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Local Conference Call  

Arezzo&Co. 

Resultados do 4T17 

8 de março de 2018 

 

 
 Operadora: Bom dia senhoras e senhores, obrigada por nos aguardarem e sejam bem 
vindos à teleconferência de resultados do 4T17 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 digitar 
“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, 7 de 
março, 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 Sr. Alexandre, 

pode prosseguir. 

http://www.arezzoco.com.br/
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 Sr. Alexandre Birman: Bom-dia. Gostaria de agradecer a todos que participam da nossa 

teleconferência. Estão presentes comigo Daniel Levy, nosso CFO e DRI e Aline Penna, 

nossa gerente de relações com investidores. É um prazer poder estar dividindo com 

vocês nossos resultados, nossos desafios e também nossas estratégias. 

 

 O ano de 2017 foi um ano muito especial, marcado por contínua evolução da nossa 

empresa que celebrou nesse ano a marca dos 45 anos de existência. Gostaria de 

destacar a nova estrutura organizacional que permite o nosso contínuo crescimento 

graças à nossa capacidade de formar, de atrair talentos, nossa nova governança que 

também pavimentou o caminho para nossa longevidade, e um destaque muito especial de 

uma hoje nova era que todos acompanham, mas que com certeza teremos, já somos 

protagonistas no nosso setor, que é a transformação digital.  

 Esse é um tema ao qual o estou procurando dedicar muito tempo e envolver muitas 

pessoas de nossa empresa. Em janeiro deste ano tive a oportunidade a convite do nosso 

diretor de estratégia e inovação Maurício Bastos de participar de um curso na Singularity 

University que realmente deixou claro que a aceleração da evolução do nosso mundo nos 

próximos anos será muito mais rápida do que pensamos. 

 Para isso estamos à frente e lançamos então no final do ano no Arezzo Day a nossa área 

chamada HUB2154. Vocês vão ouvir falar muito dessa área, pois ela trará muitas 

inovações para a Arezzo&Co. - e já começamos: em dezembro de 2017 inauguramos o 

novo conceito da Schutz Digital Store, que traz alguns features importantes, e o mais 

interessante que já se mostraram elevar bastante nossas vendas. 

 Eu gostaria de destacar então o check-out remoto trazendo uma experiência mais 

smooth de compra para a consumidora, um espelho com RFID, o qual a consumidora 

pode pegar as amostras de sapato, aproximar desse espelho e ele automaticamente vai 

mostrar looks de roupas que combinam com aquele tipo de sapato e outros produtos 

similares àqueles que ela está escolhendo. 

 Além disso, uma experiência real omni. Temos uma grande tela touch-screen com 

acesso online a nosso e-commerce e também acesso aos produtos que temos no 

estoque. Com isso a vendedora pode fazer uma venda dos produtos físicos e on line 

simultaneamente. 

 E depois eu diria uma nova invenção que deu grande cor na loja que é um holograma o 

qual apresenta produtos que ainda estão sendo desenvolvidos, mas que já podem ser 

comercializados.  

Tudo isso dentro de um conceito que nós acreditamos ser muito importante que nós 

estamos chamando de frictionless, então sem fricção, sem que a experiência aconteça de 

uma forma mais suave possível. E um ponto importante que nós vimos e que temos muito 
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a evoluir ainda, por exemplo tempo de espera que uma cliente tem nossas lojas. A gente 

quer conectar cada vez mais as amostras dos produtos que estão sendo expostos nas 

lojas com estoques, e fazer com que realmente a cliente consiga ter ali o produto que está 

solicitando da forma mais rápida possível. 

 Gostaria de destacar também, e essa frase vou falar ela não é minha, ela viu quase que 

um commodity mas que é uma grande realidade, que "data is the new oil", e a 

Arezzo&Co. também começou de forma antecipada seu investimento na gestão da 

relação com a consumidora, da jornada da consumidora com o projeto Valoriza. 

 Esse projeto nesse ano de 2017 principalmente no Natal já nos ajudou bastante: são 

mais de 6 milhões de clientes cadastradas, milhares de interações por semana, e aí eu 

estendi aquela frase histórica nossa a qual é temos que ter o produto certo, na hora certa, 

para a cliente certa. 

 Então esse caminho da transformação digital está apenas começando, mas temos 

certeza que estamos preparados como equipe com potencial de transformar. 

 Seguindo nosso planejamento estratégico vocês sabem que existem três grandes pilares 

que nós trabalhamos, os quais são novas marcas, novos canais e novas geografias. 

Gostaria então de aproveitar essa oportunidade para destacar quais são os principais 

objetivos da nossa empresa para 2018 de uma forma mais estratégica. 

 Então temos a consolidação da marca Fiever. Podem ter certeza que o business de 

sneaker é muito forte, é uma realidade em todas as marcas. Estávamos com nossa 

equipe de pesquisa agora na Europa, fomos então à loja Selfridge’s em Londres e tive a 

oportunidade de encontrar lá com o CEO da (incompreensível 7:30) que administra o 

shoe floor da Selfridge’s e eles transformaram mais de 30% da área da loja em apenas 

sneakers. Isso já corresponde a mais de 50% da venda. Então a Fiever está no caminho 

certo. 

 Além disso teremos o lançamento da nossa sexta marca que já aconteceu, a Owme, vou 

falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso call. 

 A evolução da nossa operação nos Estados Unidos que é muito importante, e a contínua 

expansão como eu disse do nosso conceito omni, destaque para o nosso e-commerce 

que esse ano deve alcançar a marca já de 10% da nossa receita líquida. 

 Mas tudo isso também engloba muitos desafios e quais são os principais desafios que 

temos? A contínua evolução do nosso modelo de franchising. Iniciamos em 2015 o nosso 

projeto Estrada, em 2017 colhemos excelentes frutos com aumento muito grande da 

aderência da nossa rede e consequentemente redução da inadimplência. Iremos falar um 

pouco mais sobre isso adiante. Sabemos que temos muito ainda para fazer para 
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realmente estarmos todos trabalhando como rede com foco na consumidora, com foco no 

sell-out.  

