
 

 
 
 
- Bom dia senhoras e senhores e obrigada por aguardarem, sejam bem-vindos a 

teleconferência de resultado do quarto trimestre de 2012 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 da 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 esta disponível no Website da companhia no endereço: 

www.arezzoco.com.br 

Esta teleconferência acompanhada de slides esta 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, 6 de março, poderá obtê-lo no website da companhia. Por fim, cabe lembrar que 

esta teleconferência esta 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 essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da 

Companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu 

potencial de crescimento constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da 

administração em relação ao futuro da Arezzo & Co. Estas expectativas são altamente 

dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do 

país, e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. 

Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre Birman, por favor, Sr. Alexandre 

pode prosseguir. 

 

- Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar aos acionistas, investidores, analistas que 

estão acompanhando a nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 

2012. É sempre um grande prazer poder interagir com todos vocês.  Estão presentes 

comigo nesta teleconferência nosso CFO: Thiago Borges, e nosso Gerente Relações 

com Investidores: Daniel Maia.  



 

 O 4º trimestre do ano é sempre um momento muito importante para nós, por 

estarmos no alto verão e pela época do Natal, vou aproveitar inclusive para destacar 

que o calendário de Moda funciona de uma maneira especifica, não necessariamente 

casado com o calendário gregoriano, na realidade estamos encerrando o ciclo da 

coleção de verão agora. Antes de começar a apresentação de resultados em maiores 

detalhes gostaria de aproveitar a oportunidade para dividir com vocês a nossa visão 

geral sobre o desempenho do ano de 2012.  

O ano foi marcado por um crescimento saudável de todas as marcas do grupo, mesmo 

no cenário macroeconômico volátil comprovando que a Companhia mantém uma 

equipe focada e consolidada a sua liderança no mercado de calçados, bolsas e 

acessórios femininos em todo Brasil.  

Com a politica de relação de fornecedores bastante transparente e dinâmica, a 

Companhia mantém o seu compromisso de comunicar-se com os acionistas de forma 

cada vez mais consistente. A Administração da Companhia participou de 8 

conferências com investidores no Brasil, Estados Unidos e na Europa além de ter 

recebido nas lojas, show-rooms e escritórios centenas de investidores ao longo do ano. 

Em outubro ocorreu a 2º edição do Arezzo & Co. Day, evento que reuniu mais de 120 

investidores na nossa nova sede em Campo Bom no Rio Grande do Sul, com intuito de 

proporcionar uma visão mais profunda do modelo de produção e distribuição, assim 

como, uma das principais diretrizes de cada uma das marcas proporcionando também 

um alto nível de interação com a nossa equipe. Eu aproveito pra de uma forma 

antecipada convidar a todos para participar da nossa 3º edição, se Deus quiser, vai 

ocorrer em outubro desse ano, espero que esse número de 120 possa ir para pelo 

menos 200 investidores, por que realmente foi um momento muito importante para 

nossa Companhia.  

Conseguimos atingir as metas traçadas para o ano de 2012 devido ao grande esforço 

coletivo. O crescimento da Companhia reflete especialmente a estratégia de focar na 

operação de varejo com a abertura de novas lojas e a busca continua no aumento de 

produtividade. As metas de expansão da rede e as vendas nas novas lojas foram 

atingidas com êxito, demonstração da grande disciplina em execução e foco na 

sustentabilidade da rede.  

O avanço das iniciativas de tecnologia da informação focado no varejo alicerça a 

estratégia de expansão das lojas, apoiando a leitura de giro dos produtos e estoque, o 

que garante uma melhoria continua de nosso lead time e a maior assertividade de 

nossas coleções. Tendo como grande exemplo disso o aumento das vendas de nossos 

produtos chamados de Arezzo Classic, que já correspondeu a aproximadamente 10% 

de nossas vendas da marca Arezzo no ano de 2012. Hoje as lojas próprias e franquias 

estão conectadas em um único sistema que garante um maior sincronismo nas 



 

operações de loja em todo o Brasil, os crescentes investimentos feitos nos últimos três 

anos devem ficar ainda mais relevantes em 2013 com o objetivo de ter maior 

integração da cadeia de valor.  

Buscando manter a sustentabilidade da estratégia de crescimento de longo prazo da 

Companhia, realizamos na marca Arezzo, principal marca do grupo, com intenso 

trabalho de analise das oportunidades para o aprimoramento do seu modelo de 

negócios. Em paralelo, foi feito uma pesquisa nas principais cidades Brasileiras a qual 

constatou a posição de TOP OF MIND da marca Arezzo em calçados femininos no 

Brasil, o que nos deixou muito orgulhosos.  

O objetivo é potencializar o desempenho de cada ponto de venda, através de 

iniciativas para o aumento de produtividade, ainda maior assertividade de coleção, 

além de foco na eficiência, buscando maior velocidade no processo de 

desenvolvimento de produtos.  

Todas as marcas do grupo mantiveram consistente plano de comunicação e marketing, 

através da promoção de eventos em loja, forte trabalho com a assessoria de imprensa, 

ações de relacionamento com as consumidoras, além de campanhas desenvolvidas em 

e para diferentes mídias. Em especial no ano de 2012 a Arezzo e a Schultz se 

destacaram entre as principais marcas do setor de moda, na comunicação e 

engajamento em redes sociais, possibilitando uma grande interação com as clientes, 

matéria prima básica essencial no processo de criação dos produtos com o objetivo de 

oferecermos sempre o produto certo, na hora certa, pelo preço certo.  

A Companhia entende que um dos pilares centrais de sua estratégia é o talento de sua 

equipe, e por isso seu foco em reter e fortalecer o nosso time. O segundo programa de 

trainee se mostrou um sucesso com mais de 8 mil inscritos, numero duas vezes maior 

do que o primeiro programa realizado em 2011. Em 2012 foi lançado o programa 

Executivo Sócios, reafirmando a nossa cultura de pensar como dono na Arezzo & Co., 

que alinha os interesses de gestores e acionistas. Por fim o treinamento das equipes 

somou mais de 112 mil horas, o que proporciona continuo desenvolvimento nos 

preparando para os novos desafios do ano que se inicia, na Arezzo & Co, uma meta 

atingida nada mais que é do que a base para a próxima. Por isso, mantem-se a 

motivação e a confiança em relação às perspectivas para o ano de 2013. Ao final, 

estaremos todos disponíveis para responder as suas perguntas sobre os resultados da 

companhia e também sobre nossa estratégia. Aproveitamos esse fórum de hoje 

também para discutir a transição que acaba de ser divulgada por nós, na ultima 

segunda-feira, onde eu, Alexandre assumo a posição de CEO da Companhia, o que me 

deixa muito honrado e o Anderson Birman passa a assumir integralmente a posição de 

Executive Chairman de nossa empresa. Ao final de nossa explicação comentarei um 

pouco mais sobre esse tema.  



 

Iniciando então a apresentação, convido a todos para ir à página 3, eu gostaria de 

comentar os principais destaques do 4º trimestre de 2012. Em relação aos destaques 

financeiros do trimestre, a receita bruta atingiu 327,1 milhões de reais crescendo 

27,9% quando comparado ao 4º trimestre de 2011. No ano de 2012, a receita bruta 

atingiu 1,108 bilhões, crescimento de 28,5% ante ao ano de 2011, e quebrando pela 

primeira vez a barreira do 1 bilhão de reais.  

