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Local Conference Call  

Arezzo&Co. 

Resultados do 2T17 

3 de agosto de 2017 

 
 Operadora: Bom dia senhoras e senhores, obrigada por nos aguardarem e sejam bem 
vindos à teleconferência de resultados do 2T17 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 ajuda de um operador durante a teleconferência basta teclar 
“asterisco zero”.  
 
 Lembramos aos jornalistas e demais profissionais de imprensa que esta teleconferência 
é exclusiva aos profissionais do mercado financeiro e acionistas atuais e potenciais. 
Eventuais perguntas deverão ser encaminhadas à nossa assessora de imprensa, Caroline 
Muzzi, cujo contato está disponível no website da Companhia no endereço 
www.arezzoco.com.br. 
 
 Esta teleconferência acompanhada de slides está sendo transmitida simultaneamente 
pela internet também com acesso pelo site da Companhia. Caso algum dos senhores não 
tenha a cópia do release de resultados da Arezzo&Co. divulgado ontem, quarta-feira, 2 de 
agosto, poderá obtê-lo no website da Companhia. 
 
 Por fim, cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e que o áudio estará 
disponível no website após sua conclusão. 
 
 Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser 
feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Companhia 
bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de 
crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da Administração 
em relação ao futuro da Arezzo&Co.  
 
 Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do 
desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto estão 
sujeitas a mudanças. 
 

 Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre Birman. Por favor pode prosseguir. 

 

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

investidores e analistas que estamos acompanhando nesta teleconferência de resultados 

no 2T17. Estão presentes comigo o nosso CFO Daniel Levy e nosso time de relações 

com investidores. 

 

 O resultado do 2T17 nos dá confiança que estamos trilhando o caminho certo em relação 

nossas ações estratégicas, que se tornaram ao longo do tempo grandes diferenciais do 

nosso modelo de negócios. 

 Seguindo o calendário de coleções da companhia o 2T concentra a maior parte das 

vendas da coleção de inverno, sendo marcado pelo dia das mães em maio e pelo dia dos 

namorados em junho.  

 Durante a coleção de inverno realizamos uma série de iniciativas para nossas marcas, 

incluindo nova ambientação nas lojas, campanhas publicitárias com modelos e atrizes de 

renome e micro influenciadoras, o novo hit de comunicação e não só as grandes 

blogueiras, além de eventos, treinamento da força de vendas e visual merchandising, 

reforçando assim nossas apostas para a estação, o que trouxe resultados bastante 

positivos. 

 No trimestre obtivemos ótimo resultado no dia das mães superando as metas de sell-out 

estabelecidas tendo como destaque a marca Arezzo, que tem maior aderência para essa 

data, a qual executou campanha altamente bem-sucedida e alcançou grande 

engajamento nas redes sociais com vídeos impactantes realizados por grandes de 

influenciadoras de moda e celebridades. 

 A campanha também contou com uma coleção feita especialmente para a data, num 

catálogo estrelado pela modelo Gisele Bündchen e uma ação direcionada aos filhos, que 

podiam desenhar ou declarar suas homenagens às mães em uma sacola exclusiva e 

customizável, o que gerou um grande buzz em nossas lojas atraindo as consumidoras. Ao 

todo foram mais de 17 milhões de impactos na mídia online. 

 No final do trimestre após o dia dos namorados entramos em período de liquidação em 

paralelo apresentamos o lançamento da coleção de transição entre inverno e verão, a 

Cruise Collection Arezzo, e a Resort Collection na Schutz. Ambas tiveram forte aceitação 

pelas consumidoras, além de nos trazer uma boa leitura das principais tendências da 

próxima estação, o verão. 

 Falando agora um pouco mais sobre a performance de nossas marcas e no trimestre a 

marca Arezzo vem consolidando sua liderança de mercado e obteve crescimento de 5,6% 

em relação ao 2T16. Esse bom resultado é fruto de uma série de ações, com destaque 

para o mix cada vez mais assertivo de produtos associado a um crescente trabalho de 

CRM e contínuo investimento em brand awareness. 
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 A Schutz por sua vez continua solidificando seu posicionamento de marca inovadora e 

lançadora de tendências, sempre na vanguarda, com a criação de produtos ícones design 

diferenciado, destaque o lançamento nas lojas da coleção que desenvolvemos em 

parceria com a Disney inspirada nas personagens villains, que trouxe grande 

engajamento nas mídias online e ótimo retorno de vendas, tendo a maioria dos seus 

produtos sendo sold out. 

 O projeto piloto da marca nos EUA continua numa trajetória de aprendizado evolução, 

tendo como importante pilar a continua a conquista de brand awareness principalmente 

através tendo o produto sendo usado por importantes celebridades e formadoras de 

opinião. 

 Em comparação com mesmo período de 2016 as vendas nos EUA tiveram crescimento 

de cerca de 21,1% em dólares, com destaque para o canal de wholesale. Nesse trimestre 

mantivemos o foco no processo de estruturação de nossa operação através do reforço de 

nossa estrutura organizacional e o estudo para abertura de uma terceira loja em shopping 

de alto fluxo, visando solidificar nossas operações nesse importante mercado. 

 Já Anacapri teve um importante marco na sua história com lançamento da sua nova loja 

flagship, o Espaço Descomplica, colocando-se entre as maiores marcas de calçados 

femininos e consolidando seu posicionamento de marca jovem, acessível e 

descomplicada, focada em calçados flat para todas as ocasiões. 

 A nova loja além de possibilitar uma experiência de compra única para suas 

consumidoras é também palco para o showroom e centro de treinamento, sendo 

importante polo para a rede de franqueados e também da rede multi marcas. 

 Além disso, Anacapri obteve crescimento nas vendas de 34,9% sobre o mesmo período 

do ano anterior passando a representar 8,8% da receita da companhia no mercado 

interno. A marca continua expandindo sua participação de mercado com forte crescimento 

em todos os canais. 