 Estamos agora pilotando um novo teste para a marca Schutz neste primeiro semestre e 

acreditamos que esse é um processo contínuo de evolução. 

 Além disso a informatização do nosso negócio, a digitalização do nosso negócio. Em 

2015 implementamos com sucesso do nosso sistema de gestão SAP e temos muito para 

conectar também entre a demanda da cliente e o suprimento de nossas fábricas. 

 A internacionalização do nosso negócio com destaque para os Estados Unidos e o 

crescimento contínuo do nosso business-as-is de todas as marcas em todos os canais - e, 

aliás, tem que ser também todos os trimestres e temos que lutar forte para isso. 

 Destaco também alguns projetos importantes que vão apoiar as estratégias mais de 

business, as quais eu acabei de mencionar e então dentre eles eu destaco o projeto de 

cultura. Estamos trazendo uma grande consultora com experiência em empresas 

realmente de muito sucesso que irá nos ajudar a solidificar nossa cultura organizacional, 

contínuo processo para aumentar o engajamento de nossa equipe. 

 E aprendemos que a oportunidade que temos, como por exemplo é a melhoria das 

nossas estruturas físicas principalmente na cidade de São Paulo. Iremos estar investindo 

nesse sentido nesse ano de 2018, e um projeto também mais dedicado de 

sustentabilidade.  

 Dizemos que obviamente somos uma empresa sustentável senão não estaríamos 

completando 45 anos; nós iremos agora formalizar várias de nossas ações em um projeto 

chamado Eternize.  

 Isto tudo, vale destacar, com contínua evolução de nossas margens. Então os anseios 

aqui como vocês estão vendo são altos e tenho certeza que temos um time preparado 

para isso. 

 Falando agora então mais especificamente do resultado do 4T17 e do ano nós temos a 

sensação do dever cumprido e isso é muito importante. Na nossa opinião tivemos um 

excelente ano com crescimento de top line quase na casa de 10% muito baseado no 

crescimento de volume, que na nossa opinião é crescimento mais sadio porque ele 

aumenta seu market share, são mais pessoas, mais produtos sendo vendidos; forte 

crescimento no número de lojas principalmente no final do ano, que irá nos dar já base 

maior de crescimento para 2018 e assim por consequência forte expansão da nossa 

margem Ebitda atingindo patamares extremamente saudáveis para nosso negócio; e 

sobretudo crescimento e expansão do nosso lucro líquido, que dentre outros fatores como 

vou destacar adiante ajudaram muito na alavancagem do nosso ROIC. 



 
 

 5 

 Falando um pouco mais sobre o nosso 4T e daquele ponto que é o que roda realmente, o 

que faz a roda girar que é o sell-out, se vocês analisarem o resultado apenas o número nu 

e cru que apresentamos ele pode ser considerado resultado ok; entretanto eu gostaria de 

destacar alguns pontos importantes que nos fazem ter uma visão diferente desse 

resultado. 

 Primeiro a base de comparação que temos com o 4T16, no qual atingimos crescimento 

de high single-digit; além disso, vale desmembrar esse 4T nos seus três meses, e o mês 

de outubro de 2016 foi o mês de maior crescimento daquele ano com destaque forte para 

a categoria para a tendência, o hint dos Tomboys, os quais tinham preço médio mais alto 

e impulsionaram bastante as vendas naquele período. A partir de novembro e dezembro 

de 2017 passamos a auferir resultados bem superiores aos meses de outubro. 

 E um ponto importante que eu gostaria de destacar também é o seguinte: o nosso 

crescimento de volume e de número de tíquetes foi muito superior a nosso crescimento 

total de receitas apresentado no 4T, porque houve mudança do mix. O alto verão de 2017 

foi marcada pela venda de sandálias rasteiras, principalmente destaque para a categoria 

de chinelos. São produtos que invariavelmente têm preço médio mais baixo e então o mix 

total do nosso negócio teve preço médio inferior ao ano de 2016, mas gerou mais volume 

e mais tíquetes. 

 E essa questão de mix é algo que nós temos que estar preparados para atender a 

demanda consumidora na hora certa. O 1T18 já começa com um shift diferente, por 

exemplo categoria de botas está com venda fortíssima e isso vai acarretar aumento do 

preço médio consolidado, o que não quer dizer que o like-for-like, o mesmo produto está 

tendo reajuste de preço. 

 O fato é que encerramos 2017 com menor índice histórico de sobras da estação de 

verão, que isso eu diria que é um dos maiores indicadores de vitalidade do nosso 

negócio. Esse resultado tão bom da coleção de verão nos possibilitou antecipar o 

lançamento da coleção de inverno lançando o pre-fall no dia 17 de janeiro e já a coleção 

de inverno logo após o carnaval no dia 21 de fevereiro. 

 Os resultados estão sendo excelentes. Tivemos até o dia ontem 7 de março o maior giro 

realizado nesse período da nossa história, e também atingimos todas as nossas metas de 

sell-in da estação de inverno de 2018, que nos dá bom patamar, boa visibilidade de como 

serão esses primeiros meses do ano. 

 Aproveito também para falar um pouco sobre nossa comunicação tão forte que ajuda a 

gerar valor para nossas marcas, com destaque então para Gisele da marca Arezzo que 

realmente é um ícone. Temos um de 17 segundos que está sendo altamente veiculado e 

que está gerando muito impacto, grande crescimento da marca. 
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 A Schutz com foco muito direcionado ao relacionamento com suas consumidoras, 

formadoras de opinião com o lançamento inédito o qual foi o jantar para mais de 60 

pessoas na nova loja flagship da Oscar Freire; a Fiever lançando a sua linha jogging 

batizada de Five, está super legal; Anacapri com Isis Valverde, que, aliás, já faço o 

convite a todos será hoje o lançamento com a Isis Valverde na nossa flagship da Anacapri 

na Oscar Freire e convido a todos para estarem conosco lá; e a marca Alexandre Birman 

com o grande foco no seu lançamento internacional e destaque nesse último domingo o 

qual foi a atriz Lupita Nyong’o que usou Alexandre Birman e foi ganhadora do Oscar e 

eleita a mais bem vestida na ocasião desse importante evento. 