Houve expansão de 3.9 pontos percentuais de nossa margem bruta, alcançando 44.2% 

no trimestre e no ano consolidado de 2012 a expansão foi de 2.2 pontos percentuais, 

atingindo 43.7% de margem bruta, alavancado pela maior participação do canal de 

lojas próprias. Por consequência o EBITDA apresentou um crescimento de 32.1% no 

trimestre, atingindo 43,8 milhões com margem de 17,3%, no ano. Nosso EBTIDA 

registrou 135.8 milhões de reais, um crescimento de 15,3%, com margem de 15,8%. 

Excluindo o efeito não recorrente do primeiro trimestre, o EBTIDA teria atingido 143.8 

milhões de reais, um crescimento de 22.1% sobre 2011 e margem de 16,7%.  

Já o lucro líquido do trimestre alcançou 31.7 milhões de reais, com margem liquida de 

12,5% e crescimento 17,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano o 

lucro líquido foi de 96,9 milhões de reais com margem liquida de 11,3%. Sem o 

impacto não recorrente do primeiro trimestre, o lucro líquido teria sido de 102,2 

milhões de reais, com crescimento de 11,5% e margem liquida de 11,9%.  

Finalizando os destaques do período, encerramos o ano com abertura de 58 lojas, 

conforme nosso guidance divulgado em 2011. Foram 11 lojas próprias do Brasil: 1 

Alexandre Birman e 10 da marca Schultz, e mais 45 franquias em nosso país, das quais 

23 da marca Arezzo e 22 da marca Schultz; e 2 lojas no exterior sendo uma loja própria 

em Nova York da marca Schultz. Além disso, nos últimos dois anos, cumprimos a meta 

estabelecida na abertura de capital em adicionar 1000m de área de vendas nas lojas 

existentes até Dezembro de 2012. Gostaria agora então de convidar nosso CFO Thiago 

Borges para dar continuidade em nossa apresentação. 

 

- Obrigado, Alexandre, bom dia a todos.  

Passando agora para a página 4, e aprofundando a analise dos resultados, vimos que a 

receita bruta da companhia no trimestre atingiu 327,1 milhões, com bom desempenho 

do mercado interno que apresentou crescimento de 32,6%. Considerando o 

acumulado do ano a receita bruta atingiu 1.108,7 bilhões, uma alta de 28,5% sobre 

2011.  

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

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



 

quanto no acumular do ano, especialmente no canal de lojas próprias. Quando 

analisamos o canal franquia, nosso principal canal de distribuição, temos um 

crescimento na receita bruta de 27% no trimestre e de 22% no ano de 2012, o bom 

crescimento do canal de franquia é resultado da abertura de 46 lojas nos últimos 12 

meses, e de um same store sales do sell-in de 13,1 no trimestre.  

O canal lojas próprias continuou apresentando um forte crescimento de 49,9% no 

trimestre, atingindo 68,1% de alta no ano, e uma receita bruta de 256 milhões no 

acumulado. As vendas desse canal foram impulsionada pela abertura de 12 lojas, e 

expansão de área de outras 10 lojas nos últimos 2 anos, ocasionando o aumento de 

vendas do canal em mais de 27,6% do período. O aumento de vendas também foi 

impactado pelo same store sales de lojas próprias de 6,3% no acumulado do ano. 

Devido ao roll-out da Schultz ter iniciado no 3º trimestre de 2011, a marca tem pouca 

representatividade nos indicadores de SSS de lojas próprias. As poucas lojas da marca 

analisadas pelo indicador foram abertas nos últimos 15 meses. Dessa maneira, uma 

pequena parcela das vendas do canal de lojas próprias esta sinalizado pelo indicador 

de same store sales e, devido ao efeito novidade que ocorre em razão das ações para 

promoção das inaugurações, o 4º trimestre de 2012 foi impactado. 

Além disso, o investimento na consolidação do seguimento de bolsas trouxe ajustes no 

processo de suprimento e mix de produtos a fim de gerar crescimento sustentável de 

longo prazo, o que também impactou no resultado do trimestre. E destacando nossa 

estratégia multicanal, as vendas para as lojas multimarcas também cresceram 28% no 

4º trimestre e 22,1% em 2012, em virtude do foco no aumento de share of wallet e 

fortalecimento de branding das marcas.  

Na pagina 6 apresentamos a receita bruta por marca onde verificamos o forte 

crescimento nas principais marcas do grupo, a Arezzo nossa principal marca 

apresentou no trimestre um crescimento de 13,3% em relação ao mesmo período do 

ano anterior, e 17% no ano de 2012. No ano passado, foi feito um profundo estudo 

interno de aprimoramento no modelo de negócios, chamado internamente “Projeto 

GTM Arezzo”. Foram mapeadas oportunidades de crescimento nos diferentes canais, 

assim como frente de aperfeiçoamento de processos internos buscando melhorias de 

produtividade das lojas. Em 2013, iniciaremos a implantação desse projeto.  

A Schultz apresentou crescimento de 87% no trimestre, especialmente ancorado pelo 

crescimento no canal lojas próprias e, também pela intensificação da marca no canal 

de franquias com abertura de 7 lojas no trimestre no acumular do ano a marca atingiu 

uma receita bruta de 356,5 milhões com crescimento de 65,2%, desde a inauguração 

do novo projeto de lojas do 3º trimestre de 2011 a marca Schultz passou por um 

intenso processo de expansão, inauguração de 37 lojas no Brasil além de 7 ampliações 

nos seus principais pontos de venda, a marca continua com forte investimento em 



 

media sociais, inaugurações de lojas, além de diversas ações de CRM. O Web 

commerce completou um ano de operação e já se destaca com vendas superior a 

maior loja da rede, dentro da sigla outros a marca Ana Capri continua com foco no 

aprimoramento do projeto arquitetônico das lojas e desenvolvimento do branding e a 

marca Alexandre Birman fortaleceu sua presença junto as lojas de departamento e 

multimarcas internacionais ao mesmo tempo em que reforça seu relacionamento com 

as principais formadoras de opinião, ambas as marcas encontram-se ainda em fase de 

desenvolvimento. Na pagina 7 apresentamos a evolução da quantidade de lojas por 

canal de distribuição assim como evolução da área total de vendas, encerramos o 4º 

trimestre com 399 lojas no total, sendo 390 no Brasil e 9 no exterior, em uma área 

total de 26.500m aumento de 21,6% quando comparado com 2011, neste trimestre 

tivemos a abertura de 22 lojas do grupo, sendo 11 da marca Arezzo, 10 da marca 

Schultz e 1 da Ana Capri. Passando agora para a pagina 8 apresentamos o lucro bruto 

do trimestre que alcançou 111,6 milhões com a margem de 44,2% e crescimento de 

39% na comparação com o mesmo período de 2011, a expansão da margem bruta em 

3,9 pontos percentuais reflete o forte crescimento da receita liquida em especial do 

canal de lojas próprias, vale lembrar que o modelo de negócios da companhia é 

constituído de tal forma que a sistemática de precificação dos principais canais de 

distribuição são estáveis, por tantos os níveis de margem dos canais variam pouco e no 

acumular do ano o lucro bruto atingiu 375,8 milhões, com crescimento de 33,5 e 

margem de 43,7%, 2,2 pontos percentuais acima do apresentado em 2011, ainda neste 

mesmo slide temos desempenho do Ebitda do trimestre e no acumular do ano, como 

podemos observar no lado direito da pagina o Ebitda alcançou 43,8 milhões 

apresentando um crescimento de 32,1% e uma margem de 17,3%, 0,6 pontos 

percentuais superior a margem do 4º trimestre de 2011, refletindo a expansão da 

margem bruta e especial por conta do crescimento do canal de lojas próprias, no 

acumular do ano a companhia gerou 135,8 milhões de Ebitda, 15,3% acima do período 

do ano anterior. Excluindo o efeito não recorrente do 1º trimestre, no final do ano 

apresentaria um crescimento de 22,1% atingiu 143,8 milhões, com margem de 16,7%. 

