
Operadora: Bom dia senhoras e senhores.  

Obrigada por nos aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência de 

resultados do primeiro trimestre 2013 da Arezzo&Co. 

Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde 

será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções 

pertinentes. Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e 

perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. 

Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta 

teclar asterisco zero (*0). 

Lembramos aos jornalistas e demais profissionais de imprensa que esta 

teleconferência é exclusiva aos profissionais do mercado financeiro e acionistas atuais 

e potenciais. Eventuais perguntas deverão ser encaminhadas 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 cópia do release de resultados da Arezzo&Co divulgado 

ontem, quinta-feira, 25 de abril, poderá obtê-lo no website da companhia. Por fim, 

cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e que o áudio estará 

disponível no website após sua conclusão. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer 

que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas 

às perspectivas de negócios da companhia bem como em projeções, metas 

operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento constituem-se em 

crenças e premissas da diretoria da companhia. 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, Sr. 

Alexandre, pode prosseguir. 

Alexandre Birman: Bom dia a todos. É um grande prazer poder estar aqui nesse 

momento compartilhando os resultados do nosso primeiro trimestre de 2013. Gostaria 

de cumprimentar os acionistas, investidores e analistas que estão nos acompanhando 

na nossa teleconferência de resultados. Estão presentes comigo, nosso CFO, Thiago 

Borges e nosso gerente de relações com investidores, Leonardo Pontes dos Reis. 

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


O primeiro trimestre do ano marca a transição das coleções de verão para 

inverno. Encerramos no mês de fevereiro. Janeiro e fevereiro, as vendas da coleção de 

verão de forma muito saudável e, no mês de março, lançamos com eficiência a coleção 

de inverno onde todas as lojas receberam nossos materiais de merchandising e o mais 

importante, uma completa e rica coleção com um variado mix de produtos que obteve 

ótima receptividade pelos consumidores. 

Em paralelo, executamos várias iniciativas de comunicação e marketing, com 

ampla divulgação nas mídias tradicionais e on-line. Um marco importante nesse 

trimestre de 2013 foi a ampliação e reforma da loja Arezzo no Shopping Iguatemi em 

São Paulo, onde apresentamos um inovador projeto arquitetônico. Ampliamos a loja de 

45 para 80 metros quadrados, e com base nesse novo conceito de loja conseguimos 

aumentar a exposição dos produtos por metro quadrado em mais de 60%. O aumento 

da área de exposição conseguiu proporcionar uma melhor experiência de compra para 

nossas consumidoras, através de uma sensação de conforto e praticidade aliado a um 

ambiente moderno e sofisticado. Aproveito para convidar a todos a visitarem nossa 

nova loja e verem pessoalmente como o projeto ficou realmente muito interessante. 

Esse projeto reforça a nossa confiança em alavancar iniciativas de expansão de área, 

não só abertura de novas lojas, mas também, o crescimento de área de lojas 

existentes. Aproveitem a visita para comprar alguns presentes para o dia das mães. 

Em linha com nosso objetivo de estar cada vez mais próximo do sell out 

concluímos a implementação de um sistema integrado de gestão o qual nos possibilita 

gerenciar o suprimento de produtos de forma mais qualitativa e garantir melhor leitura 

das informações. Este era o nosso objetivo desde o IPO e com certeza trará inúmeros 

benefícios para o nosso negócio. Consequentemente, estamos divulgando neste 

trimestre o SSS de toda a rede de franquias e lojas próprias.  

Nosso resultado foi marcado por um crescimento saudável de todas as marcas 

do grupo e os resultados atingidos vieram 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.  

Vamos então agora iniciar a apresentação na página três. A receita líquida 

atingiu R$201 milhões crescendo 24,6% quando comparado ao primeiro trimestre de 

2012, alavancado pelo crescimento em todos os canais da companhia com foco grande 

nas lojas monomarca. A maior participação do canal lojas próprias contribuiu para a 

expansão de margem bruta no trimestre, quando comparado ao mesmo período do 

ano anterior. 



Analisando o primeiro trimestre do ano, houve expansão da margem em 2.9 

pontos percentuais, alcançando 44,5% de margem bruta no período. O EBITDA 

apresentou crescimento de 95,2% no trimestre atingindo R$28,3 milhões com margem 

de 14,2%. Excluindo o efeito não recorrente do primeiro trimestre de 2012 o EBITDA 

teve um crescimento de 26,3% e uma expansão de margem de 0,2 pontos percentuais. 

Já o lucro líquido do trimestre alcançou R$19,4 milhões com margem líquida de 9,6% e 

crescimento de 78,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Sem o impacto 

recorrente do primeiro trimestre de 2012 o lucro líquido teria um crescimento de 20%.  

Gostaria agora de passar a palavra para o Thiago Borges e dizer que ao final da 

teleconferência estaremos todos disponíveis para responder suas perguntas sobre os 

resultados da companhia e também sobre a nossa estratégia.  

Thiago Borges: Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Passando agora para a 

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

que a receita bruta da companhia no trimestre atingiu R$257,5 milhões com bom 

desempenho do mercado interno que apresentou crescimento de 20%. 

Do lado direito da página apresentamos a receita bruta por marca no mercado 

interno onde verificamos um forte crescimento das principais marcas do grupo no 

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

de 15,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O bom desempenho no canal 

franquias contribuiu para o crescimento da marca e, adicionalmente, o início do 

trabalho no canal Multimarcas para capturar sinergias com a marca Schutz trouxe 

resultados positivos já na feira Couro Moda, onde a maior integração das práticas 

permitiu superar expectativas apresentando forte crescimento em relação ao ano 

anterior.  

A Schutz apresentou crescimento de 25,2% no trimestre especialmente 

ancorado pelo crescimento no canal Lojas Próprias e também pela intensificação da 

marca no canal Franquias. Desde a inauguração do novo projeto de lojas no terceiro 

trimestre de 2011 a marca Schutz passou por um intenso processo de expansão com a 

inauguração de 39 lojas no Brasil além de 7 ampliações nos seus principais pontos de 

venda. A marca continua com um forte investimento em marketing digital e previsão 

de inauguração de lojas, além da realização de diversas ações de CRM. O web 

commerce apresentou um forte crescimento no trimestre e continua se destacando 

como a maior loja da rede.  

