passar a palavra para o Thiago Borges para dar continuidade à 

nossa apresentação. Ao final da teleconferência estaremos todos disponíveis para 

responder suas perguntas sobre os resultados da nossa empresa e também sobre as 

nossas estratégias. 

 Thiago Borges: Obrigado Alexandre e bom dia a todos. Começando a apresentação na 

página 4 e aprofundando a análise dos resultados temos do lado esquerdo da página que 

a receita bruta da companhia no período atingiu 363,5 milhões com crescimento de 7,1% 

no mercado interno e 83,1% no mercado externo. No acumulado do ano a receita bruta 

atingiu 663,9 milhões, uma alta de 10% sobre o primeiro semestre de 2014 devido 

principalmente ao crescimento de 80% no mercado externo e 6,8% do mercado interno. 

 Passando para página 5 apresentamos a receita bruta por marca no mercado interno 

onde mostramos crescimento em todas as marcas do grupo no trimestre. A Arezzo, nossa 

principal marca, apresentou no trimestre um crescimento de 2,3% em relação ao mesmo 

período do ano anterior devido principalmente à estratégia no canal franquias de 

incrementar o mark up médio dos franqueados através do menor nível de mark downs e 

menores sobras ao final das coleções. 

 A Schutz apresentou crescimento de 7,6% no trimestre alavancado especialmente por 

sua estratégia de fortalecimento das lojas monomarca composto por franquias, lojas 

próprias e web commerce. Além disso, a marca continua a estratégia de aumentar a 

participação de bolsas no mix de produtos com crescimento de 42% no volume da 

categoria no trimestre. 
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 Adicionalmente a execução da estratégia do canal web commerce com a nova plataforma 

completando um ano agora em setembro continuou apresentando forte resultado 

atingindo crescimento de 40,4% no segundo trimestre. 

 Já a marca Anacapri apresentou no trimestre crescimento de 51,5% em comparação com 

o 2T14 alavancado principalmente pelo crescimento nos canais de franquias e multi 

marca encerrando o trimestre com 56 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 agora para slide 6 observamos a receita bruta por canal de distribuição. 

Podemos observar no lado esquerdo do slide que o canal lojas próprias apresentou um 

bom crescimento de 17,1% no trimestre com receita bruta de 87,7 milhões no período. As 

vendas neste canal foram impulsionadas pelo crescimento de 8,8% na área de vendas e 

pelo forte crescimento do canal web commerce. 

 As vendas do sell-out da rede de lojas do grupo incluindo franquias, lojas próprias e web 

commerce cresceram 8,8% no trimestre enquanto as vendas das mesmas lojas 

apresentaram crescimento de 1,4% do no mesmo período. Em relação ao same store 

sales do sell-out vale destacar o saudável nível de estoques ao final da coleção de 

inverno com menos sobras do que nos anos anteriores resultando em uma menor 

quantidade de produtos sendo vendidos com desconto ao final da coleção impactando 

negativamente o indicador na comparação com o ano anterior. 

 Quando analisamos o canal franquias, nosso principal canal, temos um crescimento de 

2,8% no trimestre impactado principalmente pela redução de 6% no same store sales do 

sell-in. 

 Falando sobre a venda de sell-in, ou seja, aquelas feitas pela companhia aos seus 

franqueados, apresentamos essa redução no indicador de same store sales para 

franquias 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.  

 O canal de franquias no trimestre apresentou 46,6% das vendas domésticas com total de 

460 franquias sendo 356 da marca Arezzo, 48 da marca Schutz e 56 da marca Anacapri.  

 As vendas para as lojas multimarcas apresentaram aumento de 6% continuando o 

crescimento apresentado nos três trimestres anteriores em razão da consolidação da 

estratégia da companhia de unificação da gestão e políticas de todas as marcas do canal 

aliada ao contínuo interesse demonstrado pelos lojistas em produtos de marcas com 

histórico de maior assertividade no ponto de venda. 
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 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 7 apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal de distribuição 

assim como a metragem total da área de vendas. Abrimos 49 lojas e ampliamos 8 nos 

últimos doze meses e encerramos o segundo trimestre com 517 lojas no total sendo 511 

no Brasil e 6 no exterior e uma área total de vendas de 35,200 m2, aumento de 8,8% 

quando comparado com 2014. 

 Aproveito a oportunidade para redirecionar nosso guidance de abertura de lojas para 

2015. Com o objetivo de manutenção de saudáveis retornos sobre um investimento para 

os nossos franqueados julgamos ser mais coerente face ao momento de incertezas no 

cenário macroeconômico focalizar as nossas aberturas em pontos comerciais que 

apresentem uma maior margem de segurança em relação aos valores de investimento e 

às perspectivas de vendas. 

 Dentro desse contexto enxergamos um range de 30 a 40 aberturas para o ano de 2015 

como nossa nova perspectiva. 

 Passando para página 8 apresentamos o lucro bruto do trimestre que alcançou 120,6 

milhões com uma margem de 42,2% e crescimento de 6,8% na comparação com mesmo 

período de 2014. A redução da margem bruta em parte reflete a mudança de mix de 

canais.  