 A marca Alexandre Birman apresentou sólido crescimento no trimestre ante o 2T16 com 

crescimento de 78,5% em suas vendas no mercado interno e 10,8% no mercado externo 

em dólares. 

 Com foco no contínuo fortalecimento do seu branding internacional, inauguramos um 

novo showroom nos EUA localizado na Madison Ave., reforçando assim seu 

posicionamento frente às principais lojas departamentos de luxo e internacionais. 

 Outro marco importante para a marca no período em foi o go live do e-commerce no 

mercado brasileiro com resultados expressivos desde sua inauguração. 

 A marca Fiever por sua vez continua seu processo de maturação. Nesse trimestre não 

moramos duas novas lojas: uma flagship no shopping Iguatemi JK e outra no shopping 
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Morumbi alcançando já quatro lojas que tem como objetivo o contínuo teste e aprendizado 

para a solidificação do posicionamento da marca, além de aproximar o público formadora 

de opinião dos produtos, que mantém seu posicionamento super casual e o urbano. 

 A Fiever conta também com presença no canal multi marcas, que nesse trimestre já 

ultrapassou 240 pontos de venda e passou a representar quase 50% de seu faturamento. 

 Em suma, o resultado da companhia no 2T foi marcado por bom crescimento de vendas 

com destaque para os canais multi marcas e web, resultado da dedicação e 

comprometimento do nosso time na busca por melhores resultados de atingimento das 

metas. 

 Importante reforçar que continuamos ganhando market share no mercado interno, o que 

confirma a resiliência da estratégia multi marcas e multi canal de nossa empresa. 

 Iniciando agora apresentação na página 3 gostaria de comentar os principais destaques 

do trimestre. 

 A companhia atingiu receita líquida de R$ 328,9 milhões, crescimento de 11,2% quando 

comparado ao mesmo período de 2016. Esse resultado foi alavancado principalmente 

pelo aumento do faturamento do canal web commerce e pela recuperação do canal multi 

marcas como havíamos falado. 

 O lucro bruto alcançou R$ 154,3 milhões com crescimento de 16,8% quando comparado 

ao mesmo trimestre de 2016 e a margem bruta atingiu 46,9%. 

 O Ebitda atingiu R$ 51,3 milhões no trimestre com margem de 15,3% e crescimento de 

22,8% versus 2T do ano anterior. 

 Já o lucro líquido no trimestre alcançou R$ 39,3 milhões com margem líquida de 11,9% e 

crescimento de 30% versus 2T16. 

 Nesse trimestre Arezzo&Co. abriu cinco lojas e teve crescimento de 3,3% da área de 

vendas nos últimos doze meses. 

 Gostaria agora de passar a palavra para o Daniel Levi para dar continuidade à nossa 

apresentação. Ao final da teleconferência estaremos disponíveis para responder suas 

perguntas sobre os resultados e sobre nossa estratégia. 

 Sr. Daniel Levy: obrigado Alexandre e boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa 

apresentação passamos agora para a página 4. Aprofundando análise dos resultados 

termos do lado esquerdo da página que a receita bruta da companhia atingiu R$ 407,3 

milhões no período, um crescimento de 7,8% na comparação com mesmo período de 

2016.  
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 No mercado interno crescemos 7,5%, enquanto que no mercado externo 10,1% em reais 

e 20,3% em dólares, refletindo o maior volume exportado bem como o melhor preço 

médio devido à menor participação de produtos private label no mix. 

 Na página seguinte apresentamos abertura da receita bruta no mercado interno, que 

alcançou R$ 360,3 milhões no 2T17, apresentando crescimento em todas as marcas com 

destaque para as marcas Arezzo e Anacapri. 

 A marca Arezzo apresentou no trimestre crescimento de 5,6% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, alavancada principalmente pela expansão dos canais web 

commerce e multi marcas.  

 O web commerce Arezzo continua seu processo de maturação e já representa 7,4% nas 

vendas da marca versus 5,5% no ano passado, assim como o canal multi marcas segue 

sua retomada tendo crescido acima de 20% no período. 

 Já a marca Schutz mostra recuperação de seus resultados apresentando crescimento de 

1,2% no trimestre com destaque para o canal web commerce, que já corresponde a 

12,2% de suas vendas. Vale destacar também a expansão do número de lojas através do 

canal de franquias, o qual apresentou abertura líquida de 9 unidades nos últimos doze 

meses, bem como o repasse de quatro lojas próprias para franqueados. 

 No trimestre a receita bruta da marca Anacapri e apresentou crescimento expressivo de 

35% em comparação com mesmo período de 2016. Esse resultado reforça a performance 

dos trimestres anteriores, fruto de mix de produtos cada vez mais assertivo, maior 

representatividade dos produtos de reposição automática no mix que hoje já ultrapassa 

35%, e de maior investimento em marketing. 

 Já a marca Alexandre Birman manteve expressivo crescimento de 78% no período 

refletindo o aumento de vendas nas lojas próprias assim como a introdução bem-sucedida 

de seu web commerce no mercado brasileiro no último mês de abril. 

 A Fiever por sua vez quadruplicou seu faturamento no mercado interno conforme 

mencionado pelo Alexandre anteriormente, solidificado as expectativas sobre a marca. 

 Passando agora para a página 6 desde observamos que a receita bruta no mercado 

interno apresentou crescimento em todos os canais pelo quarto trimestre consecutivo, 

impulsionada pelo crescimento de 33,6% no web commerce e 16,6 no canal multi marcas. 

 As vendas de sell-out de nossa rede incluindo franquias, lojas próprias e o web 

commerce incluindo abertura de lojas cresceram 10,4% no trimestre enquanto que o 

same-store sales cresceu 6,8% nesse mesmo período. 

