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Conference Call  

Arezzo&Co 

Resultados do Quarto Trimestre de 2016 

9 de março de 2017 

 
 Operadora: Bom dia senhoras e senhores, obrigada por nos aguardarem e sejam bem 
vindos à teleconferência de resultados do 4T16 e do ano fechado de 2016 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 nossa assessora de imprensa, Srta. 
Caroline Muzzi, cujo contato está disponível no website da Companhia no endereço 
www.arezzoco.com.br. 
 
 Esta teleconferência acompanhada de slides está sendo transmitida simultaneamente 
pela internet também com acesso pelo site da Companhia. Caso algum dos senhores não 
tenha a cópia do release de resultados da Arezzo&Co divulgado ontem, quarta-feira, 8 de 
março, poderá obtê-lo no website da Companhia. 
 
 Por fim, cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e que o áudio estará 
disponível no website após sua conclusão. 
 
 Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser 
feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Companhia 
bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de 
crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da Administração 
em relação ao futuro da Arezzo&Co.  
 
 Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do 
desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto estão 
sujeitas a mudanças. 
 

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

prosseguir. 

 

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

investidores e analistas que estão nos acompanhando nesta teleconferência de 

resultados do 4T16. Estão presentes comigo o Thiago Borges e o Paulo Ionescu. 

 

 Antes de comentar em maiores detalhes sobre o resultado do 4T eu gostaria de 

aproveitar a oportunidade para fazer um breve balanço do ano.  

 A Arezzo&Co. continua consolidando sua posição de liderança no mercado de calçados, 

bolsas e acessórios de moda feminina. Mesmo com a conjuntura macroeconômica 

desafiadora a companhia apresentou crescimento em vendas de 8,3% no ano, ganhando 

market share em um momento de retração do mercado. 

 Em 2016 superamos pela primeira vez o patamar de 11 milhões de pares de calçados e 

um milhão de bolsas vendidas.  

 Frente a um cenário econômico ainda desafiador, a estratégia multi marca e multi canal 

da companhia se provou resiliente. No mercado interno houve crescimento de 7,3% no 

faturamento com a abertura líquida de 21 lojas, que somadas às ampliações adicionaram 

1.400 m2 de área de venda.  

 Devido à estratégia da companhia de focar a cada vez mais no sell-out com um mix cada 

vez mais assertivo, aumentando a proporção das vendas a full price, o sell-out de 

franquias, lojas próprias e web commerce nas mesmas lojas cresceu 4,1% versus 2015. 

 De forma robusta e consistente buscamos manter investimentos em opções de 

crescimento de curto, médio e longo prazo. Eu gostaria de destacar dentre das iniciativas 

de crescimento no ano o rollout da marca Fiever; a nova plataforma web da Schutz, FIS - 

Fashion, Information and Shop; a maior diversificação de categorias com aumento na 

participação do segmento de bolsas; e o reforço da presença internacional com a 

operação piloto nos EUA. 

 Em paralelo, não deixamos nunca de buscar o ganho por eficiência, a exemplo da gestão 

de despesas operacionais que excluídos efeitos de perda com negociações de devedores 

em atraso, desoneração da folha de pagamento e o projeto piloto nos EUA teriam ficado 

estável em relação a 2015. 

 Falando agora de nossas marcas começando pela Arezzo que vem consolidando sua 

liderança e obteve um sólido crescimento de 9% versus 2015. O bom resultado é fruto do 

crescente investimento em brand awareness através de um forte plano de comunicação, 

além do trabalho integrado em mídias on line em relação com a consumidora. 

 Destaco também o constante aperfeiçoamento do método de suprimento com maior 

frequência de coleções que totalizaram 21 ciclos ao longo do ano, o maior alinhamento 

com o canal de franquias trazendo importantes ganhos para a margem bruta das lojas. 
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Vale lembrar que a proposta de valor da marca garante uma excelente relação de custo-

benefício fidelização do cada vez mais os consumidores. 

 Além disso, o primeiro ano da loja on line da Arezzo foi de avanços importantes atingindo 

já 5,7% das vendas da marca no mercado interno. Vale reforçar que a nossa estratégia 

para o canal web é ser uma plataforma que alavanque também as vendas das lojas 

físicas aplicando o conceito omni de coexistência e potencialização dos canais. 

 A Schutz por sua vez continua solidificando seu posicionamento de marca e inovadora e 

lançadora de tendências com a criação de produtos ícones e de designer diferenciado, 

suportada por um plano de marketing criativo e bem direcionado. Em 2016 suas vendas 

foram impactadas pela performance do canal multi marcas, que representa mais de 30% 

das vendas do mercado interno mas que já demonstra uma trajetória de recuperação. 

 Além disso, o repasse nos últimos dois anos de cinco lojas próprias para franquias, que é 

consistente com a estratégia de melhoria de retorno da companhia, também influenciou a 

diminuição da receita bruta, porém impactando positivamente a margem de contribuição e 

o capital empregado. 

 A operação piloto nos EUA em 2016 deu importantes passos com a abertura de uma 

segunda loja flagship em Los Angeles, a parceria estabelecida com uma renomada rede 

de lojas de departamentos e o reforço da estrutura corporativa que está em constante 

desenvolvimento. A companhia continua confiante nessa evolução da Schutz no mercado 

americano, tendo sinais consistentes da aceitação da marca e do produto no país como 

evidenciado pelo prêmio Brand of The Year recebido da revista Footwear News. 

 Os planos para 2017 incluem o contínuo foco em reforçar a estrutura organizacional além 

do estudo para a abertura de uma terceira loja em um shopping de alto fluxo, que tem o 

objetivo de continuarmos evoluindo no aprendizado sobre o mercado americano. 

