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Arezzo&Co 

Resultados do Primeiro Trimestre de 2012 

03 de maio de 2012 

 

Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e 

sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 

2012 da Arezzo&Co. 

 

Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde 

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

instruções pertinentes.  

 

Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês, e 

perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no 

exterior. 

 

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

basta teclar “asterisco zero”.  

 

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 Caroline Muzzi, assessora de imprensa, cujo contato está 

disponível no website da Companhia, no endereço www.arezzoco.com.br. 

 

Esta teleconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida 

simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da Companhia.  

 

Caso algum dos Srs. não tenha a cópia do release de resultados da 

Arezzo&Co, divulgado ontem, quarta-feira, 02 de maio, 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 

http://www.arezzoco.com.br/
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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. Anderson Birman. Por favor, 

Anderson pode prosseguir. 

 

Sr. Anderson: Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer todos os 

presentes pela participação em nossa teleconferência de resultados na qual 

falaremos sobre o 1T12. Estão presentes comigo nessa teleconferência o 

CEO da Companhia Alexandre Birman, o CFO Thiago Borges e o nosso 

Gerente de RI, Daniel Maia. 

Iniciaremos essa teleconferência comentando sobre os resultados do 1T12 

para na sequência abrir uma sessão de perguntas e respostas. Todos nós 

estaremos disponíveis para responder as perguntas ao final. E neste 

momento então eu passo ao Alexandre a palavra para darmos início aos 

nossos trabalhos. 

Sr. Alexandre: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês 

compartilhando nossos resultados no 1T. Gostaria que todos passassem 

para a página 3. Os resultados atingidos no 1T vieram em linha com as 

nossas expectativas. Alguns indicadores se destacando em relação aos 

outros. Vale lembrar que esse 1T é marcado pelo período de liquidações da 

coleção de verão em nossas lojas e o início da coleção de inverno.  

Gostaria de comentar os principais destaques financeiros do 1T. A nossa 

receita líquida atingiu R$ 161,4 milhões, crescendo 16,4% quando 

comparada ao mesmo período de 2011. Esse aumento é principalmente 

ancorado pelo crescimento das vendas das lojas próprias de 65,5% no 1T12 

ante ao 1T11, reflexo de um sólido sistema de same store Sales das lojas 

próprias de 12,1% e do crescimento da área das lojas próprias em mais de 

60% nos últimos doze meses.  

O lucro bruto da Companhia apresentou um forte crescimento de 19% no 

período com expansão de nossa margem bruta em 0,9 p.p. alcançando uma 

margem bruta de 41,6% no trimestre. 

Em busca da redução de despesas operacionais no 1T12 encerramos um 

contrato com nosso antigo agente de fornecimento resultando em uma 

despesa não recorrente de R$ 8 milhões. Essa despesa não recorrente 

impactou o Ebitda e o lucro da Companhia no 1T12, que somaram R$ 14,7 

milhões e R$ 10,9 milhões respectivamente. Excluindo o efeito não 

recorrente o Ebitda seria de R$ 22,7 milhões com margem de 14% e o lucro 

líquido do trimestre seria de R$ 16,1 milhões com margem de 10%. 
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Passando agora para a página quatro e aprofundando na análise de 

resultados, vemos que a receita bruta da Companhia no trimestre cresceu 

19,7% atingindo R$ 208,8 milhões, com destaque para o desempenho do 

mercado interno o qual apresentou um crescimento de 22,3% no período. 

Passando para o slide cinco temos a receita bruta por marca e canal de 

distribuição onde podemos analisar o nosso crescimento no 1T12. No gráfico 

da esquerda apresentamos a receita bruta por marca, onde verificamos um 

sólido crescimento das principais marcas do grupo. Destaque para a marca 

Schutz que apresentou um crescimento de 36,7% no período quando 

comparado ao 1T11, principalmente pelo bom desempenho das lojas 

monomarca. Em especial pela abertura e ampliação das doze novas lojas 

dentro do novo formato que passamos a adotar no 2T11 aliado ao bom 

desempenho do canal multimarca. 

A marca Arezzo, principal marca do grupo, apresentou no período um 

crescimento de 13,8% quando comparado ao 1T11. O resultado da marca 

ocorre especialmente por conta do crescimento do canal de franquias. Vale 

destacar que o crescimento da marca vem sendo alavancado por volume de 

peças enquanto o nível de preços médios se mantem estável. 

No gráfico da direita apresentamos a renda bruta por canal de distribuição 

onde verificamos que o crescimento das vendas do trimestre foi impulsionado 

estritamente pelo canal de lojas próprias, em virtude da abertura e expansões 

de lojas. 

Nos últimos doze meses a área de venda de lojas próprias cresceu mais de 

60% somado a um sólido same store sale de 12,1% no 1T12, resultando num 

crescimento das vendas no canal de 65,5% no período. Esperamos que esse 

canal represente quase 25% do nosso faturamento no ano de 2012. 

O canal de franquias teve quase sua totalidade de seus resultados 

relacionados à marca Arezzo. Seu crescimento foi de 10,2% com same store 

sales no sell in de 6,5%.  

O canal multimarcas apresentou um forte crescimento de 17,5% no 1T12. 

Esperamos que o ritmo de crescimento desse canal nos próximos trimestres 

de 2012 seja impactado pelo aumento das vendas da Schutz nos canais de 

lojas próprias e franquias, pois aproximadamente 65% das vendas do canal 

multimarcas foram feitos pela marca Schutz. 

Na página seis apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal de 

distribuição assim com a evolução da área total de vendas. Encerramos o 1T 

com 338 lojas em uma área total de 21,6 mil m² e com um aumento da área 

de vendas de 23,2% quando comparado ao mesmo período de 2011. 
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Nesse trimestre tivemos a adição de três lojas, sendo uma da marca Arezzo, 

duas da Schutz, além da ampliação de uma loja própria em São Paulo. 

Vou agora passar a palavra para o Thiago Borges, o qual entrara em mais 

detalhes dos nossos resultados financeiros. 

Sr. Thiago: Bom dia a todos. Passando para a página sete, no gráfico à 

esquerda, apresentamos o lucro bruto do trimestre que alcançou 67,2 

milhões com a margem de 41,6% e crescimento de 19% na comparação com 

o mesmo período de 2011. A melhora na margem em 0,9 p.p. reflete a 

mudança de mix de canal com a maior representatividade das lojas próprias 

no trimestre. 

