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Local Conference Call 
Arezzo&Co 

Resultados do 4° trimestre e do ano de 2011 
02 de Março de 2012 - 10h - Horário Brasília 

 
Operadora:  Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e sejam bem-
vindos à teleconferência de resultados de 2011 e quarto trimestre de 2011 da Arezzo&Co. 
 
Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta 
a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. Esta 
teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês, e perguntas poderão ser 
feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Caso seja necessária a 
ajuda de um operador durante a teleconferência basta teclar asterisco zero (*0). 
Lembramos aos jornalistas e demais profissionais 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 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, quinta-feira, dia 
01 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, gostaríamos 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.  
 
Sr. Alexandre Birman:  Bom dia. Gostaria de cumprimentar e agradecer a todos os 
presentes pela participação em nossa quinta teleconferência de resultados e na qual 
falaremos sobre o ano de 2011 e sobre o quarto trimestre de 2011. É sempre um grande 
prazer poder interagir com o mercado. Estão presentes comigo nessa teleconferência o 
CFO da companhia, Thiago Borges, e o nosso gerente de RI, Daniel Maia.  
 
Por favor, passem para a página 3 da apresentação. Eu gostaria de fazer neste momento 
alguns comentários relevantes sobre o último ano, depois falaremos dos resultados em 
mais detalhes para na sequência abrirmos para uma sessão de Q&A. 
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Hoje faz exatamente um ano e um mês coincidentemente (o nosso IPO foi no dia 2 de 
fevereiro de 2011), posso dizer que ao encerrar esse primeiro ciclo de resultados estamos 
bastante satisfeitos com o amadurecimento vivido em nossa organização por conta deste 
processo. Estou certo que o ano de 2011 é um marco em nossa história com a estreia das 
ações da Arezzo&Co da Bovespa no segmento do Novo Mercado, dando continuidade a 
uma estratégia de crescimento sustentável e de longo prazo. 
 
A entrada de novos investidores, combinado com a captação de recursos da oferta de 
ações, fortaleceu o compromisso em consolidar a liderança da companhia no mercado de 
calçados, bolsas e assessórios femininos de moda no Brasil. Uma política de relação com 
investidores transparente e dinâmica, desde a abertura do capital a companhia reforça o 
seu compromisso com o mercado financeiro. Durante este ano nós participamos de onze 
conferências com investidores do Brasil, nos EUA e Europa, organizamos o nosso 
primeiro Arezzo&Co Day para debater em maior profundidade o nosso modelo de 
negócios com investidores, além de receber centenas de acionistas minoritários e 
investidores em nossos escritórios e lojas ao longo do ano. 
 
Os objetivos traçados para 2011 foram desafiadores e com alto nível de 
comprometimento das nossas equipes para as metas estabelecidas foram alcançadas. 
Expandimos em 38 lojas a nossa rede, além de reformar 17, das quais geraram um total, 
uma ampliação de 22% de nossa área de vendas. Em 2011 a receita bruta cresceu 21% 
com a expansão das margens operacionais, de forma que o resultado líquido expandiu 
em 42%, em linha com os nossos planos e orçamentos. 
 
O contínuo investimento em marketing e desenvolvimento de produtos, realmente as 
grandes bases, os grandes pilares estratégicos da Arezzo&Co impactou positivamente os 
resultados da rede como, por exemplo, as lojas próprias cresceram 11,4% as vendas 
"mesmas lojas" em 2010 e 15% no quarto trimestre, principalmente pelo aumento de 
volume de produtos. As margens brutas por canal mantiveram seus níveis, comprovando 
a capacidade da Arezzo&Co de gerir pressões de custo mesmo em ambientes mais 
inflacionários. 
 
Todas as quatro marcas tiveram um aumento de vendas superior a 18%, com melhora 
operacional, expansão geográfica de sua distribuição, alinhada a um intenso e contínuo 
trabalho de comunicação e marketing em todas as mídias. Destaque para a premiação 
dada às marcas Arezzo e Schutz que em 2011 foram as marcas que mais interagiram 
com os clientes através das redes sociais no segmento de calçados. 
 
Pensando nos próximos anos um detalhado projeto foi concebido para a consolidação da 
marca Schutz no Brasil, através de lojas monomarcas, o qual recebeu  especial atenção 
da administração no primeiro semestre do ano de 2011. No segundo trimestre a primeira 
franquia da marca iniciou operações junto à abertura de seis novas lojas próprias e da 
reforma e adequação de mais três lojas. O resultado obtido dessas três inaugurações 
reforça a convicção quanto ao crescimento da marca, implementação bem sucedida do 
novo plano de expansão, fortalecimento da infraestrutura da companhia após projetos de 
crescimento.  
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Em 2011 renovamos a nossa antiga estrutura dos centros de distribuição por um espaço 
mais amplo e moderno, cuja capacidade de recebimento e processamento de entrega é 
duas vezes superior. A mudança aumenta a velocidade de resposta ao mercado, 
reduzindo as despesas com frete sem exigir investimentos em ativo imobilizado. 
 
Houve também a evolução dos sistemas de informação de varejo em decorrência dos 
crescentes investimentos feitos nos últimos dois anos. No futuro o objetivo da companhia 
é reforçar a estrutura de TI com contínuos investimentos ainda mais relevantes. Este ano 
a companhia manteve o seu comprometimento com o fortalecimento de nossas pessoas. 
O primeiro programa de trainee e estagiários foram criados com sucesso. Em 2011... em 
2012, perdão, vamos lançar o nosso Programa de Executivos-Sócios, fomentando a 
“cultura de dono” na Arezzo&Co, através de um plano de opção de ações em linha com o 
divulgado no nosso prospecto do IPO.  
 
Além disso, o treinamento de pessoal somou mais de 107 mil horas, resultando em 
evidente desenvolvimento da equipe. Seguramente isso nos possibilita almejar desafios 
ainda maiores no futuro.  
 
Na Arezzo&Co uma meta atingida nada mais é do que a base para a próxima, por isso 
continuamos extremamente motivados e muito confiantes em relação as nossas 
perspectivas para 2012. 
 
Passando agora para a página 4 e aprofundando na análise dos resultados vemos que a 
receita bruta da companhia no trimestre cresceu 16,9%, atingindo R$ 255,8 milhões, com 
destaque para o desempenho do mercado interno, o qual apresentou um crescimento de 
16,9%. Considerando o ano de 2011 a receita bruta atingiu R$ 862,6 milhões, uma alta 
21% sobre o ano anterior. 
 