 Já Anacapri teve um ano importante para a consolidação do seu posicionamento de 

marca jovem, acessível, colorida e focada em calçados flat para todas as ocasiões. Os 

resultados vieram com destaque para a coleção de verão com um mix de produtos muito 

assertivo, maior representatividade dos itens de reposição automática impulsionado por 

maior investimento em marketing. 

 Com a inauguração de dez lojas a marca cresceu 28,8% representando 8,5% da receita 

da companhia no mercado interno. Todos os canais da marca tiveram boa performance 

no ano. 

 A marca Alexandre Birman, alavancada pela capacidade de suprimento mais consistente 

de sua fábrica própria inaugurada no ano retrasado, cresceu de forma expressiva suas 

vendas tanto no mercado interno quanto externo no ano de 2016. Com foco de atuação 

no fortalecimento de seu branding internacional através de eventos, relacionamento com 
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celebridades e ampla distribuição nas principais lojas de departamento do mundo, a 

marca vem expandindo seu awareness gerado ótimos resultados. 

 Um importante projeto corporativo para a nossa empresa foi a implantação bem-sucedida 

com antecipação do cronograma e abaixo do custo previsto do novo centro de distribuição 

no Espírito Santo; com a redução do lead time para praças estratégicas; a possibilidade 

de diversificar a compra em outros polos produtivos; a agilidade na reposição de produtos 

continuáveis e uma maior eficiência fiscal contribuindo para alcançar os bons resultados 

do ano. 

 Um dos pilares centrais da nossa estratégia são pessoas capacitadas, motivadas e 

engajadas. Por isso a empresa mantém foco constante em ações para atrair, desenvolver 

e reter talentos. Por exemplo o resultado da pesquisa de engajamento que atingiu 67%, 

crescimento de 8 p.p. ante 2014 é reflexo das ações implementadas em nos últimos anos, 

destacando-se o trabalho de disseminação da identidade organizacional, missão, visão e 

princípios, que envolveu todos os colaboradores. 

 Entre iniciativas para a seleção de talentos com o DNA da empresa vale destacar o sexto 

programa de trainees endereçado para profissionais com foco nas áreas de 

merchandising, comercial e marketing. Além disso, várias iniciativas de desenvolvimento 

de pessoas foram reforçadas no ano como o team building para os diretores, programa 

líder coaching para gerentes e novos líderes para coordenadores e supervisores. 

 Continuamos investindo também em treinamentos como os da escola de sapateiros e os 

cursos on line da plataforma AIR focada no varejo. 

 Por fim visando reter os talentos além de avançar no sistema de gestão meritocrático a 

companhia busca reconhecer e premiar os profissionais que se destacam com ações 

como o pool de talentos, que oferece programas de mentor e cursos de especialização. 

 Na Arezzo&Co. uma meta atingida nada mais é do que a base para a próxima, assim 

mantém-se a motivação e a confiança em relação às perspectivas de 2017 e rumo a 

2154. 

 Gostaria então agora de dar início à apresentação na página 3,comentando os principais 

destaques é do trimestre.  

 A companhia atingiu receita líquida de 339 milhões, crescimento de 19,4% quando 

comparado ao mesmo período de 2015. Esse resultado foi alavancado principalmente 

pela performance das lojas on line da companhia, pelo aumento do faturamento do canal 

de franquias e pela recuperação do canal multi marcas. 

 O lucro bruto alcançou o R$ 153 milhões, crescimento de 21,2% quando comparado ao 

mesmo trimestre de 2015 e a margem bruta atingiu 45,2%. 



 
 

 5 

 O Ebitda atingiu R$ 54 milhões no trimestre, uma expansão de margem para 15,9% e um 

crescimento de 20,6% versus o 4T15. 

 Já o lucro líquido no trimestre alcançou R$ 36 milhões com margem líquida de 10,6%.  

 Nesse trimestre a Arezzo&Co. realizou 21 aberturas líquidas de lojas e 2 ampliações, que 

somadas às demais expansões de 2016 representa um crescimento de 3,7% da área de 

vendas nos últimos doze meses. 

 Eu gostaria agora de passar a palavra para o Thiago Borges para dar continuidade à 

apresentação. Ao final da teleconferência estaremos todos disponíveis para responder às 

suas perguntas sobre os resultados da companhia e também sobre a nossa estratégia. 

 Sr. Thiago Borges: Obrigado Alexandre e bom dia a todos. Iniciando a apresentação na 

página four e aprofundando a análise dos resultados, temos do lado esquerdo da página 

que a receita bruta da companhia no período atingiu 419 milhões, crescimento de 14,3% 

na comparação com o 4T15 com destaque para o mercado interno que atingiu 

crescimento de 17,5%. 

 No acumulado do ano a receita bruta atingiu 1,554 bilhões, alta de 8,3% sobre 2015 com 

saudável crescimento em ambos os mercados, sendo 19,3% no mercado externo e 7,3% 

no mercado interno. 

 Passando para a página 5 apresentamos a receita bruta por marca no mercado interno, 

que como podemos observar apresentou no 4T crescimento em todas as marcas. A 

Arezzo, nossa principal marca, apresentou no trimestre crescimento de 16% em relação 

ao mesmo período do ano anterior devido principalmente à expansão do canal franquias e 

ao aumento do canal web commerce, que já representa 5,8% do faturamento da marca no 

mercado interno. 

 A Schutz apresentou um crescimento de 6,2% no trimestre devido à retomada do canal 

multi marcas que representa mais de um terço do faturamento da marca e também devido 

ao crescimento dos canais de franquias e do canal web commerce, que ultrapassou 13% 

no faturamento da marca.  

 No trimestre a receita bruta do mercado interno da marca Anacapri apresentou aumento 

de 56,2% em comparação com mesmo período de 2015 com crescimento em todos os 

canais. Este resultado é fruto de um mix de produtos cada vez mais assertivo, maior 

representatividade das reposições e foi impulsionado também por um maior investimento 

em marketing. 