O modelo de negócios da Companhia é constituído de tal forma que a 

sistemática de precificação dos principais canais de distribuição são estáveis, 

portanto, o nível de margem bruta dos canais, varia pouco. 

No gráfico à direita temos o desempenho do Ebitda. Como podemos 

observar, o Ebitda do 1T12 alcançou 14,7 milhões e, se excluído o impacto 

da despesa não recorrente de 8 milhões, relativas ao encerramento do 

contrato com o agente de fornecimento, o valor seria de 22,7 milhões, o que 

significaria uma margem Ebitda de 14%. 

No 1T buscando reduzir nossas despesas operacionais relacionadas à 

prestação de serviços e agenciamento técnico, reincidimos o contrato com o 

principal agente de fornecimento. Em nome dessa rescisão tivemos a 

despesa de 8 milhões de caráter não recorrente. Paralelamente, celebramos 

também um contrato com outra empresa de igual capacitação técnica, mas 

condições comerciais diferenciadas e, segundo nossas estimativas o payback 

dessa operação deve acontecer em menos de três anos. Então, excluindo o 

efeito dessas despesas não recorrentes, a margem Ebitda apresentou uma 

variação negativa de 1 p.p. no trimestre em comparação com o mesmo 

período do ano anterior, explicado principalmente pelo aumento das 

despesas comerciais. 

No 1T desse ano, quando comparado com o 1T do ano anterior, houve uma 

expansão de 36,1% das despesas comerciais que são compostas por duas 

categorias de despesas: àquelas relacionadas às lojas próprias e as 

despesas com vendas, logística e suprimentos. 

A despesa com lojas próprias no 1T12 cresceram 63,4% em comparação 

com o mesmo período do ano anterior, resultado com relativa baixa 

alavancagem operacional devido às despesas pré-operacionais das lojas 

abertas no período. 

É importante destacar que o canal de lojas próprias apresenta despesas 

comerciais com percentual da receita superior aos demais canais, sendo 
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essas despesas compensadas pelo nível de margem bruta também superior 

aos demais canais. 

Já sobre a categoria de despesas, as despesas comerciais de vendas, 

logística e suprimentos totalizaram 18,8 milhões, alta de 19,6% quando 

comparada com o 1T11, explicado, sobretudo pela estruturação das novas 

equipes comerciais.  

Passando agora para a página oito, vemos que, excluindo a despesa não 

recorrente, o lucro líquido seria de 9,5% no 1T em comparação com o mesmo 

período do ano anterior atingindo 16,1 milhões com margem líquida de 

10%.O crescimento de vendas operacionais somado ao resultado financeiro 

de 2,4 milhões no período contribuiu para o aumento do lucro líquido no 

trimestre.  

Passando agora para a página nove vemos que a Companhia gerou 22,2 

milhões de caixa operacional no período. No 1T a sazonalidade regular da 

Companhia reflete em um aumento do prazo de contas a pagar a 

fornecedores na medida em que a Coleção de Inverno de 2012 começa a ser 

entregue entre fevereiro e março. Também vale destacar que a geração de 

caixa nesse período foi favorecida pela menor concessão de prazos 

estendidos aos franqueados no 4T11 em comparação com o mesmo período 

do ano anterior.  

Passando agora para a página dez, no lado  esquerda da página, vemos que 

a Companhia investiu 17,3 milhões no trimestre. O Capex total do 1T12 

aumentou significantemente quando comparado ao mesmo período do ano 

anterior, concentrando-se principalmente na abertura e ampliação de lojas 

próprias. Somente no 1T12 foram inauguradas duas lojas próprias somando 

182 m² à rede e expandindo a área de venda já existente em 36m². Além 

disso, cerca de 75% do investimento em lojas do 1T12 está relacionado à 

compra de pontos comerciais e despesas de reforma para 8 aberturas e 

expansões futuras, sendo 2 reformas relacionadas às lojas flagship. 

No lado direito da página vemos que o endividamento total alcançou 30,8 

milhões nesse trimestre, comparado a 38,7 milhões do trimestre anterior. A 

nossa politica de endividamento permanece conservadora com um custo de 

dívida bastante reduzido.  

Nesse momento gostaria de devolver a palavra ao senhor Anderson Birman 

para fazer suas considerações finais.  

Sr. Anderson: Mais uma vez bom dia. Eu queria encerrar a nossa 

apresentação atualizando a vocês a evolução de alguns pilares estratégicos 

da Arezzo&Co.  
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Além de atualizar a todos sobre as principais evoluções que estamos tendo, 

nós também vamos fornecer algumas informações de fatos novos que 

aconteceram aqui nos últimos dias e que eu considero importante 

compartilhar com todos. 

 

 

Como a maioria de vocês deve saber o modelo de negócios da Arezzo&Co é 

sustentado por cinco pilares estratégicos que são: P&D, capacidade de 

inovar, de vencer desafios; Comunicação e Marketing, com um sólido e 

consistente trabalho; Supply Chain, procurando ser cada vez mais ágil e 

eficiente; distribuição multicanal, um padrão da nossa Companhia e Gestão e 

Investimento em pessoas e desenvolvimento de gente. 

Nós da Arezzo&Co estamos constantemente desenvolvendo esses pilares 

com o objetivo de levar a Companhia cada vez mais adiante. E dentro da 

pauta de 2011/2012 os temas Supply Chain e gestão de pessoas estão 

sendo especialmente desenvolvidos, portanto eu gostaria de dividir isso com 

todos.  

Sobre Supply Chain nosso ponto de atenção tem sido constante 

desenvolvimento do sourcing, aumentando a nossa velocidade e flexibilidade, 

buscando custos mais competitivos e melhoria de qualidade de processos e 

produtos. 

Ainda em 2011 nós mudamos o nosso CD para uma sede que tem uma área 

bruta de aproximadamente 24 mil m², melhorando a nossa eficiência logística 

consideravelmente. 