Passando para o slide 5 vemos a receita bruta por canal de distribuição, onde vemos o 
crescimento tanto no trimestre quanto no ano em todos os canais, reforçando a nossa 
estratégia multicanal. O crescimento das vendas do trimestre foi impulsionado 
especialmente pelo canal de lojas próprias em virtude das aberturas e expansões de 
lojas. Em 2011 a área de vendas de lojas próprias cresceu em 57,9%, o que impulsionou 
as vendas do canal para crescer em 57% no quarto trimestre e 38,4% do consolidado do 
ano comparado com o ano anterior. 
 
O canal de franquias teve os resultados do quarto trimestre impactados principalmente 
pela menor duração da coleção de verão em cerca de duas semanas, o que resultou em 
uma menor necessidade de sell in dos produtos de verão no quarto trimestre de 2011 
quando comparado com o quarto trimestre de 2010. Lembrando que em janeiro e 
fevereiro não existe sell in de produtos de verão.  
 
Essa mudança de calendário é reflexo da antecipação da vitrine de inverno em 2012, isso 
porque costumamos mudar as vitrines para o inverno logo após o carnaval (este ano 
aconteceu duas semanas anterior em relação ao ano passado). Por conta da coleção de 
verão mais curta estimamos que a rede de franquias precisou de cerca de 5% menos de 
produto para a coleção, dessa maneira, excluindo o efeito calendário, o nosso same-store 
sales de sell in deveria ser significativamente maior no trimestre. 
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Ainda nessa página eu queria falar do canal de multimarcas, por termos implementado a 
política comercial que estimula os lojistas para participar de todas as sete novas coleções 
do ano e também por conta do aprimoramento da dinâmica de sourcing e distribuição dos 
produtos, as vendas da coleção de inverno e verão em 2011 foram entregues 
antecipadamente, de forma que as vendas da coleção de verão  para o canal se 
concentraram mais no terceiro trimestre versus o quarto trimestre comparado com o ano 
anterior. 
 
Em virtude disso, a melhor maneira de analisar o desempenho das vendas da coleção de 
verão (que ocorreram no terceiro e no quarto trimestre de 2011) seria se a gente 
comparar o segundo semestre de 2011 ante o mesmo período de 2010, quando houve 
um crescimento de 20,5%. No ano o canal de multimarcas teve crescimento de 24,2%, 
vindo de R$ 188,4 milhões em 2010 para R$ 234 milhões em 2011. 
 
Na página 6 apresentamos a receita bruta por marca, onde verificamos um sólido 
crescimento das principais marcas do grupo em 2011. A marca Arezzo, principal marca do 
grupo, apresentou no ano crescimento de 18,3% em relação a 2010. A abertura de lojas e 
expansão de área das mesmas lojas vem colaborando para a melhor performance da 
Arezzo.  
 
A Schutz apresentou um crescimento de 24,7% no ano quando comparado a 2010, 
principalmente pelo bom desempenho das lojas monomarca, em especial das nove lojas 
que foram abertas dentro do novo formato, além da expansão e reforma de três outras 
lojas. 
 
Na página 7 apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal de distribuição, 
assim como a evolução da área total de vendas. Encerramos o quarto trimestre com 334 
lojas em uma área total de 21,4 mil m2, e com aumento da área de vendas de 21,7% 
quando comparado ao mesmo período de 2010. Nesse trimestre tivemos a abertura de 23 
lojas do grupo, sendo 17 da marca Arezzo, 4 da marca Schutz e duas da Anacapri.  
 
Vou agora passar a palavra para o Thiago Borges, o qual entrará em mais detalhes sobre 
os nossos detalhes financeiros. 
 
Sr. Thiago Borges:  Bom dia a todos. Passando para a página 8 apresentamos o lucro 
bruto do trimestre, que alcançou R$ 80,3 milhões, com uma margem de 40,3% e 
crescimento de 17,8% na comparação com o mesmo período de 2010. A melhora da 
margem em 1,3 pontos percentuais reflete a mudança de mix de canal com a maior 
representatividade de lojas próprias no trimestre e também o impacto positivo das 
importações de bolsas. 
 
O modelo de negócios da companhia é constituído de tal forma que a sistemática de 
precificação nos principais canais de distribuição são estáveis, portanto os níveis de 
margens variam um pouco. No acumulado do ano o lucro bruto atingiu 281,4 milhões, 
com crescimento de 21,5% em relação a 2010 e margens de 41,5%, um ponto percentual 
acima do ano anterior.  
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Mudando agora para a página 9 temos o desempenho do Ebitda no trimestre e no 
acumulado do ano. Como podemos observar no lado esquerdo da página, o Ebitda do 
trimestre alcançou 33,2 milhões, apresentando um crescimento de 7%, e uma margem 
Ebitda de 16,7%. A variação negativa na margem Ebitda em um ponto percentual no 
trimestre é reflexo principalmente do aumento das despesas  comerciais.  
 
Na comparação do quarto trimestre de 2011 com o quarto trimestre de 2010 houve a 
expansão de 33,8% das despesas comerciais, que são compostas por duas categorias de 
despesas - aqueles relacionadas às lojas próprias e as despesas com venda, logística e 
suprimentos. O impacto na margem Ebitda do quarto trimestre de 2011 decorre 
exclusivamente da maior despesa com venda, logística e suprimentos, isso porque as 
despesas de lojas próprias no trimestre cresceram 43,3% na comparação com o quarto 
trimestre de 2010, uma alta inferior  ao crescimento da receita bruta desse canal que 
cresceu 57% no mesmo período. 
 
É importante destacar que o canal de lojas próprias apresenta despesas comerciais, 
gerais e administrativas como percentual da receita superior aos demais canais, sendo 
que essas despesas são compensadas por um nível de margem bruta também superior 
aos demais canais. Já as despesas comerciais de venda, logística e suprimentos 
totalizaram 20,4 milhões, alta de 27,2% ante o quarto trimestre de 2010 explicado, 
sobretudo, pela mudança e reforço da equipe de vendas. Somente o projeto GPM-Schutz 
teve impacto equivalente a 2,4 milhões no trimestre.  
 
Se excluído esse impacto, as despesas com venda, logística e suprimentos tem alta de 
12,1% ante o quarto trimestre de 2010. Desconsiderando este efeito, o nível da margem 
Ebitda da companhia no quarto trimestre de 2011 é estável em relação a 2010. Em 2011 
a companhia gerou 117,7 milhões de Ebitda, apresentando um crescimento expressivo de 
23,3% na comparação com 2010 e margem Ebitda de 17,3%, com expansão de 0,6 
pontos percentuais em relação ao ano anterior. 
 