 Passando agora para slide 6 observamos a receita bruta do mercado interno por canal de 

distribuição, que apresentou crescimento também em todos os canais pelo segundo 

trimestre consecutivo. A receita da companhia proveniente das lojas monomarca 

representadas por sell-in de franquias e sell-out de lojas próprias e web commerce 
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apresentou crescimento de 15,9% no 4T16 ante o mesmo período do ano anterior, 

impulsionado pelo crescimento superior a 20% nos canais de franquias, multi marcas e 

web commerce. 

 As vendas de sell-in tiveram crescimento nas mesmas franquias de 17,9% no 4T15 

quando comparado... no 4T16 quando comparado ao 4T15. É importante ressaltar que 

devido ao calendário de coleções e dinâmica do varejo a análise dos indicadores de 

same-store sales deve ser feita considerando os últimos doze meses. Por exemplo 

analisando 2016 a companhia apresentou um same-store sales de sell-out de 3,4% e um 

same-store sales de sell-in de 4,3%, encerrando o ano de forma bastante saudável. 

 Vale mencionar que as vendas do sell-out da rede de lojas do grupo e incluindo 

franquias, lojas próprias e web commerce cresceram 12,3% no trimestre enquanto que o 

same-store sales de sell-out cresceu 8,6% no mesmo período. 

 O canal multi marcas apresentou forte crescimento de 26,7% no trimestre, consolidando 

a trajetória de recuperação do canal. A boa performance é reflexo da combinação de 

ações da companhia para melhorar o nível de serviços, de uma coleção com um mix de 

produtos assertivos, da conquista de novos clientes e de um maior cross sell tanto entre 

marcas quanto de bolsas. 

 Na página 7 apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal de distribuição 

assim como a metragem total da área de vendas. Abrimos 22 lojas atingindo mais uma 

vez o guidance de abertura de lojas do ano encerrando o trimestre com 565 lojas no total, 

sendo 558 no Brasil e 7 no exterior e uma área total de vendas de 38,7 mil m2, aumento 

de 3,6% quando comparado com o mesmo período de 2015. 

 Passando agora para a página 8 apresentamos o lucro bruto do trimestre que alcançou 

153 milhões com crescimento de 21,2% na comparação com mesmo período de 2015 e 

margem bruta de 45,2%. O crescimento no trimestre em 70 bps na margem bruta é 

explicado pelo efeito positivo de 190 bps em virtude da entrada em operação do novo 

centro de distribuição, permitindo maior eficiência tributária, e pelos efeitos negativos do 

mix dos canais no mercado interno com menor participação de lojas próprias e a 

diminuição da margem de exportação por conta do impacto cambial. 

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

sistemática de precificação dos principais canais de distribuição e são estáveis, cabendo 

maior variação nos canais de sell-out, lojas próprias e web commerce e no canal de 

exportação. 

 Ainda nesse mesmo slide temos o desempenho do Ebitda. Como podemos observar no 

lado direito da página, no trimestre o Ebitda alcançou 54 milhões com margem de 15,9%. 

O forte crescimento de 20,6% no Ebitda se deve em grande parte ao crescimento de 

19,4% na receita líquida e à expansão da margem bruta em 70 bps. 
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 Passando agora para a página 9 temos o desempenho do lucro líquido do trimestre que 

atingiu 36 milhões e margem líquida de 10,6, refletindo uma menor variação cambial e 

descontos financeiros concedidos em negociações pontuais nesse trimestre. Excluindo 

esses efeitos o lucro líquido teria crescido em linha com o Ebitda. 

 Passando para a página 10 agora eu gostaria de comentar a geração de caixa 

operacional da companhia no trimestre, que como podemos observar foi de 46 milhões e 

em linha com a geração do 4T15 mesmo em um cenário de crescimento de receita. Já no 

acumulado do ano de 2016 a geração de caixa foi superior ao ano anterior totalizando 102 

milhões, fruto do foco da companhia em gerir de forma mais eficiente o capital de giro. 

 Passando para a página 11 do lado esquerdo do slide vemos que o Capex do trimestre 

foi de 4,3 milhões principalmente devido à renovação de licenças de software e 

investimentos em logística e encerramos o ano com o Capex em linha com a depreciação, 

seguindo o nosso guidance. 

 Do lado direito da página temos que o caixa líquido da companhia fechou trimestre em 

136 milhões, em linha com a nossa política financeira que permanece conservadora. 

 Eram esses os nossos comentários sobre os resultados do 4T e eu gostaria de passar a 

palavra ao Alexandre para dar continuidade na apresentação. 

 Sr. Alexandre: antes de passar à sessão de perguntas e respostas eu gostaria de 

mencionar o comunicado ao mercado referente à transição do cargo de diretor financeiro 

e de relação com investidores.  

 Com o objetivo de termos melhor alinhamento da nossa estrutura organizacional com 

nosso planejamento estratégico estamos dando neste momento início ao redesenho da 

mesma. Um dos objetivos é a criação de uma área que irá liderar a implementação de 

importantes ações estratégicas como a consolidação e o lançamento de novas marcas, a 

expansão internacional tal como o projeto piloto nos EUA, a evolução do modelo de 

franchising entre outros. 

 Teremos também uma simplificação do número de reportes ao CEO além de maior 

integração no supply chain e na gestão das marcas. Tais mudanças visam possibilitar o 

crescimento de longo prazo da companhia. 

 Dentro desse cenário aproveito para apresentar o nosso novo diretor financeiro e de 

relação com investidores, o qual irá falar brevemente sobre a sua experiência e a 

expectativa na nova posição. Aproveito para dizer que o Thiago Borges estará liderando a 

transição da área e a integração do Daniel junto aos nossos processos e principais stake 

holders. 
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 Gostaria de parabenizar o Thiago pelo excelente trabalho exercido nessas funções ao 

longo de tantos anos, agradecendo em nome de todos pela sua enorme dedicação e 

comprometimento. 