No que tange à distribuição, o fato novo é a evolução da operação de varejo 

através de lojas próprias, o que tem trazido um grande aprendizado para a 

Companhia como um todo. Temos a convicção de que esse movimento, no 

longo prazo, deve também fortalecer toda a nossa rede de lojas franqueadas, 

de multimarcas, enfim, todos os nossos canais, consolidando ainda mais a 

nossa distribuição multicanal como sempre falamos. 

Por último, em pessoas, posso afirmar que essa é uma prioridade de todos 

os executivos da Companhia e em 2012 faremos pela segunda vez o nosso 

programa de trainees e estagiários considerando que o primeiro programa, 

que ocorreu durante 2011 e agora também nos primeiros meses de 2012, 

nós já poderemos considerar como sendo um programa de sucesso que 

desenvolveu pessoas e que trouxe mais colaboradores preparados para 

continuar o desenvolvimento e crescimento da Companhia. E, assim, nós 
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vamos continuar focados nos diversos programas de treinamento de todo o 

time. 

Nos próximos meses vamos anunciar um plano de sócios. Aqui nós 

resolvemos chamar de plano de sócios, aquilo que seria o nosso plano de 

Stock Option, mas que tem como principal finalidade reter, e acima de tudo, 

alinhar as pessoas chave de nossa organização e estamos, assim, muito 

motivados em receber esses novos sócios sabendo que isso gerará impactos 

muito positivos na Arezzo&Co. 

Além disso, não tem dúvida que a abertura de capital nos levou a levar a 

governança corporativa da Arezzo&Co para outro patamar e nesse contexto 

quero trazer alguns destaques. 

Ontem nós inauguramos o Dia dos Comitês na Arezzo, aonde nós 

inauguramos, com o apoio do nosso Conselho de Administração, Três 

Comitês. Um Comitê de Auditoria que pretendemos formalizar enquanto 

órgão estatutário ainda esse ano; um Comitê de Pessoas, que certamente vai 

fortalecer nossas ambições de atrair e reter talentos além de pensar num 

pacote de remuneração de toda a equipe; um Comitê de Estratégia que vem 

reforçar o nosso objetivo de buscar um crescimento sustentável no longo 

prazo.  

Esse grupo de trabalho começou no mesmo ano que o nosso Conselho de 

Administração aumentou a frequência de encontros. Hoje estamos fazendo 

seis reuniões do Conselho anualmente e seis reuniões dos Comitês, fazendo 

com que os Conselheiros, mensalmente, estejam na sede da Arezzo&Co 

compartilhando e sendo alinhados dos principais fatos, tornando-os bem mais 

próximos dos Conselheiros. E, gradativamente, então, todos se envolvem 

mais com o nosso negócio. 

Ainda nas próximas semanas devemos divulgar o nosso primeiro relatório de 

sustentabilidade. O primeiro, ainda modesto, mas que já fomenta melhorias 

de processos e práticas internas. 

Outra novidade que traz grande melhora para a nossa Companhia é a 

inauguração de uma sede na cidade de Campo Bom, voltada para a 

centralização de nosso serviço compartilhado, muito focada em P&D e 

desenvolvimento de tecnologia de varejo. Nós uniremos ali quatro escritórios 

que estavam pulverizados na cidade de Campo Bom em apenas um local, 

uma área de 14 mil m², e com isso deveremos melhorar a comunicação das 

equipes, agilizar processos, mitigar redundâncias que, de certa forma, por 

estarmos fisicamente separados, hoje existem. 
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Eu gostaria de encerrar os nossos comentários e nesse momento então abro 

a sessão para perguntas e respostas da teleconferência. Muito obrigado a 

todos. 

Sessão de Perguntas e Respostas 

Operadora: Com licença senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão 

de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite 

asterisco um e para retirar a sua pergunta da lista digite asterisco dois.  

Nossa primeira pergunta vem da Sra. Juliana Rosenbaum, Itaú BBA. 

Sra. Juliana Rosenbaum: Bom dia a todos. Eu queria, se vocês pudessem 

dar um pouco de cor para a gente no que está acontecendo nas lojas 

multimarcas nas cidades, nas praças onde vocês já expandiram ou 

reformaram ou abriram a Schutz no novo formato. A multimarca está 

vendendo melhor, pior? Mudou o mix na multimarca? Eu queria um 

pouquinho de informação qualitativa se vocês puderem. Obrigada. 

Sr. Alexandre Birman: Juliana quem fala é Alexandre, obrigado pela sua 

pergunta. Os resultados estão nos surpreendendo positivamente. Nós 

estamos com a abertura das lojas próprias da Schutz e franquias quebrando 

alguns paradigmas do mercado, que é a exclusividade territorial.  

Se você vê o mercado norte-americano você vai encontrar um produto, por 

exemplo, da marca Prada na loja dela na  57, na loja da quinta avenida e em 

todas as lojas de departamento que estão a poucos quarteirões dessa loja. 

No Brasil e ainda se tem o conceito de que a loja é monomarca, que tem que 

ter uma exclusividade territorial grande.  

Para você ter uma idéia no BH Shopping nós temos dois pontos de venda 

multimarca, abrimos a loja própria no mês de março, a loja tem do 

faturamento surpreendente de R$ 540.000 e os multimarca continuaram 

vendendo bem aumentando a venda da marca Schutz.  

Então por mais que nosso plano previa uma certa desaceleração do 

crescimento da marca Schutz no canal multimarca os primeiros resultados 

mostram que com a abertura de loja eles estão, pelo contrário, impulsionando 

o canal multimarca. Então nós estamos com uma equipe hoje de 41 

vendedores entre funcionários, consultores da empresa e representantes 

comerciais no campo realmente procurando aumentar ainda mais a 

penetração de forma que a gente consiga manter o crescimento do canal 

multimarca.  
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Por mais que seja essa uma luta interna nossa, é um pouco diferente do que 

é o plano de negócios que prevê uma certa desaceleração do crescimento 

multimarca da marca Schutz.  

Sr. Anderson Birman: Juliana, obrigado por você estar participando, é 

Anderson. Eu queria acrescentar à resposta do Alexandre - a sua pergunta 

como sempre é muito inteligente - porque a grande mudança do varejo passa 

por uma mudança cultural em multicanais, visto que hoje inclusive na NRF... 

como é mesmo Daniel que é chamada? 

Sr. Daniel Maia: Omni-channel.  