Passando agora para a página 10 vemos o crescimento do lucro líquido de 25,1% no 
quarto trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 26,9 
milhões. A margem líquida do período foi de 13,5%, uma expansão de 1,2 pontos 
percentuais. O crescimento de vendas operacionais, somado ao resultado financeiro de 
2,9 milhões no período, contribuiu  para o aumento do lucro líquido deste trimestre. No 
ano o lucro líquido atingiu 91,6 milhões, alta de 42% frente aos 64,5 milhões em 2010. 
 
Passando agora para a página 11 vemos que mesmo com os investimentos que a 
companhia normalmente faz em capital de giro durante o quarto trimestre de cada ano, no 
quarto trimestre de 2011 houve uma geração de caixa operacional de 2,6 milhões. A 
principal necessidade de capital de giro do quarto trimestre é em contas a receber, nesse 
período entregamos a coleção de alto verão para os franqueados e lojistas multimarcas, 
os recebimentos dessas entregas acontecem ao longo dos primeiros meses do ano 
seguinte. Vale destacar que em 2011 a companhia gerou 43 milhões de caixa 
operacional. 
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Passando agora para a página 12, no lado esquerdo da página vemos que a companhia 
investiu 30,2 milhões no acumulado do ano. A maior parte desse investimento está 
concentrada na expansão e reforma de lojas ao longo de 2011, além de investimentos em 
pontos e despesas de reforma para onze aberturas e expansões futuras.  No lado direito 
da página vemos que o endividamento total alcançou 38,7 milhões nesse trimestre, 
bastante em linha com o trimestre anterior. A nossa política de endividamento permanece 
conservadora com o custo de dívida bastante reduzido. 
 
Eram esses os nossos comentários em relação ao resultado da companhia no quarto 
trimestre e no ano de 2011. Nesse momento, eu gostaria de abrir a conferência para 
perguntas e respostas. Obrigado.  
 

Sessão de Perguntas e Respostas 
 
Operadora:   Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. 
Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco (*) um (1).  Para retirar a sua pergunta 
da lista, digite asterisco (*) dois (2). 
 
Nossa primeira pergunta vem da Sra. Daniela Bretthauer, do Raymond James. 
 
Sra. Daniela Bretthauer:  Bom dia a todos. Obrigada pela explicação detalhada do 
impacto entre sell-in e sell-out de efeito calendário. O que eu queria explorar um 
pouquinho com vocês é, por exemplo, olhando para frente quanto deste efeito a Arezzo 
está na mão dela administrar isso? Ou seja, vocês administram as entradas e as trocas 
de coleções e quanto realmente o efeito de calendário atrapalha ou pode atrapalhar no 
fluxo de desempenho tanto da franquia, do canal franquia, quanto da multimarcas? Se 
você pudesse fazer um comentário de quanto desse efeito ou dessa volatilidade poderia 
ser mitigado em função do próprio cronograma de introdução das coleções, eu 
agradeceria? Esta é primeira pergunta. 
 
Sr. Alexandre Birman:  Oi Dani, tudo bem? Quem fala aqui é Alexandre. Eu agradeço 
sua pergunta por que realmente nosso negócio é uma particularidade devido nós termos 
sell-in e sell-out, e o sell-out de forma crescente mais expressiva nos últimos meses como 
parte do nosso modelo de negócio realmente é importante a gente esclarecer como é que 
funciona esse calendário. 
 
Em primeiro lugar eu queria só entender um pouco a sua pergunta para entender que a 
sua colocação do nosso ajuste do calendário para mitigar essas diferenças seria para 
atender uma visão mais constante e linear do mercado sobre nosso desempenho? Ou por 
que você acha que isso impacta o resultado final das lojas? 
 
Sra. Daniela: Só para fins de projeção do nosso lado que a gente conseguisse ter uma 
previsibilidade melhor do desempenho da companhia, eu acho que falta um pouco mais 
de a gente entender do lado da companhia como é que é feito isso para a gente poder se 
antecipar ou a sugestão é: olhem canal multimarca sempre no semestre, entendeu? Para 
a gente poder administrar melhor também a expectativa junto aos investidores de que 
existe uma volatilidade ou uma “sazonalidade” (talvez essa seja a melhor palavra) normal 
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no negócio de vocês, e que não é tanto assim uma "receita de bolo", então para a gente 
poder administrar isso melhor.  
 
Sr. Alexandre: Dani, eu só tenho que te agradecer mais uma vez por esta pergunta por 
que nós sabemos realmente é uma questão importante de a gente deixar claro para o 
mercado para não ter nenhum tipo de surpresa ao longo do ano que se inicia. Tenho que 
dizer que esta questão existe nessa companhia desde 2007 quando nós fizemos então o 
nosso deal com a Tarpon, iniciamos uma cultura de análise trimestral de resultados e o 
meu pai sempre colocou que nós deveríamos criar um novo calendário trimestral que 
refletisse efetivamente as coleções e não efetivamente o calendário gregoriano do 
fechamento de trimestre.  
 
Eu achei excelente a sua sugestão de especificamente para canal multimarcas, os canais 
que tem sell-in, também seriam multimarcas e franquias, se ter uma análise do 
desempenho semestral porque eles consequentemente vão refletir em termos de sell in o 
desempenho das coleções do primeiro semestre de inverno e no segundo semestre de 
verão. Eu acho que essa sua preocupação é efetivamente entender o desempenho da 
companhia e como estão os nossos resultados no que tange ao sell-in, eu acho que é 
muito boa a sua sugestão da análise trimestral. 
 
Sobre como funciona esse calendário, o nosso objetivo sempre é ter a coleção certa, na 
hora certa na loja. O que manda na realidade é o calendário de sell-out - todo o calendário 
de sell-in é feito para atender às necessidades do cronograma de vendas na ponta. 
 
Até aproveitando essa oportunidade para colocar que se você analisar o nosso quarto 
trimestre nós tivemos um desempenho fenomenal nas lojas próprias e nas franquias. 
Resposta disso, especificamente no caso das franquias (que nós não divulgamos 
especificamente o resultado de same-store sales deles) é que as nossas vendas de 
inverno sell-in para eles nos meses de novembro e dezembro foram ótimas, no mês de 
janeiro o inverno dois e especificamente na data de hoje estamos já lançando o inverno 
três, cuja venda está também muito boa, já reflete dos primeiros resultados da venda que 
nós chamamos de "pre fall", que foi o nosso pré-inverno que aconteceu ao longo do mês 
de fevereiro.  
 