 Nosso e-commerce está com excelente resultado, performance superior aos 20% e isso 

nos dá então confiança de que estamos no caminho certo da nossa transformação digital. 

 E para realmente mostrar como começamos o ano já de forma muito acelerada lançamos 

para os lojistas multimarcas no dia 22 de fevereiro a marca Owme, o que nos possibilitou 

ter já a garantia do lançamento dos produtos para o dia 24 de abril que será a 

inauguração da nossa loja flagship do e-commerce, então a presença mais de 70 lojas 

multimarcas. Ao final do nosso call eu irei dar um pouco mais de cor sobre o 

posicionamento da nossa sexta marca, Owme. 

 Aproveito também para destacar um pouco sobre nossa operação nos Estados Unidos. 

Estamos com boas perspectivas para o ano de 2018, falaremos ao longo desse call 

também. 

 A marca Alexandre Birman uma expansão importante para fora dos Estados Unidos no 

qual ela já tem boa presença, abrindo então nosso showroom na cidade de Milão com 

foco então na Europa. 

 Voltando agora para o 4T eu queria encerrar com alguns pontos já na sequência 

passando para o Daniel, que dará mais cor ainda sobre nossos destaques financeiros. 

Todos sabem que os investimentos mencionados aqui neste momento eles aparecem 

nosso DRE sob forma de despesas, então eles são naturalmente opressores por assim 

dizer de nossas margens; entretanto todos os projetos são escolhas discricionárias da 

nossa estratégia. 

 E nos deixa muito feliz a capacidade de execução do nosso time porque foi com tais 

projetos se vocês lembrarem no passado como foi Anacapri, como foi o próprio 

lançamento do e-commerce, o lançamento da categoria de bolsas, que geraram a 

possibilidade do contínuo crescimento do nosso negócio. Estamos em linha com nosso 

plano, o que gerou inclusive bom pagamento de bônus para nossa equipe que nos deixa 

muito orgulhosos. 

 Em termos de performance financeira tivemos forte redução dos nossos estoques e um 

indicador, como eu disse no passado... anteriormente quero dizer muito importante que foi 
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a redução de nossa inadimplência, o que acarretou forte geração de caixa, excelente 

aumento do nosso ROIC que foi superior a 27%. 

 Então com isso tudo dito temos excelentes perspectivas para o ano de 2018 e contamos 

com a contínua interação com vocês porque tais interações nos fazem sempre refletir e 

aprofundar ainda mais o conhecimento sobre nosso negócio. 

 Eu passo agora a palavra para o nosso CFO, DRI e grande companheiro Daniel Levy. 

 Sr. Daniel Levy: Muito obrigado Alexandre, muito bom dia a todos. Dando continuidade à 

nossa apresentação eu gostaria de passar agora para a página 4. Ao aprofundarmos 

nossa análise nos resultados do 4T17 podemos observar no lado esquerdo do quadro que 

a receita bruta da companhia atingiu R$ 448 milhões no período, crescimento de quase 

7% na comparação com ano anterior. No mercado interno crescemos 6,7% enquanto que 

no mercado externo a expansão foi de 7,8% em reais. 

 No acumulado do ano a receita bruta atingiu R$ 1,679 bilhão, alta de 8% sobre 2016 com 

evolução de 8,7% no mercado interno e 1,5% no mercado externo. 

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

alcançou R$ 407 milhões no 4T17 com destaque para as marcas Arezzo, Anacapri e 

Alexandre Birman que detalharemos a seguir. 

 A marca Arezzo apresentou no trimestre crescimento de 8,2% em relação a mesmo 

período do ano anterior impulsionada principalmente pela expansão do canal multimarca 

com um incremento de 38,4% e webcommerce com um incremento de 34,2%. Além 

disso, a receita do canal de franquias da Arezzo expandiu 4% no 4T17. Destacamos aqui 

a base da comparação dado que os canais franquias, web e multimarcas cresceram 

acima de 20% no 4T16, confirmando assim o quão desafiador foi o resultado 

apresentado. 

 Já a marca Schutz apresentou queda de 6,5% em seu faturamento no mercado interno, 

impactada pelo sucesso obtido no final de 2016 como os Tomboys sneakers, produtos 

com preço médio mais alto que as rasteirinhas que foram as best sellers em 2017. A boa 

notícia é que com a chegada da coleção de alto verão nas lojas em meados de novembro 

já foi possível observar importante retomada da assertividade e do ritmo de vendas. 

Adicionalmente, a operação dos EUA teve crescimento de 43,1% versus 2016 e passa a 

se consolidar como importante mercado da marca como já mencionado pelo Alexandre. 

 No trimestre a receita bruta da marca Anacapri apresentou evolução expressiva de 

26,1% em comparação com mesmo período de 2016. A marca passou a representar 

12,3% do faturamento do grupo ante 10,4% em 2016. Esse resultado consolida a 

performance nos últimos trimestres, fruto de mix de produtos cada vez mais assertivo e de 

maior investimento em marketing. Importante destacar a abertura de 25 franquias da 
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marca no trimestre, que por sua vez ajudaram a impulsionar a performance do canal, que 

cresceu 31,5%. 

 A marca Alexandre Birman também apresentou forte performance de receita no período 

com expansão de 43% versus 2016 com destaque para as vendas no mercado interno, 

uma alta de 66,4%. 

 A Fiever fortalecendo sua presença no mercado nacional apresentou um incremento de 

receita de 14% no 4T17 impulsionada pelas lojas próprias e webcommerce. Cabe lembrar 

que a marca obteve expressivo crescimento de 115% nesse ano de 2017. 