 Já o sell-in de franquias teve redução de 0,8% nesse 2T, número inferior ao same-store 

sales de sell-out de 6,2% desse canal no período. 
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 Como sempre pontuamos, análise dos indicadores de sell-in e sell-out deve ser feita 

sempre considerando o período mais longo de pelo menos doze meses, o que elimina os 

efeitos sazonais do indicador e que refletem a dinâmica de lançamentos de nossas 

coleções. 

 Em 2016 a título de exemplo a companhia apresentou same-store sales de sell-out lojas 

próprias mais franquias de 3,4% versus same-store sales de sell-in de franquias de 4,3%, 

encerrando o ano... encerrando assim o ano de maneira bastante saudável. No 1S17 

como um todo tivemos 6,2% de crescimento de same-store sales de sell-in versus 4,2% 

de same-store sales de sell-out no canal. 

 Por fim conforme mencionado o canal multi marcas apresentou crescimento de 16,6% no 

trimestre, consolidando sua trajetória de retomada em relação a 2016 bem como de 

consolidação de nossa estratégia com conquista de novos clientes, melhoria dos níveis de 

serviço e de maior cross-sell, tanto de bolsas como entre as marcas. 

 Na página 7 apresentamos a evolução da quantidade de lojas próprias e franquias assim 

como a metragem total de nossa área de vendas. Encerramos o trimestre com 567 lojas, 

sendo 560 no Brasil e sete no exterior em uma área de vendas de 38,9 mil m2, um 

aumento de 3,3% quando comparado com mesmo período de 2016. 

 Passando agora para a página 8 apresentamos ao lado esquerdo do quadro o lucro bruto 

do trimestre, que alcançou R$ 154,3 milhões, crescimento de 16,8% na comparação com 

mesmo período de 2016 e margem bruta de 46,9%.  

 O crescimento no trimestre de 220 bps na margem bruta é basicamente explicado pelo 

efeito positivo de 90 bps em virtude da operação do novo centro de distribuição no 

Espírito Santo que permite maior eficiência logística e tributária, e pelos efeitos positivos 

do mix de canais no mercado interno com maior participação do canal web commerce, 

bem como aumento de margem bruta da exportação, beneficiada pela menor participação 

de produtos private label e câmbio mais favorável. 

 Vale lembrar que o modelo de negócios da companhia é constituída de tal forma que a 

sistemática de precificação, os mark-ups nos principais canais de distribuição, ou seja 

franquias e multi marcas, mudam muito pouco ao longo do tempo; e as maiores variações 

de margem bruta acabam acontecendo nos canais de lojas próprias e o web commerce, 

por serem canais de sell-out exportação por conta do impacto cambial e mix de produtos. 

 Ainda nessa página do lado direito do quadro temos o desempenho do Ebitda. Como 

podemos observar no trimestre o Ebitda alcançou R$ 50,3 milhões com margem de 

15,3%, representando expansão de 140 bps expressivo crescimento de 22,8% contra o 

ano anterior.  
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 Apesar dos 220 bps de expansão na margem bruta e do crescimento de apenas 2,1% 

nas nossas despesas de lojas próprias e o web commerce tivemos impactos provenientes 

de provisões de PPR em vista dos bons resultados do período, bem como adequação no 

montante de provisionamento de PDD e perdas com clientes, em linha com o apresentado 

no 1T17. 

 Na página 9 podemos observar que o lucro líquido do trimestre atingiu R$ 39,3 milhões 

com margem líquida de 11,9%, forte crescimento de 30% ante mesmo período do ano 

anterior. 

 Passando para a página 10 apresentamos a geração de caixa operacional da companhia, 

que no trimestre foi de R$ 40,8 milhões, bastante superior aos R$ 5,8 milhões 

apresentados no 2T16.  

Tal resultado é fruto da continuação do processo de gestão mais eficiente de nosso 

capital de giro e incluindo melhor de nossos níveis de estoque oriunda de maior 

assertividade de produtos e melhor escoamento de estoques antigos, bem como redução 

de nosso contas a receber derivadas de análises mais sofisticadas do crédito de nossos 

clientes. 

 Na página 11 do lado esquerdo do quadro temos que o Capex do trimestre foi de R$ 5,6 

milhões, o valor que inclui abertura de duas lojas próprias Fiever, uma flagship store de 

Anacapri na rua Oscar Freire em São Paulo, e a inauguração de showroom em Nova York 

para as marcas Schutz e Alexandre Birman, bem como aquisição de licenças de software. 

 Do lado direito da página temos o quadro de endividamento. Fechamos o trimestre com 

caixa líquido próximo de R$ 200 milhões. 

 Passando para a página 12 podemos observar que o ROIC da companhia novamente 

apresentou crescimento no 2T17 atingindo agora o patamar de 23,7%. Dentre os fatores 

responsáveis estão crescimento de 22,5% de nosso resultado operacional, ações de 

melhoria do capital de giro com foco em estoques e contas a receber conforme 

mencionamos anteriormente, e redução do ativo permanente em consequência da menor 

representatividade de lojas próprias no mix de canais da companhia. 

 Bom senhores eram esses nossos comentários sobre os resultados do 2T17 eu gostaria 

agora de abrir a sessão de Q&A, muito obrigado. 

 

Sessão de Perguntas e Respostas 
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Operadora: Com licença senhoras e senhores, iniciaremos agora sessão de perguntas e 

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

pergunta da lista digite asterisco dois. 

 Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Robert Ford, Merrill Lynch. 

 Sr. Robert Ford: obrigado, bom dia e parabéns pelos resultados. Alex pode falar um 

pouco sobre o crescimento do e-commerce por favor? O canal cresceu 34% acima de 

85% ano passado. O que está fazendo para manter esse ritmo elevado e onde você 

percebe equilíbrio no canal no Brasil? 