Eles estão com uma compra realmente muito boa, está todo mundo super satisfeito com o 
resultado, então mostra que o resultado da ponta (que é o que no fundo importa) foi muito 
expressivo no quarto trimestre. E o bacana é que nos dois primeiros meses de 2012 nós 
já consolidamos os resultados de venda e estão bem em linha com o same-store sales 
alcançado no quarto trimestre do ano passado. 
 
Realmente a nossa empresa trabalha como um eixo central atender a qualidade do sell-
out e a qualidade do sell-in desenvolvido e baseado nisso. Realmente o que é o centro de 
gravidade da empresa é trabalhar dentro desse calendário, a gente está bem confortável 
com a maneira que ele é executado, com a velocidade que a gente consegue ter produtos 
novos na loja, e acertar o timing para atender o sell-out.  
 
Por exemplo, agora o nosso grande objetivo é a entrega ainda de produtos de um case 
que nós chamamos, dia das mães, para a última semana de abril, a primeira semana de 
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maio, e junto com isso a entrega para sair bem do inverno durante o mês de maio e o dia 
dos namorados. Realmente eu acho que essa questão da forma que você sugeriu de 
separar trimestralmente pode ser uma excelente ideia.  
 
Sra. Daniela:  Obrigada. Se me permite uma segunda pergunta, eu também queria 
entender se vocês estão confortáveis com o nível de despesas nas lojas próprias e 
vendas, logística e suprimentos, que para mim foi uma das coisas que pegou no resultado 
em 2011? No quarto tri, sim, porque teve uma concentração maior de abertura, mas de 
uma forma geral também em 2011. 
 
O que a gente pode esperar dessas duas linhas para 2011, ou seja, alguma coisa nessa 
linha: olha, despesa de loja própria nós estamos crescendo muito lojas próprias, temos 
uma estrutura diferenciada, então realmente não tem como mexer muito ali, vai depender 
mesmo da curva de maturação das lojas próprias. Mas na despesa de venda, logística e 
suprimento a gente vê, sim, uma oportunidade de redução de custos ou de economia de 
custos. 
 
Então se vocês pudessem quebrar e fornecer talvez um guidance de como que vai evoluir 
essa linha de despesas comerciais quebrando nesses dois itens para 2012 seria também 
bastante útil. Obrigada. 
 
Sr. Thiago Borges:  Obrigado Dani pela pergunta, é Thiago quem está falando. A quebra 
que você está sugerindo é a quebra mais adequada - olhar um pouco as despesas de 
lojas próprias diferente das despesas com venda, logística e suprimento. Para as 
despesas com lojas próprias o que aconteceu em 2011? As despesas com lojas próprias 
cresceram ao longo do ano 31% enquanto a receita desse canal cresceu 38%, cresceu a 
um ritmo 80% do crescimento da receita.  
 
Para 2012 o que você pode esperar é que o canal de lojas próprias cresça a taxas 
parecidas com o que a gente cresceu em 2011, pelo nível de aberturas concentradas no 
final de 2011 e também as reformas, ampliações e novas aberturas de 2012, então deve 
crescer a níveis parecidos. Se você é aplicar um percentual parecido com o consolidado 
de 2011 em nossa opinião reflete bastante o que pode acontecer na nossa empresa. 
 
Em relação às despesas comerciais de venda e logística, onde ao longo do ano a 
empresa apresentou uma alta de 21%, mas excluindo o efeito GTM essa alta seria de 
14%, eu acho que este número de 21% para 2012 é um pouco forte, por mais que a 
empresa tenha diversas iniciativas, projetos para estruturar equipes, para poder alavancar 
as vendas e fomentar o crescimento dentro da empresa, talvez crescer novamente 21,7 
não seja nosso objetivo - a gente vai tentar buscar um número menor do que este, com 
certeza buscando diluição desta linha em relação às receitas que são impactadas por esta 
linha. 
 
Sra. Daniela:  Tá gente, muito obrigada, de minha parte era isso. 
 
Operadora:  Excuse me, our next question comes from Mr. Matt McClintock with Barclays 
Capital. 
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Mr. Matt McClintock: Olá a todos, obrigado por receberem minha pergunta. Na verdade 
eu tenho duas perguntas se eu puder. A primeira é mais uma questão de esclarecimento 
e eu odeio continuar falando sobre a mudança de calendário, mas parece que realmente 
houve duas mudanças que impactaram a Companhia em termos de mudança de 
calendário. Ocorreram mudanças em seu calendário de merchandising e ocorreram 
mudanças no seu calendário de férias, relacionadas ao carnaval, e eu apenas gostaria de 
esclarecer algumas coisas: o decréscimo do sell in das franquias nesse quarto trimestre, 
devido à antecipação da temporada de carnaval, férias, como devemos pensar a respeito 
disso no primeiro trimestre de 2012... isso vai levar à um aumento do seu sell in em 2012 
por conta de um trimestre mais longo pós vendas de carnaval para este ano em particular. 
Essa é minha primeira questão...  
 
Sr. Alexandre:  Muito obrigado pela sua pergunta e realmente você está correto, são dois 
efeitos, sim. Tem o calendário de merchandising e tem o efeito da antecipação em duas 
semanas no carnaval neste ano de 2012. Indo então para a sua segunda colocação, 
efetivamente o impacto de aumento da coleção em termos do que vai abrir de espaço 
para o verão é da coleção de inverno.  
 
Então você não vai ver necessariamente apenas no primeiro trimestre, entretanto se você 
pegar o somatório do primeiro com o segundo trimestre no que tange o sell-in no canal 
franquias, ele efetivamente deve ter um crescimento mais expressivo do que no primeiro 
semestre de 2011 porque a coleção de inverno vai durar duas semanas a mais nas lojas. 
Efetivamente você pode ter essa expectativa, sim. 
 
Sr. Daniel: Só para que vocês saibam, essa venda que o Alexandre comentou de inverno 
três que a gente está fazendo hoje, ela só vai ser reconhecida no balanço da companhia 
entre maio e junho. 
 
Mr. Matt: Ótimo, obrigado. E a segunda pergunta é apenas se vocês poderiam nos 
fornecer uma atualização na iniciativa do capital de giro que vocês trabalharam ao longo 
de 2011. Talvez apenas falarem sobre as lições que aprenderam em termos de tentarem 
chegar em uma quantia acertada de estoques de lojas, das franquias e onde. Quanto 
espaço a mais vocês acham que tem para crescer nessa iniciativa em particular? 
Obrigado.  
 