 Além disso, nesse trimestre diferentemente do 2T14 os gastos com agenciamento estão 

incluídos no custo dos produtos vendidos em vez de despesas comerciais impactando 

negativamente a margem bruta do período. Dessa forma os gastos com agenciamento 

impactaram a margem bruta em 130 bps, mas sem impacto na margem Ebitda. 

 Outro impacto na margem bruta foi o encerramento do benefício da redução da alíquota 

de ICMS que afetou a comparação com o 2T14 em 30 bps. Vale lembrar que o modelo de 

negócio da companhia é constituído de tal forma que a sistemática de precificação nos 

principais canais de distribuição são estáveis, portanto os níveis de margem dos canais 

variam pouco. 

 Ainda neste mesmo slide temos o desempenho do Ebitda. Como podemos observar no 

lado direito da página no trimestre o Ebitda alcançou 43 milhões apresentando 

crescimento de 1,7% e uma margem de 15,1%. 

 Passando agora para página 9 temos o desempenho do lucro líquido do trimestre que 

atingiu 31,9 milhões, crescimento de 1% em relação ao mesmo período de 2014 e 

margem líquida de 11,2%. 
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 Passando para página 10 eu gostaria de comentar sobre a geração de caixa operacional 

da companhia no trimestre que como podemos observar foi de 13,2 milhões devido à 

menor necessidade de capital de giro especialmente em estoques. Vale ressaltar que não 

houveram mudanças significativas na nossa política de capital de giro. 

 Passando para página 11 no lado esquerdo do slide vemos que o Capex no semestre foi 

de 16,1 milhões com redução de 34% em relação ao mesmo período de 2014 seguindo já 

a diretriz da companhia de redução dos investimentos em 2015. 

 Do lado direito da página vemos que o endividamento bruto alcançou 98,4 milhões, em 

linha com a nossa política financeira que permanece conservadora com custo de dívida 

bastante reduzido. 

 Eram esses os nossos comentários em relação ao resultado do segundo trimestre da 

Arezzo&Co. Gostaria de agradecer a presença de todos e ficamos agora à disposição 

para a sessão de perguntas e respostas.  

 

Sessão de Perguntas e Respostas 

 

 Operadora: 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. 

 Nossa primeira pergunta vem de Alencar Costa, Goldman Sachs. 

 Alencar Costa: Boa tarde Alexandre, Thiago, David. Eu tenho três perguntas, a primeira 

pergunta - eu vou fazer uma de cada vez - em relação à same store sales então pelo que 

eu me lembro a estratégia de aumentar o mark up do franqueado deve completar doze 

meses nesse trimestre e a partir do tri que vem se espera que o same store sales sell-in e 

sell-out se aproximem um pouco mais. 

 Eu queria entender um pouco como é que está negociação e o sentimento dos 

franqueados e se vocês esperam uma recuperação no sell-in na segunda metade do ano, 

obrigado. 

 Alexandre Birman: Alencar bom dia quem fala é o Alexandre. Bom dia não, passou de 

meio-dia é boa tarde, vamos lá: primeiro eu queria te dizer que a estratégia ela é muito 

maior do que aumentar o mark up médio dos franqueados, isso é uma consequência da 

estratégia. 

 O grande objetivo é ter uma melhor produtividade das nossas coleções. 

Independentemente se o nosso negócio de sell-in com franquias ou 100% lojas próprias 
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nós enxergamos que há uma constante evolução no nosso processo de criação das 

coleções, do timing que nós desenvolvemos as coleções e colocamos os produtos no 

mercado, do volume de produtos atemporais e tudo isso com o objetivo de aumentar com 

nosso turnover speed, ou seja, o giro dos produtos em lojas. 

 Isso invariavelmente leva a uma menor necessidade de estoques, que é obviamente uma 

questão muito positiva em qualquer negócio. Então nós temos, iniciamos esse processo 

em 2013 com o que nós chamamos de projeto GTM Arezzo e a partir dali nós estamos 

constantemente... criamos as áreas de planejamento e merchandising que não tínhamos 

em nossa empresa; iniciamos um processo de desenvolver as coleções totalmente 

focalizado no sell-out; aumentamos a frequência de 8 para quase 14 coleções por ano; 

criamos o programa de venda dos modelos chamados de basic em adição aos modelos 

chamados classic. 

 Então constantemente nós temos, nós refletimos e agora a gente traz uma visão também 

de evoluir a segregação de nossas consumidoras por estilo de vida. Então nós estamos 

sempre buscando novas alternativas para que a gente consiga vender mais sobrando 

menos. Esse é o mantra interno que vamos sempre perseguir. 

 Então não consigo te precisar quando nós vamos ter same store sales de sell-in voltando 

a ser perto do sell-out. O nosso grande objetivo é de aumentar cada vez mais o sell-out 

tendo uma cadeia de suprimentos mais ágil com menos estocagem na rede. Não sei se 

eu respondi à sua pergunta? 

 Alencar Costa: Tá bom obrigado. Minha segunda pergunta seria sobre o mercado de 

exportação. Ele está ganhando bastante relevância nesse tri e eu acho que quantidade de 

vendas é até maior que Anacapri e então queria entender-se isso é só o impacto de 

câmbio, ou seja, os volumes continuam crescendo de uma forma mais gradual, ou se 

vocês estão dando mais foco para isso.  