Passando agora para a pagina 9 temos o desempenho do lucro liquido do trimestre 

que atingiu 31,7 milhões apresentando um crescimento de 17,7% em comparação com 

o mesmo período do ano anterior, a margem liquida do período foi de 12,5% com 

retração de 1 ponto percentual, vale comentar que houve redução de 2,5 milhões no 

resultado financeiro do período devido principalmente a menor receita com aplicações 

financeiras dada a queda do CDI. O lucro liquido do ano atingiu 96,9 milhões e 

excluindo o efeito da despesa não recorrente do 1º trimestre o lucro liquido teria 

alcançado 102,2 milhões com crescimento de 11,5% e margem de 11,9%. Passando 

para a pagina 10, gostaria de comentar o consumo de caixa operacional da companhia 

no trimestre, que como podemos observar foi de 5,2 milhões em linha com nosso 

calendário de entregas, já no ano a companhia gerou mais de 51,2 milhões de caixa 



 

operacional. Passando agora para a pagina 11, no lado esquerdo do slide vemos que o 

CAPEX do 4º trimestre 2012 diminuiu se comparado ao mesmo período do ano 

anterior, no acumular do ano, no entanto o numero cresceu 27,2 milhões 

especialmente devido ao maior investimento em lojas e a modernização da nova sede 

em Campo Bom.  

Em 2012 a companhia abriu 12 lojas e realizou mais 5 reformas em importantes pontos 

já existentes da rede, no lado direito da pagina temos o endividamento total alcançou 

94,1 milhões em linha com a nossa politica financeira que permanece conservadora 

com custo de divida bastante reduzido. Passando para a ultima pagina da 

apresentação, na pagina 12, gostaríamos de reafirmar nosso compromisso de 53 

aberturas de lojas para 2013 conforme anunciado no nosso Investor’s Day do ano 

passado. 

Eram estes nossos comentários em relação a resultados da Arezzo & Co. do 4º 

trimestre e do ano de 2012, devolverei agora a palavra para o CEO Alexandre Birman 

para as considerações finais. 

 

- Obrigado, Thiago, aproveito para parabenizar a toda a nossa equipe pelos excelentes 

resultados de 2012 e agradecer a todos os investidores pelo continuo voto de 

confiança em nossa empresa e em nosso time, repostando nosso continuo esforço 

para continuo crescimento e evolução de nosso negocio. Gostaria de aproveitar então 

neste momento para também comentar a sucessão de CEO da nossa companhia, com 

o objetivo de oferecer maior transparência, o nosso conselho de administração 

deliberou na ultima segunda-feira dia 04 de março que a posição de Presidente 

ocupado pelo Anderson Birman passa a ser ocupada agora por mim, o Anderson passa 

a dedicar-se integralmente a posição de Presidente do Conselho de Administração 

ampliando as suas possibilidades de atuação em áreas mais estratégicas para a 

companhia e alavancar a plataforma de macros, queremos inclusive, trazer uma nova 

dinâmica do Conselho da companhia para que ele possa fortalecer e continuar 

apoiando todo o nosso time executivo para buscar os resultados e a metas pactuadas 

por todos nós, passo a exercer a função de liderança executiva de todo o time 

ampliando o mandato que tinha como COO do grupo desde 2007 e como líder e 

fundador da marca Schultz desde o seu inicio em 1995, estarei profundamente 

engajado na implementação das estratégias definidas junto ao nosso conselho e digo 

que essa mudança propicia também espaço para os executivos da companhia possam 

assumir posições ainda mais relevantes, para fechar, gostaria de ler para todos uma 

frase escrita pelo Anderson e que ele dividiu conosco o ponto de vista dele sobre esse 

movimento “Sempre trabalhei para que as posições chaves da Arezzo&Co. fossem 

ocupadas pelas pessoas certas, essa movimentação acontece quando Alexandre se 



 

consolidou como executivo experiente e preparado para assumir a presidência e 

ganhou um papel que esta conectado, esta concentrado no conselho de administração 

de maneira que reforçamos nosso compromisso com o crescimento sustentável e com 

as melhores praticas de governança coorporativa, a Arezzo&Co. rumo a 2154”, com 

isso, gostaria de abrir para as perguntas e respostas e nos colocar a disposição para 

responder quaisquer duvidas. 

 

- Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, para fazer 

uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista digite *2. Nossa 

primeira pergunta vem do senhor Ricardo Boiati do Banco Bradesco, por favor, senhor 

Ricardo pode prosseguir. 

 

RICARDO: Oi, boa tarde a todos, primeiramente parabéns ai Alexandre pela nova 

função e desafio, eu tenho duas perguntas, a primeira com relação a melhoria de 

margem bruta, se a gente for olhar pro ritmo de expansão de lojas próprias e o ritmo 

de crescimento da margem bruta nos últimos trimestres, no 4º trimestre vocês, na 

verdade, desaceleraram um pouquinho o ritmo de expansão ano contra ano de loja 

própria, mas a margem bruta subiu bem mais do que nos trimestres anteriores, tem 

algum outro motivo que justifique essa expansão de margem bruta no 4º tri ou foi só a 

mudança de canal mesmo? E a outra pergunta com relação aos franquiados, queria 

saber se a companhia consegue ter agora uma leitura dos níveis atuais de estoque dos 

franquiados, se está tudo normalizado, se tem algum tipo de distorção, como é que 

vocês estão enxergando esse canal? Obrigado. 

 

ALEANDRE: Ricardo, muito obrigado pela sua pergunta, obrigado pelo seu 

cumprimento pela minha nova posição, eu vou então começar a falar sobre a questão 

do aumento ainda maior de margem bruta do 4º trimestre mesmo o crescimento de 

lojas próprias no 4º trimestre não ter sido tão grande quanto nos outros três 

trimestres, primeiro isso se dá por ser um trimestre onde 100% das vendas acontecem 

a preço cheio do varejo, então isso com certeza já por si só tem uma melhoria, nos 

trimestres anteriores sempre tem algum período de promoções, no 3º tri nós temos, o 

que nós chamamos de “hot summer week”, que é uma estratégia digamos que ter 

uma liquidação de verão no meio da estação devido ao fato do tamanho que é a 

coleção de verão, são quase 8 meses do nosso calendário, o segundo trimestre nós 

temos a liquidação da coleção de inverno e no primeiro trimestre nós temos então a 

liquidação de verão do ano anterior, ok? Além disso, tem um efeito, o qual foi uma 



 

mudança de critério de alocação de custo aonde que a parte da nossa fabrica de 

amostras, um ponto muito importante do nosso negocio é o continuo esforço e 

investimento na parte de pesquisa com este produto, principalmente de produtos e a 

produção de amostra é parte dessas despesas estão alocadas como custo de 

mercadoria vendida, isso então foi excluído e foi colocado como SG&A devido ao fato 

de estar mudando a produção de amostra para a nossa nova sede em Campo Bom, 

então tem esse estirpe que passa, pontualmente no 4º trimestre tem esse 

deslocamento que você falou. Thiago quer continuar, alguma colocação? 