Sr. Anderson: O que se prega é que o produto tem que estar o mais 

acessível ao consumidor aonde é o ponto de venda que ele frequenta, 

inclusive na Internet, isto é o que de alguma forma já era da filosofia da 

empresa e que hoje a gente está intensificando. Eu poderia lhe relatar um 

caso, por exemplo, da Anacapri que nós fizemos um primeiro teste de ter um 

corner em uma loja de departamentos e no mesmo shopping que nós temos 

na loja de departamento e temos a loja Anacapri à venda da loja própria tem 

aumentado.  

Mas isso é uma questão cultural. Os resultados disso vão se consolidar ao 

longo do tempo e a nossa preocupação para que haja expansão multicanal 

com a preservação ou inclusive a melhoria da percepção do branding, das 

marcas, é um assunto de muita preocupação nossa. Mas certamente residem 

aí grandes oportunidades de crescimento. Obrigado mais uma vez pela 

pergunta.  

Sra. Juliana: Obrigada a vocês. Se eu pudesse fazer mais uma pergunta 

ainda nesse aspecto um pouco mais qualitativo se você pudesse dar para a 

gente uma idéia de como é que está à venda nas lojas Arezzo basicamente 

onde você aumentou a área dessa loja. É claro que a venda deve ter 

aumentado; mas houve alguma mudança de mix que você está vendo no 

momento mais do que proporcional, por exemplo, em acessórios vis-à-vis 

sapatos? Você consegue perceber alguma mudança de venda por metro 

quadrado, de rentabilidade que vem em decorrência desses mix?  

Sr. Anderson: Olha, o aumento do volume de vendas é notório, é planejado 

e não apresenta grandes novidades. Em relação à melhoria qualitativa do mix 

e potencializar a venda principalmente de não sapatos, que é a nossa 

vontade, o nosso interesse, talvez possa vir futuramente no novo formato que 

não está no nosso radar.  
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Hoje eu lhe diria que essa percepção é muito pulverizada ainda e eu não 

poderia dizer que há melhoria significativa que justificasse destacar com 

você. Eu posso dizer que a gente tem uma expectativa muito grande na loja 

do JK que é um pouquinho maior (a loja tem aproximadamente 100 m 

quadrados) e ali a gente já também tem um projeto novo aonde nós estamos 

setorizando um pouco mais bolsas e acessórios. Ali a gente tem uma 

expectativa de conseguir uma performance melhor orientada em buscar o 

crescimento nas várias categorias que trabalhamos.  

Nas lojas da Schutz isso já acontece de uma maneira mais clara, mas de 

alguma forma também precisa de mais intensidade do nosso trabalho. Eu te 

diria que isso tem parte de um aprendizado que no futuro deverá gerar bons 

resultados.  

Sra. Juliana: Perfeito e agora de verdade a última: essa estratégia de reduzir 

um pouco a extensão de prazos para os franqueados ela é de alguma forma 

uma reversão daquela estratégia pós IPO de dar prazo para estimular 

vendas, tanto à formação de estoques mais amplos e em última instância 

venda? Alguma coisa deu errado para o resultado ser menor do que o 

esperado e por isso você estar voltando de um pouquinho ou é alguma coisa 

sazonal que não devem indicar nenhuma mudança de estratégia?  

Sr. Anderson: Juliana está tendo uma briga aqui na mesa para ver quem 

pega essa resposta. Mas eu não vou responder não; eu vou deixar para o 

Alexandre, o Thiago e depois se precisar eu complemento alguma coisa. 

Vamos lá Alexandre.  

Sr. Alexandre: Juliana foi circunstancial no quarto trimestre de 2011 onde a 

coleção de verão, se você se recorda nosso same-store sales sell-in, canal 

franquia no quarto trimestre ele não foi muito alto, devido ao fato que o verão 

de 2012 iria terminar um pouco antes, porque o carnaval era na metade de 

fevereiro e não no começo de março, como foi então no ano de 2011.  

Com isso nós não necessitamos recorrer a esse recurso que nós utilizamos 

em situações onde nós queremos realmente ter uma maior estocagem do 

franqueado e temos a obrigação de conceder para ele um prazo de 

pagamento pouco mais extenso. Então isso foi reflexo da antecipação do 

carnaval no ano de 2012, mas sempre que nós vimos a necessidade ou a 

possibilidade de aumentar a estocagem de lojas visando o aumento de venda 

no same-store sales sell-out nós vamos recorrer a esse recurso que é 

extremamente sadio para a nossa operação.  
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Sra. Juliana: Então você continua acreditando que ele traz impactos 

positivos nas vendas, quer dizer, não teve nenhuma informação, nenhum 

mês, nenhuma conclusão que te leve numa direção oposta?  

Sr. Thiago Borges: A direção é a mesma da época do IPO, Juliana - aqui é 

o Thiago falando, bom dia - o que aconteceu neste quarto trimestre na 

coleção de verão é que os prazos foram concedidos em uma magnitude 

muito parecida com o que a gente concedeu no ano anterior. Só que dado o 

verão mais curto os franqueados acabaram não necessitando desse prazo 

devido ao volume que eles acabaram comprando e dado o calendário de 

coleções.  

Então a gente teve a política muito similar à do ano anterior, mas o que 

aconteceu foi um efeito de calendário aonde não precisou recorrer aos 

prazos.  

Sr. Anderson: Juliana acrescentando que não falando nada diferente do que 

os dois falaram é o seguinte: prazo para franqueados é conseqüência de 

duas variáveis: estocagem antecipada e sell-out, isto é, nós procuramos em 

oferecer prazo necessário para que o fluxo de caixa do franqueado fique 

estável, dentro do que a gente antecipa de entrega de coleção e dentro da 

previsão do sell-out dele naquele mês de forma que ele possa se concentrar 

em fazer melhores vendas, melhor atendimento ao consumidor, focar na 

venda da loja.  

Essa é a nossa preocupação e não assumir determinadas mudanças que 

eventualmente por questões circunstanciais de calendário ou suprimento a 

gente tem que antecipar volumes de entrega. Então de alguma forma nós 

controlamos o fluxo de caixa dele e de forma que ele fique estável. Isso 

poderá em alguma temporada avançar um pouco, em outra diminuir. Não é 

uma tendência definitiva.  