 Sr. Daniel XXX: Bom dia a todos. Primeiramente eu queria agradecer o convite para 

exercer essas importantes funções em uma empresa líder de mercado e com alto índice 

de governança, que historicamente tem mostrado a sua superior capacidade de 

execução. 

 Estou vindo a somar aproveitando a minha experiência passada em diversos perfis de 

indústrias muito competitivas tais como a aviação e consumo, conhecendo os desafios da 

sustentabilidade de bons resultados e do contínuo crescimento. Tudo isso será ótima para 

somar ao time de alta performance da Arezzo&Co., continuando essa história de sucesso. 

Espero nas próximas semanas interagir com todos vocês e já me coloco à disposição. 

 Sr. Alexandre: gostaria agora então de dar início à sessão de perguntas e respostas. 

Muito obrigado pela atenção e participação de todos.  

 

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, estrela um, e para retirar a sua 

pergunta da lista digite asterisco dois. 

 Nossa primeira pergunta vem de Ruben Couto, Itaú BBA. 

 Sr. Ruben Couto: Bom dia a todos. Pessoal, podem falar um pouco mais sobre essa 

performance de vendas que a gente teve no 4T e eu acho que foi bastante positiva? Eu 

entendo o comentário do Thiago que olhando aqui no horizonte de doze meses o sell-in e 

o sell-out estão bastante próximos, mas esse sell-out de quase 8% foi bem forte. 

 Vocês podem dar um pouquinho mais de detalhes além da assertividade em coleção e 

tudo isso que vocês têm implementado se teve algum outro fator talvez um pouco 

extraordinário, seja competição ou qualquer outro motivo, que tenha justificado essa 

performance? 

 E também como vocês estão vendo esse início de ano. Eu acho que a tendência 

continua dessa forma forte, vocês estão vendo alguma... não retração mas um 

conservadorismo do ponto de vista do consumidor? Só para entender um pouco o que 

vocês estão enxergando, o que funcionou tão bem no final do ano e se isso continua ao 

longo do 1T, obrigado. 
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 Sr. Alexandre: Ruben bom dia obrigado pela sua pergunta, aqui quem fala é o 

Alexandre. Com certeza estamos muito satisfeitos com os nossos resultados 

apresentados não só no 4T mas ao longo do ano de 2016, um resultado crescente fruto 

de nossa estratégia de gestão integrada da nossa cadeia de valor, a qual tem como 

objetivo uma rápida reação para ter o produto certo na hora certa.  

 Essa é a nossa premissa básica de negócio. Nós sempre olhamos para oportunidades 

internas ao nosso crescimento, e dentro desse contexto já desde 2015 nós 

experimentamos um processo de conseguir desmembrar ainda mais as nossas coleções 

e especificamente para o 4T até 2015 nós tínhamos apenas um último lançamento da 

coleção de alto verão de sell-in que acontecia no começo de setembro, e nós percebemos 

que aquele momento ainda era muito distante do sell-out do Natal.  

 Então com o objetivo de termos mais frequência de produtos e esperando o timing certo 

de tomar a decisão de compra e nós desmembramos o nosso lançamento de alto verão 

em três lançamentos, mantendo então o primeiro sendo alto verão mas num percentual 

bem menor do que era antes; depois nós criamos uma coleção - e essa sim foi a grande 

diferença do nosso ano de 2016 - porque 2015 foi o ano de implementação desse modelo 

e em 2016 a gente já estava mais estruturado, e então a segunda coleção ela tem foco 

especificamente em produtos de presente para Natal.  

 Então nós conseguimos desenvolver para todas as marcas produtos com excelente 

preço de entrada, e fizemos um trabalho de visual merchandising extremamente atrativo. 

As ilhas iniciais das lojas apresentavam então uma gama de produtos que realmente 

despertavam o desejo de compra para se dar um presente, ainda mais de marcas tão 

renomada quanto as nossas. 

 E por fim nós ainda tivemos um terceiro momento de suprimentos tendo produtos novos 

chegando na loja após o Natal, com foco então no Réveillon e nas férias. Então essa 

estratégia realmente foi muito bem executada pelo nosso time e ela foi o grande fator de 

ter impulsionado a nossa venda nas mesmas lojas com um bom crescimento que teve. 

 Em relação à sua pergunta do início do ano vale dizer que o calendário gregoriano não 

tem muito a ver com o calendário do varejo da moda, pois quando você pega o 1T 

principalmente num ano no qual o carnaval é tão para frente igual foi esse ano você tem a 

maioria dele, eu diria que em 2017 dois terços do 1T vão ser, foram focalizados de 

vendas de produtos em liquidação de verão. 

 Como nós tivemos uma baixa sobra de nossos produtos e com o grande objetivo de 

melhorar o mark-up médio da rede mantendo o maior número possível de vendas a full 

price, nós não tivemos tantas liquidações agressivas e não tínhamos produtos nesse 

período. Então o grande foco do 1T realmente começou eu diria ontem com o lançamento 

oficial da Schutz da coleção de inverno, a Arezzo lança hoje e a Anacapri amanhã e a 

Fiever no sábado. 
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 Então realmente começou agora para gente o 1T em que o grande foco dele é a coleção 

de inverno que está bem confiante com nosso mix de produtos, nossa estratégia de 

comunicação e marketing e aí sim no 2T ele tem predominantemente o foco da coleção 

de inverno que vai até o final do mês de junho. 

 Então realmente é o momento de foco na coleção de inverno e estamos bem confiantes 

com os resultados. Ontem a Oscar Freire teve um dia recorde de vendas, a loja da Schutz 

flagship para o lançamento. 

 Sr. Ruben: perfeito obrigado Alexandre. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 

 Operadora: com licença, lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco um, 

estrela um. 