 

THIAGO: Não, eu acho que só dando um couro ai ao que o Alexandre falou, foi a 

mudança da fábrica de amostras que a gente tava alocando na nossa fabrica própria 

pra nova sede dado ao novo fluxo lá de desenvolvimento e criação da coleção 

passando pela engenharia e a produção de amostra, como muitos de vocês foram nos 

visitar lá em outubro vocês perceberam que tem um fluxo ali continuo e ai teve a 

mudança da equipe toda por parte de amostras, no 4º trimestre  e esse é um efeito 

que vai ter nos próximos 3 trimestres do ano, no valor de aproximado 1,5 milhão. 

 

Então voltando aqui ao Alexandre, voltando a essa questão da leitura do estoque dos 

nossos franquiados, hoje nós estamos plenamente satisfeitos pelo já falado, o nosso 

sistema de gestão de varejo aonde nós conseguimos ter dados online das vendas dos 

nossos franquiados, temos um sistema interno que nós batizamos de ZZNET, o qual 

nos possibilita a leitura muito dinâmica, não só das vendas, mas da eficiência de cada 

vendedora, da taxa de conversão de nossas lojas, do índice de PA também medido e 

junto com isso os nossos estoques, hoje como eu disse durante a apresentação nós 

temos essa iniciativa chamada Arezzo Classic, estamos estendendo também para a 

Schultz, batizamos de Schultz Essencials e para a Ana Capri também aonde nós 

estamos tendo uma reposição automática dos estoques dos produtos continuáveis e 

isso tem realmente aumentado bastante a taxa de conversão por que nós estamos 

eliminando a ruptura nesse produto e os franquiados estão em linha com as nossas 

expectativas, terminamos como eu disse nessa semana a liquidação de verão, todas as 

lojas estão 100% viradas com a coleção de inverno, com exceção de algumas lojas que 

são encaradas como lojas de escoamento, lojas mais periféricas, então nós estamos 

100% alinhados ao inicio da coleção de inverno se da de uma forma totalmente sadia 

para a nossa companhia. 

 



 

RICARDO: Tá ótimo gente, muito obrigado, só se vocês me permitirem uma ultima 

pergunta, vocês podem dar um pouco mais de cor ao breakdown de vendas, na 

verdade assim, da participação na receita de bolsas e acessórios para a marca Arezzo e 

pra marca Schultz? 

 

ALEXANDRE: Sim, na marca Arezzo esse resultado já é muito mais expressivo que da 

marca Schultz por que a questão de bolsas e acessórios nas lojas existe a bastante 

tempo, apesar de estar em constante evolução principalmente em relação ao sourcing 

nós iniciamos um projeto a poucos anos de importação de bolsas da China e com 

certeza a China por característica tem uma qualidade e um custo beneficio excepcional 

na produção de bolsas, muito melhor inclusive do que na produção de calçados, além 

de não ter o segmento de bolsas a questão da sobre-tarifa como tem na questão de 

sapatos, como consequência disso a marca Arezzo nós já temos o percentual sobre a 

receita em torno de 15% da venda da marca, na marca Schultz as bolsas estão 

realmente ainda num estagio um pouco mais inicial de desenvolvimento, estamos 

nesse momento com uma nova estrutura, com foco exclusivamente em bolsas, já 

começa a mostrar excelentes resultados, mas no ano de 2012 o percentual de receitas 

de bolsas sobre o total da marca Schultz foi apenas de 8% em lojas próprias. 

 

No consolidado da marca isso é menor ainda menor. Pois o canal multimarca que tem 

um grande peso na marca Schultz não compra bolsas devido a dinâmica de calendário 

que nós não conseguimos oferecer as amostras no mesmo tempo do que a coleção de 

calçados, impossibilitando tal venda pra Multimarca, fato este que nós já estamos em 

plena fase de mudança para que possamos também levar as bolsas da Schultz ao 

segmento Multimarcas. 

 

RICARDO: Legal, tá ótimo. Muito Obrigado. 

 

- Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Nashiro do Bank Of America, por favor, 

Sr. Marcelo pode prosseguir. 

 

MARCELO: Muito obrigado ai. Bom dia todo mundo e parabéns aos nossos resultados 

e na nova posição Alexandre, vou falar um pouco sobre as mudanças em relação ao 



 

design do mercado de sofisticação e bolsas e das expectativas que você tem a largo 

prazo em bolsas e acessórios  por favor? 

 

ALEXANDRE: Bom então, em primeiro lugar estamos definindo quais os price range 

que nós devemos operar com as bolsas, principalmente da marca Arezzo como eu 

disse já esta num momento um pouco mais evoluído no nível de bolsas, você deve 

estar acompanhando que ultimamente as marcas importadas estão vindo para o Brasil 

de uma forma forte e com isso as nossas bolsas de preço mais alto sofreram uma certa 

competição forte, por que essas marcas estão vindo e nós estamos inclusive com 

redução de margem por que elas estão praticamente mantendo os preços que elas 

vendem as bolsas nos Estados Unidos e na Europa, mesmo aqui dentro, cotações mais 

altas, então nós estamos redefinindo nosso mix de produtos por isso que eu digo que a 

reunião de sócios é muito importante pois nós estamos procurando ofertas de 

produtos mais competitivos aonde que o target price por exemplo de uma bolsa 

Arezzo vai ser de R$699,00 anteriormente nós tínhamos varias bolsas que passavam 

deste range e iam até praticamente R$1.000,00 e quando a pessoa tem a possibilidade 

de comprar um bolsa de uma marca que é nacional nesse preço a gente  sentiu que na 

marca Arezzo esse target price vai sofrer um pouco, então a gente esta readequando a 

questão do mix além disso nós estamos trazendo também o conceito das bolsas classic 

que deu muito certo no sapato, então nós estamos desenvolvendo uma cadeia de 

suprimentos e um produto especifico em bolsas para também ter o mesmo critério de 

automatic replacement que a gente tem nos calçados Classic com isso aumentando a 

nossa venda de bolsas, então é toda uma analise diante da equação mix de produtos x 

sourcing , ok? 

 

MARCELO: Ok, e pode falar um pouco sobre experiência nas bolsas classic e nas lojas? 

 

ALEXANDRE: Nós vamos começar a partir do 2º semestre da coleção de verão, vão ser 

bolsas extremamente continuáveis, que vão ter uma aplicação de marca Arezzo que 

tem um valor também diferenciado, mas bolsas que vão ter algumas coisas praticas 

que a mulher precisa no dia-a-dia, então é realmente um aprendizado, estamos 

envolvendo um fornecedor exclusivo para produzir essas bolsas, desenvolvendo um 

couro também que nós vamos ter um custo extremamente bom, atrativo, obrigado 

Thiago, desse produto, então a partir de Agosto você vai ter junto com o sapato Arezzo 

Classic as bolsas Classic. 

 



 

MARCELO: Muito obrigado. 

 

ALEXANDRE: Obrigado você viu Bob pela atenção e pela pergunta. 

 

- Nossa próxima pergunta vem da senhora Juliana Rosenbaun do Itaú BBA, por favor, 

senhora Juliana, pode prosseguir. 

 

JULIANA: Olá, boa tarde a todos, parabéns Alexandre, a minha primeira pergunta pra 

você Alexandre é no sentido de agora nessa nova posição como CEO, tem alguma área 

ou projeto especifico que você acha que merece mais da sua atenção em 2013, o que é 

o seu grande foco para 2013? 