Sra. Juliana: Tá ótimo muito obrigada a todos. 

Sr. Anderson: Obrigado a você.  

Operadora: Com licença, a próxima pergunta vem da Sra. Irma Sgarz da 

Goldman Sachs. 

Sra. Irma Sgarz: Bom dia, obrigada por responder à minha pergunta. Eu 

tenho duas dúvidas sobre o mix, a quebra entre os canais de venda 

obviamente já estamos vendo uma certa evolução, uma progressão com 

participação maior do canal de lojas próprias. Eu queria entender como vocês 

vêem isto mais para frente, vamos dizer para 2012 e lá mais para a frente, 

2013, 2014.  
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Eu sei que é mais difícil como vai depender do bild-out talvez da franquia da 

Schutz que vocês não dão necessariamente metas específicas; mas só 

talvez de uma maneira mais filosófica como vocês enxergam essa quebra lá 

mais para frente e talvez também como vocês enxerguem os retornos, se 

desenvolvendo conforme essa quebra. Obrigada.  

Sr. Alexandre: Irma bom dia, aqui quem fala é o Alexandre, obrigado pela 

sua pergunta. É importante para a gente ter uma clareza da nossa estratégia 

e separar a questão do mix de canais por marca. Começando então pela 

marca Schutz o que aconteceu foi que no projeto GTM que engloba então 

três pilares de crescimento que é a expansão de lojas monomarca, o 

crescimento do canal franquia e o aumento da penetração no canal 

multimarca através da reestruturação da equipe de vendas, no canal lojas 

próprias nós conseguimos excelentes negociações de pontos comerciais com 

metragem quadrada até um pouco acima do que nós queríamos, 

consequentemente aumentando o volume de vendas mais do que seria a 

nossa previsão inicial.  

Especificamente no primeiro trimestre de 2012 nós abrimos mais lojas 

próprias do que franquias para a marca Schutz. Então o que vai acontecer ao 

longo do ano de 2012, esse mix vai se equilibrar porque as grandes aberturas 

que vão acontecer para Schutz a partir de agora vão ser de lojas 

franqueadas. Claramente já abrimos algumas expansões de área como, por 

exemplo, o shopping Iguatemi que foi inaugurado no dia 4 de abril com um 

resultado excepcional: nós conseguimos em 26 dias deste mês de abril 

superar R$ 1.040.000 vendidos na loja da Schutz.  

Estamos reformando a nossa loja flagship da Oscar Freire que deverá ser 

inaugurada no primeiro dia de junho. Então tem essas expansões de áreas 

de lojas antigas, mas o grosso de expansão da marca Schutz vai ser através 

de franquia daqui por diante.  

Para a marca Arezzo é uma estratégia concentrada então nas praças do Rio 

e São Paulo onde nosso crescimento de lojas próprias vai ser de acordo com 

a expansão dos novos shoppings tais como o JK e o Village mall no Rio de 

Janeiro e talvez a possibilidade de algum shift no mix onde talvez lojas hoje 

próprias que estão a baixo do simples tenham uma tendência maior de se 

tornar lojas franqueadas e possivelmente lojas franqueadas que estão hoje 

com faturamento acima de R$ 5 milhões por ano fazem mais sentido se 

tornar lojas próprias.  
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Então nós estamos costurando essa operação de forma que seja benéfica 

tanto para nós quanto para os franqueados, então de uma forma geral Schutz 

e Arezzo essa é a estratégia.  

Para a marca Anacapri hoje o canal é basicamente o do varejo de lojas 

próprias, sendo que o grande crescimento da Anacapri, que apesar de ser 

ainda um projeto embrionário e estamos analisando vários fatores, mas já 

sabemos que a expansão dela para o futuro vai ser através do canal de 

franquias.  

Então de uma forma mais objetiva consolidando Arezzo&Co lojas próprias 

que no primeiro trimestre corresponderam a aproximadamente 22% da nossa 

receita devem ter um teto de 25%, reforçando então a nossa estratégia de 

realmente ter a nossa distribuição feita através do sistema de multicanal 

sendo forte, presente e líder dos quatro canais em que nós atuamos.  

Além dos três mencionados a exportação, que apesar de corresponder a um 

percentual de apenas 7% da nossa receita, com essa questão da valorização 

do dólar pode ser que nós consigamos expandir as exportações beneficiando 

então dessa melhoria de margem.  

Sr. Anderson: Irma é Anderson. Eu só queria acrescentar à boa explicação 

do Alexandre a questão seguinte: qualitativamente a abertura de maior 

número de lojas próprias tem também interferido muito no comportamento, na 

cultura do time aqui, que cada vez mais está preocupado com resultado de 

loja, com sell-out, e isso tem sido muito benéfico para a companhia como um 

todo. Essa é cada vez mais a nossa preocupação de que tenhamos melhores 

performance na ponta, seja ela de loja própria, de franquia ou de multimarca. 

Obrigado.  

Sra. Irma: Perfeito, obrigada. Talvez só voltando sobre a parte final da 

pergunta, qual o impacto isso teria sobre os retornos? Obrigada.  

Sr. Alexandre: Vou passar a pergunta para o Thiago.  

Sr. Thiago: Olhando então o ROIC como nossa medida de retorno de capital 

empregado, Irma, ele nesse primeiro trimestre foi impactado um pouco mais 

do que a gente esperava devido às lojas, quer dizer, o investimento que a 

gente já fez em lojas futuras. Do Capex que a gente investiu no trimestre 75% 

foi em relação às lojas futuras.  

Tirando esse efeito e o efeito da despesa não recorrente o nosso ROIC do 

primeiro trimestre estaria em linha com o ROIC apresentado no quarto 

trimestre do ano. Isso para dizer que com esse volume de faturamento vindo 
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de lojas próprias ao redor de 25% a nossa meta para este ano é ficar com 

nível similar ao apresentado no final do ano passado. 

E para 2013 em diante, na medida em que os outros canais também vão 

começar a crescer no mesmo no ritmo que lojas próprias, esse nível de ROIC 

volta a patamares mais perto de 40% que é a nossa média histórica.  

Sra. Irma: Certo, obrigada.  

Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem da Sra. Daniela 

Bretthauer, Raymond James.  