 Sr. Alexandre: oi Bob bom dia tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Bom, esse tema 

é fundamental para nossa companhia. Desde o início de 2011, então mais de cinco anos 

atrás, nós já havíamos percebido que o futuro do varejo iria migrar para uma relação 

omnichannel com as consumidoras, que as marcas precisavam se digitalizar e ser não só 

operação e-commerce de venda, mas principalmente a interação digital com as 

consumidoras. 

 Todo o marketing de nossas marcas hoje é feito praticamente 50% de nossos 

investimentos de mídias digitais, mídias sociais e mídias online, e isso faz realmente uma 

diferença no poder da marca. Juntando todas as nossas marcas são mais de 9 milhões de 

followers no Instagram por exemplo. 

 Então realmente é um processo contínuo de evolução, de maturação. Nós lançamos lá 

em 2011 como eu disse uma pequena operação da marca Schutz, no primeiro ano 

faturamos R$ 1 milhão, crescimento realmente exponencial nesses cinco anos. 

 E agora no 2S17 foi a concretização do go live das nossas cinco marcas tendo operação 

online. Então isso com certeza teve bom incentivo em nossas receitas e a maturação de 

investimentos feitos de forma mais profunda desde 2015, começando por uma nova 

plataforma, fomos pioneiros no Brasil a utilizar a qual é hoje das maiores plataformas de 

e-commerce existentes no mundo. Temos uma aproximação muito grande com essa 

empresa, somos case benchmarking. 

 Além disso a eficiência do nosso centro de distribuição operando desde julho então de 

2016 de forma integrada com nós estoques que a gente chama da controladora, então 

que vende a multi marcas e as franquias, tendo maior possibilidade de rotatividade de 

produtos, tendo produtos realmente com mais frequência e com espaço de tempo online, 

D-0, dividem quase o mesmo estoque. 

 Além dessa operação possibilitar melhor oferta de estoques temos lá uma eficiência de 

entrega muito grande. Então hoje nossa expedição de pedidos funciona quase que 100% 

no D-0 e uma satisfação da consumidora, o net promoting score, superior a 80% na média 
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de nossas marcas. Temos hoje mais 50 pessoas envolvidas diretamente em customer 

service. 

 Então um conjunto de ações, Bob. Não tem uma ação específica, não tem uma bala de 

prata; é um conjunto de ações colocadas junto com muita ênfase gerada por uma equipe 

jovem, uma equipe antenada que está sempre realmente na vanguarda do que está 

acontecendo no mundo online e fez com que nossas receitas continuassem num bom 

patamar de crescimento, já atingido nesse 2T de 9% de nossas receitas. 

 Você deve se lembrar que historicamente tínhamos como meta - tínhamos, já estou 

usando aqui o verbo em um tempo que talvez vá ser ajustado - mas até então nossa meta 

era ser 10% das vendas online. Se já chegamos em 9 agora no 2T17 temos que revisar 

nossas metas. Temos um princípio aqui na Arezzo que uma meta batida nada mais é do 

que a base para a próxima meta. 

 Então isso é um processo cíclico de continua evolução. Temos novidades para frente 

para continuar realmente na vanguarda dessa estratégia omni que é fundamental para o 

crescimento de nossa empresa.  

 Sr. Robert: obrigado Alex está claro e o canal multibrand também mostrou patamar 

elevado de crescimento. O que está sustentando aceleração do crescimento do 

multibrand? 

 Sr. Alexandre: ótimo muito obrigado pela pergunta Bob. Aqui a história já é um pouco 

diferente, a gente fala muito da questão da base de comparação.  

 Então esse canal eu diria nos últimos quase dois anos vem passando por um certo 

ajuste. Começou por ajuste de expansão principalmente da marca Schutz com lojas 

monomarca o qual teve uma restrição de atuação da marca nas redes multi marcas.  

 Além disso durante os momentos de maior desafio econômico e financeiro do nosso país 

nós tivemos uma restrição de crédito a vários lojistas e isso impactou então nossas 

vendas mas purificou nosso crédito, nossa liquidez. 

 Essa história então se estabilizou nesse patamar e de lá para cá temos tido condições de 

aumentar o cross-sell entre as marcas, de crescer é capilaridade.  

 A marca Fiever por mais que é uma operação ainda pequena já contribui positivamente, 

porque não existia a venda dela no passado, é uma marca muito recente na nossa 

empresa, e um crescimento muito forte da marca Anacapri de forma mais ampla com 

assertividade da sua equação de posicionamento/produto/price point extremamente 

estruturado, que tem feito que no consolidado do canal conseguimos apresentar bons 

resultados. 

 Sr. Robert: muito obrigado e novamente parabéns. 
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 Sr. Alexandre: obrigado a você Bob. 

 Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Ruben Couto do Itaú BBA. 

 Sr. Ruben Couto: bom dia pessoal. Eu queria ouvir um pouco da marca Fiever. Eu acho 

que vocês parecem a continuar a mencionar sempre que ela tem evoluído, tem 

surpreendido. Eu até lembro que o Alexandre no ano passado no Arezzo Day mencionou 

que a categoria masculina, por exemplo, tinha surgido até quase que com a brincadeira 

do dia dos namorados e agora até passou a fazer parte da marca como um todo, e 

imagino porque deve estar vendendo bem. 

 Então a gente já tem quase dois anos da marca, mas ainda só com quatro lojas. O que a 

gente pode esperar daqui para frente? Vocês já têm um plano de expansão via franquias, 

já chegaram a um patamar de maturidade da marca em que a gente pode pensar nisso, 

ou se daqui para frente ainda vai continuar sendo um crescimento mais servia multi 

marcas? Vocês podem dividir um pouco com a gente essa evolução positiva, essas 

surpresas da Fiever e o que esperam daqui para frente? Obrigado. 