Dentro da sigla Outras Marcas, a marca Ana Capri continua investindo em 

campanhas nas mídias digitais com foco no aprimoramento do projeto arquitetônico 



das lojas e desenvolvimento do branding. No segundo trimestre, investiremos em mais 

uma loja própria piloto da marca em São Paulo já testando as novas funcionalidades do 

projeto.  

E 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. Ambas as marcas encontram-se ainda em fase de 

desenvolvimento. 

Passando para o slide 5, temos a receita bruta por canal de distribuição onde 

verificamos um forte crescimento em todos os nossos canais no trimestre, 

especialmente no canal de lojas próprias e franquias. Quando analisamos o canal 

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

bruta de 19,8% no trimestre, principalmente devido à abertura de 43 franquias das 

marcas Schutz e Arezzo nos últimos doze meses. 

O canal de franquias no trimestre representou 48,4% das vendas domésticas, 

com um total de 343 franquias, sendo 320 da marca Arezzo e 23 da marca Schutz. As 

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

tiveram expansão nas mesmas franquias de 8,3% no primeiro trimestre quando 

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

bolsas vendidos.  

O canal Lojas Próprias continuou apresentando forte crescimento de 38,1% no 

trimestre com a receita bruta de R$701,4 milhões no período. As vendas desse canal 

foram impulsionadas pela abertura de 11 lojas e expansão de área de outras 5 lojas 

nos últimos doze meses, ocasionando o aumento da área de vendas do canal em mais 

de 24% no período. 

Conforme mencionado pelo Alexandre, divulgamos pela primeira vez o same 

store sales do sell out de toda a rede de franquias e lojas próprias, que apresentou um 

crescimento de 6,7% no trimestre, refletindo o saudável desempenho de toda a rede. 

Destacamos na estratégia Multicanal as vendas para as lojas multimarcas também 

cresceram 7,6% no primeiro trimestre em virtude do foco do aumento do share of 

wallet e fortalecimento de branding das marcas, com destaque para a marca Arezzo e 

Ana Capri no canal. 

Na página 6, apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal de 

distribuição, assim como a metragem total da área de vendas. Encerramos o primeiro 

trimestre com 400 lojas, sendo 391 no Brasil e 9 no exterior, tendo uma área total de 

vendas de 26,7 mil metros quadrados, aumento de 20,7% quando comparado com 



2012. Gostaríamos de aproveitar este momento para reafirmar o nosso compromisso 

de abertura de 53 lojas durante este ano. 

Passando para a página 7, apresentamos o lucro bruto do trimestre que 

alcançou R$89,4 milhões com uma margem de 44,5% e crescimento de 33,1% em 

comparação com o mesmo período de 2012.  

A expansão da margem bruta em 2,9 pontos percentuais reflete o forte 

crescimento da receita líquida em especial do canal de Lojas Próprias. 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 um pouco. 

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

no lado direito da página, no trimestre o EBITDA alcançou R$28,6 milhões, 

apresentando crescimento de 95,2% e uma margem de 14,2%. Excluindo os efeitos das 

despesas não recorrentes do primeiro trimestre de 2012, o EBITDA de 2013 teria um 

crescimento de 26,3% em relação ao ano anterior com 0,2 pontos percentuais de 

expansão de margem, refletindo a maior margem bruta do período. 

Passando agora para a página 8, temos um desempenho do lucro líquido no 

trimestre, que atingiu R$19,4 milhões apresentando um crescimento de 78,5% em 

comparação com o mesmo período do ano anterior. A margem líquida do período foi 

de 9,6% com crescimento de 2,9 pontos percentuais. Excluindo os efeitos das 

despesas não recorrentes do primeiro trimestre de 2012, o lucro líquido teria um 

crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Passando para a página 9, gostaria de comentar a geração de caixa operacional 

da companhia para o trimestre que como podemos observar foi de R$34,4 milhões 

refletindo o maior lucro operacional do período e a sazonalidade normal do negócio. 

Passando para a página 10, no lado esquerdo do slide, vemos que o CAPEX do 

trimestre diminuiu 35,2% se comparado ao mesmo período do ano anterior 

principalmente devido ao menor investimento em lojas próprias. No trimestre a 

companhia realizou reformas em algumas de suas lojas com ampliação da loja Arezzo 

do Shopping Iguatemi em São Paulo. O crescimento no CAPEX corporativo reflete 

maiores investimentos em infraestrutura tecnológica no trimestre. 

Do lado direito da página, vemos que o endividamento líquido alcançou 

R$125,4 milhões em linha com nossa política financeira que permanece conservadora 

com custo de dívida bastante reduzido. Estes eram nossos comentários em relação aos 



resultados da Arezzo&Co. no primeiro trimestre e, antes de devolver a palavra ao 

Alexandre, gostaria de convidar a todos os nossos acionistas a comparecerem em 

nossa AGO que será realizada no dia 30 de abril em Belo Horizonte. Agora eu passo a 

palavra ao Alexandre para suas considerações finais. 

Obrigado.  

Alexandre Birman: Obrigado, Thiago. Eu aproveito a oportunidade para 

parabenizar a toda equipe da Arezzo&Co. pelo excelente resultado no primeiro 

trimestre deste ano. Vamos agora atualizar um pouco sobre o início do segundo 

trimestre. Conforme mencionado, estamos tendo um desempenho muito bom na 

coleção de inverno, e neste momento estamos focados em ter o produto certo, na hora 

certa, no preço certo para o dia das mães, uma data muito importante para o 

calendário do nosso negócio. 

Conforme o nosso último call de resultados, o projeto GTM Arezzo é realmente 

muito importante para a nossa companhia. No primeiro trimestre, fizemos várias 

reuniões com os franqueados para explicar a nossa nova metodologia de 

funcionamento do calendário de sell in e do suprimento de produtos para as lojas, a 

qual foi extremamente bem recebida pelos mesmos. Iniciamos também o ciclo de 

desenvolvimento da coleção de verão, já adotando uma sistemática mais estruturada 

baseada nas técnicas de merchandising claramente sem perder o conteúdo moda que 

é muito importante para o nosso negócio, mas, que com certeza irá nos possibilitar ter 

ainda mais assertividade em nossas coleções.  