 E junto com isso queria aproveitar e pegar um update também da operação dos EUA, 

obrigado. 

 Alexandre Birman: Alencar mais uma vez obrigado, excelente ponto a sua pergunta. 

Primeiro queria resgatar um pouco o histórico do negócio da Schutz. A Schutz desde o 

começo do ano 2000 teve como grande canal e o mercado externo. Então até 2007 a 

Schutz era uma empresa independente da Arezzo e 60% da sua receita vinha do 

mercado externo. 

 Então nesses anos a marca conseguiu criar grandes vínculos, estabelecer excelentes 

parcerias com clientes ao redor do mundo, clientes desde o oriente até a Europa, os EUA, 

a América do Sul, etc. Então durante os anos de 2009 até 2012 ocorreram dois fatos 

concomitantes: o primeiro que foi o foco total da marca em se estabelecer como a marca 

de moda mais relevante do Brasil – e isso foi conquistado - e obviamente não no nosso 
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controle houve uma mudança muito grande dos patamares em relação à valorização do 

real versus o dólar, o que obviamente mudou nos últimos dezoito meses. 

 Então o que nós fizemos? Nós apenas resgatamos várias parcerias que já foram clientes 

nossos no passado e esses clientes, tendo então uma melhor atratividade do custo em 

dólar do nosso produto, começaram a aumentar bastante suas compras. 

 Então para você ter ideia em 2006 a Schutz faturou no ano de 2006 mais de R$ 65 

milhões no mercado externo. Então nós temos todos esses canais, todos esses clientes, e 

o que nós fizemos foi aumentar um pouco a nossa força de vendas, aumentar a 

frequência de viagens de venda, aumentar a participação em feiras e com isso nós 

conseguimos ter um crescimento muito rápido porque a base de clientes já estava 

instalada.  

 Então isso deve-se a uma perspectiva que vai nos manter talvez não nesse ritmo de 80 e 

tantos por cento que foi no primeiro semestre. Para o segundo semestre a gente vê um 

crescimento hoje que está já em nossas mãos menor do que o auferido no primeiro 

semestre, mas a gente acredita que temos boas alavancas para manter o crescimento 

sadio, o crescimento com boas margens brutas para o nosso negócio.  

 Então a gente acredita que pode ter assim uma boa manutenção desse canal para o 

médio e longo prazo.  

 Falando agora sobre os EUA conforme falado no nosso último call nós mudamos um 

pouco nossa estratégia ao convidar um dos nossos executivos para se mudar para a 

cidade de Nova York e tocar a operação in loco. Isso aconteceu no mês de fevereiro, 

então nestes últimos cinco meses nós conseguimos ter uma muito boa evolução no nosso 

negócio lá ancorado principalmente no redesenvolvimento do nosso mix de produtos 

alterando a nossa faixa de entrada e consequentemente beneficiados também pela 

valorização do dólar e conseguindo então a oferta de alguns produtos muito competitivos.  

 Uma estratégia de comunicação e marketing ancorada em produtos que nós chamamos 

de star products tendo blogueiras de renome internacional e com grande audiência sendo 

realmente consumidores, e o bacana foi que essas blogueiras começaram a adorar a 

marca e a usar o sapato espontaneamente. 

 Além disso, nós reformamos a nossa loja da Madison, tivemos um investimento no mês 

de março e julgamos ser extremamente válido, os resultados foram muito positivos. Nós 

fizemos uma grande mudança na adequação do projeto da loja e ela se tornou muito mais 

atrativa. 

 Então esses são os primeiros early signs que temos de resultados positivos da operação. 

Temos agora pela frente um grande desafio, como sempre falamos, que é a coleção de 

inverno. É um inverno extremamente mais rigoroso do que nós temos aqui no Brasil, uma 
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outra condição climática. Estamos aqui então tentando evoluir o nosso mix para a coleção 

de inverno para manter um bom ritmo de resultado no nosso teste, nossa operação piloto 

que é então a nossa loja na Madison.  

 E aí o crescimento para alguns clientes independent, e alguns clientes on line que tem 

feito um bom trabalho também com a nossa marca. Eu acho que essa é a grande 

mensagem sobre os EUA. Continuamos também à disposição caso a resposta não esteja 

a contento. 

 Alencar Costa: Tá ótimo Alexandre. Sem querer monopolizar o call eu só queria fazer 

mais uma pergunta em relação ao e-commerce da Arezzo. Como é que isso vai funcionar 

na prática e como é que os franqueados estão lidando com o fato de abertura desse e-

commerce, enfim, vocês vão operar ele sozinhos - digo na holding company ou os 

franqueados também vão estar envolvidos? Obrigado. 

 David Python: Boa tarde Alencar, aqui quem fala é o David, obrigado pela sua pergunta. 

O on line da Arezzo como Alexandre comentou foi para o ar ontem, mas é fruto de meses 

de trabalho em conjunto com a nossa rede de franquias. Para te dar um pouco mais de 

cor a gente teve no início do ano reunião com os principais operadores da rede para 

compartilhar a estratégia que a gente desenvolveu. 