 Sr. Alexandre: e boa tarde Ruben tudo bem? Aqui é Alexandre, muito obrigado por 

trazer o assunto da Fiever. Fazendo só um parênteses, quase dois anos é um ano e meio 

- seis meses é muito pouco, mas num universo de quatro semestres um semestre de 

25%.  

 Então é um tempinho ainda muito curto da marca, ela foi lançada em dezembro de 2015 

e realmente ela nasceu com posicionamento muito, foi mais de um ano de pesquisa para 

entender esse segmento urbano, jovem, casual, e o ano de 2016 então foi o ano em que 

a marca, tendo apenas uma loja, conseguiu se consolidar. 

 Em dezembro do ano passado nós inauguramos uma loja temporária em um ponto 

estratégico do shopping Iguatemi em São Paulo que em um mês e meio mais de R$ 

500.000 de venda trazendo nova base de consumidoras. 

 A estratégia do 1S17 foi então de continuar essa questão de aumentar a visibilidade da 

marca. É óbvio que a marca já tem o seu e-commerce quase que desde o lançamento da 

marca, é uma marca muito jovem, entretanto uma marca com pouco awareness no e-

commerce, ela não tem busca espontânea; você tem que fomentar que a marca tenha 

mais awareness, e é invariável dizer que o número de pessoas que passam em um 

shopping center por dia é muito alto que faz com que a marca então continue crescendo.  

 É por isso que nós abrimos agora no 2T deste ano uma loja no shopping JK, um ponto de 

muita visibilidade, uma esquina estratégica do shopping, e uma loja no shopping Morumbi 

num andar que concentra todas as marcas mais premium do Brasil.  
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 Em ambas as lojas temos resultado muito interessante, capacidade de atrair uma 

consumidora extremamente jovem, bastante na urbana e que quer usar uma marca 

diferenciada. 

 Além disso o crescimento no multi marca, bom, dado isso o que você pode esperar do 

futuro? Nós queremos testar uma operação de franchising com malls diferenciados que a 

gente tem hoje. Queremos inovar um sistema de franchising que a gente está estudando 

quais caminhos para ser algo ainda mais rápido, mais flexível, que tenha mais agilidade 

talvez na expansão.  

 Conseguimos fazer um projeto arquitetônico que tem o Capex mais baixo em todas 

nossas marcas, realmente extremamente factível, na média de abaixo de R$ 4000/m2 

então é realmente um investimento numa loja de 50 m2 bastante interessante, a Fiever 

não precisa de grandes áreas, entre 40 m2 e 50 m2 é um excelente espaço de venda. 

 Então a gente está nesse processo. Pretendemos nos próximos doze meses ter abertura 

de uma ou duas lojas de franquia já dentro deste formato diferenciado que a gente está 

trabalhando e vamos comunicar para vocês na hora certa.  

 E a partir dali é um contínuo crescimento multi canal da marca como estratégia de todas 

as nossas marcas como foco para abertura de lojas, mas também contínuo crescimento 

do multi marcas e queremos abrir ainda mais uma loja flagship no Rio de Janeiro, 

estamos procurando pontos na região do Leblon, de Ipanema onde já temos uma loja da 

Schutz muito importante dentro da Garcia D’Ávila. Estamos atrás de algum ponto, porque 

temos já uma loja no shopping no Leblon, mas sabemos que é importante uma loja 

flagship de rua e pretendemos ter essa loja aberta o quanto antes possível. 

 Sr. Ruben: tá ótimo bem claro Alexandre e se pudesse perguntar rapidamente sobre as 

operações internacionais eu acho que olhando o resultado internacional como um todo foi 

bem positivo; mas pode falar um pouco da operação US especificamente? Olhando pelos 

números parece que teve uma performance de venda bem positiva aparentemente tanto 

em real quanto em dólar.  

 Você pode só dividir um pouco com a gente o que tem mudado lá? Como tem evoluído 

essa percepção da marca e também a venda como um todo? 

 Sr. Alexandre: ótimo muito obrigado em trazer o ponto dos EUA, importante pilar de 

crescimento de longo prazo da nossa empresa, uma operação que ela está quase 

deixando de ser uma operação piloto para começar realmente a ser uma operação mais 

estruturada. 

 Tivemos um investimento muito forte nos últimos doze meses com foco em brand 

awareness investindo em uma loja flagship em Beverly Hills. Essa loja trouxe, não dá para 

mensurar em valores financeiros; mas ela trouxe atividade de grandes celebridades 
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falando de Katy Perry, Britney Spears, as irmãs Kardashian, realmente celebridades de 

altíssimo calibre que estão usando Schutz de forma espontânea, sem ser pago. Isso é o 

mais interessante até porque pagar celebridades desse calibre para usar são cifras 

astronômicas. 

 Então a loja ajudou com que a Schutz consolidasse uma posição de marca premium 

nesse segmento jovem de moda nos EUA. Nosso foco lá de construção de marca... varejo 

nos EUA como em todo o mundo passa por uma transformação muito grande. 

 Então o nosso call é um call de construção de marca e a gente conseguiu encontrar esse 

wide space que é uma faixa de preço abaixo, logo abaixo de US$200 fazendo um calçado 

de moda, um calçado com bastante diferencial. 

 O mercado de calçados nos EUA está num momento muito forte com grandes deals 

acontecendo. Devem ter acompanhado o um ano e meio atrás a Coach comprando a 

Stuart Weitzman, agora essa semana o anúncio da Michael Kors comprando a Jimmy 

Choo e mais recentemente o grupo Aldo, e isso é algo de hoje, a notícia fresca, fez 

aquisição do Vince Camuto. O Vince Camuto já falecido, mas ele foi o fundador da Nine 

West e criou uma operação própria mais ou menos doze anos atrás. 

 Então é um setor que está forte nos EUA, eu acho que a gente entrou na hora certa. 

Esse ano além da questão de brand awareness nós investimos na estruturação da 

operação contratando um COO americano, com experiência em grandes empresas e que 

está muito próximo aqui.  