Outro assunto que endereçamos no último call e que nos deixa animados com 

os resultados iniciais é a evolução do segmento de bolsas na nossa companhia em 

todas as marcas. Reforço também nossa busca contínua na direção dos custos e 

despesas, visando uma saudável alavancagem operacional. 

Por último, gostaria de destacar nosso contínuo foco na evolução da nossa 

estrutura organizacional ancorada em um forte pipeline de pessoas que cada vez mais 

criam um sentimento de dono. Nossa constante melhoria da infraestrutura dos 

espaços físicos e também o contínuo e importante investimento em sistemas de gestão 

e processos logísticos. Eram esses os nossos comentários sobre o call de resultados do 

primeiro trimestre. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que nos ouviram. 

Estamos à disposição para possíveis perguntas. 

Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e 

respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco um (*1). Para retirar a 

sua pergunta da lista, digite asterisco dois (*2).  



A nossa primeira pergunta vem da Sra. Juliana Rozenbaum, do Itaú BBA. Por 

favor, Sra. Juliana, pode prosseguir. 

Juliana Rozenbaum: Olá, bom dia a todos. Temos visto um nível de estoque um 

pouquinho mais alto e entendo que tem relação com a estratégia do classic. Eu queria 

entender se você acha que já chegou a um nível que establiza nesse nível atual ou se 

ainda tem uma necessidade de estoque maior para a linha Classic e de que forma você 

mede o payback dessa estratégia, quer dizer, você já está vendo de alguma forma um 

aumento de venda ou simplesmente há um franqueado mais feliz porque ele não tem 

que carregar todo esse estoque dentro da loja. Obrigada. 

Alexandre Birman: Juliana bom dia, tudo bem? Quem fala é o Alexandre. Bom, 

primeiramente é importante destacarmos o contínuo crescimento da participação da 

receita das lojas próprias sobre o total da receita da nossa companhia. 

Consequentemente aumenta o nosso nível de estocagem porque você está com 

estoque de todas as lojas, são mais de 50 lojas próprias e isso com certeza faz 

diferença. Eu vou convidar o Thiago para te dar um pouco mais de corpo nesse ponto 

que é extremamente importante para a nossa companhia e pode ter certeza que 

gerenciamos com muita diligência o nosso nível de estocagem sempre procurando ter 

uma otimização, e ter realmente o produto certo, na hora certa para que o nosso 

franqueado ou mesmo multimarca possam ter o contínuo crescimento de suas 

receitas.  

Thiago Borges: Juliana bom dia, obrigado pela pergunta. O que o Alexandre 

comentou de lojas próprias acho que está bastante explicado, mas o efeito de lojas 

próprias é o maior impactante desse crescimento do estoque do trimestre que você 

está vendo. Mas, também você tem razão em relação aos estoques estratégicos da 

companhia. Nesse caso citado o Classic e o Essentials para a Schutz, que são linhas 

continuadas que a companhia vem investindo cada vez mais em ter produtos com 

reposições automáticas garantindo o melhor mark up e o melhor giro desses produtos 

franqueados. No ano passado esse número estava entre 5 e 8% da venda, este ano já 

está um pouco acima de 10% e com o projeto GTM o número deve crescer um pouco 

mais de produtos que a gente vai colocar com reposição automática dentro das lojas. 

Então, o processo de maior número de estoque em dias deve crescer um pouco nos 

próximos trimestres, lembrando sempre que o nosso negócio tem uma sasonalidade 

muito grande. Mas, quando comparado com o trimestre deve ter alguns dias de 

crescimento. O capital de giro como percentual da receita líquida, desde o IPO a gente 

tinha comentado que iria passar dos seus 30% e não vemos a necessidade de chegar 

nesse nível. Pode fazer esses ajustes e ter outros ganhos como vemos em outras 



contas como contas a receber, como contas a pagar e até mesmo no próprio estoque 

com uma gestão diferente para conseguir manter em torno dos 28, 29% que viemos 

mantendo. 

Juliana Rozenbaum: Ótimo, obrigada. Olhando para as margens brutas, vocês 

continuam repassando um pouco menos que a inflação na margem bruta, e a margem 

bruta continuam melhorando. Além do efeito das lojas próprias, tem vindo eficiência 

na negociação com a indústria, você tem conseguido melhorar de forma relevante o 

preço de compra desses sapatos e, dependendo da resposta, de como você está vendo 

o relacionamento com a indústria, faz sentido ou não imaginar fábrica e investimento 

em fábrica e até, de repente, um investimento em fábrica só para fazer o Classic, o 

Essentials. Como você está vendo essa questão?Obrigada. 

Alexandre Birman: Juliana, a questão da margem bruta é um ponto realmente 

relevante para a eficiência do nosso negócio e nós temos uma composição de fatores 

que fizeram com que a margem bruta nesse primeiro trimestre viesse com saudável 

crescimento. Primeiramente, falando de lojas próprias, nós tivemos um excelente 

trabalho de liquidação da coleção de verão, ou seja, asseguramos uma boa margem 

bruta da coleção, o nível de giro da coleção a preço cheio foi realmente muito bom, 

isso nos possibilitou já ter uma melhoria na margem bruta em relação ao primeiro 

trimestre do ano passado. Falando agora em operação de sell in, “linkando” um pouco 

ao sourcing como você falou, é realmente onde tudo nasce na questão de geração de 

margem bruta. Nós estamos constantemente evoluindo o processo de precificação dos 

nossos produtos onde nós aproveitamos a oportunidade de alguns fabricantes em 

termos da sazonalidade da produção fazendo um pouco de compras antecipadas. Isso 

também em relação à sua primeira pergunta, pode refletir um pouco o nosso aumento 

do nosso estoque porque nos meses de dezembro e janeiro geralmente são meses em 

que não conseguimos ter pedidos para esses fabricantes produzirem. Então, o que 

fizemos em novembro do ano passado, quando iniciou o desenvolvimento da coleção 

de inverno, nós fizemos uma compra antecipada bastante interessante para as marcas 

Arezzo e Schutz onde os fabricantes conseguiram utilizar uma produção que eles a 

princípio não iam ter, consequentemente nos ofereceram um custo do produto melhor 

e nós conseguimos assim aumentar a nossa margem bruta nos referidos produtos. 

