
                                                 
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 
Companhia Aberta 

 
CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 

 
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao disposto na Lei 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro 
de 2002 e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, comunica aos 
Srs. Acionistas e ao mercado em geral que o atual presidente do Conselho de Administração e 
Diretor Presidente, Sr. Anderson Lemos Birman, sócio fundador da Arezzo e ocupando cargo de 
diretoria desde sua fundação em 1972, comunicou nesta data ao Conselho de Administração sua 
decisão de deixar de exercer o cargo de Diretor Presidente, dedicando-se integralmente ao cargo de 
Presidente do Conselho de Administração. 
 
Nesta mesma data fica deliberado pelo Conselho de Administração a eleição do Sr. Alexandre 
Café Birman, atual Diretor Vice-Presidente de Operações, para acumular o cargo de Diretor 
Presidente. 
 
O Sr. Anderson Lemos Birman permanecerá envolvido na gestão da Arezzo&Co por meio da 
Presidência do Conselho de Administração, com foco em estratégias de longo prazo. 
 
“Sempre trabalhei para que as posições-chave da Arezzo&Co fossem ocupadas pelas pessoas certas. 
Essa movimentação acontece quando Sr. Alexandre se consolidou como executivo experiente e 
preparado para assumir a presidência executiva. E, meu novo papel está concentrado no Conselho 
de Administração de maneira que reforçamos nosso compromisso com o crescimento sustentável e 
melhores práticas de governança corporativa”, afirma o Sr. Anderson Birman. 
 
Durante a gestão do Sr. Anderson, a Arezzo&Co teve grande desenvolvimento, consolidou um 
modelo de negócios sustentável, tornou-se líder de mercado e ganhou projeção no varejo 
internacional. Sua visão e experiência única são referências para o setor e continuarão a orientar o 
futuro desta empresa. 
 
O Sr. Alexandre Café Birman fundou a marca Schutz (1995), segunda principal marca do grupo 
com projeção no mercado internacional, acumulando mais de 18 anos de experiência no mercado 
de calçados e acessórios. Desde a criação da Arezzo&Co em 2007, tornou-se Diretor Vice-
Presidente de Operações, responsável pelos processos-chave da Companhia, como: Marketing, 
Pesquisa e Desenvolvimento, Comercial, entre outros, acompanhando toda consolidação de Arezzo 
e Schutz, além de ter criado a marca Alexandre Birman. 
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