 

ALEXANDRE: Oi Juliana, muito obrigado pelas suas palavras e pelo seu crédito em 

relação a minha nova posição, fico muito honrado de estar nesse momento podendo 

então aprofundar a sua pergunta, o que nós batizamos internamente do “Projeto GTM 

Arezzo” nós temos certeza que apesar do excelente modelo de negócios que nós 

temos em mãos tudo na vida partiu de melhorias e evolução e nós estamos com esse 

projeto então além de ter definido as metas especificas de expansão, seja de 

produtividade dentro das lojas ou de expansão, não só de novas lojas da marca Arezzo, 

mas também de uma maior penetração da marca Arezzo no canal de Multimarcas o 

que você já vai começar a ver resultados expressivos já no 1º trimestre e uma 

continuidade de crescimento ao longo do ano, sendo mais especifico o que nós 

chamamos de tear 5 ou seja, cidades abaixo de 70 mil habitantes dentro desse projeto, 

dessa pesquisa, procura que a gente fez, nós percebemos que tinha uma baixa 

penetração da marca Arezzo nas cidades muito disso devido a nossa estrutura 

comercial que tinha um foco muito grande nas franquias, então nós estamos fazendo 

um mix interno, tratando o canal multimarcas de uma forma única aonde nós vamos 

ter uma cabeça só pensando na Arezzo&Co. no multimarca, diferentemente do que é 

hoje, nossas estruturas são segmentadas por UN, então vai ser uma gestão funcional 

de vendas para multimarcas, continuando então o projeto GTM, uma outra grande 

iniciativa nós estamos redefinindo nossos Times o que nós chamamos internamente 

nosso calendário de Sell-In, ok?  O nosso calendário de Sell-In é a nossa bussola, é o 

que rege as nossas atividades no dia-a-dia da empresa no que tange as pesquisas 

principalmente de produtos e área comercial aonde nós vamos ter uma mudança com 

foco de termos lançamentos mais frequentes ao invés de ter 8 coleções por ano, serão 



 

3 grandes coleções que os franquiados vão vir fazer as suas compras e fora isso nós 

vamos ter lançamentos quinzenais aonde nós vamos ter um sistema de venda um 

pouco diferenciado mais automatizado através do que nós estamos batizando de In 

Show Room que vai possibilitar a gente ter uma frequência ainda maior de novidades 

dentro da loja, então assim respondendo de forma geral o projeto GTM Arezzo é o 

grande projeto que eu vou me dedicar bastante e você tendo interesse em conhecer 

mais sobre os detalhes do projeto eu vou estar a disposição para debater com você. 

 

JULIANA: Ótimo, obrigada Alexandre, só mais uma pergunta, em relação a Capri você 

pode falar um pouco de como anda o projeto, se a gente já deve ver esse ano alguma 

coisa mais especifica em termos de crescimento e quais as primeiras impressões de 

vocês nos avanços conseguidos pelo ultimo formato, pela ultima arquitetura de loja 

que vocês inauguraram?  Obrigada. 

 

ALEXANDRE: Excelente, olha primeira a noticia boa da Ana Capri é que ela tem 

realmente um crescimento mês após mês muito forte SSS realmente são números até 

que não existem de 30%, 40%, as lojas tem um resultado muito positivo, mas a gente 

ainda não esta confortável com o projeto arquitetônico, o que tem hoje na loja mesmo 

funcionando muito bem ele não transmite um branding que nós acreditamos ser 

sustentável para uma expansão para o rollout a nível nacional, ele tem características 

técnicas que estão dificultando o atendimento a cliente na loja, além disso da maneira 

que nós desenvolvemos a parte do imobiliário, ele tem baixa resistência, então esta 

tendo que ter uma manutenção muito grande desse mobiliário, então nós tínhamos a 

terceira versão do projeto, foi inaugurado uma loja, nós temos hoje das 8 lojas acho 

que 4 projetos diferentes, 3 projetos diferentes, o qual foi a loja do Bourbon 

inaugurado em Dezembro e essa loja também não atendeu ainda o que nós 

esperávamos, a loja ficou com uma identidade um pouco muito pop e um pouco sem 

brilho, com baixo charme e apesar da loja estar tendo um excelente resultado a gente 

não esta satisfeito ainda com o projeto, a gente passa agora a uma versão 4 e eu num 

respondi ainda sua pergunta por que eu estava pensando em uma forma um pouco 

mais estratégica, mas sou obrigado a responder pela Capri por que com certeza 

também é um grande foco meu a encontrar esse projeto arquitetônico para a marca 

Ana Capri, vamos inaugurar no Shopping Eldorado daqui a 45 dias uma nova loja, um 

novo conceito aonde eu estou realmente dando tudo que precisa por que é uma 

equação que parece simples de resolver, mas  no fundo não é, você tem que ver o 

Looking feel e através desse branding que dê sustentabilidade pra esse crescimento, 

vou pegar como exemplo positivo o que nós conseguimos fazer com a marca Schultz, o 

projeto em torno da Schultz por si só é diferencial que ajudou a construir a marca, 



 

além disso a loja tem que ter uma praticidade operacional que realmente seja viável 

pra operar, principalmente de Ana Capri pequenas áreas, a Ana Capri não pode passar 

de 45m  ou 50 m devido então a nossa intenção de ser um grande canal de franquias 

dentro do regime tributário do simples, então tem a questão da praticidade e 

funcionalidade do espaço pequeno e por ultimo tem que ter um custo também por 

metro quadrado atraente e geralmente quanto menor a loja maior o custo do metro 

quadrado, tem algumas questões como ar-condicionado e etc. que são basicamente 

fixas, não varia muito metro quadrado, então vou resolver essa equação toda pra mim 

poder chegar num quadro de falar estamos prontos, o problema de uma loja Ana Capri 

é muito difícil e eu tenho certeza que isso vai ser resolvido ainda no 1º semestre, a 

nossa intenção é de ainda no ano de 2013 abrir algumas operações franquiadas, 

tomara que esse projeto dê certo, estou dedicando muita energia pra isso, eu vou 

aproveitar pra falar um pouco do projeto arquitetônico da marca Arezzo por mais que 

não tenha sido a sua pergunta, me desculpe estar desviando, mas eu vou aproveitar 

para convidar a todos para inauguração da loja Arezzo shopping Iguatemi que vai 

ocorrer no dia 19/03 aonde nós vamos estar lançando então o novo e definitivo 

projeto arquitetônico pra marca Arezzo, é realmente uma evolução muito grande, o 

projeto a gente esta extremamente confiante, estamos dobrando a área de vendas da 

loja Arezzo do Shopping Iguatemi e lançando esse novo projeto que já tem hoje em 

construção mais 3 lojas, todas elas ampliações de lojas existentes dentro do projeto 

que nos deixa bastante confiantes ai com a oportunidade da Marca Arezzo. Obrigado 

Juliana. 

 

JULIANA: Obrigada você Alexandre, parabéns de novo. 

 

- Nossa próxima pergunta vem da Sra. Irma Sgarz do Goldman Sachs, por favor, Sra. 

Irma pode prosseguir. 

 

IRMA: Olá, boa tarde, eu queria fazer duas perguntas sendo em relação primeiramente 

com o preço médio, quando olho o preço médio de números em pares tanto em 

números de bolsas, isso deixa a entender que o preço médio tem subido num digito 

alto pelo menos durante 2012, isso é muito mais em função de agora esse mix ou teve 

algum aumento de preço ou algum posicionamento de orçamentos na faixa de preço 

mais altos e como vocês veem a evolução do preço para 2013? Essa é a primeira 

pergunta. E a segunda pergunta também já falo agora, na marca Shultz eu fiquei 

curiosa na media, qual o, onde que vocês estão no nível de Sell-In e Sell-Out na 



 

produtividade das lojas franquiadas, imagino que obviamente a safra ainda esta 

bastante cedo e ainda esta em maturação, mas se der pra dar uma ideia Sell-In e Sell-

Out de quanto mais ou menos a venda por loja no conceito franquia Schultz, obrigada. 