Sobre o aumento da exposição de produção própria versus outsourcing, é um ponto 

que também faz parte hoje de um pipeline muito forte nosso. Na realidade toda a 

questão de sourcing hoje, inclusive tem um projeto interno chamado sourcing 5.0, é 

um projeto que está sendo muito bem construído. Eu te convido, caso te interesse, em 

conhecer mais deste projeto, e a todos que tiverem interesse, realmente é uma visão 

muito bacana que damos de aproximação dos nossos parceiros e fornecedores 



procurando entender as limitações, as dificuldades que eles enfrentam de forma que 

eles se tornem mais produtivos, consequentemente tendo um melhor preço do 

produto produzido, aumentando a nossa margem bruta. Sobre a questão de fábrica 

própria, nós estamos em constantes análises das oportunidades que o nosso país 

oferece. A produção no nordeste você sabe que tem uma parcela importante em 

alguns competidores no segmento de calçados em que eles conseguem ter vários 

incentivos locais que realmente fazem com que a produção própria seja interessante. 

Entretanto, no próprio estado do Rio Grande do Sul, e coincidentemente ontem nós 

estávamos com o Secretário da Fazenda do Estado, existem regiões do estado que 

estão com um baixo índice de emprego, ou seja, tem certa mão de obra disponível. 

São cidades que têm cultura, por mais que pequena, de produção de sapatos. Então 

estamos sim estudando a oportunidade de aumentar um pouco a nossa produção 

própria exatamente nesses modelos mais previsíveis para que consigamos melhorar 

ainda mais a margem bruta.  

Juliana Rozenbaum: Ótimo. Obrigada, Alexandre. Só uma última dúvida rápida. 

Você escreveu no press release, falando das receitas de vendas, “investimentos em 

pessoal nas lojas próprias também contribuíram para esse aumento das despesas”. Só 

queria entender se simplesmente é o pessoal, quer dizer, se há mais lojas próprias há 

mais pessoal, ou se existe um aumento de pessoal por loja própria, quer dizer, você 

está reforçando o time e de alguma forma mudando o número de funcionários por loja 

nas lojas próprias. Obrigada. 

Thiago Borges: Juliana, é bastante pontual essa explicação. Em relação ao 

primeiro trimestre desse ano foi consequência do Natal, tivemos que contratar para 

suportar o nível de vendas um nível de pessoal um pouco maior e durante o primeiro 

trimestre já fizemos a desmobilização dessa mão de obra para voltar ao quadro 

normal. Então foi bastante pontual do primeiro trimestre, não é um movimento 

estratégico de aumentar o nível de custo de pessoal nas nossas lojas próprias. 

Juliana Rozenbaum: Está ótimo. Obrigada, Alexandre e Thiago. 

Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Fabio Monteiro, do BTG 

Pactual. Por gentileza Sr. Fabio, pode prosseguir.  

Fabio Monteiro: Bom dia a todos. Eu queria ouvir um pouco mais de Ana Capri. 

Vocês comentaram um pouco, mas eu queria ter uma ideia de horizonte de tempo para 

vocês anunciarem algum plano mais efetivo e não sei se vocês podem adiantar alguma 

coisa em relação às lojas que vocês têm atualmente, como está em termos de venda e 



que tipo de adaptação vocês estão fazendo. Queria ouvir um pouco mais 

especificamente do projeto da Ana Capri. Obrigado. 

Alexandre Birman: Fabio, bom dia. Tudo bem? Quem fala é o Alexandre. 

Obrigada pela sua pergunta, é um tema também relevante para o nosso pipeline de 

crescimento de médio e longo prazo. 

 Lembrando que o nosso orçamento e obviamente previsão de crescimento para 

2013 não contempla ainda um crescimento expressivo da marca Ana Capri.  

Dividindo então o mercado nos diversos canais de distribuição, eu começo pelo 

multimarca, que tem realmente um contínuo crescimento da receita da marca Ana 

Capri vindo desse canal através do crescimento da nossa participação em feiras e do 

reforço da equipe de vendas. Então, a marca tem apresentado uma penetração já 

bastante significativa, não sei exatamente o número, mas eu te garanto é superior a 

600 pontos de venda já hoje vendendo a marca Ana Capri e isso para uma marca que 

está há apenas dois anos no mercado já é um crescimento bastante interessante e nós 

vemos com bastante bons olhos o crescimento dela na multimarca. Entretanto, o 

principal canal e onde a marca realmente vai acontecer é através do canal franquias. 

Obviamente é um canal que ainda não existe para a marca porque ela ainda está em 

fase de teste e obviamente você não pode franquear um projeto que ainda está sendo 

elaborado. Você inicia a franquear quando você tem certeza que a marca está certa, 

que o mix de produtos, sourcing, o conceito arquitetônico, você tem que realmente 

estar confiante nisso. Eu dou o exemplo da Schutz, que foi um trabalho muito bem 

feito, no ano praticamente inteiro de 2011 estruturando o segmento de franquia, o 

projeto de lojas e quando abriu em 2012 foi uma abertura realmente bastante certeira, 

tendo excelente produtividade das lojas e um contínuo crescimento do canal. Então na 