Sr. Thiago: Obrigado, Matt, pela sua pergunta. Falando especificamente da questão de 
estoque dentro do capital de giro, a gente ao longo de 2011 teve algumas iniciativas que 
impactaram no número, mas a gente conseguiu gerenciar o nível de estoques para 
permanecer em dia, em patamares similares ao ano anterior. 
 
A principal iniciativa dentro de estoques que acaba acarretando em um eventual aumento 
são as formações de estoques estratégicos antecipados para buscar, primeiro, uma 
negociação de preços de custos mais vantajosas para a empresa, para os franqueados e 
para os clientes na ponta. Dois, ter o produto disponível para uma pronta entrega futura. 
Quando a gente olha a comparação de dezembro de 2011 com dezembro de 2010 essas 
duas iniciativas já estavam em curso, qual é o impacto disso para 2012? Provavelmente o 
nível de estoque deve se manter parecido com o que a gente apresentou em 2011 por 
que os grandes ajustes já foram feitos. 
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Outra iniciativa do estoque estratégico que acontece na empresa é a reposição dos 
produtos continuáveis - para a Arezzo é a linha Arezzo Classic, e para Schutz é a linha 
Schutz Essential. Para ambas as marcas essas linhas já estão representando cerca de 
5% do faturamento apresentado da companhia no segundo semestre. Ao longo do 
primeiro semestre esta iniciativa não estava tanto em expansão como a gente vai fazer 
agora em 2012, mas de certa forma a linha de estoques deve ter uma sazonalidade 
parecida com o ano anterior e em número de dias também. 
 
Já no contas a receber... 
 
Sr. Daniel: Só um parêntese no estoque, tem um assunto que muda que é o fato de lojas 
próprias estarem crescendo dentro do grupo, as lojas próprias carregam coisa de um mês 
e meio a mais de estoques - que é o estoque da própria loja. Então isso de alguma forma 
impacta um pouco para cima, sim, o nível de estoque consolidado.  
 
Sr. Thiago: E olhando o contas a receber, ao longo do ano tiveram ajustes na questão 
das oportunidades de oferecer um prazo alongado para os franqueados e clientes 
multimarcas atrelado a metas de vendas. No ano de 2011 foi muito importante essa 
iniciativa, mas do aumento do contas a receber de aproximadamente R$ 50 milhões no 
ano, metade é devido ao aumento da receita e outra metade é devido ao aumento dos 
dias do contas a receber.  
 
O impacto dessa iniciativa no contas a receber para franqueado é apenas de 7 milhões 
quando você olha no ano, número inteiro do contas a receber. As outras justificativas são 
em linha com o que o Daniel mencionou agora em relação à mudança de mix de canais 
da empresa onde lojas próprias apresentam um perfil de contas a receber um pouco mais 
alongada do que a média da empresa e acabou precisando de mais dias do contas a 
receber. 
 
Mr. Matt: Muito obrigado.  
 
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Irma Sgarz, do Banco Goldman Sachs.  
 
Sra. Irma Sgarz: Olá, boa tarde, obrigada por responder minha pergunta. Eu queria 
entender como o nível de Capex destinado às iniciativas de tecnologia do sistema TI deve 
evoluir em 2012. Eu lembro que no Arezzo Day, em dezembro, vocês apontaram que 
aquele nível de gasto com Capex de TI agora fica em níveis de 0,8 a 1% da venda bruta, 
acho que até ficou um pouco abaixo disso em 2011, mas mais para frente vocês 
acreditam que isso deve aumentar para 2 ou 3% da receita bruta. Queria só confirmar se 
é isso mesmo? E se a gente deveria projetar este aumento para vários anos, talvez para 
sempre ou talvez só para um ano, enquanto que vocês estão investindo no sistema? 
Obrigado.  
 
Sr. Alexandre:  Irma, obrigado pela pergunta, quem fala aqui é Alexandre. Eu vou abrir a 
nossa resposta colocando uma questão mais estratégica da companhia, o Thiago na 
sequência vai te fornecer alguns dados mais financeiros. Realmente a companhia está 
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entrando em um período de grandes investimentos na área de tecnologia da informação, 
realmente precisamos estruturar a nossa Companhia para o nosso crescimento.  
 
Inclusive já no ano de 2011, obviamente não de uma forma expressiva, nós já iniciamos o 
crescimento do nosso investimento em TI, já inclusive fazendo o diagnóstico do nosso 
plano diretor de informática aonde que a partir do segundo semestre de 2012 nós já 
vamos começar a ter realmente mais investimentos e ótimas mudanças, realmente uma 
grande melhoria do nosso sistema, da velocidade das nossas informações, 
consequentemente da melhora de giro do nosso negócio. 
 
É realmente um investimento muito necessário, mas que nós temos certeza que este 
investimento vai ter um alto ROIC porque é através dele que nós vamos conseguir 
diminuir ainda mais o nosso lead time entre a colocação de pedidos e a entrega de 
pedidos na loja, vamos poder inclusive diminuir o nosso nível de estocagem na loja por ter 
produtos mais assertivos através de uma leitura mais dinâmica, do sell-out das lojas, 
enfim, existem muitas melhorias que com certeza vão  justificar de uma forma muito clara 
esses investimentos que irão se aumentar a partir de agora. 
 
Sr. Thiago:  E sendo mais específico na questão de números, Irma, hoje os investimentos 
de TI, tanto de Capex quanto de OPEX giram em torno de 0,9% na nossa receita, no 
futuro a gente deve estar levando este número mais perto de 1,5%. Existe esse projeto de 
plano diretor de informática dentro da nossa companhia que nos próximos três anos, este 
projeto ainda não está provado, mas se aprovado a gente vai comunicar a vocês, deve 
exigir algo em torno de R$ 20 milhões para este projeto que deve ser consumido nos 
próximos três anos, muito pouco ainda em 2012, mas mais forte partir de 2013 em diante. 
Então pode se esperar um aumento do nível de Capex para a área de TI.  
 
Sra. Irma: Obrigada Alexandre e Thiago. Só mais uma pergunta em relação aos 
sistemas, eu devo imaginar que a partir do final de 2012 ou talvez 2013 todas as lojas da 
franquia, da rede franquia vão estar migrados no sistema de monitoramento do sell-out ou 
isso é uma coisa que já deve acontecer antes?  
 