 Passando agora para a página 6 temos uma visão de receita bruta pelos canais de 

vendas. Podemos observar que o resultado no 4T17 foi impulsionado pelo forte 

crescimento de 17,1 no canal webcommerce e 10,8% no canal multimarcas. O canal de 

lojas próprias retraiu 3,1% devido à maior representatividade da marca Schutz neste 

canal. 

 Em termos de sell-out nossa rede de lojas monomarca que inclui franquias, lojas próprias 

e webcommerce apresentou evolução de 5,5% nas vendas refletindo o expressivo 

crescimento do canal on line e as aberturas líquidas de 53 lojas no ano de 2017, além do 

crescimento de 2,8% no same-store sales do trimestre. 

 O canal de franquias teve representatividade de 51,6% nas vendas domésticas da 

Arezzo&Co. e apresentou same-store sales de sell-in de 1,2%, finalizando o período com 

nível de estoque adequado e saudável com contínua captura de margem bruta na rede. 

Cabe lembrar que no 4T16 a companhia apresentou expansão de same-store sales de 

sell-in de 18%, ou seja, uma base de comparação desafiadora para o período. 

 Por fim conforme mencionado, o canal multimarcas apresentou avanço de 10,8% no 

trimestre refletindo algumas ações da companhia como a conquista de novos clientes e o 

esforço contínuo para a obtenção de maior cross-sell tanto entre as cinco marcas como 

através do aumento da representatividade de bolsas no mix. Em relação ao mesmo 

período do ano anterior cabe destacar que nosso número de clientes do canal multimarca 

aumentou 8,1%, refletindo assim a retomada de confiança e do poder de compra do 

pequeno empresário, que havia sido o elo mais impactado pela crise econômica. 

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

como a metragem total da área de vendas. Encerramos o trimestre com 618 lojas, 

aumento de área de 5,8% quando comparado com mesmo período de 2016. No 4T17 

abrimos 42 lojas líquidas sendo 24 lojas de Anacapri, 13 de Arezzo e 5 de Schutz. 

 Passando agora para a página 8 apresentamos no lado esquerdo do quadro o lucro bruto 

do trimestre, que alcançou R$ 169,6 milhões, avanço de 10,7% na comparação com 

mesmo período de 2016 e margem bruta de 46,6%.  
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 O crescimento no trimestre de 140 bps na margem bruta é explicado por efeitos que 

enumero agora em ordem de importância: primeiramente a melhora de margem bruta no 

mercado externo e o aumento de sua representatividade no mix da companhia; segundo 

uma melhora de margem bruta nos canais de lojas próprias e webcommerce, fruto da 

exclusão do ICMS sobre PIS e COFINS para os dois canais; e por último uma maior 

participação do canal de webcommerce no faturamento do mercado interno da 

companhia. 

 Ainda nessa página no lado direito do quadro temos o desempenho do Ebitda. Como 

podemos observar no 4T o Ebitda alcançou R$ 54,5 milhões com margem de 15% 

representando crescimento de 1,1% versus o 4T16. Apesar dos 140 bps de expansão na 

margem bruta do trimestre registramos avanço de 12% em nossas despesas comerciais 

provenientes de provisões adicionais de participação no lucro em vista da superação das 

metas no período, bem como investimentos discricionários em projetos estratégicos e de 

inovação, principalmente a antecipação do lançamento da Owme, nossa sexta marca, e a 

aceleração do movimento de expansão internacional da marca Alexandre Birman para o 

1T17 conforme mencionado pelo Alexandre. Ainda assim conseguimos elevar nosso 

patamar de rentabilidade e margem Ebitda em 90 bps no ano de 2017. 

 Na página 9 podemos observar que o lucro líquido do trimestre atingiu R$ 55,3 milhões 

com margem líquida de 15,2% e expansão de 54,5% ante mesmo período do ano 

anterior. Cabe destacar que no 4T17 a companhia obteve liminar que prevê a exclusão 

permanente do recolhimento de imposto de renda e contribuição social sobre o benefício 

fiscal relativo ao ICMS adquirido através da operacionalização de nosso CD no Espírito 

Santo.  

 O ganho totalizou R$ 21,9 milhões e inclui a reversão dos impostos já recolhidos ao 

longo de 2017 bem como a própria isenção do recolhimento no próprio trimestre. Vale 

destacar aqui que em 2017 nosso lucro líquido cresceu 33% totalizando R$ 154,5 milhões 

com um incremento de 200 bps na margem líquida.  

 Passando então para a página 10 apresentamos a geração de caixa operacional da 

companhia que no trimestre foi de R$ 45,9 milhões, em linha com o apresentado no 4T16. 

No ano de 2017 essa mesma geração de caixa alcançou expressivos R$ 174 milhões, 

71% superior ao apresentado em 2016. 

 Na página 11 do lado esquerdo do quadro vemos que o Capex do trimestre foi de R$ 7,6 

milhões, valor que inclui principalmente integração de sistemas de e-commerce e SAP, 

implantação de novo sistema operacional nas lojas próprias e ampliações e reformas. 

 No lado direito da página temos o nosso quadro de endividamento. Fechamos o trimestre 

com caixa líquido próximo de R$ 156 milhões e extremamente saudável. 
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 E por fim na página 12 podemos observar que o retorno sobre o capital investido da 

companhia, o ROIC, apresentou novamente expressivo crescimento no 4T17 atingindo o 

patamar de 27,4%, ou seja, 630 bps acima de 2016. Entre os fatores responsáveis por 

essa melhora estão crescimento de 31,4% de nosso resultado operacional, a melhoria do 

capital de giro e a redução do ativo fixo. 

 Bom, eram esses os nossos comentários sobre os resultados do 4T17. Eu gostaria agora 

de abrir a sessão de Q&A muito obrigado.  

 

Sessão de Perguntas e Respostas 

 

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

Para fazer uma pergunta por favor digitem asterisco um e para retirar sua pergunta da 

lista digite asterisco dois. 

 Nossa primeira pergunta vem de Ruben Couto, Itaú BBA. 