Ana Capri, o desafio que ainda está na mesa e que eu estou dedicando pessoalmente 

bastante tempo para isso é encontrar o projeto arquitetônico que transmita o lifestyle 

da marca que realmente ajuda a construir branding, e junto com isso ter o custo que 

seja extremamente competitivo porque é um perfil de loja que tem que ter muitas 

lojas no Brasil. É uma loja que dá para ter bastante capilaridade. Consequentemente é 

uma receita média por loja entre R$80.000 e R$200.000, então você precisa ter um 

custo de projeto que seja viável e junto com isso tem que ter um projeto prático. As 

lojas são pequenas e no nosso negócio, eu acho que você sabe, o estoque dos 

produtos toma uma área muito grande. Então nós estamos desenvolvendo cada vez 

mais projetos, hoje já são três projetos diferentes da rede. Não estamos confiantes 

ainda que sejam projetos para a expansão. Inauguramos nos próximos quarenta dias, 

no Shopping Eldorado, um novo conceito arquitetônico em que pegamos todos os 



aprendizados dos projetos anteriores, corrigimos e estamos bastante confiantes que 

esse projeto vai ser um projeto que realmente nos deixará aptos para a expansão de 

Ana Capri. Pretendemos ainda neste ano de 2013 abrir algumas franquias para 

podermos ter o pulso de como a Ana Capri vai se comportar fora dos grandes centros 

comerciais daqui de São Paulo e aliado a toda a questão de projeto e modelos de 

franquia, estamos desenvolvendo uma estratégia de sourcing onde estamos 

trabalhando em parceria junto aos fornecedores de matéria-prima para que tenham 

mais disponibilidade de matérias-primas. É um perfil de matéria-prima diferente do 

que estamos acostumados com a Arezzo e com a Schutz e também é um perfil 

industrial que tem que ter certa produtividade bastante alta para se conseguir os 

custos que a marca precisa. Então, é uma equação que eu diria que já está nos seus 

75% de resolução. Eu acho que vai precisar um pouquinho de tempo ainda para estar 

100%. Eu acredito que estaremos preparados para falar de Ana Capri de uma forma 

mais densa daqui a um ano. 

Fabio Monteiro: Está claro. Só outra pergunta, um pouco sobre esse momento, 

este primeiro trimestre, vocês tiveram uma boa performance de vendas, mas não foi a 

tônica geral e vocês mesmos comentaram que foi desafiador esse início de ano. Queria 

ouvir um pouco o que vocês estão esperando, como estão vendo esse segundo 

trimestre, mais para frente, pensando mais do lado macro, como está a confiança do 

cliente de vocês e mesmo do franqueado. O que vocês estão sentindo dado que estão 

em contato direto tanto com o franqueado como também na ponta. Obrigado.  

Alexandre Birman: Excelente Fabio. É desafiador, não teve nenhum trimestre 

que não foi. Realmente manter um crescimento médio superior a 20 e poucos por 

cento é um desafio constante, mas eu te digo que é um desafio que nos motiva muito 

e realmente é a injeção de ânimo para toda a empresa. Aqui dentro, não sei se você 

sabe que nós temos um lema que é objetivo alcançado é apenas o patamar para iniciar 

a escalada do próximo objetivo. Então, crescimento aqui não é nice to have é must 

have na nossa empresa e por isso vamos estar sempre lutando por esse crescimento. 

Falando especificamente do primeiro trimestre, o mês de janeiro foi um mês bastante 

positivo. Entretanto, fevereiro, eu acredito, eu detesto ter que usar aí análises que 

estão fora da minha empresa, eu acredito que crescimento no nosso negócio depende 

da nossa eficiência, não gosto de pegar questões climáticas, feriado etc. Entretanto, 

este mês de fevereiro, especificamente, eu acredito que o carnaval foi bastante 

antecipado, teve um impacto no mês de fevereiro. Então, realmente ele foi um mês 

mais desafiador. Acredito que as pessoas tiveram um gasto grande com a questão de 

carnaval e é muito difícil você lançar uma coleção de inverno antes do carnaval. E esse 

ano, que o certo é lançar logo depois do carnaval, a gente não conseguiu lançar logo 



depois porque era muito cedo ainda. E nós lançamos só no começo de março a coleção 

de inverno. Então, ficou uma grande questão, se cada vez mais nós deveríamos 

antecipar os lançamentos de inverno, porque realmente ele funciona muito bem, acaba 

que o carnaval é a última hora em que a consumidora ainda quer comprar um produto 

de verão. E esse ano a gente teve aí quase quinze dias de verão pós-carnaval. Então, 

acho que talvez foi um aprendizado do mês de fevereiro.  

Vindo já, então, pra março, o lançamento de inverno foi fantástico, em todas as 

marcas do grupo. Realmente, tivemos assim, um “boom”. A inauguração do 

Iguatemi, não sei se você acompanhou pelas mídias, gerou bastante mídia pro nosso 

negócio, na marca Schutz, os eventos de formação de branding institucional ajudaram 

muito a agregar valor a marca. E o mês de abril, por estar vindo nessa toada, 

realmente, super forte igual foi o março, eu acabei de ver nossas ambientações de dia 

das mães, então estamos lançando oficialmente hoje toda a ambientação de mães pra 

todas as marcas do grupo. E mães tem um peso significativo no nosso negócio, 

principalmente na Arezzo, que é uma marca bastante eclética. Na Schutz estamos 

fazendo uma campanha de mães bem interessante, que é uma “Special Collection” de 

calçados para crianças. Então, é um mini Schutz, que fizemos, como se fosse um “gift” 

que a consumidora vai ter comprando um presente dela ou da mãe, vai ganhar pra 

filha. Então, estamos trabalhando forte o dia das mães, eu acredito que vamos ter um 

mês de maio também na mesma proporção que tem sido os últimos 2 meses. 

Fabio Monteiro: Está ótimo, Alexandre. Muito obrigado. 

Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Irma Sgarz do Goldman Sachs. 

Por favor, senhora Irma, pode prosseguir. 

Irma Sgarz: Olá, bom dia Alexandre e Thiago, eu gostaria que vocês 

comentassem um pouco mais sobre o projeto no TI que vocês estão, terminaram a 

implementação do sistema Linx, se não me engano no final do ano passado, todas as 

lojas próprias e franquias, principalmente franquias. E agora, daqui pra frente eu 

imagino que isso permite uma maior visibilidade e talvez uma melhora na utilização 

destes dados. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre como que está andando 

este projeto? Como que vocês estão vendo isso para frente e quais as oportunidades, 

tanto nas vendas quanto na margem, através deste projeto? Obrigada.  