E em relação aos números que você falou, Thiago, só para confirmar: aquele número que 
é atualmente Capex e Opex de 0,9% sobre receita bruta isso deve subir para 1,5% mais 
ou menos da receita bruta, talvez já não no ano de 2012, mas a partir do ano de 2013, é 
isso mesmo? Obrigada. 
 
Sr. Thiago: Começando pelo final da resposta, sim, investimentos devem aumentar a 
partir mais de 2013. 
 
Sr. Alexandre:  Indo agora para a questão que você colocou da leitura do sell-out, eu 
acredito, e como todas as questões relacionadas a TI, você nunca chegou ao produto 
ideal, você está sempre em evolução por que você melhora a sua coleta de dados, 
melhora a sua informação, você sempre vê que você pode melhorar mais ainda - é uma 
evolução on going.  
 
A resposta disso é que nós já evoluímos bastante nos últimos doze meses, o nosso 
projeto Arezzo Classic - que inclusive fazia parte do nosso planejamento estratégico 
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durante o nosso o nosso road show, foi bastante comentado sobre o aumento do estoque 
estratégico para diminuir a ruptura no ponto de venda - esse projeto Arezzo Classic já tem 
uma leitura semanal da venda de cada loja, não só a venda geral, mas a venda por cada 
numeração.  
 
O replacement de produto é feito também de grades individuais, ou seja, se as franquias 
venderam quatro pares 34, nós vamos enviar só os 34, não enviamos uma grade 
completa de 12 pares, e essa reposição já acontece hoje de uma forma automática, sem 
a necessidade de uma pessoa estar ligando para o franqueado, para analisar o sistema, 
pedindo para ele fazer o pedido - já é um sistema todo online e que tem, como o Thiago 
colocou anteriormente, já representado 5% das nossas vendas. 
 
Em termos da conexão geral com todas as lojas isso, sim, vai estar pronto até o final do 
ano de 2012, já temos hoje mais de 80% das lojas do mesmo sistema (Sistema Lins), tem 
sido uma dedicação muito grande do nosso diretor de TI, de uma equipe dedicada ao 
links varejo/franquia, e com certeza é uma dedicação que nós vamos continuar tendo 
durante um bom tempo. 
 
Sra. Irma:  Perfeito, muito obrigada.  
 
Operadora:  Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Barreto, da Dynamo.  
 
Sr. Gustavo Barreto:  Oi pessoal, boa tarde. Eu tenho algumas perguntas, a minha 
primeira pergunta é sobre contrato com a Star, eu vi que vocês decidiram seguir com 
outro provedor. E a minha pergunta é sobre o pagamento de R$ 8 milhões, eu queria 
entender se isso foi um pagamento para encerrar o contrato ou se isso foi um pagamento 
referente a serviços prestados em 2011 ou a prestar ainda em 2012? Esta é a minha 
primeira pergunta. 
 
Sr. Alexandre: Oi Gustavo, tudo bem? Sou eu, Alexandre. Olha, respondendo a segunda 
parte da pergunta, os 8 milhões foram pagos para se encerrar o contrato  e a partir daí 
então nós iniciamos a negociação com esse novo fornecedor, no qual já mostra uma 
significativa redução do custo de gerenciamento da companhia, nós estimamos que este 
payback vai ser em três anos, então tem um excelente ROIC este investimento feito - para 
encerrar o contrato e iniciar o contrato com novo o fornecedor.  
 
Sr. Daniel:  E isso só vai entrar, esclarecendo talvez para quem não acompanhou de 
perto, isso só vai entrar no nosso balanço no primeiro trimestre de 2012. 
 
Sr. Gustavo: Tá ótimo. A segunda pergunta é com relação a multimarcas. Eu queria pedir 
para vocês falarem um pouquinho do crescimento de multimarcas por marca. Se pudesse 
dar um pouco de cor de como que foi o crescimento de multimarcas da Schutz e como é 
que foi na Arezzo, por favor? 
 
Sr. Alexandre: Primeiro falando do canal multimarca, e se me permitir até extrapolando 
um pouco a especificidade do canal multimarca, eu queria aproveitar a sua pergunta para 
dar mais cor sobre a nossa estratégia no multicanal, à qual nós estamos realmente muito 
convictos de que essa estratégia é vencedora, você consegue tirar o melhor de cada 
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canal, você consegue ter uma maior penetração, você consegue jogar com a 
sazonalidade.  
 
Efetivamente a companhia tem como premissa o contínuo investimento e crescimento em 
todos os canais que nós hoje já operamos - canal multimarcas, franquia e lojas próprias. 
Diferentemente de outras empresas inclusive listadas na Bolsa, que tem uma premissa 
muito focada talvez no canal específico lojas próprias, nós estamos muito confortáveis 
com a nossa estratégia multicanal. 
 
Sobre o canal multimarca, colocando mais sobre o ano de 2011 e depois a gente fala 
sobre as perspectivas de 2012, na marca Schutz nós tivemos a grande mudança de toda 
a equipe de venda, tivemos uma grande rescisão com os representantes comerciais. 
Dando um pouco mais de cor, nós tínhamos 14 representantes comerciais, dos quais 
estavam na companhia há bastante tempo, a maioria deles foi desligada da companhia, 
esta equipe foi trocada por uma equipe de 36 consultores, alguns representantes 
comerciais, mas com uma comissão de venda bem menor, e 5 gerentes regionais - um 
cargo que nós não tínhamos antes na distribuição multimarca da Schutz. 
 
Os resultados que nós tivemos já do sell-in feito com esta coleção (digo sell-in coleta de 
pedidos e não faturamento ainda), que foi inverno um no mês de dezembro e inverno dois 
na Couromodas em janeiro, e como mencionamos que estamos já na Arezzo fazendo 
inverno três e na Schutz também, nós já tivemos excelente crescimento da penetração. 
Para você ter uma ideia eu vou te dar um dado bem específico: no inverno um do ano 
passado nós atendemos 580 clientes, no inverno um deste ano nós atendemos 760 
clientes, com essa estratégia nós vamos aumentar a nossa penetração. 
 