 Próxima pergunta Fábio Monteiro, BTG Pactual. 

 Sr. Fábio Monteiro: Bom dia a todos. Eu queria explorar um pouco mais os EUA, eu 

queria saber, ouvir de vocês em que estágio está, como é que vocês estão vendo em 

termos de time lá e até se puderem falar um pouco de uma potencial abertura de uma 

terceira loja, se seria um shopping em Los Angeles, se já tem alguma definição disso. Eu 

queria mais entender que estágio desse projeto piloto vocês acreditam que estão e qual o 

potencial de médio e longo, obrigado. 

 Sr. Alexandre: Fábio bom dia obrigado pela sua pergunta, aqui quem fala é Alexandre. 

Então realmente você tocou num ponto importante. Uma opcionalidade de crescimento de 

longo prazo da companhia é investimento no projeto piloto da operação da marca Schutz 

nos EUA. 

 O ano passado foi um ano de importante evolução no qual nós abrimos a nossa primeira 

loja flagship na costa oeste especialmente na cidade de Los Angeles, o maior mercado 

potencial de consumo para o nosso perfil de produto, e tivemos também a possibilidade 

de ingressar com nossa marca de uma forma muito estruturada junto a uma renomada 

rede de lojas de departamento que está fazendo excelente trabalho e no qual nós temos 

bons acordos comerciais. 

 Então foi um ano realmente importante de estruturação e nós aprendemos que existe 

uma barreira importante para a gente evoluir no que tange à operação do negócio, a 

cultura americana, questões inclusive de leis trabalhistas, a questões operacionais, 

sistema de logística. 

 Então o primeiro foco nosso nesse ano de 2017 está sendo a implementação dessa 

estrutura de suporte que visa realmente proporcionar para a marca e para a gestão da 
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marca maior foco na aquilo que é o core do negócio que é produto e gestão então de 

comunicação em marketing.  

 Então está sendo um importante passo agora esse investimento que vai acontecer a 

partir de agora especificamente com a contratação de um novo executivo para ser 

responsável por essas áreas que acabei de mencionar. Ao longo então do primeiro 

semestre a gente vai estar também estruturando nossos sistemas, nosso processo de 

logística e isso vai ser importante conquista para sustentar o nosso crescimento. 

 Em relação à terceira loja nosso objetivo de uma forma mais estratégica é ter uma loja na 

qual ela seja um ponto de alto fluxo. As duas lojas que temos hoje são flagships em locais 

conceituais mas os quais não tem grande fluxo de pessoas e o objetivo é realmente mais 

fortalecer e criar o conceito de branding da marca Schutz.  

 Então a terceira loja provavelmente deve acontecer na cidade de Los Angeles ou em 

outro mercado que a gente entender ser uma boa oportunidade para esse teste, e o teste 

vai ser ter uma loja que tenha uma margem de Ebitda bastante saudável no seu forewall.  

 Então as lojas nossas hoje estão perto do breakeven e a gente quer ter uma loja 

realmente que traga condição de trazer uma margem que seja sustentável para um 

rollout.  

 Esse vai ser o objetivo, a gente deve concretizar isso ao longo do ano e talvez tenhamos 

também algum tipo de loja popup para testar uma diferente região no estado de Nova 

York, mas não seria uma loja definitiva e seria uma loja popup. Esse conceito de loja 

popup tem dado muito certo e nós inclusive estamos na praça de Los Angeles com uma 

loja popup em um shopping chamado The Grove e então a gente deve talvez replicar a 

mesma estratégia que funcionou bastante para gente. Obrigado pela sua pergunta, caso 

não tenha respondido de forma clara continuo à disposição para uma interação.  

 Sr. Fábio: está claro Alexandre obrigado. Só uma segunda pergunta para finalizar: essa 

recuperação de vendas nas multi marcas eu acho que vem de uma série de iniciativas de 

vocês; mas eu queria entender um pouco hoje como está a estratégia, o que vocês 

esperam de crescimento para 2017 e 2018 nesse segmento? Adicionar novos parceiros 

de multi marca, enfim, se vocês tiverem algum feedbak específico sobre essa 

performance em multi marcas também que foi bastante forte no 4T, obrigado. 

 Sr. Alexandre: maravilha Fábio, obrigado por esse ponto. O canal multi marca é um 

canal importante para dar capilaridade à distribuição de nossos produtos, levando as 

nossas marcas mais de 2000 pontos de venda. É um canal importante também para a 

entrada de novas marcas porque ajuda de uma forma rápida e com baixo investimento a 

ter uma boa distribuição - e foi o caso da Fiever em 2016. 
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 Eu diria uma das grandes, grandes fatores que nos apoiaram na tomada desse 

crescimento foi a consolidação da nossa estratégia de cross-sell entre marcas. Então isso 

realmente nos possibilitou uma grande força no canal multi marcas. 

 Além disso uma certa já peneira daqueles lojistas que tiveram problemas de crédito. 

Então esses lojistas ficaram para trás. Realmente o 4T15 foi trimestre em que nós tivemos 

o maior desafio de vendas com grande causa devido ao encerramento da venda para 

lojistas que estavam com baixas condições de crédito, então isso já ficou para trás. Os 

lojistas que a gente tem hoje a gente está tendo um ótimo índice de liquidez e então a 

gente vê com bons olhos o ano de 2017. 

 Mas é um canal que já tem uma grande distribuição como eu falei, são milhares de 

pontos de venda e nós temos a preocupação muito grande com nosso branding. Então 

existe aí um perfil de loja que nós chamamos internamente de multi marcas de famílias 

que poderíamos adicionar outras centenas de lojas ao nosso perfil de distribuição; 

entretanto nós entendemos que isso não é um bom fator para a gestão de formação de 

marca. 