Alexandre Birman: Irma, bom dia. Sou eu, Alexandre. Como eu disse no call, 

desde a abertura do nosso capital, há dois anos e pouco, nós tínhamos como grande 

meta a padronização dos sistemas de gestão em todas as nossas franquias. Foi um 



processo muito bem conduzido pelo nosso diretor de TI e sua equipe, realmente foi 

uma transição bastante “soft”. Nós demos um prazo coerente, ou seja, não quisemos 

fazer do dia pra noite, correndo o risco de ter a ineficiência. Então, foi um projeto que 

o objetivo dele era completar em dois anos. Conseguimos atingir o cronograma 

esperado. Os franqueados, hoje, estão bastante satisfeitos. E nós criamos um sistema 

de BI muito bacana, que nós batizamos internamente de ZZNET, no qual temos, hoje, 

uma visibilidade da produtividade on-line de todas as lojas. Não só receita, mas 

indicadores de desempenho, tais como a taxa de conversão, o número de peças por 

atendimento, consequentemente “ticket” médio. E até por vendedora, por loja. Então, 

eu estou bastante satisfeito com o nosso sistema de gestão da ponta. Agora nós, 

realmente, tomamos pé do que está acontecendo loja a loja, o grande desafio agora é 

criar um processo interno para que a nossa equipe comercial, que foi criada 

basicamente estando só em ambiente de loja, que é fundamental para o business, 

tenha também a cultura da gestão, através de indicadores. Não só de desempenho de 

resultado de vendas, mas também de giro de produto. Então, isso está muito “linkado” 

ao que nós chamamos internamente de projeto de DNArezzo, onde, esse projeto, 

prevê uma maior interferência da franqueadora no que tange à gestão dos estoques do 

franqueado. Então, nós estamos estruturando uma área que nós, também 

internamente, chamamos de “merchadising”, que temos profissionais fazendo uma 

constante leitura dos giros das operações em todo o Brasil. Consequentemente, dando 

inputs para a equipe de estilo desenvolver as coleções dentro de um padrão, de mix de 

produto, faixa de preço, percentual de “SKUs” por tipo de cores e etc, ocasiões de 

uso… Enfim, tem vários “breakdowns” para analisar o desempenho da coleção. Então, 

consequentemente o estilo vai estar cada vez mais desenvolvendo as coleções de uma 

forma assertiva. E, além disso, nós estamos, como o Thiago mencionou, vendo que 

tem produtos com uma característica de giro e de venda bastante estáveis. Então, para 

esses produtos, não faz sentido, nós a cada a coleção, fazer uma amostra nova, vir 

para o ”showroom” e fazer um “sell-in” daquele produto. Faz muito mais sentido nós 

adotarmos já a tecnologia que nós implementamos para o que nós chamamos de 

projeto “Classic” e também ter uma maior oferta de outros produtos que não são 

“Classic”, porque “Classic” são produtos com uma demanda previsível para pelo menos 

seis meses. Então, basicamente são produtos da cor preta e nude, não tem nenhum 

colorido no “Classic” porque acaba que o colorido é bastante sazonal e a não vamos 

colocar esse novo projeto como “Classic”. Entretanto, são produtos que serão 

produzidos e abastecidos na loja do franqueado de uma maneira online que, 

consequentemente, vai gerar uma melhor performance nas lojas. Então, realmente, eu 

tenho certeza que esse projeto nosso de integração dos sistemas e, consequentemente 



agora, da criação do ZZNET e de uma leitura grande do desempenho de todas as lojas, 

vai nos possibilitar, realmente, crescer bastante a nossa eficiência. 

Irma Sgarz: Perfeito. Obrigada.  

Operadora: Próxima pergunta, senhor Paulo Prado da Votorantim corretora. Por 

gentileza, senhor Paulo, pode prosseguir. 

Luiz Cesta: Bom dia, na verdade é o Luiz Cesta, aqui da Votorantim. Com 

relação às franquias, eu queria saber se vocês poderiam nos comentar, quanto das 

suas franquias hoje estão operando no simples e quanto no presumido e imaginando 

que alguma das suas franquias, provavelmente mais antigas, podem estar no dilema 

de vender mais e entrar no presumido ou se manter no simples. Será que vocês 

poderiam comentar como é que esses franqueados podem lidar com essa questão e se 

vocês pensam, de alguma forma, internamente, algum processo, alguma coisa para 

evitar, realmente, que o franqueado não tenha interesse de crescer para não ter que 

mudar de regime tributário? Queria saber como é que está esta questão internamente. 

Obrigado. 

Thiago Borges: Luiz, obrigado pela sua pergunta. Hoje da nossa base, os 

franqueados, aproximadamente, 50% estão no lucro simples e 50% estão no lucro real 

presumido. Desses 50% que estão no lucro real presumido, eles representam 75% das 

vendas da nossa companhia. E percebemos que como, na média, você tem 

franqueados com duas lojas e meia, a tendência é cada vez mais a migração para o 

lucro real e presumido. Nesse caso, especificamente, você falou do desafio do 

crescimento passando de uma loja que está dentro do simples para uma loja dentro do 

real presumido. O que o franqueado percebe no dia a dia é que com o aumento do 

simples, ficou mais fácil você fazer essa transição. E nós, analisando a base de 334 

franquias que temos hoje, somente 20 franquias estariam neste limite. Então, não é 

um número limitador do nosso crescimento. Durante a passada, quando você sai dos 3 

e 600 até uns 4, 4 e 200, você fica ali com um “gap” de número absoluto talvez que 

desincentive o crescimento. Mas como são só 20 lojas, temos trabalhado fortemente 

com o franqueado entrando no piso de venda do franqueado, realmente, pra atingir 

esse novo patamar em uma velocidade muito rápida. Então, nessas ocasiões quem faz 

essa passada de mudança de regime tributário acontece com um reforço de iniciativa 

de vendas muito grande, às vezes até acompanhado por certa ampliação da loja, que 

já garante que cheguemos ao novo patamar. 