Sra. Daniela Bretthauer: Bom dia a todos. Uma pergunta, quais recursos ou 

ações que a companhia dispõe para tentar equacionar a questão das 

despesas comerciais, que tem crescido muito acima das vendas, inclusive 

desde o terceiro tri. E isso tem impedido que a companhia de um Ebitda 

ainda maior e consequentemente também um lucro.  

Então quando é que a gente deve ver uma melhora da rentabilidade da 

companhia ou é uma coisa mesmo de curto prazo e ao longo de 2012 deve 

ficar pressionado e só deve retomar a rentabilidade medida por margem 

Ebitda a partir de 2013? Só para dar uma balizada nas nossas projeções. 

Obrigada.  

Sr. Alexandre: Oi Daniela, tudo bem? Quem fala é o Alexandre, obrigado 

pela sua pergunta. Já começando pelo final da resposta - depois eu te 

embaso - você pode esperar a partir do terceiro trimestre de 2012 nossa 

expansão de margem Ebitda através da nossa alavancagem operacional. 

Especificamente no primeiro trimestre de 2012 e um pouquinho ainda no 

segundo nós temos dois fatores que aumentam as nossas despesas 

comerciais, contraindo um pouquinho então a nossa margem de Ebitda.  

Eles então são a abertura de lojas próprias em um ritmo um pouco mais 

acelerado onde essas lojas têm custos iniciais de abertura, além de ter um 

prazo de maturação - por mais que a maturação é bem curta - você tem nos 

primeiros meses custos iniciais, por mais que as despesas comerciais sejam 

mais elevadas do que em um volume de vendas já estável, e, além disso, o 

start-up de novos canais de distribuição tais como o canal de franquias da 

Schutz, que nós já temos hoje a estrutura comercial toda montada e as lojas 

já estão sendo abertas a partir de agora.  

Para você ter uma idéia a partir de hoje até o final de maio já abrimos cinco 

franquias sendo que no primeiro trimestre inteiro de 2012 foi aberta apenas 

uma franquia e a estrutura comercial já estava montada. Então a partir do 
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terceiro trimestre você pode começar a ver então a nossa expansão de 

margem de Ebitda.  

Sr. Thiago: Acrescentando à resposta do Alexandre, Daniela - aqui é Thiago 

falando - as despesas comerciais como percentual da receita líquida 

excluindo a despesa não recorrente apresentada nesse primeiro trimestre 

eles tendem a aumentar ao longo de 2012. Mas a margem de Ebitda deve 

haver uma expansão no ano devido à expansão de margem bruta dada à 

diferença do mix de canais.  

Sra. Daniela: Ainda um follow-up se me permite nessa mesma pergunta, 

aquela equipe de 41 vendedores que o Alexandre se referiu ela então já é a 

equipe Schutz exclusivamente para o GTM Schutz ou tem mais gente aí que 

tem que ser contratada ainda?  

Sr. Alexandre: Ela já é a equipe do GTM Schutz completa para o canal 

multimarca. É importante já então salientar, já que você está mencionando 

sobre o GTM Schutz, que os resultados iniciais são tão positivos e nos 

deixaram tão animados que nós estamos fazendo o mesmo modelo de 

estudos para a marca Arezzo.  

Esse projeto iniciou há um mês atrás  e com certeza nos próximos três 

meses vamos ter a conclusão desse projeto onde nós vamos ver 

possibilidades de crescimento da marca Arezzo, sempre com a filosofia 

multicanal através de uma análise mais detalhada de cada ponto comercial 

do nosso país fazendo um cruzamento de desempenho entre as lojas da 

rede, fazendo uma análise mais demográfica, elaborada, de forma que a 

gente consiga ter um plano de expansão muito forte também para a marca 

Arezzo a partir do ano de 2013.  

Então consequentemente a estruturação nossa comercial vai ser de acordo 

com a nossa crença nas possibilidades de crescimento de vendas, sendo que 

obviamente a nossa preocupação sempre é o nosso aumento da margem de 

Ebitda. Então esse shift, se a equipe está pronta ou não está para a marca 

Schutz a estrutura está pronta, o rollout está acontecendo e os resultados 

são extremamente positivos.  

Mas agora a gente iniciam um novo ciclo de go-to-market para a marca 

Arezzo que deve então implicar também em investimentos e reestruturações 

de equipes mas com certeza que vão trazer no curto e médio prazo já é uma 

alavancagem de crescimento de vendas consequentemente uma melhoria de 

margem de Ebitda.  
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Sr. Thiago: E Daniela só para dar um pouquinho mais de cor também, esse 

movimento do primeiro tri dessa retração da margem Ebitda e o que a gente 

está esperando para o segundo tri também isso no ano está bem em linha 

com o nosso orçamento interno. Pena que a gente não pode compartilhar 

com vocês nossos números internos de premissas e estimativas, mas era 

exatamente esse número que a gente estava buscando para o primeiro 

trimestre e a gente sabe aonde a gente quer chegar no final do ano. Então a 

gente está muito em linha com o nosso orçamento aqui.  

Sra. Daniela: Então só para amarrar: o projeto go-to-market da Arezzo deve 

estar concluído exatamente quando? 

Sr. Daniel: A gente provavelmente deve comunicar o mercado - a que Daniel 

falando - sobre o projeto GTM Arezzo no terceiro ou quarto trimestre do ano, 

similar ao que a gente fez como a Schutz ano passado inclusive o 

cronograma interno é muito parecido.  

Sra. Daniela: Obrigada.  

Sr. Anderson: Daniela é Anderson. Eu queria só finalizar te dizendo o 

seguinte: que a suas perguntas são muito pertinentes, fazem parte da nossa 

preocupação cotidiana e nós vamos estar cada vez mais atentos na gestão 

de custos aqui dentro da empresa. Há uma preocupação enorme de sentido. 

É muito mais fácil o custo expandir do que a receita parece uma vocação das 

empresas e a nossa preocupação é enorme nesse sentido e nossa atenção 

então nem se fala. Obrigado pelas suas perguntas.  

Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Alan Cardoso, Bradesco. 

Sr. Alan Cardoso: Bom dia a todos. Só uma pergunta na verdade tentando 

entender um pouco melhor a diferença do same-store sales entre o sell-in e o 

sell-out e o que seria a tendência para o resto do ano entre o same-store 

sales de uma modalidade com a outra?  