 Então a gente é bastante vamos dizer seletivo na nossa distribuição e com isso o 

crescimento deve ficar entre mid-to-high single digit ao longo do ano de 2017 e nós 

conseguirmos atingir nossas metas internas. 

 Sr. Fábio: tá ótimo Alexandre, tá claro, muito obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 

 Operadora: próxima pergunta Robert Ford, Bank of America Merrill Lynch. 

 Sr. Robert Ford: muito obrigado e bom dia a todos e parabéns pelos resultados. 

Alexandre pode falar um pouco sobre a saúde da concorrência brasileira, especialmente 

em comparação com seus franqueados multi marcas e contas a cobrar por favor? 

 Sr. Alexandre: oi Bob tudo bem? Um prazer falar com você e obrigada pela sua 

pergunta. Nós vimos o ano de 2016 um ano com muito desafio para nossos competidores. 

Por mais que a nossa premissa de gestão sempre é olhar para dentro e ver as 

oportunidades de desenvolvimento, de melhoria interna que nós temos e que sempre são 

inúmeras, nós percebemos um movimento inclusive de encerramento de marcas que 

aconteceu ao longo de 2016, e nós ocupamos alguns desses espaços inclusive em 

shopping centers expandindo nossas novas marcas para locais anteriormente ocupados 

por competidores nossos. 

 Então a gente vê uma concorrência com bastante desafio. As feiras comerciais que são 

então as principais a Francal que acontece no meio do ano e a Couromoda que 

aconteceu agora em janeiro elas tiveram seu número de expositores também reduzidos, e 

nós fizemos um movimento contrário: o nosso objetivo nessa Couromoda foi aproveitar 
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essa certa diminuição da concorrência para expandir a nossa área do nosso estande na 

Couromoda. Nós obtivemos um bom crescimento na área, investimos mais na evolução 

do estande e conseguimos graças ao excelente trabalho da nossa equipe pagar esse 

investimento pelo forte crescimento das vendas durante a Couromoda, que é um 

importante momento para o nosso calendário comercial. 

 Então a gente vê realmente uma oportunidade de contínuo crescimento e ganho de 

market share ao longo do ano de 2017. 

 Sr. Robert: e nas contas a cobrar por favor Alexandre como está a saúde? 

 Sr. Alexandre: desculpe Bob a sua pergunta a saúde é de quem mesmo? 

 Sr. Robert: das contas a cobrar de vocês na saúde da carteira de vocês. 

 Sr. Alexandre: eu vou convidar o Thiago para falar um pouco então sobre o nosso 

contas a receber, obrigado. 

 Sr. Thiago Borges: Bob bom dia tudo bem? Obrigado pela pergunta. A nossa 

inadimplência ela vem estável. A gente atingiu ao longo do ano no 3T um pico e a gente 

vem deixando ela bastante estável e já começa a haver possibilidades ao longo do ano de 

começar um movimento de baixa dessas perdas. 

 A gente historicamente na empresa tinha um índice de perdas e de provisão em torno de 

0,2, 0,3% da receita bruta. Esse número ficou em 2016 mais próximo de 0,7, em 2017 

deve permanecer ainda num patamar elevado em torno de 0,6, 0,7 mas a gente já vê que 

os clientes para 2018 a gente já vê a possibilidade de realmente começar a voltar para o 

patamar mais histórico. 

 Então a gente acha que o pior está para trás e daqui para frente é um cenário de melhora 

da nossa adimplência no contas a receber. 

 Sr. Robert: muito obrigado e novamente parabéns. 

 Sr. Alexandre: obrigado Bob. 

 Operadora: próxima pergunta Tobias Stingelin, Credit Suisse. 

 Sr. Tobias Stingelin: bom dia Alexandre. Você podia falar um pouco respeito de novas 

marcas? Obviamente que a Fiever e está indo muito bem, a gente já falou dos EUA que 

não é uma marca nova; mas você também até no Investor Day você estava bastante 

animado com o potencial lançamento de novas marcas. 

 Existe alguma coisa já para o curto prazo? Você até mudou a tua estrutura para alguém 

te ajudar mais, para focar mais nisso; você pode dar um update para gente? Tem algum 

update desde o Investor Day para cá? Obrigado. 
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Sr. Alexandre: Oi Tobias bom dia aqui é o Alexandre, obrigado pela sua pergunta. Com 

certeza a questão de novas marcas é um capítulo importante do nosso planejamento 

estratégico.  

 Desde a criação da Anacapri em 2008 e por mais que a gente não fale muito a própria 

Alexandre Birman que tem o papel da distribuição internacional na nossa empresa em 

2009, nós aprendemos um pouco sobre como posicionar uma marca de forma a evitar 

qualquer tipo de canibalização com nossas marcas atuais e de poder criar um diferencial, 

uma personalidade, uma identidade, um DNA para realmente trazer consumidoras que se 

tornem fiéis àquelas marcas. 

 Então o processo de aprendizado foi muito importante. Hoje podemos dizer que somos 

realmente uma empresa multi marca e isso nos dá muito orgulho e nos possibilita olhar 

para o mercado tentando enxergar novos nichos. Então a Fiever foi fruto de uma pesquisa 

feita lá em 2014 na qual nós estávamos procurando identificar novas tendências de 

consumo. Identificamos esse look urbano, nômade, despojado, no-gender que estava 

vindo muito forte e daí então nasceu o início do posicionamento da Fiever. 

 E para 2017 o nosso objetivo então, e já te dou a primeira boa notícia, que a gente 

começa oficialmente agora na segunda quinzena de março um profundo processo de 

pesquisa, uma pesquisa extremamente diferenciada para nosso tipo de setor. É uma 

pesquisa na qual vai nos dar realmente um grande screening do perfil da consumidora, 

dos hábitos de consumo, e a gente vai conseguir entender quais são esses nichos de 

consumo que possam hoje ter oportunidade de uma marca específica para eles. 