 Alocamos nossos diretores-executivos para estarem mais próximos também, 

principalmente o Daniel que está aqui conosco e o Marco Vidal da área de gente e gestão 

para fazer com que a operação tivesse mais robustez.  

 Investimos em um showroom para a marca Schutz, Alexandre Birman e um headquarter 

para nossa empresa. 

 Então agora qual o próximo passo? É abertura de uma loja vamos dizer assim comercial. 

O que quero dizer com isso? Não é uma loja flagship, é uma loja para ser rentável essa 

abertura deve acontecer nos próximos doze meses, possivelmente duas lojas para a 

gente ter certeza desse modelo. 

 Tem alguns KPIs importantes que vão ser medidos nessa loja, e a partir da 

demonstração da factibilidade, rentabilidade dessas lojas a expansão não só no canal 

físico. 

 Mas principalmente o que a gente quer expandir lá é nossa operação online. Hoje ainda 

ela é feita de uma forma bastante caseira utilizando o estoque da própria loja nossa na 

avenida Madison como plataforma de venda.  



 
 

 13 

 Queremos investir agora e ter o mesmo sistema que utilizamos no Brasil, que é um 

sistema internacional, uma plataforma muito forte, muito mais robusta, para que a gente 

cresça o e-commerce. A gente sabe que o potencial no Brasil de 10% nossa empresa já é 

uma referência.  

Nos EUA marcas operam com 20%, 25% da receita vinda online, então a gente já vende 

hoje em algumas lojas online tais como a Revolve, a ShopbBob, a própria Zappos que 

pertence à Amazon com resultados de venda muito expressivos, então esse investimento 

online vai ser muito forte. 

 E um canal de wholesale que mais recentemente nós nos últimos também doze meses 

iniciamos operação com uma grande rede que é a Nordstrom e temos aprendido muito a 

lidar com esse canal, um canal extremamente acessível, você tem que ter muitos 

controles, tem algumas particularidades mas que a gente julga estarmos aptos para 

também jogar esse jogo. 

 Então as perspectivas ainda são momento de teste, mas a gente está com a vara na mão 

para fazer uma grande pescaria se deus quiser nos próximos anos nos EUA. 

 Sr. Ruben: tá ótimo Alexandre bem claro obrigado pelas respostas. 

 Sr. Alexandre: muito obrigado pela atenção. 

 Operadora: com licença senhoras e senhores lembrando que para fazer uma pergunta 

basta digitar asterisco um. 

 Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Fagundes do banco Goldman Sachs. 

 Sr. Pedro Fagundes: bom dia pessoal e obrigado pela pergunta. Eu tenho duas na 

verdade, a primeira delas é se vocês pudessem dar uma atualização para a gente a 

respeito de em que passo vocês estão no desenvolvimento da sexta marca, se é que 

vocês têm alguma novidade para dividir. 

 A segunda pergunta se vocês agora no 3T devem ter essa normalização da base de 

margem bruta já passado o efeito positivo do CD no Espírito Santo, mas vocês esperam 

mais algum impacto positivo de algum crédito fiscal ou alguma coisa no contexto da 

exclusão do ICMS da base do PIS Cofins ou com alguma coisa nessa linha? Obrigado 

são essas as duas perguntas. 

 Sr. Alexandre: oi Pedro tudo bem? Obrigado pela pergunta. Vou começar então sobre a 

questão da sexta marca e na sequência o Daniel vai falar das questões ligadas tributárias 

que você mencionou. 

 Sobre a sexta marca desde maio deste ano nós iniciamos uma pesquisa muito profunda. 

A primeira etapa foi qualitativa para a fome lado os perfis de consumidora existentes no 

nosso país para nosso segmento de calçados femininos. Iniciamos agora uma pesquisa 
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quantitativa que vai se encerrar no final de agosto e teremos então ali um screening muito 

claro quali e quanti no mercado de calçados femininos nosso no Brasil. 

 A primeira etapa já nos deu boa indicação que existe um segmento interessante que 

nenhuma de nossas marcas hoje está penetrando de forma mais profunda. A gente 

acredita que esse segmento tem uma margem bruta na cadeia, isso é muito importante 

para a gente, entre o custo do produto feito na fábrica e o preço percebido pela 

consumidora na ponta, interessante e dentro dos moldes que a gente opera hoje, e 

também tem certa escalabilidade. 

 Então a gente está numa fase agora também de aprofundar dentro desse segmento 

nossos estudos, e pretendemos ter para o começo de 2018 algumas notícias boas. 

 Sr. Pedro: obrigado. 

 Sr. Daniel: oi Pedro boa tarde obrigado pela pergunta, aqui é Daniel. Eu só vou resgatar 

aquilo que a gente falou da performance de margem bruta. Então a gente falou que esses 

220 bps que a gente apresentou de melhora 90 bps vem do benefício fiscal, 50 bps vem 

do mix do canal de exportação e outros 80 bps vem de efeito mix... mix de canais onde a 

gente tem participação maior do web commerce e como a gente viu a performance do 

web commerce foi bastante positiva. 

 Falando da sustentabilidade de cada uma dessas linhas e no futuro você tem razão em 

termos do benefício fiscal que a gente tem a nossa nova operação logística no Espírito 

Santo. A gente já começa a ter... não que ele deixe de existir, mas nossa base de 

comparação já começa a refletir também esse benefício - mas ele com o ganho na 

margem absoluta ele se mantém. 

 Assim como o canal de exportação também a gente deve continuar. A tendência de você 

ter menos produtos private label na verdade não é uma tendência, é o mix de vendas 

nesse canal e o único ponto, a ressalva que eu faço, é que também tem uma participação 

importante do câmbio - e o câmbio a gente nunca sabe que caminho ele pode tomar. 

Então o canal de exportação tem essas duas variáveis. 