No consolidado canal multimarca para a marca Schutz ele não deve ter um crescimento 
muito grande por quê? Porque as principais cidades do Brasil, as principais capitais, 
cidades acima de 1 milhão de habitantes, aonde hoje na maioria delas esta venda... a 
nossa distribuição é feita apenas pelo canal multimarcas, vai ser a abertura de várias lojas 
próprias e franquias, com isso nós vamos mitigar talvez um decréscimo do canal 
multimarca da Schutz através da maior penetração em cidades de menor porte e com 
uma equipe de vendas mais capilarizada em todo Brasil. O consolidado geral da marca 
não deve alterar, mas vai ter um upside gigantesco do canal franquias e lojas próprias. 
 
Falando da marca Arezzo e aí te dando bastante cor sobre esta questão, no início dos 
anos 90, quando a Arezzo iniciou canal de franquia, era uma questão muito nova no 
nosso país, foi se concedido algumas exclusividades territoriais bem grandes para os 
franqueados - chega até ter cidades que tem uma área de 35 km de exclusividade. O 
canal multimarca da Arezzo, devido a este fato e devido a todo o calendário de sell-in ser 
orquestrado para o canal franquia e que não necessariamente obedece aos mesmos 
timings do canal multimarca, nós temos uma penetração nele ainda que nós julgamos 
muito baixa.  
 
Para você ter uma ideia nós temos apenas 700 pontos de venda no canal multimarca da 
marca Arezzo, nós acreditamos que tem um grande potencial de maior penetração para a 
marca Arezzo. Com isso então... não só por isso, mas já colocando para vocês uma 
questão, nós contratamos a mesma consultoria que fez o projeto de GTM da Schutz para 
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fazer o projeto GTM para a Arezzo, sendo que um dos objetivos desse projeto é 
redesenhar o canal multimarca para a Arezzo. Para o ano de 2012 esse projeto vai estar 
em construção, os efeitos dele vão ser vistos a partir de 2013, mas nós acreditamos, sim, 
no excelente potencial da marca Arezzo de crescimento no canal multimarca. 
 
Sobre a marca Anacapri, ela foi "estreada", vamos assim dizer, no canal multimarca na 
Couromoda de 2011, tivemos lá um excelente resultado, e o resultado se manteve na 
Francal (que é outra grande feira do setor). Estamos ainda em uma parte de estruturação 
da marca Anacapri, é um projeto greenfield com menos de três anos de existência.  
 
O inverno deste ano de 2012 já no Couromodas tivemos também um resultado bem 
satisfatório, mas ainda é difícil de eu te dar uma visão de onde este canal multimarca para 
a marca Anacapri vai ficar, porque nós estamos sentindo que o grande canal da marca 
Anacapri vai ser as lojas franqueadas, um modelo de franquia diferente que a gente está 
criando (infelizmente o Daniel está puxando a minha orelha aqui porque estou falando 
muito), mas tem muito ainda para a gente conversar sobre a marca Anacapri, Gustavo, eu 
não sei se eu esclareci uma visão mais detalhada do canal multimarca para as marcas 
Arezzo&Co. 
 
A marca Alexandre Birman é vendida com 95% da distribuição nos EUA e Europa, nas 
principais lojas de departamento do mundo e então ela não tem aqui uma penetração no 
canal multimarca no mercado nacional.  
 
Sr. Gustavo:  Entendi, obrigado Alexandre, ajudou bastante. Eu tenho só mais uma 
pergunta, essa é para o Thiago. Thiago, eu não sei se você pode abrir isso, mas se puder 
falar um pouco como é que você está quebrando a despesa de sell-in e despesa de sell-
out entre fixa e variável? Obrigado. 
 
Sr. Thiago: Vamos lá, a despesa de sell-in, quando você olha lá a gente volta para a linha 
de comerciais de venda, logística e suprimento. Essa linha tem uma característica mais 
fixa do que quando você compara em lojas próprias. Para essas despesas você pode 
esperar mais ou menos 50... 60% característica fixa e a diferença mais variável.  
 
Sr. Daniel:  Talvez um parêntese, se você fizesse esse desconto do GTM da Schutz, que 
foi talvez uma coisa nova neste ano, você cai para o número que o Thiago falou também 
em 2011.  
 
Sr. Thiago: Tudo isso, Gustavo, que eu estou falando é muito no on going basis, dado 
que nossa empresa está sempre e um passado recente e em um futuro recente 
provavelmente em processo de reestruturação de áreas comerciais, de uma forma geral 
[criação de áreas] isso pode acarretar que este percentual seja diferente do que eu estou 
te falando, mas no on going basis é neste número. 
 
Para lojas próprias esse percentual de despesas fixas é bem menor, a alavancagem 
operacional do negócio de lojas próprias é muito maior. Para lojas próprias 80% é variável 
e 20% aproximadamente é fixa. 
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Sr. Alexandre: Dando um pouco mais de cor no que o Thiago está colocando sobre lojas 
próprias, para você ter uma ideia, Gustavo, quando a gente vai negociar a questão de um 
ponto nós nem discutimos o aluguel fixo porque a gente nunca fica no aluguel fixo, a 
gente sempre bate muito no aluguel variável, inclusive a gente vê uma oportunidade 
grande porque o nosso crescimento same-store sales tem sido alto, nós estamos em uma 
fase de voltar agora com os operadores de shoppings, renegociar o nosso aluguel 
variável porque efetivamente a quantidade total que as marcas do grupo contribuem com 
o pagamento de aluguel para o shopping é muito expressivo. 
 
Sr. Thiago: E da mesma forma equipe de vendas, a nossa equipe de vendas raramente 
recebe salário mínimo, eles sempre recebem os percentuais porque eles performam muito 
bem.  
 
Sr. Gustavo:  Entendi, está super claro. Era isso, obrigado gente.  
 
Operadora:  Nossa próxima pergunta vem do Sr. Robert Ford, do Bank of America.  
 
Sr. Robert Ford: Muito obrigado e bom dia a todo mundo. Por favor, podem clarear um 
pouco eu tenho uma dúvida nos dados do press release, o número de bolsas atingiu um 
crescimento importante, não sei se a cifra ou o dado do quarto tri de 2010 inclui as bolsas 
promocionais?  
 
Sr. Alexandre: Robert, como vai? Obrigado pela sua pergunta, quem fala aqui é o 
Alexandre. Eu não sei se você se recorda, o nosso primeiro call com o mercado que 
aconteceu na divulgação de resultados do ano de 2010, nós tivemos uma questão de uma 
margem bruta um pouco abaixo da expectativa do mercado, a razão disso foi o 
faturamento de 42 mil bolsas para uma ação de marketing e a qual nós chamamos de 
CRM - onde nós compramos e revendemos sem margem bruta essas bolsas para os 
franqueados de forma que eles tenham um custo de aquisição baixo desse produto e que 
eles de uma forma muito estruturada de relacionamento com a construtora final a 
presenteiem, agradecendo a fidelidade dela para com a marca Arezzo durante os anos e 
isso tem gerado excelente resultado de fidelização - são centenas de milhares de clientes 
hoje cadastradas através deste projeto. 
 