 Lançar uma marca só por falar que tem outra marca realmente não vale a pena porque 

ela vai ter uma baixa longevidade. O nosso objetivo é de criar realmente uma marca que 

tem um conceito específico, que atenda a uma necessidade, seja uma necessidade 

técnica, seja uma necessidade de ocasião de uso, seja uma necessidade de faixa etária e 

então a gente vai fazer esse trabalho de pesquisa. 

 É um processo que não é rápido, vão ser três meses de pesquisa onde tem um processo 

de uma pesquisa quali e depois uma pesquisa quanti em várias capitais do Brasil. É um 

investimento interessante - e fazendo um parênteses é por isso que acaba que fica difícil 

nós termos alavancagem operacional porque estamos sempre investindo em o 

opcionalidades de crescimento de longo prazo - e então essa pesquisa vai se encerrar em 

julho e a partir dali nós vamos ver qual é realmente a nossa capacidade de ainda lançar 

uma marca em 2017 para a gente não fazer nada atropelado. 

 Então a gente está com uma estrutura nova, temos pessoas contratadas para 

especificamente esse projeto de estudo do mercado e lançamento possível da sexta 

marca, e caso não ocorra em 2017 temos chance e acreditamos que uma sexta marca faz 

sentido para nosso negócio e pretendemos lançar então nos próximos doze meses. Muito 

obrigado por essa pergunta, é um tema importante para nossa empresa. 
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 Sr. Tobias: obrigado Alexandre e só fazer um follow up: então até para entender um 

pouco o histórico obviamente vocês têm as marcas de vocês de bastante sucesso; e 

agora esse processo é a primeira vez que vocês estão fazendo alguma coisa muito mais 

científica digamos assim? Não que não fossem científicas as outras, mas talvez... 

 Sr. Alexandre: até a Fiever não tinha sido, até Fiever realmente foram mais processos 

intuitivos e de visão nossa interna do que um processo vindo de fora para dentro nos 

mostrando a forma clara quais são as oportunidades de mercado. 

 A Fiever também já deu um passo nessa evolução e nós contratamos uma agência muito 

forte, renomada internacional a qual nos fez uma apresentação de hábitos de consumo, 

de novas tendências globais, um trabalho maravilhoso, um trabalho que foi inclusive 

apresentado para nosso conselho na reunião de julho de 2014 e a partir dali nós iniciamos 

a contratação dessa agência.  

 Essa agência foi responsável por criar conosco o conceito da Fiever. Foi um processo 

extremamente elaborado, foram literalmente o tempo de nascer um bebê: foram nove 

meses de gestação da Fiever incluindo investimentos em viagens internacionais para 

lugares extremamente distantes tais como Tóquio, para Antuérpia, locais que trazem 

realmente muitos insights. 

 E a gente aprendeu com isso e deu certo. Então o lançamento da Fiever ela já nasceu 

com uma curva de resultado melhor do que as marcas anteriores que ainda nasciam com 

aprendizado muito grande a ser realizado e demorando mais tempo para um possível 

rollout. 

 Então agora a gente quer aprofundar ainda mais esse tipo de estudo. A gente está 

aprendendo que em indústrias de bens de consumo, uma indústria de bebidas existe 

realmente uma tecnologia para entendimento que a gente vai testar se isso é aderente ao 

mercado de moda e de calçados. A gente vai fazer esse teste então trazendo esse perfil 

de pesquisa para o nosso negócio e esperamos que com isso a gente consiga ter ainda 

mais ciência aplicada e que essa nossa sexta marca venha com o DNA bastante claro e 

já tendo bons resultados de vendas no seu início. 

 Sr. Tobias: maravilha obrigado bom dia. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 

 Operadora: com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um, 

estrela um. 

 Próxima pergunta Marina Vergueiro... Mariana Vergueiro, Bradesco. 

 Sra. Mariana Vergueiro: Bom dia gente obrigada por pegarem a minha pergunta. Eu 

tenho duas perguntas relacionadas à categoria de bolsas. Tem um trabalho que vocês 
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fizeram na Schutz e já atingiu uma boa representatividade das vendas; mas e nas outras 

marcas do grupo qual é a atual representatividade das bolsas? 

 E aí eu queria saber se faz sentido achar que esse patamar de 22% também pode 

chegar na Arezzo, Anacapri e Fiever ou se esse nível é mais adequado só para a Schutz 

que é uma marca mais associada a lifestyle. 

 E a minha segunda pergunta é em relação ao potencial de novas categorias. Vocês já 

comentaram que estão estudando isso e eu queria saber se tem algum update do que 

vocês estão analisando, se vão ser categorias que já existem nas lojas mas que ainda 

não foram exploradas e também se vai ser concentrado apenas na Schutz em função 

dessa característica de mais lifestyle do que as outras marcas? São essas as minhas 

perguntas, obrigada. 

 Sr. Alexandre: bom dia Mariana, quem fala é o Alexandre, obrigado pela sua pergunta. 

Desde 2012 nós percebemos que existia uma grande oportunidade para nós nos 

tornarmos realmente um player na categoria de bolsas.  

 Foi um processo de investimento estruturado. Era uma categoria que já existia há muitos 

anos em nossa empresa, mas ela não tinha um percentual de vendas nem perto do que é 

hoje e então nós montamos time, contratamos estilistas, montamos um pipeline de 

fornecedores porque sourcing é fundamental e a gente prefere o sourcing no mercado 

interno no qual a gente tem mais agilidade na gestão.  

 Então foi um processo realmente estruturado de desenvolvimento, de criação do DNA, a 

criação de uma estratégia de comunicação... desse modelo de produtos que precisa ser 

diferenciado do calçado. O timing de coleções é diferente porque a moda da bolsa não 

muda tão rápido igual à do sapato, as mulheres têm as bolsas de uma forma mais perene. 