 O efeito do web commerce o web commerce a representatividade dele veio para ficar, 

então também é sustentável esse valor na nossa base de margem bruta sobre receita 

líquida. 

 Falando do ponto que você mencionou de possíveis benefícios fiscais, nós como toda a 

indústria realmente temos o tema da ação do ICMS sobre PIS e Cofins onde a gente quer 

reverter e não pagar mais esse imposto, porém nós adotamos uma postura conservadora 

baseada num parecer de nossos advogados então até o momento e até que saia o 

trânsito em julgado incluindo os efeitos moduladores a gente não pretende reconhecer 

isso. Quando isso pode acontecer? A gente acredita que em breve, e isso vai ajudar 
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nossa margem bruta, na verdade ajuda nossa receita líquida. A gente calcula algo em 

torno de 2 p.p. na nossa receita líquida que vai diretamente para nossa margem bruta, 

mas a gente não tem ideia de quando isso pode acontecer. 

 Sr. Pedro: tá ótimo pessoal obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você Pedro. 

 Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Richard Cathcart, 

Bradesco. 

 Sr. Richard Cathcart: oi boa tarde. Eu queria perguntar sobre as bolsas, se a 

performance está realmente forte chegando em 20% da venda da marca Arezzo e 26%, 

27% da marca Schutz.  

 Eu queria perguntar se vocês têm alguma meta internamente na Arezzo para onde esses 

números podem chegar na marca Schutz e na marca Arezzo, o se dá para continuar 

aumentando a participação de bolsas em 1 ou 2 p.p. cada ano para os próximos anos. 

 A segunda pergunta é sobre a loja, a franquia light da Arezzo que vocês comentaram no 

passado. Vocês podem dar um update para a gente quando você vai lançar esse modelo? 

Obrigado. 

 Sr. Alexandre: Richard boa tarde, obrigado pelas suas perguntas, aqui é o Alexandre e 

vou começar então a falar do segmento de bolsas. Vale resgatar que até o início de 2013 

bolsas correspondiam a menos de 10% da receita da nossa empresa, e nós ali vimos 

dentro do nosso planejamento estratégico a importância que esse segmento poderia ter. 

Iniciamos uma série de ações e investimentos - e vale só fazer um parênteses: tais 

investimentos em nosso modelo de negócios aparecem na forma despesas fazendo 

pressão de SG&A, mas que após sua maturação se transformam importantes alavancas 

para nosso crescimento futuro. 

 Então nós iniciamos com marca Schutz, fizemos um trabalho profundo de pesquisas, 

segmentação, que categorias de preço, definição de matriz de sourcing, estratégia de 

comunicação e marketing, treinamento da equipe de vendas e gradualmente ao longo de 

2013 e 14 conseguimos chegar a uma importância, percentual da receita da marca 

Schutz. 

 Em 2015 pegamos toda essa metodologia que funcionou para Schutz, aplicamos para a 

marca Arezzo. Iniciamos de forma mais forte em 2016 fazendo uma repaginação 

completa do perfil de bolso da marca Arezzo entendendo os timings de lançamento de 

coleções que são um pouco diferentes do calçado, entendendo as ações de comunicação 

e marketing tem que ser mais dirigidas para bolsas. 
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 Um exemplo que eu te dou nesse 2T na marca Arezzo nós fizemos uma ação chamadas 

Persona Me. Então há uma tendência de você personalizar as bolsas com artistas 

plásticos influenciando. Então em mais de 120 lojas, imagina que são sempre vinte lojas e 

tinha lá designer gráfico, grafiteiros, customizando, pintando manualmente as bolsas das 

clientes - e foram milhares e milhares de bolsas vendidas com essa ação. 

 Então a gente se encontra hoje realmente num estágio de certa maturidade no segmento 

de bolsas para as marcas Arezzo e Schutz. Pretendemos continuar esse crescimento. 

Entendemos que uma meta de 25% sobre a receita dessa marca é uma meta factível nos 

próximos anos, mas o mais interessante é que isso nos dá também a visibilidade que 

podemos expandir em outras categorias adjacentes. 

 Então iniciamos também dentro do nosso posicionamento estratégico agora no 2S17 de 

forma um pouco mais intensa a desenvolver um início de piloto como foi lá em 2013 na 

marca Schutz, também na marca Schutz novas categorias, essas que a gente está numa 

fase definição de quais serão as categorias, mas que ao longo dos próximos meses nós 

vamos estar fazendo testes através da venda do e-commerce, através da loja flagship da 

rua Oscar Freire e de alguma loja de shopping possivelmente, de novas categorias com 

marca Schutz por que a gente enxerga que a marca tem um posicionamento de lifestyle 

muito bem definido isso pode nos dar a boa visibilidade. 

 Sobre o seu segundo ponto da operação light da Arezzo. Vale ressaltar que Arezzo já 

tem quase 400 lojas no Brasil, que nós temos sempre a premissa de ter uma distribuição 

na qual preserva o desejo de marca, então demandas por abertura de lojas sempre são 

grandes; entretanto a gente sabe que para uma marca ser longeva ela tem que cuidar 

muito da sua distribuição, então importante ressaltar isso. 

 E isso se espelha no fechamento de lojas que praticamente não existe fechamento 

líquido no nosso negócio, existe expansão todos os anos, mesmo nos momentos mais 

difíceis nós continuamos abrindo lojas por que nós somos muito cautelosos em abrir 

nossas lojas. 

 Entretanto a gente vê uma oportunidade de um formato o qual tem primeiro lugar 

investimento em Capex por m2 mais reduzido, mas mais do que isso é uma operação na 

qual tenha uma equipe de ponto de venda mais enxuta eliminando por exemplo as 

funções de caixa, tendo a própria vendedora fazendo o check-out, eliminando as funções 

de gerente porque a gente quer o franqueado mais presente na operação e tendo só um 

cargo de vendedor responsável.  