Para evitar essa questão dentro do nosso balanço neste ano de 2011 nós decidimos fazer 
com que uma trading faça toda a importação e revenda desses produtos. Então se você 
tirar este efeito do resultado total do número de bolsas vendidas, você com certeza vai ver 
um crescimento de 15,7% ao invés de uma redução.  
 
Sr. Robert:  Ok, com um valor médio muito mais alto também, sim? 
 
Sr. Alexandre: Sim, exatamente.  
 
Sr. Robert: Muito obrigado.  
 
Operadora:  Nossa próxima pergunta vem da Sra. Juliana Rosenbaum, do Itaú BBA.  
 



                                                        
 

 16

Sra. Juliana Rosenbaum: Olá, boa tarde. Eu queria explorar um pouco a venda das 
outras marcas, basicamente Anacapri e Alexandre Birman, a gente está vendo aqui uma 
performance super relevante, ainda é pequena, mas não é mais tão pequena assim, já 
está vendendo de forma razoável. Eu queria que você falasse um pouco sobre a 
Anacapri, eu sei que o Daniel já puxou sua orelha aí, Alexandre, mas eu vou te fazer falar 
um pouco mais... como que está indo? Como é que estão os economics das lojas? Elas 
estão performando dentro, acima das expectativas? Para quando que é esta ideia de tirar 
do forno uma estratégia mais agressiva de Anacapri? Obrigada. 
 
Sr. Alexandre: Oi Juliana, tudo bem? 
 
Sra. Juliana: Tudo.  
 
Sr. Alexandre: Deixe-me te falar, nós estamos ainda em uma fase de maturação do 
projeto, sendo que a “primeira pedra de mexida”, a qual está quase no fim, semana 
passada a gente teve realmente uma feliz surpresa de ter chegado a um projeto de loja 
definitivo. As lojas foram feitas de uma forma muito rápida, tivemos aquela mudança no 
posicionamento da Anacapri um ano e meio atrás, e depois de muita batalha realmente é 
um desafio grande você chegar a um projeto de loja ao qual além de ser parte funcional, 
atrativo, tem que ter baixo custo, baixíssimo custo devido à estratégia de ter um número 
grande de lojas com faturamento dentro do simples, bem abaixo do simples e o qual vai 
ser um grande canal de distribuição da marca. 
 
A questão do projeto arquitetônico está 95% pronta, nós acreditamos que já em 90 dias a 
primeira loja nesse novo projeto vai estar pronta. Nós temos uma filosofia aqui na 
empresa de testar muito para depois fazer, diferentemente de outras empresas que já 
estão abrindo muitas lojas sem testar, nós estamos testando muito a Anacapri, talvez seja 
até um preciosismo nosso em excesso. Mas eu e meu pai somos muito detalhistas no que 
tange à questão de projeto arquitetônico, então é uma questão que gastou muito tempo 
nosso para esta análise. 
 
Dentro desse projeto que eu te disse GTM-Arezzo que foi contratado, o GTM da Anacapri 
já foi iniciado um trabalho há mais de seis meses, e nós com certeza ao longo do segundo 
trimestre de 2012 iremos ter condições de voltar para vocês e apresentar um plano de 
crescimento da Anacapri mais estruturado. 
 
Sra. Juliana: Hoje as vendas na multimarca da Anacapri continuam crescendo? Você  
falou das feiras, mas é uma coisa que continua acelerando esse processo de ganho de 
share na multimarca? 
 
Sr. Alexandre:  Sim, o meu pai tem uma filosofia muito interessante de que dados 
percentuais sobre números absolutos baixos ele não gosta muito de olhar. Então se nós 
fôssemos falar de dados percentuais de Anacapri, o same-store sales de Anacapri foi de 
números absurdos, de três dígitos, o crescimento de multimarca também é extremamente 
relevante, mas a base ainda financeira, por mais que hoje as duas marcas (Anacapri e 
Alexandre Birman) já correspondam a 5% do nosso faturamento, nós acreditamos que o 
volume ainda é muito baixo perto do potencial que a marca Anacapri tem.  
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Efetivamente as vendas do multimarca foram muito boas no final do ano, nós tivemos 
uma estratégia muito bem acertada como é uma marca sem brand recall muito 
estabelecida com as consumidoras, nós tivemos uma idéia no final do ano que foi a de 
contratar ideia de que todas as lojas mais focalizadas nas classes C e D do mundo tem 
feito de contratar estilistas de renome para fazer uma coleção especial, nós fizemos uma 
coleção especial, foram dois estilistas que tem bom recall no Brasil (Dudu Bertholini e 
Isabela Capeto), esses produtos tiveram grande sucesso nossas lojas, já na Couromodas 
ofertamos esse produto também para o segmento multimarca. A gente está super feliz 
com os resultados que a Anacapri tem apresentado, ao longo do segundo semestre deste 
ano a gente vai estar preparado para divulgar um plano mais estruturado de crescimento. 
 
Sra. Juliana:  Tá ótimo, Alexandre. Obrigada.  
 
Sr. Alexandre:  Obrigado.  

 

Senhoras e senhores, caso queiram fazer perguntas basta digitar asterisco um (*1). Com 
licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre 
para as considerações finais. 
 
Sr. Alexandre Birman:  Queria mais uma vez agradecer a atenção de todos durante esta 
teleconferência. Sempre é um momento muito importante a interação com os analistas, 
com os investidores, as perguntas sempre são muito ricas, as quais nos fazem pensar e 
repensar sobre as nossas ações, sobre os nossos modelos de negócios. Durante o ano 
de 2011 foram inúmeras horas, dias dedicados a esse relacionamento, o qual nos deixa 
com bastante felicidade de ver que através dele grandes questões foram implementadas 
dentro da companhia. Este ano que se inicia se iniciou com o pé direito, os resultados dos 
primeiros meses foram muito positivos, estamos bastante confiantes que o ano vai ser um 
ano de ótimas conquistas. Mais uma vez muito obrigado a todos e um bom final de 
semana. 
 
Operadora: A teleconferência da Arezzo&Co está encerrada. Agradecemos a 
participação de todos e tenham uma boa tarde.  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