 Tivemos apresentação desse modelo para os operadores em nossos lançamentos de 

coleção, clínicas para tirar dúvidas em eventos da marca, mais recentemente calls com 

toda a rede de franquias e na última semana workshops regionais no país para chegar até 

o nível da força de vendas. 

 Então eu posso afirmar que é um modelo que os nossos franqueados estão apostando 

tanto quanto a gente e que tem como grande objetivo a estratégia omni de levar mais 

clientes para as nossas lojas e reforçar a fidelização às nossas lojas físicas.  

 Isso vai se dar através de diferentes features que a gente colocou nesse modelo e que 

vai permitir às nossas lojas oferecerem mais serviços às nossas clientes usando, por 

exemplo, o online para reduzir a sua ruptura recebendo o contato das clientes que tiveram 

ruptura on line para entrar em contato e fidelizar, e fechar essa oportunidade de venda, 

mas também outras dimensões como embarcar para os nossos operadores muita 

inteligência local da sua cidade, que é a capacidade analítica que a gente consegue no on 

line sobre a nossa essência de cliente e de produto, e com isso ele vai levar planejamento 

para sua loja, ter uma compra mais efetiva e fazer ações de marketing focadas em sua 

praça. 

 E terceira dimensão que a gente vai migrar para a Arezzo tudo o que a gente aprendeu 

ao longo desses quatro anos operando Schutz de atendimento a clientes: ter um 

monitoramento muito próximo das nossas mídias, redes sociais, e expandindo para 

entender qualquer tipo de reclamação dentro das nossas lojas físicas e levando essa 
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informação para os nossos franqueados atuarem junto às suas gerentes, suas equipes de 

venda. 

 Então é um modelo bastante abrangente, mas ao mesmo tempo a gente enxerga como 

uma primeira onda omni tendo outras novidades que a gente já vem trabalhando em 

paralelo em pilotos muito interessantes. 

 Alencar Costa: Muito obrigado David, parabéns pelos resultados. 

 David Python: Obrigado Alencar. 

 Operadora: A próxima pergunta vem de Rubem Couto, Itaú BBA. 

 Rubem Couto: Bom dia pessoal, obrigado pela pergunta. Eu queria saber um pouco em 

relação ao mercado em que a Arezzo está inserida. A gente tem uma certa dificuldade em 

acompanhar como está a evolução do mercado como um todo durante o ano; eu queria 

entender um pouco de vocês como vocês estão enxergando o crescimento, a que níveis 

que estão – ou se é de fato que está crescendo - e nesse contexto qual é a expectativa de 

ganho de market share que vocês têm tido ao longo desse ano e da onde está vindo esse 

ganho de market share? É das redes menores, é das independentes menores, da 

multimarca? Como está se comportando essa dinâmica? Essa é minha primeira pergunta, 

obrigado. 

 Alexandre Birman: Rubem boa tarde, quem fala é o Alexandre, obrigado pela sua 

pergunta. Como você mesmo disse é o nosso setor não é um setor que tem algum órgão 

que nos dê grande confiabilidade dos dados. Temos uma importante associação chamada 

Abicalçados, mas ela é muito focalizada na indústria, e os dados então que nós temos foi 

de uma retração do setor de 4% nesse semestre e consequentemente então nós 

apresentamos um bom ganho de market share. 

 E não tem nenhuma explicação única que nós podemos dar para justificar o nosso ganho 

de market share, e através de uma iniciativa multi canal e multimarca como é a premissa 

do nosso negócio.  

 Então nós acreditamos realmente que essa estratégia nos dá bastante capilaridade. 

Como você mesmo disse a butique de multimarca por mais que tenha uma redução 

número de lojas no segundo trimestre versus 2T14 houve um ganho de share of wallet. 

 Nós tivemos também um crescimento muito forte conforme apresentado do nosso e-

commerce e isso consequentemente é ganho também de market share. Nós tivemos 

crescimento de todas as marcas, mas em termos percentuais um destaque para a marca 

Anacapri ganhando a uma nova base consumidores para o nosso negócio. 

 Então efetivamente temos aí uma estratégia bastante ampla de crescimento e que nos 

deu a possibilidade de um interessante ganho de market share nesse trimestre. 
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 Rubem Couto: Boa, ótimo ponto. Eu acho que não tinha ainda esse nível de clareza; 

agora mudando um pouco o foco, mais pensamento estratégico, com toda essa 

desaceleração que você acabou de comentar no mercado e o contínuo esforço da 

empresa de sempre buscar white spaces e expansão da arquitetura de marcas da 

empresa hoje observando o que está acontecendo com mercado para que categoria o 

posicionamento vocês acham que pode ter alguma novidade da Arezzo daqui para frente 

que vocês gostariam de, por exemplo, já ter tido um certo movimento para está 

acompanhando essa desaceleração econômica de uma forma diferente? Será que vocês 

podem dividir um pouco com a gente em relação a essa estratégia de marcas daqui para 

frente? Obrigado. 

 Alexandre Birman: Muito bom seu ponto, continua o Alexandre. Primeiro nós 

acreditamos e temos uma premissa muito forte em termos de classe social: nós iremos 

manter o nosso posicionamento das marcas focalizado nas classes A, B está certo? 

Essas classes correspondem a aproximadamente 50% do mercado total de calçados 

femininos no Brasil. 