 Tendo estoque de forma mais enxuto e um mix de produto que seja compatível com uma 

loja com faturamento em torno de 80 a R$ 150.000/mês. 

 Então essas são as premissas desse formato de loja que a gente pretende abrir. Temos 

cinco lojas já hoje em processos de projeto que serão inauguradas ainda em 2017, as 
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quais servirão de piloto elas já funcionando bem temos um pipeline de cidades, 

municípios, e a segunda onda dessas lojas vão ser as regiões periféricas das grandes 

cidades, capitais. 

 Então nós hoje operamos praticamente em shopping center, um percentual grande de 

nossa rede ela é distribuída em shopping centers e a gente enxerga que existem com 

lojas de rua na qual no futuro também a gente pode levar uma operação nesse perfil. Era 

isso que eu tinha para falar. 

 Sr. Richard: tá bom obrigado Alexandre. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 

 Operadora: Com licença senhoras e senhores lembrando que para fazer uma pergunta 

basta digitar asterisco um. 

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

para as considerações finais. 

 Sr. Alexandre: Eu gostaria de agradecer a interação durante nosso call, sempre é muito 

rica. As perguntas nos fazem estar cada vez mais presentes analisando nosso negócio. 

Esse olhar externo realmente é muito produtivo, agradeço o movimento de todos os 

analistas e investidores nesse momento. 

 Aproveito também para mencionar a importante semana que estamos vivendo no nosso 

calendário de lançamentos. Então nós lançamos todas as coleções de verão nessa 

semana. No dia 30 de julho nesse domingo nós tivemos nossa convenção nacional de 

vendas que envolveu milhares de vendedores de toda a rede, de todas as marcas, que 

tem como objetivo apresentar a nova coleção, apresentar toda a estratégia de 

comunicação e marketing, as campanhas de primeira mão, apresentar o novo uniforme da 

rede que as vendedoras ficam super motivadas. 

 Reforçamos então toda a nossa estratégia, o treinamento de venda, e fazer com que 

realmente tenha esse engajamento. Esse sentimento da virada de coleção é muito 

importante para nosso negócio. 

 Então como a gente falou também anteriormente eu queria enfatizar a importância dessa 

nossa loja flagship para Anacapri. A marca está num excelente momento, que é um 

marco como foi para Schutz em 2009 quando inaugurou sua loja flagship na Oscar Freire 

e a partir dali a marca teve forte crescimento.  

 Então a gente entende que essa loja vai ser palco realmente porque tem área de 

treinamento, a captação de novos franqueados, showroom. Então a gente acredita que 

essa loja flagship vai trazer para Anacapri um excelente boost do seu crescimento que já 

está muito bom. 
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 Todas as lojas de todas as marcas durante a semana vão ter eventos de lançamento. 

Ontem então já foi da marca Schutz fazendo uma ambientação. Realmente eu convido as 

mulheres consumidoras a verem essa ambientação cinematográfica que foi feita, um 

jardim vertical tropical na vitrine que atraiu muito atenção das clientes. 

 A Schutz continua com a Marina Ruy Barbosa como garota-propaganda. Ela tem feito 

realmente um papel excelente na construção, no fortalecimento da marca Schutz. 

 Eu convido também a todos para irem no lançamento da marca Arezzo. Vai ser um 

prazer recebê-los hoje no shopping Iguatemi, a flagship da Arezzo, a partir das 8 horas e 

a marca Arezzo está fazendo uma parceria com a Revista Cláudia falando sobre 

feminilidade, vai ser um talk show bem interessante e destaco também a Gisele Bündchen 

continuando sendo protagonista de nossas campanhas. 

 Além das ações já mencionadas as demais lojas da rede terão eventos em centenas de 

lojas e ações extremamente criativas e que deverão trazer ótimos resultados de venda 

nesse mês de agosto. 

 Vale destacar também nosso amplo programa de comunicação falando muito, como eu 

disse, das mídias sociais, das mídias online, esse efeito das micro influenciadoras. No 

passado o fenômeno das blogueiras se dava com blogueiras que tinham milhões de 

followers e hoje existem centenas, se não forem milhares de blogueiras com um universo 

de 100 a 150.000 followers que gera uma micro influência na região em que elas moram 

muito interessante. 

 Ainda em agosto nós daremos continuidade a parceria que a gente estabeleceu com a 

marca Disney que iniciou então com marca Schutz. Dessa vez nós teremos a marca 

Arezzo numa coleção com os personagens mais icônicos da Disney que é o Mickey e a 

Minnie então na última semana de agosto vai ter esse lançamento. Teve uma forte 

adesão de compra dos nossos franqueados e acreditamos que a gente vai ter um 

resultado de venda ainda mais forte do que foi com a Schutz. 

 Por fim eu gostaria de enfatizar que continuamos muito motivados com as iniciativas que 

ainda estão em estágio de maturação conforme falado, destacando nossa operação piloto 

nos EUA, a marca Fiever, o estudo para possível desenvolvimento de novas marcas e 

categorias de produto e com certeza no futuro próximo irão contribuir para o crescimento 

contínuo de nossa empresa. 

 Da mesma forma reconheço que ainda temos muitos desafios tais como adequar nosso 

nível despesas ao nível de crescimento, aprender mais sobre o mercado norte-americano, 

evoluir nosso contínuo modelo de franchising e claro, manter uma equipe cada vez mais 

engajada, mais motivada e fazendo com que os resultados continuem sendo positivos 

como foram nesse trimestre. 
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 Eu agradeço realmente a dedicação e o envolvimento, a paixão de todos de nossa 

empresa e a direção estratégica de nosso conselho de administração junto com nossos 

comitês, que tem feito excelente trabalho de trilhar nosso caminho. Muito obrigado pela 

atenção nesse call. 

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

participação de todos, tenham um bom dia, obrigada. 

 