Alexandre Birman: Oi Luiz, bom dia, quem fala é o Alexandre. Primeiramente eu 

vou dizer um pouco sobre o nosso país, onde nós estamos em uma fase de franca 

estruturação de nossas políticas, de nossas leis tributárias. Então, quando você vê o 

avanço da unificação da alíquota de do ICMS na base de 4%, já mostra que, realmente, 

o que é hoje a regra, deve mudar, com certeza mudar para melhor. E isso afeta 

diretamente, positivamente, a questão de margem dos nossos franqueados. Enquanto 

isso não acontece, não podemos contar com aquilo que não é certo, nós estamos 

trabalhando internamente, de forma que os franqueados que atinjam esse patamar 

que o Thiago mencionou, de saída, então, do regime tributário simples, que eles 

consigam ter uma carga inicial um pouco maior, de forma que eles melhorem a 

margem bruta, consequentemente melhorando a sua rentabilidade. Então, esse é um 

tema de bastante atenção da nossa empresa, existe uma transparência comercial 

muito grande na relação com o franqueado, onde não só as macros e grandes leis 

como as que eu mencionei são acordadas, mas pequenas questões também, tais como 

hoje a alíquota de ICMS para produtos importados e etc. Nós temos um percentual 

grande do segmento de bolsas que são importados. Então, é um assunto 

extremamente importante, relevante. E eu te garanto hoje, que termos uma equipe 

preparada, trabalhando de uma forma muito próxima dos nossos franqueados, 

possibilitando que eles continuem tendo ânimo, motivação e rentabilidade com a 

operação.  

Luiz Cesta: Eu peço só um “follow-up”, então. Vocês estariam alterando um 

pouco o “mark-up”, especificamente para essas lojas que, essas aproximadamente 20 

lojas que estão nesse dilema ou seria uma coisa um pouco mais generalizada? Só para 

confirmar, vocês tinham falado que de 3.6 até 4.2 efetivamente o franqueado acaba 

não tendo um ganho absoluto tão bom quanto se ele retornasse no simples. Só queria 

que vocês confirmassem se os números são esses, até 4.2.  

Alexandre Birman: Exatamente. Essa faixa que você colocou é a faixa, 

realmente, mais delicada. Entretanto, nossa decisão foi de melhorar o “mark-up” para 

todas as lojas, pontos comerciais, ok? Isso não quer dizer que o franqueado, ele tem 

uma loja que está acima do simples, onde não está, mas todas as lojas acima do 

simples, nós estamos trabalhando uma política de melhoria do “mark-up” inicial deles, 

para que eles tenham a melhor rentabilidade, consequentemente mais ganho para o 

contínuo investimento no nosso negócio. Como eu falei no call, nós estamos bastante 

preparados, a marca Arezzo está trabalhando uma situação de área nas mesmas lojas, 

trazendo já esse novo conceito de projeto arquitetônico que fez uma grande diferença. 

O resultado da loja do Iguatemi está sendo muito bacana, muito forte. Então, 



queremos que o franqueado esteja realmente bastante sadio. Não só com a 

rentabilidade, mas também para reinvestir no nosso negócio, porque isso realmente 

vai nos trazer grandes ganhos futuros.  

Luiz Cesta: Está ok, excelente. Muito obrigado.  

Operadora: Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgarz, da empresa 

Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.  

Irma Sgarz: Bom dia, obrigada pela oportunidade de fazer mais uma pergunta. 

Eu queria fazer uma pergunta sobre o canal de Multimarcas que, pelo que eu entendo, 

tem visto um crescimento bom na marca Arezzo e talvez um pouco menos animado na 

marca Schutz por causa até do “roll-out” das franquias na marca Schutz nos últimos 

seis a nove meses. Eu queria entender um pouco qual a sua visão deste canal daqui 

pra frente e o que vocês estão efetivamente fazendo para continuar com o crescimento 

neste canal e no release vocês até comentam que o crescimento aqui, deve vir mais 

através de “share of wallet”. Mas olhando o número dos clientes, os números das lojas 

que vocês atendem através deste canal, ele explica mais ou menos metade do 

crescimento que vocês entregaram no primeiro trimestre. Então, eu queria entender, 

daqui para frente ainda tem espaço  para atingir novas lojas, novos pontos de venda 

ou vai vir muito mais através de “share of wallet”? E como é a sua visão para as duas 

marcas daqui para frente? Obrigada.  

Alexandre Birman: Irma, bom dia de novo, sou eu Alexandre. É um ponto muito 

interessante que você tocou. Primeiramente, eu gostaria de aproveitar a sua pergunta 

para falar sobre a estratégia de distribuição da nossa companhia. Então, nós dizemos 

que é uma estratégia, multicanal. Ou seja, nós temos a obrigação de sermos eficientes 

em todos os canais de distribuição que nós operamos. Estes canais de distribuição, 

hoje, nós temos 2 que são os grandes canais de distribuição, com as monomarcas 

fragmentadas em lojas próprias e franquias e lojas multimarcas. Estamos também 

agora implementando um novo canal de distribuição que é o web-commerce, que já 

mostra ter um excelente resultado na marca Schutz. Nós vamos começar pela marca 

Schutz, porque ela tinha menos capilaridade em termos de lojas. E o resultado 

realmente é muito forte, é surpreendente o resultado, é impressionante ver como as 

mulheres têm uma facilidade de comprar calçados on-line. E isso é uma tendência 

global, o segmento de calçados tem uma participação do total de receitas de “web-

commerce” em vários países, muito alto. Então, está nos motivando a investir bastante 

no canal “web-commerce” para todas as marcas. E, além disso, o mercado externo. O 



nosso país, acho que atingiu certa maturidade cambial, cada vez mais nossas marcas 

estão realmente “outstanding” comparado com outras marcas que tem presença em 

vários países do mundo, em todos os sentidos. Pela oferta de mix de produtos, pela 

qualidade do produto, pela proposta de valor que cada um dos produtos tem e 

também pelos conceitos arquitetônicos. A loja da Schutz hoje na Madison é um grande 

diferencial e estamos bastante felizes com o início desse novo projeto que, na verdade 

ainda está em fase de testes, é um laboratório. Ou seja, resumindo, temos o canal de 

mercado externo. Então, com isso tudo eu te digo que o nosso grande objetivo é o 

contínuo crescimento de todos os canais, mas principalmente um crescimento da 

Arezzo&Co. de forma geral. É por isso que nós temos uma estratégia multicanal e 

multimarcas. Para que consigamos “multibrands”, para que consigamos ter um grande 

arsenal de armas para o contínuo crescimento da companhia. O canal Multimarcas, eu 

tenho a dizer que, de todos os canais que nós temos, ele é o que está atingindo já uma 

maior maturidade, no que tange ao número de lojas. E entra uma questão muito 

importante que eu queria te dizer referente ao branding. Por que eu quero dizer isso? 