 Falando então de posicionamento de marca e perfil de consumidor nós estamos fazendo 

um trabalho de mapeamento e pesquisa e algum aprendizado que gente vê, um deles é 

um segmento mais jovem. Eu não vou falar teenager porque teenager pode levar a um 

consumidor muito junior o que não é bem o caso, mas um look mais descolado, mais 

street wear onde você tem um visual mais despojado, a questão de white soul; white soul 

é um nome meio técnico e de quem é calçadista para falar de tênis vulcanizado.  

 A gente vê que tem um aumento muito grande das mulheres usando esse tipo de produto 

para o dia a dia, inclusive já faz parte do mix de todas as nossas marcas, mas talvez 

alguma marca com essa cara mais direcionada pode ser um nicho de mercado 

interessante. 

 Entendemos também que existe o outro oposto: uma necessidade de uma mulher por um 

calçado realmente com foco em conforto. Então isso é um calçado que 

consequentemente vai para um target age um pouco mais avançado e a gente vê que não 

tem uma oferta de um produto bem feito, bem elaborado, com um posicionamento 

interessante, com distribuição mais seletiva para esse tipo de mulher. 

 Então existem algumas possibilidades que a gente vem estudando. Falando então fora 

do calçado e mantendo as nossas marcas conforme o que foi apresentado o nosso 

resultado na categoria de bolsas com crescimento bastante interessante nós acreditamos 

que existe ainda bastante espaço para ganhar market share na categoria de bolsas. É 

uma categoria que corresponde a aproximadamente 25% do mercado total de calçados - 

e isso ainda não é o percentual de bolsas sobre o nosso negócio, ou seja, se nós 

tivéssemos um mesmo market share em bolsas nós deveríamos vender 25% de bolsas, o 

que não é realidade ainda. 
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 Então a gente acredita que tem um espaço para continuar a crescer essa categoria com 

principal foco de categorias adjacentes ao nosso negócio, mas talvez também outras 

categorias que testamos já na marca Schutz trazendo então uma categoria de bijuterias, o 

lançamento de uma parceria com uma fábrica italiana de óculos que vai acontecer mais 

para frente no segundo semestre. 

 Então é o que a gente enxerga em termos de diversificação do nosso portfolio. 

 Rubem Couto: Excelente Alexandre obrigado. 

 Alexandre Birman: Obrigado a você. 

 Operadora: A próxima pergunta vem de Robert Ford, Merrill Lynch. 

 Robert Ford: Boa tarde todo mundo e obrigado por tomarem minha pergunta. Alexandre 

como você diz ter um crescimento muito forte em bolsas: tem um componente sazonal? 

Podemos falar sobre as trocas que fizeram na oferta de bolsas e oportunidades que vocês 

olham para acessórios em geral? Eu acho que a categoria de acessórios tem o mesmo 

tamanho que o mercado dos sapatos. 

 Alexandre Birman: Bob tudo bem? Obrigado pela sua pergunta, aqui é o Alexandre. 

Falando de questões sazonais nós tivemos uma ação muito localizada no dia das mães 

falando muito especificamente do segundo trimestre, o qual nós conseguimos 

desenvolver um produto num entry price que faz muito sentido na marca Arezzo que é o 

preço de R$ 399.  

 Então nós conseguimos ter uma ampliação do nosso portfolio de sourcing no mercado 

brasileiro com essa categoria com essa faixa de preço e que foi bastante importante para 

alavancar as nossas vendas. 

 E eu gostaria então de resgatar um projeto mais amplo que foi o início da marca Schutz 

na categoria de bolsas no começo do ano de 2013 - então já faz mais de dois anos - onde 

nós estudamos o perfil, o comportamento da consumidora em bolsas que é bastante 

diferente em relação ao sapato. 

 Em bolsa a questão de marca tem um apelo mais forte, ela é mais durável, ela é menos 

sazonal do que o sapato. Você precisa criar modelos icônicos que você não troca tanto ao 

longo das coleções, que você mantém aquele shape que deu certo trazendo novos 

materiais, novas cores, trocando no máximo a ferragem, a alça. 

 Então a gente aprendeu isso com a Schutz. Nós desenvolvemos uma estampa chamada 

de Schutz Triangle que hoje realmente é uma febre. Estava visitando as nossas lojas no 

Rio de Janeiro no começo da semana e o que eu vi de gente no calçadão da rua usando 

essa bolsa, então a gente percebe que isso é algo importante. 
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 Não temos esse perfil de produto ainda na marca Arezzo mas começamos mais 

recentemente a migrar esse aprendizado para a marca Arezzo já apresentando também 

conforme falei bons resultados. Então nós acreditamos que temos ainda um pipeline de 

iniciativas de bastante interessante para manter o nosso crescimento na categoria de 

bolsas.  

 Falando sobre acessórios eu não entendi se você fez uma afirmação ou uma pergunta 

falando sobre o tamanho do mercado em relação ao mercado de calçados; você poderia 

me esclarecer por favor? 

 Robert Ford: Alexandre eu queria saber o que estão olhando vocês nas categorias de 

acessórios. Eu percebo que é um mercado muito importante. 