 Sr. Ruben Couto: bom-dia a todos. Eu queria ouvir um pouco a visão de vocês da 

Schutz para esse ano de 2018. Acho que pelo que a gente entendeu do comentário de 

vocês a marca teve uma melhora boa e contínua dentro do próprio trimestre. Eu queria 

entender se isso se estende para o 1T e essa melhoria ao longo do ano é algo que a 

gente deve de fato a encontrar e por que, o que está sendo feito para retornar a Schutz 

num patamar de crescimento mais alinhado com as outras marcas. 

 E se vocês puderem comentar também os planos de rollout do novo formato da loja da 

Schutz, se vai ser focada em lojas próprias, se vai ser nos franqueados e quais os 

investimentos que vocês esperam fazer ao longo de 2018 para entregar essas reformas, 

obrigado. 

 Sr. Alexandre: Ruben bom-dia tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre muito obrigado 

pela sua pergunta. A marca Schutz eu pessoalmente sou um pouco biased para falar 

sobre ela. Você sabe que exatamente 26 anos atrás com 18 anos de idade eu fundei essa 

marca. 

 E fazendo um parênteses superinteressante está acontecendo aqui no sul, estamos 

todos aqui em Campo Bom numa feira de matérias-primas chamadas Fimec e foi nessa 

feira então em março de 95 que eu e o Anderson vimos o fabricante da palmilha 

anatômica que gerou então a ideia de se lançar uma marca que veio a nascer então a 

Schutz na Francal daquele ano de 95 - e ontem encontrei esse fabricante da palmilha, ele 

voltou a expor no Brasil e está neste momento visitando a nossa sede, eu não o via há 

algumas décadas. 
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 Então realmente é uma marca que ela tem uma função estratégica muito importante para 

a Arezzo&Co. - a Schutz é sempre nossa protagonista. O que quero dizer com isso? Ela 

está sempre na frente das outras marcas, então te dou alguns exemplos importantes: a 

Schutz foi a primeira marca nossa a ter seu e-commerce e isso já no final de 2011. Hoje 

corresponde a mais de 14% das vendas da marca. 

 Foi a primeira marca que investimos pesado na categoria de bolsas e já tem um 

destaque hoje superior às vendas da marca; além disso, foi a primeira marca que teve 

planejamento estratégico de crescimento pós-IPO, o projeto go-to-market trazendo uma 

consultoria de primeira linha para apoiar na definição desse plano de rollout, o que 

aconteceu com excelência. 

 Agora estamos na nova fase, a qual é... eu diria duas novas fases: a primeira então que a 

gente já começou há alguns anos e estamos tendo boa evolução que é a expansão 

internacional com foco nos Estados Unidos. Então aproveito para destacar que iremos 

inaugurar agora no mês de maio uma pop-up store no Soho que vai ser importante para 

testar a aderência da marca em outro tipo de consumidora; e iremos inaugurar ainda esse 

ano provavelmente no mês de agosto uma loja já no conceito de shopping com foco em 

rentabilidade no shopping Aventura Mall em Miami. Então a questão dos Estados Unidos 

é muito importante para a marca. 

 E outro destaque é transformação digital, e aí dentro do seu ponto nós vimos que o 

projeto de Schutz arquitetônico que já era desde 2011 tinha que ser revitalizado e esse 

era o momento para trazer uma loja nova. 

 Então é por isso que a gente chama de Schutz digital store e ela tem toda essa inovação 

de experiência de compra como eu falei aqui na abertura do nosso call com foco então 

em atendimento mais dinâmico, a conexão omni real tendo acesso a e-commerce e 

corresponde já há um percentual interessante das vendas. Você tem uma compra só, um 

carrinho só entre a compra física e a compra on line, essa experiência legal de você ver o 

look através do espelho de RFID, o holograma que é mais para dar uma cor de inovação 

na loja e o check-out remoto que é meio que hoje é obrigação do setor varejista, o que 

não é tão simples devido às questões fiscais no Brasil, mas a gente conseguiu já ter um 

bom avanço nesse sentido. 

 Então é por isso que a Schutz nos dá uma boa confiança de que 2018 vai ser um ano 

importante de retomada de crescimento. Sobre o rollout desse conceito nossa meta é 

encerrar 2018 com algo em torno de 50% da rede reformada, então temos aí uma grande 

evolução nesse sentido. 

 E para apoiar e dinamizar ainda mais o processo do franchising da Schutz que é um 

percentual pequeno de receita da marca, mas que queira ou não são mais de 60 lojas, 

nós iremos fazer um piloto como eu falei de uma evolução em termos de franchising com 
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foco no sell-out que a gente realmente acredita que a gente vai conseguir ter maior fluidez 

e agilidade de colocação dos best sellers na loja e impulsionando nossas vendas. 

 Sr. Ruben: está claro Alexandre e eu só ia perguntar para reformar essa metade da base 

de lojas quanto vocês pretendem investir em termos de Capex e se as lojas, essa de 

agosto que vocês vão abrir lá nos Estados Unidos, já vem nesse novo formato, a ideia é a 

mesma ou alguma adaptação para o mercado de lá? 

 Sr. Alexandre: ótimo. Então nosso investimento acontece nas lojas próprias, nas lojas 

franqueadas é um trabalho de investimento do franqueado e pode ser que tenha algum 

apoio nosso no sentido de linhas de crédito junto a bancos, etc.; mas com essa taxa de 

juros tão baixa é algo interessante para os franqueados porque as lojas realmente tem 

forte crescimento de vendas. 

 Para te dar um pouquinho de cor o Iguatemi está com crescimento superior a 20%, a 

Oscar Freire um pouquinho mais que isso e isso então sem aumento de área, só com a 

reforma. As duas primeiras lojas elas foram feitas com Capex maior do que vai ser a 

média da expansão porque elas foram feitas, em primeiro lugar, muito rápidas. 