 

ALEXANDRE: Muito obrigado, eu aqui falo Alexandre, eu vou começar respondendo a 

segunda parte da sua pergunta e o Daniel Maia depois vai responder a primeira parte. 

Nós já estamos ai com mais de 22 operações franquiadas da Schultz estamos também 

satisfeitos, nós tivemos uma estratégia em termos de aonde abrir as lojas 

extremamente fortes, aonde nós já temos uma loja Schultz em 12 capitais, exceto na 

região norte e na região nordeste, além de já estarmos em todas as cidades do Brasil, 

acima de 500 mil habitantes, principalmente no interior de São Paulo, interior do 

Paraná, interior de Santa Catarina, então as lojas foram abertas de uma maneira muito 

precisa em pontos comerciais nos quais nós já tínhamos certeza que iriam ter bons 

resultados, então as lojas apresentam resultado em linha com que as lojas próprias 

representam proporcionalmente as nossas vendas da marca Arezzo e pra esse ano de 

2013 a marca Schultz vai continuar o seu processo de expansão como se fosse 

realmente a continuidade de algo feito e dado certo em 2012, o que é diferente por 

exemplo de uma Ana Capri que ainda esta no estagio de estruturação, então tudo que 

a gente fez pra Schultz em 2010 e 2011 foi muito bem feito de forma que o rollout 

aconteceu de uma forma natural em 2012 e vai dar continuidade em 2013.  

 

DANIEL: Oi Irma, Daniel aqui, falando sobre a sua pergunta de preço, na verdade não é 

exatamente preço subindo é mais uma mudança de mix, seja por que Schultz é um 

preço médio mais acima de Arezzo e Schultz esta cada vez crescendo mais forte do que 

a media da companhia e seja também por que em lojas próprias a gente pega uma 

capa inteira da cadeia então o preço desse rollout é mais alto que o preço de Sell-Out é 

mais alto do que o preço de Sell-In tirando esse efeito e ai talvez falando do like for like 

pegando produtos iguais que esta em uma inflação muito parecida com aquela que a 

gente via baixa entre zero e 5% dependendo do SKU e pro ano que vem deve ser mais 

ou menos isso que a gente persegue, na verdade é um grande foco em gestão de 

custos para repetir esse tipo de aumento de preço na loja. 

 

IRMA: Certo, muito obrigada. 

 

- Com licença, nós temos agora uma pergunta vinda da Internet. 



 

 

THIAGO BORGES: A gente tem uma pergunta aqui do Rafael Ruan do BBT, a pergunta é 

qual a estratégia para o mercado internacional e como vai a loja própria dos Estados 

Unidos? Vou passar para o Alexandre aqui responder. 

 

ALEXANDRE: Obrigado Rafael pela sua pergunta, é um tem qual nos deixa bastante 

feliz em poder discutir com vocês, nossa estratégia internacional ela esta numa fase 

dentro do que nós falamos no ano passado quando nós divulgamos a abertura da loja 

da Schutz em Nova York, o que nós batizamos internamente de uma parte laboratorial, 

ou seja, é uma fase experimental, onde nós estamos testando a aceitação da nossa 

marca, do nosso mix de produto, do nosso price range que nos Estados Unidos hoje a 

nossa marca preenche uma lacuna que nós percebemos de não ter nenhum sapato 

com a qualidade, com o conteúdo de moda que os calçados da Schutz tem a um preço 

abaixo de U$200 você vai encontrar esse mesmo tipo de sapato com preços acima de 

U$350 na sua maioria com sortimento feitos na Itália então é uma fase laboratorial a 

qual nós tivemos uma excelente resultado na inauguração da loja, o mix de produtos 

estava perfeito, as estratégias e comunicação e marketing estavam muito bem 

executadas, o mês de Setembro foi excepcional, o mês de Outubro continua muito 

bem e ai como eu disse dentro da questão de ser laboratório, foi um aprendizado pra 

gente a coleção de inverno, realmente a coleção de inverno que nós mandamos para o 

Brasil que foi a coleção que nós levamos pra lá com pequenas alterações não é 

suficiente para venda para o inverno rigoroso, especificamente esse ano de 2012 que 

foi um dos invernos mais rigorosos que Nova York teve e até hoje esta muito frio lá, 

ontem fez praticamente -4C, então a coleção de inverno foi um aprendizado que a 

gente tem que reforçar o mix de produtos de botas, temos que ter botas por exemplo 

com sola de borracha, sola de couro não funcionam em Nova York, o couro que a 

gente usa muito aqui no Brasil chama NOBUCK ele é um couro camurçado, 

corresponde a 60% da venda da marca Schutz, ele não funciona nos Estados Unidos 

por que ele molha muito fácil então você tem que ter um couro com um acabamento 

que chama lux que tem um espécie de uma cera em cima que ele é o quase 

impermeável então realmente é uma fase laboratorial, nós estamos muito feliz 

considerando os resultados, lançamos a coleção de verão na loja dos Estados Unidos 

ha 20 dias atrás e os resultados já começaram a aparecer bastante em relação ao que 

estava a coleção de inverno e conseguimos também entrar com a marca Schutz em 

vários departamentos como a Bloomingdales, Northstrom, Neman Marcus além de 

vários sites de vendas, tais como a Zappos, a Amazon e etc., então essa parte esta 

realmente muito interessante muito dinâmica e nós com certeza ao longo de 2013 

vamos estar preparados para ter uma estratégia mais definida em relação a nossa 



 

carteira nacional  realmente o momento que a gente vive hoje é um momento de 

investimento, é um momento que estamos vivendo a famosa barriga da curva “J” mais 

de uma forma que nós tínhamos previsto o nosso businees player no ano de 2012. 

 

- Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias do Banco Santander, por favor senhor 

Tobias, pode prosseguir. 

 

TOBIAS: Obrigado, bom dia, desculpa pelo barulho, mas eu estou no celular, parabéns 

também Alexandre pelo novo desafio agora e eu queria fazer uma pergunta e você me 

desculpa se a pergunta já foi feita, mas eu queria saber se vocês poderiam falar um 

pouco mais do programa, do projeto de aumento de produtividade da marca Arezzo 

especificamente em função desse projeto GTM o que vocês definiram, desculpa se já 

foi perguntado, mas eu queria saber o que vocês podem falar pra gente e o que a 

gente pode esperar, obrigado de novo. 