 Alexandre Birman: Ok, então conforme eu falava amplamente bolsas e depois a gente 

vai para small leather goods. Small leather goods e ele entra então em carteiras - que não 

é bolsa, é diferente de carteiras; ele traz cintos; ele traz back tag; ele traz acessórios em 

couro, então a gente começa a desenvolver... fizemos agora uma reforma em vinte lojas 

da Schutz colocando então um móvel expositor com foco no small leather goods. Essa 

reforma aconteceu semana passada no lançamento de coleção agora, estamos tendo os 

primeiros resultados que já parecem ser bastante interessantes. 

 Continuando então nós vamos para um segmento que a gente está agora aprendendo 

sobre ele que é bem diferente do calçado e que ainda está numa fase muito inicial de 

aprendizado, mas que para o médio e longo prazo acredito ser importante que é o 

segmento de óculos que tem um mercado muito forte no Brasil. 

 Então essas seriam as principais categorias que a gente está agora testando. Na marca 

Schutz é uma marca que tem um astral muito forte. Estamos em algumas lojas flagship 

também fazendo algumas iniciativas de testar itens, peças isoladas numa coleção de 

realmente apparel que faz sentido o posicionamento da marca muito focalizado em couro. 

 Robert Ford: Tá ok e sobre o e-commerce? Podemos falar sobre o comportamento do 

cliente do e-commerce? É uma venda incremental, uma troca de canal? Que potencial 

veem vocês enquanto na venda pode ser, por favor? 

 David Python: Olá boa tarde aqui quem fala é David, obrigado pela sua pergunta. Nós 

vemos com o e-commerce uma grande oportunidade sim de aumento de base de clientes, 

para compartilhar um pouco do que a gente já aprendeu na Schutz. Dois terços das 

clientes on line nunca compraram uma loja física nossa, então não dá para afirmar quanto 

é de cliente incremental mais já foi um belo de um hint que nos leva nesse caminho. 

 Mas também vemos como uma grande oportunidade de aumentar a fidelização, o gasto 

anual das nossos clientes com as nossas marcas. Para te dar um pouco mais de detalhes 

do que a gente já aprendeu nesses quatro anos de operação uma cliente da loja física ela 
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tem um gasto médio 50% maior do que uma cliente estritamente on line; mas uma cliente 

omni que se relaciona com a marca, está comprando nos dois canais, o gasto médio 

anual dela é 2,3x acima da cliente fidelizada só na loja física.  

 Então a gente vê uma grande oportunidade ainda mais com a implementação desse 

modelo de Arezzo, que é um modelo que já nasce muito mais avançado que hoje a gente 

pratica nas marcas Schutz e Anacapri. 

 Robert Ford: E vocês seguem vendendo sem free shipping? 

 David Python: Exatamente. Então a gente enxerga... isso faz parte inclusive da nossa 

leitura omni porque a cliente que vai nas nossas lojas físicas elas pagam sempre 

estacionamento, então no on line segue essa linha.  

 E um ponto maior porque o nosso consumo, a compra das nossas clientes, é voltada a 

desejo, a impulso dos nossos produtos e nunca a oportunidade. Então não é o caso do 

free shipping, de um sale que a gente pensa em reforçar o nosso share no mercado; vai 

ser sempre uma estratégia de desejo. 

 Robert Ford: Muito obrigado e... no ranking da Arezzo estão fazendo um app ao mesmo 

tempo como o app da Schutz? 

 David Python: Obrigado pela pergunta Bob. Estamos sim planejando em paralelo, mas é 

aí que entra a nossa visão como gestores de marca. Então um app da Schutz ele é muito 

dinâmico, ele tem um lado de gamificação e uma experiência de complementar o nosso 

próprio site muito arrojado. 

 Para a marca Arezzo a gente começa a colocar no papel as primeiras reflexões de um 

app, e um app que vai trazer um claro viés de volta para a loja física. Então, sim isso está 

no radar, e mais uma vez não vai ser um copy paste da estratégia Schutz por que a gente 

vai fazer uma estratégia muito taylor para a característica da Arezzo. 

 Robert Ford: Muito obrigado e parabéns. 

 David Python: Obrigado. 

 Operadora: A próxima pergunta vem de Daniel Alberini, CTM Investimentos. 

 Daniel Alberini: Olá boa tarde a todos. Eu queria que vocês pudessem comentar um 

pouquinho mais sobre o capital de giro, esse importante ganho em termos de capital de 

giro e a sustentabilidade dele nesse cenário de novos produtos, novas marcas e também 

a abertura de lojas, se isso se mantém sustentável ou o que a gente pode esperar em 

termos de capital de giro e consequentemente a finalização da implantação do ERP. 
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 Thiago Borges: Daniel, aqui quem está falando é Thiago, boa tarde e obrigado pela 

pergunta. Em relação ao capital de giro o que a gente apresenta no segundo trimestre é 

um ganho na linha de estoques e um ganho na linha de contas a pagar. 

 Contas a pagar a gente em junho do ano passado implementou a nova política de prazos 

para os fornecedores atrelada a um ganho para eles com melhores taxas de antecipação 

do que eles tinham com o mercado e isso foi extremamente vantajoso para os nossos 

fornecedores e isso foi optativo - e todos os fornecedores optaram por entrar. 