Eu sei que teve o efeito do carnaval mais antecipado, o calendário; mas o 

que mais explica essa diferença?  

Sr. Alexandre: Guilherme... Alan, perdão, quem fala é Alexandre. Em 

primeiro lugar é importante destacar que o que mais importa na realidade é o 

same-store sales sell-out de lojas próprias, quanto de lojas franqueadas 

estão em linha e estão de uma forma extremamente sólida e consistente.  

Em relação ao descompasso entre sell-in versus same-store sales sell-out 

especificamente no primeiro trimestre de 2011 nós temos uma estratégia 

interna onde nós desmembramos essa coleção de inverno em três etapas, 
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ficando então agora para os meses de abril e maio um pedaço significativo da 

coleção de inverno para ser entregue para as lojas, o que consequentemente 

então vai equilibrar um pouco o same-store sales sell-in e sell-out. Ao longo 

dos outros trimestres do ano a tendência é que eles se equilibrem.  

Sr. Alan: Entendi, perfeito, obrigado. 

Operadora: Próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Mazzilli, Ashmore.  

Sr. Guilherme Mazzilli: Oi, bom dia. Eu tenho três perguntas, a primeira 

pergunta, o ano passado falando com vocês. Vocês tinham um estudo 

preliminar de que caberiam aproximadamente 500 lojas da Arezzo e 100 lojas 

da Schutz. Eu queria ter um update nesse número, se vocês com a abertura 

de franquias da Schutz ampliaram esse número. Essa é a primeira pergunta, 

obrigado.  

Sr. Alexandre Birman: Oi Guilherme, tudo bem? Bom dia, aqui quem fala é 

Alexandre, obrigado pela sua pergunta. Olha, os números que você colocou 

são números baseados dentro da nossa intuição onde nós enxergamos que a 

companhia pode chegar nos próximos anos.  

Entretanto, para dar uma base mais estruturada para essa análise, foi então 

como falado anteriormente contratada uma consultoria, onde nós estamos 

fazendo uma análise bottom-up para ver exatamente qual o número de lojas 

da Arezzo que pode ter no mercado nos próximos três anos.  

Para a marca Schutz o seu número está bastante em linha com o nosso 

planejamento interno que deve ser concretizado nos próximos três anos 

também.  

Sr. Guilherme: Entendi. Esse número são para os próximos três anos ou 

seria número para o longo prazo? 

Sr. Daniel: Guilherme aqui é Daniel falando. Na verdade como o Alexandre 

falou, esse é um número um pouco da nossa intuição atrás. A construção que 

veio junto com a consultoria foi muito ponto a ponto, praça a praça como nós 

vamos fazer as aberturas. Esses números eles não estão vinculados aos 

projetos; os projetos têm outros números e a verdade é que a gente não 

abre. Os números que nós estamos abrindo é do ano de 2012. Eu estou 

sendo um pouco chato aqui, mas realmente a gente não faz esse disclosure 

para um horizonte mais longo.  

Sr. Thiago: Reforçando que para o ano de 2012 as 58 aberturas estão 

extremamente em linha com o que está acontecendo de acordo com as 
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negociações. Já são 40 pontos contratados, dos quais 20 ainda abrindo no 

primeiro semestre de 2012.  

Sr. Guilherme: Tá jóia. A segunda pergunta é com relação a novas marcas, 

se você pudesse falar um pouquinho como está a questão de aquisição, 

vocês estão olhando alguma coisa, se vocês têm planos para esse ano o 

para o próximo eventualmente de lançar uma quinta marca, se isso não está 

no radar.  

Sr. Alexandre: Dividindo a sua pergunta em duas etapas (a aquisição e um 

greenfield, uma quinta marca) falando sobre a aquisição continua no nosso 

pipeline. Nós não temos no momento nenhum tipo de MoU assinado, 

entretanto existem algumas negociações relevantes em acontecimento.  

Percebemos que existe uma possibilidade de penetração em classes sociais 

as quais as nossas marcas não atingem e que tem um crescimento 

expressivo no mercado. Isso é notório até pelos comerciais televisivos, então 

tem uma vontade e uma certa visão nossa de penetração de uma classe 

social demográfica de poder aquisitivo mais baixo onde uma aquisição faria 

muito sentido.  

Sobre o lançamento de uma quinta marca não a idéia da empresa. Nós 

temos muito mais apetite para fazer um brand expansion principalmente da 

marca Arezzo que é uma marca extremamente sólida e como um recall 

gigantesco no país indo então para segmentos em que nós não atuamos hoje 

do que a criação de uma quinta marca.  

Mas nós temos então dentro das quatro marcas que você mencionou o rollout 

da marca Anacapri que ao longo do ano de 2012 nós vamos concretizar esse 

plano e a marca Alexandre Birman que cumpre o seu papel de forma cada 

vez mais forte para a companhia, o qual é de aumentar o conhecimento de 

marca da Arezzo&Co estando presente nas principais lojas de departamento.  

Um fato importante que aconteceu, a marca está no segundo andar da 

Bergdorf Goodman, principal loja de departamentos do mundo, então a 

marca continua o seu plano de expansão internacional de uma forma 

extremamente seletiva.  

Sr. Anderson: Guilherme é Anderson. Eu gostaria se pode acrescentar o 

seguinte: a nossa preocupação em abrir é enorme. Nós temos várias 

consultorias trabalhando nesse sentido, todo o management da empresa 

preocupado com a expansão. Mas eu te digo que a minha preocupação 

maior é não fechar. Isto é, abrir de forma sustentável, abrir lojas que possam 

durar, e isso é o nosso principal objetivo.  
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Então o nosso crescimento é muito bem estruturado, muito consciente e 

preparado para durar. Obrigado.  

Sr. Guilherme: Obrigado pelas respostas. Só uma última pergunta um pouco 

mais quantitativa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais desse 

começo de segundo trimestre, o mês de abril, se vocês pudessem passar o 

que vocês viram de desempenho de venda principalmente no sell-out, qual 

seria a projeção para esse trimestre. Obrigado.  