 

ALEXANDRE: Tobias, sou eu Alexandre, muito obrigado pelas suas palavras, com 

certeza um desafio m uito grande, estou muito honrado e preparado bastante para 

haver sucesso nessa nova posição, sobre o GTM Arezzo quando me foi perguntado 

qual seria o principal projeto para 2013 minha resposta foi essa então de uma forma 

geral nós já falamos sobre o projeto, mas é sempre um prazer poder falar com você, 

principalmente o projeto GTM ele vai re-equacionar um das inciativas, eu não vou 

entrar na questão porque essa realmente é uma coisa da mente do nosso negocio e 

constatamos a oportunidade de crescimento da marca Arezzo no segmento de 

multimarcas, principalmente o que nós chamamos de Tier 5 cidades abaixo de 50 mil 

habitantes, é definirmos aonde vamos expandir áreas das lojas, na ordem que nós 

vamos fazer também e o numero de lojas para os próximos 2 anos, sobre então aquilo 

que nós estamos fazendo para melhorar a produtividade de nossas lojas esta muito 

ligado ao desenvolvimento e fortalecimento de uma área extremamente importante 

para o nosso negocio chamado de merchandising é a área que linka a área de criação 

de produtos as áreas comerciais e as áreas de sourcing fazendo esse elo que é 

fundamental para que a gente consiga até então a assertividade de ter o produto 

certo, na hora certa e no preço certo, essa área então esta sendo estruturada através 

de um novo sistema de divisão e de distribuição do mix de produtos da coleção tendo 

um foco muito grande não só na faixa de preço de uma forma geral, mas na parte de 

preço por categoria de produtos le-se: altos, bicos fechados, saltos altos bico abertos, 

saltos plataforma, rasteiros e etc... e além disso nós redefinimos nosso calendário de 



 

suprimentos até o momento de hoje nós operamos com 8 coleções por ano, ou seja, o 

cliente multimarcas, ou franquiado pode fazer suas compras somente, apenas 8 vezes 

ao ano, fora o projeto Classic de vendas, estamos trazendo uma metodologia aonde 

nós vamos ter 3 grandes lançamentos e vamos ter quinzenalmente lançamentos feitos 

através de um sistema que nós estamos chamando de web show room aonde o 

franqueado vai fazer compra online , sistema e-commerce, business to businnes, ta 

certo,com isso nós vamos conseguir ter um fragmentação das aposta  isso vai estar 

feito de uma forma então mais dinâmica de forma que a gente vai conseguir ter ações 

mais rápidas, seja para interpretar tendências e transformar produtos, tomar decisões 

de reposições e etc., então é todo um conjunto de ações que eu terei o grande prazer 

de te apresentar de uma forma mais detalhada, pode ficar a vontade pra agendar 

conosco do seu interesse uma reunião. 

 

TOBIAS: Maravilha, obrigado Alexandre, obrigado pela resposta bem detalhada só 

aproveitando uma outra questão que me chamou um pouco a atenção até no release 

vocês comentam que não ficaram muito satisfeitos com  bolsas e acessórios, tem 

muita oportunidade, desculpa se já foi perguntado, mas você pode falar um pouco o 

que vocês estão fazendo pra melhorar um pouco isso também? Obrigado de novo e 

bom dia. 

 

ALEXANDRE: Ok, Tobias foi também um ponto já levantado, mas como disse, vamos 

falar é um prazer, vamos dividir então bolsas e acessórios ok, falando agora das duas 

das três marcas do grupo Arezzo e Schutz, na marca Schutz ainda esta em uma fase 

muito inicial, nós lançamos bolsas na Schutz a menos de 3 anos, estamos em uma fase 

crescente realmente e de definição, estrutura de software, mix de produtos de bolsa 

que a consumidora Schutz em muitos casos são consumidoras com alto poder 

aquisitivo e que elas tem então mais apego a ter uma bolsa de uma grande marca de 

luxo e compram sapatos da Schutz então qual bolsa essa consumidora vai ter desejo 

de comprar da Schutz é uma grande pergunta então a Schutz esta em uma fase inicial 

das lojas próprias da Schutz a venda de bolsas é inferior a 8%, indo pra marcar Arezzo 

aonde o segmento de bolsas é já um grande business aonde nas lojas a  monomarca 

corresponde um retorno de 15% a 20% dependendo da operação, o que nós estamos 

fazendo é uma definição mais apurativa do mix de produtos nesse 4º trimestre nós 

tivemos um impacto muito grande em São Paulo nas marcas importadas que abriram 

operação aqui e que estão vendendo bolsas com preço de praticamente igual ao preço 

que elas vendem fora do Brasil e com isso as bolsas da Arezzo acima de R$700 tiveram 

uma coisa incrível, tiveram uma desaleração muito grande das vendas isso nos mostra 

que precisamos de reforçar o mix de produtos em outras faixas de preços que 



 

realmente a bolsa fica atrativa em relação a tais marcas de luxo também referido, além 

disso nós temos na marca Arezzo o nosso projeto chamado Arezzo Classic que é a 

reposição automática dos itens básicos e isso esta no nosso de calçados, estamos em 

um momento de definição bolsa Arezzo Classic para que ele possa entrar no mesmo 

ciclo de re sortimento com certeza aumentar a venda de bolsas da Arezzo, então 

bolsas realmente é um assunto que hoje ele é fundamental é foco realmente 

prioritário da nossa empresa que nós percebemos que uma acerto ou erro no 

segmento de bolsas pode ter uma grande contribuição ou não pro nosso negocio. 

 

DANIEL: Só pra adicionar um ponto que eu acho importante pra não ficar uma 

conotação que o tamanho do mercado esta diminuindo na medida que essas marcas 

de luxo entram, na verdade, a gente também aprendeu estudando o mercado com 

seriedade que a faixa de preço de R$300 a R$400 que a gente não explorava tanto é 

um piscina muito maior até que essa piscina de R$800 plus  então com isso a gente 

esta desenvolvendo novos tipos de produtos como o Alexandre falou e sourcing 

mirando por exemplo esse price range. 

 

TOBIAS: Entendi, maravilha, obrigado de novo por ter repetido as perguntas e 

parabéns. 

 

ALEXANDRE: Obrigado Tobias. 

 

- Com licença, caso haja alguma pergunta queiram por favor digitar *1. Obrigada. 

 

- Com licença. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Obrigada. 

 

- Com licença, caso haja alguma pergunta queiram por favor digitar *1. Obrigada. 

 

IRMA: Nossa próxima pergunta vem da Senhora Irma Sgarz do Goldamn, por favor 

senhor Irma pode prosseguir. 

 



 

IRMA: Obrigada, só uma ultima pergunta rapidamente, obrigada por me dar a 

oportunidade, eu queria perguntar sobre a margem Flex na expansão na margem até 

agora no final do ano, eu queria entender como que vocês veem pra expansão da 

margem Ebitda pra 2013, eu sei que vocês vão dar o gás, mas pelo menos em teoria eu 

imagino também que depende do potencial dos roll out da marca Ana Capri e os 

investimentos que vocês vão ter que fazer pra apoiar isso, mas também ignorando o 

que foi feito olhando para as marcas  Schutz e Arezzo se der pra dar um pouco mais de 

guidance de como vocês veem a evolução pra 2013, muito obrigada. 

 

THIAGO: Irma é o Thiago, obrigada pela sua pergunta, de uma maneira bem objetiva a 

gente espera uma expansão de margem já para 2013, agora o nosso DRE é um reflexo 

do ano de 2012, então falando de despesas primeiro, depois eu exploro a questão de 

margens brutas, a gente teve ao longo de 2012 a abertura de lojas, e lojas tem um 

percentual sobre a receita liquida maior do que os outros canais de franquias e lojas 

multimarcas, esse peso ele continua acontecendo ao longo de 2013, o SG&A sobre 

receita liquida quando você olha o acumulado do ano de 2012, ele atingiu um patamar 

que a gente acha que é o teto e pra 2013 a gente espera ficar nesse limite pra baixo, já 

falando de lucro bruto, margem bruta, o mesmo efeito da explicação de despes 

acontece lá em cima, lojas próprias será mais relevante ainda em 2013, por que vai 

crescer acima da media da empresa e a gente espera ainda uma expansão de margem 

bruta acontecendo, então a margem bruta vai expandir na nossa expectativa e esse é 

um dos nossos grandes focos de atenção pro ano de 2013, com mix de margem bruta e 

de SG&A falando especificamente das marcas a Schutz no ano de 2012 foi um ano de 

bastante estruturação, foi um ano que abriram 22 franquias quando só tinha uma no 

ano anterior e mais de 10 lojas próprias, então precisou estruturar a equipe para o 

canal de franquia e reforçar equipes do canal de lojas próprias, o webcomerce também 

foi outro canal da Schutz que a gente botou bastante ênfase em 2012 e já esta 

apresentando resultados muito positivos sendo a maior loja de vendas da rede nos 

últimos meses, então essa estruturação da marca Schutz a gente espera que em 2013 

ela não vai ser tão necessária por que a equipe já esta em place, já esta dentro de casa, 

na marca Arezzo tem uma mudança interna das funções como o Alexandre explicou 

bem profundamente do GTM com criações de algumas áreas de merchandising então 

a equipe interna vai ter mudanças, mas sem maiores contratações, uma mudança 

interna da maneira de trabalhar da própria equipe. 