 Como a base de comparação a partir de julho começa a ficar a mesma esse ganho que a 

gente apresentou no primeiro e segundo trimestres ele já suaviza bastante quando a 

gente olha o contas a pagar. 

 Os estoques foram um forte trabalho feito ao longo do ano passado e continua sendo o 

grande foco da companhia de buscar uma redução constante do nível de estoques. A 

gente ainda vê algum espaço para melhorar, mas em termos de número de dias de 

estoque quando você analisa sobre a receita quanto a gente olha dezembro 

provavelmente vai fechar alguns dias, um a dois dias a menos do que o nível que a gente 

fechou no ano anterior. 

 Então os grandes avanços que a gente teve que permitiu à gente apresentar esse bom 

resultado no capital de giro foram esses dois. 

 Daniel Alberini: Entendi obrigado. 

 Operadora: A próxima pergunta vem de Tobias Stingelin, Credit Suisse. 

 Tobias Stingelin: Boa tarde a todos. Eu queria só entender o seguinte: eu acho bastante 

prudente a redução do guidance de abertura de lojas para esse ano. Eu queria Alexandre, 

Thiago, se vocês pudessem explicar um pouco onde é que vocês resolveram reduzir, quer 

dizer vocês chegaram para os franqueados e falaram "olha, esta loja fazia sentido mas a 

gente acha que não faz sentido agora porque o payback em vez de ser em 3 anos vai ser 

em 5, vai ser em 6". 

 Eu queria que vocês explicassem um pouco o racional da decisão que parece claro, 

parece bastante prudente, bom na realidade; mas eu só queria entender um pouco melhor 

como é que vocês analisaram isso. 

 E aí também talvez ainda seja um pouco cedo até em função das incertezas, mas 

pensando um pouco agora já para 2016 e um pouco mais para frente como é que vocês 

estão se preparando um pouco para enxergar a esse cenário? Porque pessoalmente eu 

acho que as coisas não vão melhorar muito por um tempinho ainda e então se vocês 

pudessem dividir um pouco com a gente talvez a cabeça de vocês seria útil, obrigado. 
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 Alexandre Birman: Tobias boa tarde tudo bem? Quem fala é o Alexandre, obrigado pela 

sua pergunta. O nosso processo de abertura de franquias ele é bastante diferente em 

cada marca, então na marca Schutz é uma abertura hoje realmente muito restrita; é uma 

marca, um posicionamento bastante definido, um nicho de mercado bastante específico. 

Ela está presente em quase todas as capitais no Brasil, nas maiores cidades acima de um 

milhão de habitantes e então vai ser um crescimento como prevíamos, e isso não muda. 

 Na marca Arezzo nós temos abertura de terceiras, quartas lojas franqueadas em cidades 

menores. E a marca Anacapri então é uma marca que ainda está num estágio muito 

inicial da sua expansão presente em poucas capitais, um foco muito grande no estado de 

São Paulo e no interior que eram nosso objetivo original e uma expansão gradual para as 

grandes capitais. 

 Então nós sempre na hora de iniciar a parte de prospecção, seja de um novo ponto ou de 

um novo candidato a primeira premissa que nós trabalhamos é de uma apresentação, de 

uma perspectiva de DRE daquela operação e consequentemente de um payback, e o que 

nós vimos é que trabalhando sempre três cenários (o base case, o best case e o worst 

case) nós iríamos do base para o best case e sempre as contas apresentavam bons 

resultados. 

 Entretanto nós percebemos que alguns pontos comerciais... nossa premissa hoje a gente 

vai trabalhar sempre com o cenário mais pessimista porque é o que nós temos de mais 

realidade hoje, e alguns pontos comerciais principalmente nas grandes capitais em pontos 

comerciais já maduros nos quais mesmo com uma deterioração do cenário esses pontos 

comerciais continuam tendo um alto valor e um alto custo de ocupação.  

 A gente percebeu que mudou bastante a relação com shopping center nos pontos 

periféricos, em novos empreendimentos; mas nos shoppings maduros isso não mudou e 

então nós percebemos que alguns desses pontos que estavam em nosso plano seria um 

cenário arriscado a abertura de loja, principalmente na marca Anacapri onde tivemos uma 

mudança de não ir para esses pontos comerciais neste momento porque nós achamos 

que era um pouco arriscado, a marca ainda em maturação, é um investimento menor que 

as outras marcas mas um investimento que nesses pontos pode chegar um ponto na casa 

do seu R$ 1 milhão e então a gente preferiu fazer em Anacapri um crescimento mais 

pausado, mais orgânico.  

 Já é uma rede bastante interessante. Qualquer rede no Brasil de 70 lojas já pode se 

considerar uma rede. Vai terminar este ano num patamar muito bacana talvez próxima 

das 90 e poucas, 100 lojas, mas a gente achou que era mais sadio ter um crescimento 

extremamente mais pausado olhando no longo prazo dentro do conceito da twenty-mile 

march na gente acreditou que é melhor ter uma marcha constante olhando mais longo 

prazo. 

 Então isso é o que mudou de vou passar para o Thiago dar continuidade na resposta. 
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 Tobias Stingelin: Obrigado Alexandre. 