Sr. Thiago: Guilherme é Thiago Borges que está falando, obrigado pela 

pergunta. De forma um pouco quantitativa e qualitativa o mês de abril você 

pode dividir ele em duas partes: a primeira quinzena do mês ele começou 

realmente com um clima muito mais quente para as lojas que estavam com 

produtos de inverno; e na segunda quinzena a gente percebeu as vendas 

acelerando bastante para recuperar um pouco da primeira quinzena com o 

clima ajudando muito, um mix de loja muito adequado. Então same-store 

sales de abril ele acabou fechando em um número satisfatório para a gente 

dada essa dinâmica diferente.  

Quando você olha o segundo trimestre vai vir com um pouco a minha 

explicação junto com a explicação que a gente deu do primeiro trimestre. As 

franquias principalmente da marca Arezzo elas tiveram um deslocamento de 

alguma parte do faturamento do primeiro trimestre para o segundo trimestre, 

então no ano passado não teve isso. 

Mas do outro lado da moeda tem uma coleção de Cruise Collection no ano 

passado que teve um peso, talvez teve uma ênfase um pouco maior do que a 

que a gente vai dar esse ano, mas de certa forma o Cruise Collection é uma 

coleção que a gente... é o preview da coleção de verão, é a coleção que está 

junto da liquidação de inverno para dar, já na loja uma cara de nova coleção 

enquanto a loja está em liquidação na sua maior parte. 

E também um faturamento já começando a ser relevante de franquia Schutz 

nesse segundo trimestre. Então o canal de franquias deve vir com o número 

que a gente está esperando forte.  

Para o canal de multimarcas esse número que a gente teve no primeiro 

trimestre ele não deve se repetir. Foi com um número bastante acelerado de 

17% de crescimento e a gente deve ficar algo no meio do caminho em 

relação a esse número.  

Já lojas próprias devem continuar bastante acelerado, em um ritmo parecido 

com o do primeiro trimestre dadas essas oito aberturas investimento que a 
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gente já fez no primeiro trimestre. Então o top line deve vir um pouquinho 

melhor do que o primeiro trimestre, mas por motivos diferentes.  

Sr. Guilherme: Quer dizer... desculpe, vocês vão complementar? 

Sr. Anderson: Eu só queria lembrar o seguinte: o segundo Natal para o 

varejo de moda acontece no dia das mães e no dia dos namorados, então 

tem frio chegando, dia das mães, dia dos namorados, e a nossa esperança 

aqui é grande. Contamos com sua torcida.  

Sr. Guilherme: Legal, e então olhando para o sell-out loja própria a gente 

tem que trabalhar com um grupo próximo do primeiro que foi na casa dos 

12%; parece algo razoável? 

Sr. Thiago: O same-store sales como o Anderson acabou de comentar o 

mais importante e não chegou ainda, que é o dia das mães. A gente tem um 

pouco o sentimento do dia das mães e do dia dos namorados que era o 

segundo Natal. Mas esse realmente é um número bem difícil para te dar 

alguma sensação nesse momento. 

Sr. Alexandre: Eu queria aproveitar e só colocar um indicador que é 

importante saber, que muitas lojas da Schutz que foram renovadas, estão no 

novo formato, tiveram expansão de área significativa no primeiro trimestre de 

2012 e agora no mês de abril vão sair da base de same-store sales e então é 

muito importante você olhar também a comparação, por mais que 

oficialmente nós não podemos considerar same-store sales uma loja do 

Iguatemi que era de 50 m2 e foi parar 120 m2, mas obviamente o aumento 

de receita total é extremamente relevante.  

Sr. Daniel: E isso deve impactar o segundo e terceiro tri, quer dizer, a Schutz 

sai da base de forma relevante no segundo e no terceiro tri.  

Sr. Guilherme: Legal, obrigado mais uma vez por todas as respostas.  

Sr. Anderson: Agradecemos suas perguntas.  

Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Matt 

McClintock, Barclays Capital. 

Sr. Matt McClintock: Olá, obrigado por receberem minha pergunta. Eu 

apenas quero saber se vocês podem fornecer mais cor no crescimento de 

bolsas em termos de volume durante o trimestre. Parece que foi 30% a mais, 

um forte crescimento nessa categoria de produto e queria entender como nós 

devemos pensar sobre o crescimento desse produto (as bolsas) esse ano e 

talvez no próximo ano. 
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E então, também, como isso ajudou ou talvez não tenha ajudado a Margem 

Bruta de vocês durante o trimestre? Eu sei que vocês tiveram um benefício 

no passado de níveis mais elevados de produto importado, bolsa e eu 

apenas quero entender, talvez o impacto da Margem Bruta a partir dos níveis 

elevados de vendas dessa categoria. Obrigado. 

Sr. Alexandre: Obrigado pela sua pergunta, Matt, quem fala é Alexandre. 

Com certeza essa é uma categoria extremamente importante para nós onde 

hoje dentro do nosso portfolio de marcas, apenas a marca Arezzo podemos 

dizer que tem um business significativo de bolsas e esse crescimento 

realmente é extremamente importante para o aumento do nosso de 

faturamento da companhia.  

Nosso objetivo é de aumentar cada vez mais, identificar o nosso 

desenvolvimento de produto principalmente para outras marcas do grupo tais 

como o a Schutz, a própria Anacapri, com o objetivo de aumentar sempre o 

nosso volume de bolsas, uma categoria a qual é nova para o portfolio da 

companhia - a marca Arezzo já vem de bolsas a mais ou menos 15 anos - 

mas se você pegar que nós estamos á 40 anos no mercado de calçados e 

bolsas que crescendo uma categoria nova onde nós temos certeza da 

possibilidade de expansão principalmente devido ao fato da possibilidade do 

sourcing vir de outros países com menos restrições alfandegárias 

possibilitando então, mesmo com talvez uma valorização do dólar, uma 

manutenção boa de margens brutas.  

Sr. Matt: Obrigado. 

Operadora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar 

asterisco um.  

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

novamente ao Sr. Anderson Birman para as considerações finais. Por favor, 

pode prosseguir.  

Sr. Anderson: Olha, essa teleconferência é sempre muito construtiva para 

os nossos próximos passos. Então mais uma vez eu queria agradecer a 

presença de todos e até a próxima. Obrigado.  

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

a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.  

 