 Segundo tem um conceito novo de varejo que a gente está acreditando muito e a gente 

viu muito isso também agora na viagem de pesquisa à Europa o qual é transformar em 

um living, você não ter a sensação que você está numa loja, é deixar o ambiente mais 

aconchegante - inclusive um dos fatores que fez com que as lojas crescessem tanto na 

receita é o aumento do número de peças por atendimento porque a cliente se sente mais 

confortável, com mais aconchego vamos assim dizer naquela experiência de compra, 

além das questões tecnológicas que eu falei. 

 Então a gente está neste momento em um trabalho profundo com nossos fornecedores 

decouplando realmente na última linha para termos uma melhor viabilidade de custo.  

 Vamos estar inaugurando agora no mês de março a nossa loja do Shopping JK que vai 

ser já dentro de um modelo replicável de rollout e após essa loja a gente vai estar mais 

certo no detalhe para te dar um número específico de Capex envolvido, mas com certeza 

está dentro do nosso orçamento geral de Capex feito para 2018 e aprovado em nosso 

conselho. 

 Sr. Ruben: excelente Alexandre obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você Ruben. 

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

 Sr. Tobias Stingelin: alô Alexandre bom-dia. Você já falou um pouco dos Estados 

Unidos, falou da pop-up shop e também a loja que você vai abrir no Aventura Mall; mas 
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se você pudesse dar um pouco mais de detalhe se tem alguma coisa a mais acontecendo 

no mercado americano especificamente e como a gente deve enxergar a evolução. 

 Eu lembro que acho que o final desse ano era quando vocês iam parar para assessar o 

projeto novamente, talvez seja cedo para fazer um tipo de update com relação a isso; mas 

se pudesse falar um pouco do mercado americano. 

 E a segunda só para antecipar um pouco, antecipar a pergunta: a questão do imposto 

especificamente, do crédito que vocês tiveram, acho que grande parte das pessoas está 

familiarizada a subvenção para custeio e investimento, e para custeio acho que é 

relativamente claro para a gente que você consegue essa dedução. 

 Vocês agora apesar de ter essa subvenção para investimento conseguiram essa liminar. 

Então eu queria entender um pouco quão confortáveis vocês estão com essa liminar, quer 

dizer, quais são os outros casos que vocês têm com relação a isso e o que a gente 

deveria imaginar então de uma alíquota talvez média de imposto daqui para frente. 

Obrigado de novo. 

 Sr. Alexandre: Tobias bom-dia aqui quem fala é o Alexandre, obrigado pelas suas 

perguntas. Eu vou dividir em duas, a primeira etapa sobre os Estados Unidos eu vou bater 

um papo com você e na sequência vou convidar o Daniel para falar um pouco das 

questões tributárias, fiscais. 

 Então sobre os Estados Unidos vale destacar que a nossa operação da Arezzo&Co. 

nesse referido mercado se divide também duas marcas: a Schutz e a marca Alexandre 

Birman. Eu vou começar falando sobre a marca Schutz.  

 Então além do que eu falei vale destacar que agora no mês de fevereiro nós já 

reformamos a loja da Madison para esse novo conceito da digital store e o crescimento 

está sendo fortíssimo. Neste mês de março estamos com mais de 30% de same-store 

sales nessa loja, fevereiro também foi muito bom. Então mostra que esse conceito é muito 

aderente ao mercado americano, o que nos dá bastante firmeza. 

 Além do que eu já falei de novidade, que já é bastante, a gente vai inaugurar a loja do 

Soho que quando se fala pop-up ela tem um contrato com um tempo menor de locação e 

nós vamos investir em um ponto um pouco maior do que deveria ser para uma loja de 

entrada, mas vai ajudar realmente no brand awareness e vamos mostrar qual é o 

potencial daquela região do Soho para a partir dali definir qual será o tamanho e a 

localização exata da loja permanente. 

 E a loja do Shopping Aventura ela tem como objetivo ser já um teste no formato de 

viabilidade econômica da operação de varejo lá. Além disso vale destacar: o nosso 

investimento será a partir agora de junho uma nova plataforma digital, em um novo e-

commerce que vai fazer realmente que a gente tenha uma experiência do e-commerce de 
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lá no mínimo igual ou melhor do que a gente tem aqui, que já é muito boa, e a gente tem 

certeza do forte crescimento que o e-commerce tem nos EUA e a manutenção do trabalho 

que já tem sido feito no que tange ao canal de wholesale. 

 Agora eu gostaria de falar sobre a marca Alexandre Birman, que realmente está tendo 

destaque muito grande como você viu aí nos números. Isso está acontecendo. A marca 

tem hoje já nos Estados Unidos um grande recall e para acelerar ainda mais esse 

crescimento nós iremos abrir uma loja flagship apesar de ela não ser gigante, é uma loja 

pequena, uma loja no que tange à sua experiência de compra você vai estar sentindo que 

você vai estar no closet do seu quarto, um shoe closet muito bacana, mas um quarteirão 

dali da Madison muito relevante em que você tem competidores tais como Louboutin, 

Gianvito Rossi no mesmo quarteirão isso vai ser legal para posicionar a marca. 

 Estaremos também lançando o e-commerce e provavelmente estamos em negociação 

com uma loja também no Bal Harbour, porque a loja Sachs naquele shopping tem 

excelente resultado de vendas da marca. 

 Então é um trabalho contínuo, é um trabalho de evolução e aprendizado e durante o ano 

de 2018 a gente e vai estar mais ciente do real potencial das mudanças contínuas que a 

gente está fazendo com o aprendizado que a gente tem nos Estados Unidos. Espero ter 

respondido suas perguntas e vou passar agora para o Daniel falar sobre a segunda parte 

da sua pergunta. 

 Sr. Tobias: Alexandre obrigado. Só rapidinho fazer um follow up: você falou agora que a 

loja do Aventura vai ser uma loja mais nos economics que você acha que podem ser, que 

você iria usar para a expansão daqui para frente.  

 Você podia falar um pouco o que muda na cabeça de vocês com relação a essa loja em 

relação às outras lojas que vocês têm agora? 