 Thiago Borges: Reforçando as palavras do Alexandre Tobias, boa tarde, aqui a gente 

está praticando muito a questão do conceito de margin of safety nessa questão desse 

investimento e realmente analisando o cenário do ponto de vista do franqueado, porque 

no final do dia quando ele fizer o investimento a gente vai estar junto a tendo que trazer o 

pay back para o negócio, sendo que é um pay back que tem lá seus riscos inerentes e a 

gente não está querendo neste momento aumentar o risco para o franqueado. 

 Quando a gente olha no longo prazo eu concordo com você que esse cenário pode 

demorar mais para melhorar. A gente não tem nenhuma preocupação estrutural com a 

rentabilidade do modelo de negócio de franquias de Anacapri, das outras marcas; aqui é 

muito mais um momento que a gente está e esse momento do ano que a gente está 

vivendo um é um momento de tomada de decisão dos movimentos de aberturas de lojas 

no segundo semestre. Então realmente tirar o pé no número de aberturas para permitir 

que a gente tenha melhores negociações, ir de forte nas melhores negociações, nesse 

momento é nossa atitude perante o cenário. 

 Mas de forma geral o potencial de número de lojas da Anacapri ele continua o mesmo; 

ele vai ser um pouco mais demorado a depender da velocidade que a economia venha a 

ajudar. 

 Tobias Stingelin: Obrigado, então Tiago só para entender agora em linhas gerais vocês 

podem dar uma ideia de como vocês esperam fechar esse ano em relação a lojas? Eu 

acho que o Alexandre já falou em torno de umas 100 mais ou menos para Anacapri, mas 

se você pudesse só falar para ter certeza que a gente está falando mesmo número? 

 Thiago Borges: Tá bom. O novo guidance é de 30 a 40 lojas, a gente está dando um 

guidance em termos de range que também dá uma flexibilidade na hora da negociação, e 

dessas 30, 40 você pode considerar entre 10 e 15 lojas Arezzo e Schutz e entre 20 e 25 

lojas da Anacapri. 

 Tobias Stingelin: Maravilha tá ótimo, obrigado. 

 Thiago Borges: Obrigado a você Tobias. 

 Operadora: Com licença, caso haja alguma pergunta queiram, por favor, digitar asterisco 

um, obrigada.  

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

Alexandre para as considerações finais. 

 Alexandre Birman: Eu gostaria de agradecer a interação durante o nosso call 

aproveitando a oportunidade para mencionar a importante semana que estamos vivendo 

para o nosso calendário de lançamentos.  
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 Temos como premissa que a troca de uma coleção deve ter a ênfase transformacional 

para marcar um novo início e sendo assim iniciamos esse processo no domingo dia 2 de 

agosto através de uma convenção nacional de vendas envolvendo as nossas milhares de 

vendedoras, a qual tem como objetivo o engajamento de toda a equipe, o treinamento das 

principais tendências de moda, o reforço de todas as nossas estratégias de comunicação 

e marketing bem como a divulgação da campanha motivacional para que todas estejam 

ainda mais determinadas a bater suas metas. 

 Durante a semana tivemos importantes eventos com destaque para o lançamento da 

coleção de verão da Arezzo no Shopping Rio Sul com a presença da Giovanna Antonelli, 

estrela da nossa campanha e protagonista da nova novela das nove. Vale enfatizar que 

durante o mês de setembro daremos continuidade à vinculação da imagem da Giovanna 

a marca Arezzo através da criação de um produto especial que terá uma ampla 

distribuição na rede. 

 O lançamento da Schutz têm como motivo o reforço da sua estratégia de personalização 

dos produtos agora para os sapatos de salto alto nos quais a consumidora é presenteada 

com suas iniciais envolvidos em uma placa de metal afixada ao solado.  

 O modelo escolhido para a Schutz foi a Yasmin Brunet que tem um perfil pessoal em 

linha com o posicionamento da marca além de ser apaixonada pelos nossos produtos. 

Todas as lojas da rede tiveram eventos extremamente criativos os quais geraram ótimos 

resultados de venda. 

 Vale destacar também o nosso amplo programa de comunicação. Estamos com nossas 

campanhas presentes nos principais eventos de imagem e moda, nos principais jornais e 

principalmente em todas as redes sociais e veículos on line. 

 Dentro de seu posicionamento e com foco no seu perfil de consumidor as marcas 

Alexandre Birman e da Anacapri terão importantes eventos para o lançamento de suas 

coleções: o da marca Alexandre Birman se dará com almoço em parceria com a revista 

Vogue no Fashion’s Night Out e os da Anacapri com a embaixadora da marca reforçando 

o seu estilo descomplicado com o objetivo de maior disseminação da mídia on line. 

 Gostaria também então de enfatizar conforme falado a importância do go live do e-

commerce da Arezzo que ocorreu ontem, o qual é o resultado de um projeto iniciado há 

mais de um ano conseguindo alinhar toda a rede no mesmo propósito que é de servir à 

consumidora da melhor maneira e de todas as formas. 

 Reforçando que estamos sempre à disposição para maiores interações, gostaria de 

agradecer a todos pela atenção, obrigado. 

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

participação de todos e tenham um bom dia, obrigada. 
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