Se nós quiséssemos apenas atender a demanda de lojas que querem comprar as 

marcas Schutz, Arezzo, Ana Capri, eu te garanto que eu, em uma estação, teríamos um 

crescimento de 50% em multimarcas. Está certo? Ia ter um crescimento muito forte. 

Mas será que isso seria sustentável? Será que a lei de oferta e procura, ou seja, a 

escassez que gera demanda, que gera branding, que gera valor iria ser prejudicada? Ia 

haver uma pulverização das nossas marcas em vários pontos de venda? Óbvio que 

isso, não queremos correr esse risco. Então, somos bastante cautelosos no critério de 

qual tipo de loja compra os nossos produtos e nós estamos felizes com o contínuo 

crescimento que o canal multimarcas está tendo. Ele vai se estabilizar aí, em uma faixa 

entre 7 e 12% e a gente tem certeza que, através de “share of wallet”, principalmente, e 

de menor penetração, vamos conseguir manter esse ritmo de uma forma mais estável.  

Irma Sgarz: Muito claro. Obrigada.  

Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Internet.  

Thiago Borges: Recebemos uma pergunta da Internet, do Pedro Manso, da 

Gartner. Investimentos em TI de 8 milhões, quais áreas/projetos em TI receberam 

esses investimentos?  

Pedro, primeiro obrigado pela pergunta. Os investimentos de TI não montam 

no valor de 8 milhões, estes são os investimentos corporativos. Sendo que TI 

representou 60% desse número. Então, a maior parte foi em TI. No início desse ano 



iniciamos um projeto de duração de 24 meses, até podendo se estender um pouco 

mais, de integração de um sistema de ERP único. Nós visamos padronizar os processos 

e melhorar controle de agilidade na operação, unificando o sistema e eliminando todas 

as lacunas e mudanças que, hoje, por ventura, a companhia tenha e, melhorando as 

soluções tecnológicas do negócio. Tentando com isso viabilizar toda a expansão 

estratégica que o negócio vai continuar proporcionando nos próximos anos. 

Acreditamos que este é um investimento muito importante para a companhia e deve 

chegar a aproximadamente uns 25 milhões nesses 24 meses que eu citei.  

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

asterisco um (*1). Obrigada.  

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

um (*1). 

Nós temos mais uma pergunta da Internet. 

Alexandre Birman: Aqui é o Alexandre, eu vou ler a pergunta então do Marcos 

Mundin, da Papertone. Bom dia, poderiam falar um pouco mais sobre contrato de 

aquisições, consolidação do setor? Obrigado.   

Bom, esse é um assunto que nós trabalhamos bastante no passado, a forma 

intensa. Fizemos uma diligência, foi uma diligência muito grande, uma varredura do 

mercado, estudamos muito se realmente faria sentido uma aquisição. Chegamos a 

travar algum tipo de acordo de entendimento com algumas empresas e depois de 

bastante análise, como eu disse, chegamos à conclusão que a nossa via de 

crescimento mais saudável é o crescimento orgânico. Nós temos hoje marcas de 

relevância, nós temos oportunidades muito grandes do contínuo crescimento dessas 

marcas, do aumento do “market share” das nossas marcas que são muito fortes e que 

atuam em segmentos de preço e de perfil de consumidores diferentes. Ou seja, 

conseguimos cobrir um espectro muito grande do mercado com as marcas que temos 

hoje em mãos. Então, momentaneamente, especificamente o ano de 2013, nós não 

pretendemos intensificar a questão de aquisições. Entretanto, nós somos uma empresa 

que está sempre aberta às oportunidades, estamos sempre analisando como podemos 

manter o nosso ritmo de crescimento, aumentar o nosso “market share”. E a questão 

de aquisições faz parte de uma agenda, hoje mais liderada pelo nosso presidente do 

conselho, que está olhando questões realmente bastante estratégicas para a nossa 



companhia e que pode ser que apareçam oportunidades de longo prazo na questão de 

aquisições. Mas, o grande foco continua sendo o crescimento orgânico.  

Operadora: Próxima pergunta, senhora Irma Sgarz, da Goldman Sachs. Por 

favor, senhora Irma, pode prosseguir.  

Irma Sgarz: Obrigada, agora eu já fiz todas as minhas perguntas. Obrigada.  

Operadora: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco um 

(*1). 

Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor 

Alexandre, para as considerações finais.  

Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir.  

Alexandre Birman: Mais uma vez eu agradeço a atenção e ao interesse de todos 

em nossa companhia. Eu digo que esse momento no qual é um momento sagrado para 

todos nós, em que realmente nós nos dedicamos bastante para essa interação, a qual 

a julgamos bastante rica. Todas as perguntas realmente sempre nos fazem refletir 

ainda mais sobre nossas oportunidades de melhoria, sobre possíveis riscos que 

podemos estar correndo e realmente esse call foi mais uma vez bastante proveitoso 

para todos nós. Eu aproveito para dizer que estamos com uma realmente busca 

contínua para a melhoria de nossa eficiência e melhoria de nossa rentabilidade e essa 

luta faz parte do nosso dia a dia. É isso que nos motiva bastante. Muito obrigado a 

todos, um excelente final de semana.  

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

participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.  

  

 

 