 Sr. Alexandre: o que muda na essência é o custo de ocupação. As lojas flagships que 

nós temos hoje que são duas elas são em localizações cujo custo de ocupação é 

extremamente alto, é impressionante e mesmo num shopping que para o brasileiro é um 

shopping muito conhecido, de alto tráfego e é verdade, o custo de aluguel por pé 

quadrado cai drasticamente, e a gente sabe que o tráfego e provavelmente o top line vai 

ser muito parecido ou talvez até maior do que a gente tem hoje. 

 Então a equação natural disso é realmente um bottom line super positivo. Essa é grande 

diferença. 

 Sr. Tobias: está ótimo muito obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado Tobias. 
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 Sr. Daniel: bom-dia Tobias, Daniel Levy falando. Com relação à liminar que a gente 

obteve agora no final do ano relacionada à exclusão do recolhimento do imposto de renda 

e contribuição social sobre o benefício fiscal, como até a própria natureza do benefício 

fiscal é para custeio da operação seria um contrassenso de acordo com os pareceres 

legais que a gente tem você cobrar, você tributar esse benefício fiscal, seria você estar 

tendo um benefício fiscal/tributário por um lado e você tributar ele por outro lado. 

 A gente observou ao longo do ano que várias outras empresas já o faziam, já tomavam a 

iniciativa de fazer essa exclusão. Ela também parte do preceito de que esse benefício ele 

não pode ser utilizado para pagamento de dividendos. É constituída uma reserva no seu 

patrimônio líquido, e seguindo essas regras a gente obteve, a gente esperou ter essa 

liminar para a aí sim proceder com esse ajuste contábil. 

 Essa é uma liminar que segundo os pareceres e o encaminhamento das ações, tanto 

aquelas que já estão julgadas - inclusive nós fomos uma das primeiras empresas que 

obtivemos a liminar formal, mas várias outras do nosso segmento e de outros segmentos 

já têm isso protocolado, a gente tem observado que o pensamento tributário nessa linha é 

de manutenção disso daqui para frente, pela natureza dos benefícios fiscais que estão 

sendo concedidos. 

 E a natureza dos benefícios fiscais, voltando mais uma vez ao ponto principal disso, ela é 

uma natureza de incentivo a essas regiões, incentivo às operações. A gente no nosso 

caso especificamente no estado do Espírito Santo a gente renovou, a gente tem a 

prerrogativa de renovação anual, está renovada para o ano de 2018 e a gente tem 

garantia de pelo menos nos próximos cinco anos a gente ter esse cenário sem nenhuma 

modificação. 

 Sr. Tobias: e desculpa, dá para dizer como fica, de repente se é uma alíquota de 

imposto média para o ano? 

 Sr. Daniel: essa é uma boa pergunta. A gente ainda está finalizando os estudos, porque 

essa não é a única variável que entrou. A gente acredita que vindo disso a gente deve 

estar falando algo em torno de 7 a 8 p.p. de benefício na nossa alíquota efetiva.  

A gente ainda não tem o número final, essa não é a única variável que vai mudar nossa 

estrutura tributária para o ano de 2018, mas com certeza é a mais significativa. Deveria 

ficar na ordem de uns 7 a 8 pontos percentuais de menor taxa efetiva. 

 Sr. Tobias: maravilha obrigado, boa tarde. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você Tobias. 

 Operadora: com licença, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 

um, estrela um. 
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 Nossa próxima pergunta vem de Irma Sgarz, Goldman Sachs. 

 Sra. Irma Sgarz: olá bom-dia, obrigada pela pergunta. Eu queria voltar para o e-

commerce que é um momento impressionante o crescimento que vocês vêm entregando 

nos últimos anos e a penetração que esse canal de vendas já tomou dentro das marcas.  

 Quando vocês pensam um pouco mais agora para frente e pensam sobre... a gente está 

vendo um crescimento forte nos market places, em várias plataformas, como vocês 

pensam sobre o equilíbrio entre vender através do próprio site e vender através do site de 

terceiros?  

 Eu sei que vocês de forma ainda mais limitada vocês já vendem em alguns desses sites 

como Dafiti, por exemplo, mas quando vocês olham mais para frente qual o caminho que 

vocês veem para as marcas? É continuar sendo mais na linha das lojas on line 

monomarca ou talvez mais um equilíbrio? Obrigada. 

 Sr. Alexandre: Irma bom-dia quem fala é o Alexandre, muito obrigado pela sua pergunta. 

Eu vou começar pelo final no que tange à estratégia da nossa distribuição on line e eu 

aproveito para fazer um parêntese: você mencionou sobre a Dafiti e nós não operamos 

com a Dafiti. Você vai encontrar lá apenas 5 SKUs remanescentes de um período que lá 

em 2015 nós vendemos a marca Anacapri como teste, o qual nós optamos na sequência 

já em 2016 por lançar o e-commerce monomarca da Anacapri. 

 Você encontra nossas marcas em alguns e-commerce de moda específicos, que tem 

realmente um posicionamento super elevado no Brasil, mas são poucas as lojas 

multimarcas, vamos assim dizer, de e-commerce que levam as nossas marcas. São bem 

específicas no segmento de moda. 

 Nossa grande estratégia é através das próprias marcas, porque nós acreditamos que há 

uma grande diferença quando você fala de market place, há uma diferença em nossa 

opinião fundamental e isso é uma realidade não só na nossa visão, mas o que acontece 

em países nos quais o e-commerce já é mais maduro: o market place quando você 

trabalha com marcas de moda ele não é realidade igual quando você trabalha com 

produtos que são quase commoditizados e que a marca não muda tanto assim. 

 Quando você procura um televisor, uma geladeira, uma máquina de lavar e passar você 

vai pelos features, mas você não procura um brand. Desde que tenha um custo benefício, 

e são marcas geralmente a maioria delas são boas, não tem um diferencial, ninguém vai 

procurar "eu quero comprar da LG por que só serve da LG"; se a Samsung tiver o melhor 

preço com certeza quem vai vender é a Samsung. 