 

- Muito obrigada. 

 



 

ALEXANDRE Com licença Irma, vou agradecer aqui o Thiago pela ótima explanação 

sobre a nossa visão da nossa margem de Ebitda para o ano de 2013, aproveito só pra 

complementar que a marca Ana Capri ainda esta num estagio muito inicial que não 

requer o grande investimento de áreas comercial, caso nós acertamos o que é 

realmente ponto primordial para a Ana Capri que é o projeto arquitetônico eu acho 

que é diligente pensar vamos estruturar a Ana Capri para que a gente possa colher 

sementes em 2014, então com isso eu também quero te dizer que a nossa diligencia 

das nossas despesas é extremamente grande sempre com foco de estruturar bastante 

a nossa equipe para suportar o maior crescimento, o que a gente não quer é viver a 

famosa dores do crescimento, ou seja, crescer e depois num saber o que você esta 

fazendo no mundo, então a nossa estruturação de Schutz foi feita de uma forma muito 

diligente e hoje  é um grande negocio realmente anda com eficiência em termos da 

gestão do business muito grande e talvez se a gente sentir que a Ana Capri esta pronta 

pra acelerar  o crescimento a gente vai ter que fazer os mesmos investimentos desse 

ano de 2013. 

 

- Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Cesta da Votorantim, por favor senhor 

Luis pode prosseguir. 

 

LUIZ: Boa tarde a todos, obrigado, conversando com alguns varejistas eles no 4º 

trimestre de 2012 eles tiveram algumas dificuldades com relação ao recrutamento de 

mão-de-obra pra ponto de vendas especificamente seja por conta de salario, seja por 

conta de qualificação realmente, treinamento e etc. eu queria saber se vocês poderiam 

comentar um pouco sobre essa questão de mão-de-obra nas lojas e também um 

pouco sobre as franquias caso se tenha informações com relação a isso e pra 2013, a 

gente ainda ta vivendo num mercado de trabalho bastante apertado o que vocês 

buscariam fazer pra mitigar qualquer aumento de despesas de mão-de-obra e também 

pra aumentar a qualificação das vendedoras e toda a mão-de-obra, obrigado. 

 

ALEXANDRE: Luis, quem fala é Alexandre, muito obrigado pela sua pergunta, com 

certeza é um tema muito importante, faz parte do nosso dia-a-dia dos nossos grandes 

pontos de atenção e a questão do primeiro emprego ela acontece de uma forma 

dispary nas regiões do Brasil, você tem realmente uma grande dificuldade na região 

Nordeste é uma região que esta com crescimento muito acima da media em questão 

ao crescimento da nossa economia e as grandes capitais hoje sofrem com a questão de 

mão-de-obra bem como São Paulo, fora isso você não vê essa dificuldade tão grande 



 

nas outras regiões do Brasil, o negocio esta muito especifico nas regiões que eu 

mencionei, pelo menos pra nossa empresa, então algumas iniciativas que nós estamos 

implementando a primeira delas é a criação de uma nova, novo cronograma de 

trabalho onde nós devemos implementar o que nós estamos chamando de part time 

ou seja, vendedores que trabalham apenas nos picos de vendas, vou colocar isso meio 

assim, nos finais de semana, ou no período de uma quinta-feira a tarde tem alguns 

pontos que tem uma excelente venda, então nós estamos querendo desmembrar a 

maneira que nós temos o cronograma de trabalho das nossas vendedoras para que a 

gente possa ter sempre eficiência no atendimento as nossas clientes no horário de 

pico, além disso nós estamos com um projeto interno chamado  consciência do varejo 

aonde que a gente quer realmente conotar a importância que é a operação de varejo 

pra uma pessoa que quer se inserir num contexto seja de uma área de gestão de lojas, 

de uma área de criação de marketing entender do consumidor e estar próximo dela é 

um grande, é um momento muito importante da formação da carreira de um 

profissional e no Brasil sendo sincero, tem uma conotação que quem vai trabalhar no 

varejo é quem não conseguiu emprego em outro lugar, então isso é um paradigma que 

a gente quer quebrar para que a gente consiga atrair pessoas de universidades, 

pessoas com excelente nível, mostrando que trabalhar no varejo é uma coisa bacana, 

trabalhar nas lojas Arezzo, Schutz e Ana Capri vai te aprimorar profissionalmente então 

tem uma serie de inciativas, é sim uma dificuldade e a qual nós estamos dedicando 

bastante energia para que a gente possa fazer desse limão uma limonada. 

LUIZ: Ok, obrigado. 

 

- Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor 

Alexandre para as considerações finais, por favor, senhor Alexandre pode prosseguir. 

 

ALEXANDRE: Eu mais uma vez agradeço a todos pela participação na nossa 

teleconferência, realmente as perguntas feitas por vocês sempre nos fazem pensar e 

aprofundar ainda mais nossos questionamentos sobre os nossos pontos de atenção 

aonde que nós devemos intensificar aos nossos investimentos, mitigar riscos e com 

certeza é um momento muito importante para o nosso negocio, eu gostaria também 

de aproveitar esse momento pra convidar a todos principalmente as mulheres, mas os 

homens também querendo presentear as suas mulheres pra visitar as nossas lojas, 

oficialmente no dia de hoje nós estamos lançando a coleção de inverno em todas as 

nossas lojas e com certeza com isso ajudar ao nosso desempenho das nossas lojas e eu 

vou aproveitar pra comentar também sobre uma iniciativa muito interessante, 

inusitada até diria nós estamos tendo no dia de hoje para a marca Arezzo, nós 



 

batizamos esse projeto de Arezzo Mobile Party aonde nós temos todas as 330 lojas da 

marca simultaneamente lançando a coleção de inverno às 19hrs do dia de hoje, todas 

conectadas por uma rede de comunicação de media social que nós vamos monitorar e 

postando dezenas, centenas de fotos de varias cidades do Brasil em todas as capitais 

nós estamos tendo um evento grande em loja, são hoje mais de 90 lojas que terão 

celebridades, eventos, djays então realmente uma corrente de lançamento da coleção 

para que todo mundo inicie muito forte as vendas da coleção de inverno, vão impactar 

em torno de meio milhão de consumidores através da mídias sociais e nós temos 

certeza que isso vai ajudar a alavancar ainda mais as nossas vendas, então realmente é 

um momento muito importante praticamente o ano se inicia hoje para nós, pois o 

lançamento do inverno marca realmente o inicio de uma nova estação o qual pode ser 

muito importante para desenhar os resultados do nosso ano de 2013, mais uma vez 

agradeço a todos pela atenção, possamos estar aqui daqui alguns meses debatendo o 

resultado do nosso primeiro trimestre. 

 

- A teleconferência da Arezzo & Co, esta encerrada, agradecemos a participação de 

todos e tenham uma boa tarde, obrigada. 

 