 Então existe... não é o caso; eu quero comprar um scarpin preto que pode ser genérico, 

se ele é da Arezzo você não vai querer comprar de outra marca, então você vai comprar 

no site da Arezzo. Essa é para nós a grande prerrogativa entre você ser market place 
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para esse mundo de other goods e falando de moda, onde marca tem peso mais 

relevante até do que o próprio produto, você não procura um black pump, é isso que 

quero dizer. 

 Então nossa estratégia é sim o fortalecimento, o foco, por isso a gente tem uma estrutura 

tão forte, tão dedicada inclusive com todas as questões operacionais desde tecnologia à 

gestão logística interna, porque a gente acredita que esse é o caminho. 

 O que a gente está na fase de teste é de uma loja das nossas marcas para vender os 

saldos de coleção. Então esse é um projeto ainda piloto. Ele já está no ar, a gente está 

testando, chama Outstore e ali nós temos então a venda de algumas de nossas marcas - 

não todas também - e esse é o único, vamos assim dizer, market place que vai ser 

exclusivos das nossas marcas com esse foco. 

 Então 2018 e 17 já tivemos forte crescimento, e o 1T agora de 2018 já mostra que a 

gente tem realmente hoje uma aderência da consumidora à compra on line de nossas 

marcas, e uma eficiência de atendimento tendo um net promoting score superior a 90% 

com cases emblemáticos de atendimento tal como aquele que deu dezenas, se não for 

centenas de milhares, de posts que foi a cliente que comprou o sapato da Arezzo, um 

tênis que era com zíper, não estava claro que o zíper era de enfeite e ela era uma 

cadeirante, recebeu o sapato, ficou chateada e nos contatou e nós desenvolvemos para 

ela um tênis com zíper funcional, entregamos inclusive com a palmilha com nome dela.  

 Só para dar um exemplo da questão de customer service que a gente oferece no nosso 

e-commerce. Então esse é nosso grande foco. Muito obrigado pelo tema, é um tema que 

a gente fica bastante empolgado em conversar. 

 Sra. Irma: legal, ficou bem claro, obrigada Alexandre. 

 Sr. Alexandre: obrigado mesmo 

 Operadora: Com licença, não havendo mais perguntas gostaria de passar a palavra ao 

Sr. Alexandre para as considerações finais. 

 Sr. Alexandre: Aproveito para agradecer a participação de todos. Conto com um 

pouquinho mais da atenção para a gente finalizar aqui com algumas questões que nós 

julgamos serem importantes, mas antes eu gostaria de parabenizar todas as mulheres 

que estão presentes nesse call e as milhões de mulheres que são consumidoras da 

Arezzo&Co. nesse Brasil e no mundo, parabéns a todas, uma salva de palmas ao vivo de 

dia das mulheres. 

 Falar um pouco mais sobre a Owme. Então gostaria de apoiar a fonética. Ela é uma 

fonética que ela vai demorar um pouco a pegar, quando vocês veem o nome escrito ele é 

mais fácil de entender. Qual o significado de Owme? É a abreviatura de Own me, então 

você é a dona de você mesma. É para uma mulher mais madura, uma mulher que já sabe 
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o que quer, uma mulher que procura o equilíbrio entre conforto e beleza - e isso nós 

enxergamos como uma oportunidade, um white space no mercado. 

 As marcas que estão no segmento de conforto na nossa opinião e na pesquisa que 

fizemos com a consumidora elas não trazem o atributo da beleza. Então nós trabalhamos 

novas dimensões do conforto, que na nossa opinião nós conseguimos, convido todos a 

acessarem o Instagram da marca, ali vocês já veem alguns produtos apesar do go-live ser 

no dia 24 de abril. 

 O target então é uma mulher acima de 35 anos, 35 a 60 da classe AB1. As formas são 

super anatômicas, elas respeitam realmente a curvatura dos pés e o produto tem uma 

estética atemporal, inclusive o timing de coleções será diferente desse nosso ciclo tão 

rápido das nossas outras marcas. Ele vai ter um timing mais focalizado na reposição dos 

best sellers. 

 Tem um conjunto que nós chamamos de PSF que faz a essência desse produto que são 

as palmilha e os forros e os solados. Fizemos inúmeros test drives e realmente o conforto 

que a marca proporciona é inigualável. Estaremos inaugurando a nossa loja flagship no 

dia 24 de abril junto com o e-commerce e há o lançamento simultâneo nos selecionados 

multimarcas e essa flagship na Oscar Freire que está no processo já de construção ela 

vai ser uma experiência muito grande. 

 Ela vai ter uma área com foco na gastronomia e outra no bem estar, e um serviço de 

atendimento bastante diferenciado no qual você vai ser abordado, vão ser oferecidos lá 

uma toalha fresca para as mãos, um chá gelado e realmente uma experiência. Não vai ter 

música, vai ser sons de pássaros, da natureza, então uma experiência mesmo de 

wellness. Então convido a todos a ficaram ligados dia 24 de abril no lançamento da nossa 

omni para as consumidoras. 

 Gostaria de aproveitar de falar também dos nossos princípios, só para destacar que a 

base do nosso dia-a-dia que uma meta batida é a base para a próxima meta, e é com 

esse intuito que nós batemos a meta de 2017 e iniciamos 2018, todo o nosso time com 

foco em realmente batermos a meta do ano. Eu agradeço toda essa equipe, essas 

milhares e milhares de pessoas que dedicam, que lutam, que vibram, que amam tanto o 

nosso negócio. 

 Eu gostaria de destacar a importância do nosso conselho de administração apoiado pelos 

nossos comitês que realmente nos apoiam na nossa governança, nos apoiam a manter o 

nosso trilho no rumo certo e isso tem sido muito importante, uma contínua evolução da 

relação com nosso conselho de administração. 

 Vamos todos então rumo a 2154 trilhar um ano de 2018 de muita luta, muito obrigado. 
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 Operadora: A teleconferência da Arezzo&Co. está encerrada. Agradecemos a 

participação de todos e tenham um bom-dia, obrigada. 

 

 

 

 

 