 Então foi um aprendizado muito longo ali ao longo de 2013, 14 principalmente 

começando pela marca Schutz e hoje já representou quase 23% da receita do mercado 

interno da marca. 

 A marca Arezzo em 2015 nós iniciamos a migração dos aprendizados e ano passado foi 

um ano de forte crescimento da categoria para a marca também. Hoje a marca Arezzo 

tem a sua segmentação de bolsas muito bem estruturada, a linha (incompreensível 43:30) 

que são bolsas feitas de materiais tecnológicos que tem um melhor preço de entrada. 

 E a linha Premium que tem realmente um trabalho muito elaborado, um preço médio 

maior do que a gente tinha antes na média dessa categoria porque a gente não tinha 

bolsas com uma qualidade tão alta assim, mas que tem realmente hoje tido uma 

excelente aceitação pelas nossas consumidoras. Você vai ver inclusive a campanha 

nossa de inverno estrelada pela Gisele Bündchen é uma foto muito marcante dela com 
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várias bolsas de jacquard com um logo da Arezzo, um jacquard muito bacana que a gente 

desenvolveu internamente. 

 Indo para sua segunda pergunta em relação a novas categorias é realmente um grande 

desafio. A gente agora pretende iniciar, faz parte do nosso planejamento estratégico de 

uma vertente de novos negócios que a gente vai estar criando em nossa empresa.  

 O entendimento e o aprendizado de categorias primeiro vindo aquelas mais adjacente ao 

nosso core. E então eu poderia te listar aqui três categorias importantes: uma é de óculos, 

é um mercado importante, é um mercado grande; a outra seria então de relógios e por 

último bijuterias. Então a gente pretende aprofundar a análise desse estudo. Tem uma 

outra que a gente chama de small leather goods e que a gente já tá entrando que são 

acessórios de couro e a gente pode falar então de carteiras, de cintos e a gente já está 

evoluindo um pouco mais.  

 A gente vai fazer um processo com a Schutz ao longo do ano de 2017 e prevê em nosso 

orçamento investimento em uma loja de específica, uma loja conceito específica para o 

teste das categorias, a contratação de equipe que inclusive já está começando e então a 

gente pretende ter esse projeto concretizado para o seu lançamento do piloto ainda nesse 

ano de 2017. 

 E vamos começar sim com a marca Schutz porque ela traz o conceito de lifestyle mais 

forte, ela tem uma identidade mais marcante, ela está mais no segmento de moda e então 

a gente vai começar a aprender com a Schutz nessas categorias e a partir de 2018 caso a 

gente tenha bons resultados a gente vai pensar em como fazer o rollout disso para outras 

marcas que nós temos 

 Sra. Mariana: tá ótimo obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 

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

ao Sr. Alexandre para as considerações finais. 

 Sr. Alexandre Birman: Gostaria de agradecer a todos pela participação em nosso call e 

antes de encerrar aproveito a oportunidade para mencionar sobre o lançamento da 

coleção de inverno nas nossas lojas. 

 Vale ressaltar que entre as trocas de estação, ou seja, inverno, verão e alto verão 

executamos inúmeras ações para proporcionar às consumidoras uma nova experiência, 

tais como a troca de todos os elementos de visual merchandising; a renovação completa 

do mix de produtos; o uniforme de todas as vendedoras. 

 E além disso faremos uma convenção nacional de vendas e inclusive foi realizada nesse 

último dia 5 de março, a qual atingiu mais de 5000 vendedoras da rede e tem o objetivo 
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de apresentar a nossa nova coleção, as estratégias de comunicação e marketing e de 

lançar algo que todos já esperam que é uma forte campanha motivacional, que foi muito 

bem recebida e com grande entusiasmo pela nossa equipe. 

 A campanha de lançamento da Arezzo está pela terceira vez consecutiva sendo 

estrelada pela Gisele Bündchen, que realmente aliada a uma estratégia integrada de 

comunicação com foco nas redes sociais e nas mídias digitais com formadoras de opinião 

de todas as regiões do país postando o conteúdo da marca, reforçam o diálogo com as 

consumidoras. Além disso, dezenas de eventos lançamento começam hoje pela nossa 

loja flagship no shopping Iguatemi atingindo todo o Brasil. 

 Com o lançamento da Schutz um projeto inovador chamado Schutz Lab que irá trazer 

para a comunicação digital da marca frequentes inserções de conteúdo de moda e tem 

como objetivo lançar novos talentos, novos fotógrafos, novos modelos. Então ao invés de 

ser uma campanha com sete, oito fotos vão ser inúmeras campanhas lançadas ao longo 

da coleção de inverno.  

 Tivemos de ontem o lançamento da nossa loja flagship na Oscar Freire que teve 

realmente um grande sucesso, tivemos o recorde de vendas do mesmo dia em um 

lançamento. Então a marca Schutz ela vem inclusive com Instagram, é uma marca líder 

de audiência no segmento de moda com mais de 3,5 milhões de follow no Instagram e 

então ela vem com o Instagram todo o repaginado e convido a todas as mulheres clientes 

da marca para estar acompanhando essa nova visão de comunicação da Schutz. 

 Já na Anacapri ela continua com a estratégia na campanha a Ísis Valverde, que ele além 

de ter um grande recall, ter uma forte afinidade com a marca; além disso, para falar de 

forma mais próxima com as consumidoras estamos criando uma estratégia chamada de 

mini-influenciadora, ou seja, são formadoras de opinião com uma abrangência mais 

regional – a gente está falando de pessoas que têm entre 5 e 30.000 folowers no 

Instagram e a gente vai agora com a Anacapri atingir essas pessoas e elas vão apoiar 

muito a divulgação do lançamento da coleção de inverno da Anacapri. 

 A marca Fiever dentro do seu conceito nômade, urbano e contemporâneo nós iremos 

fazer uma campanha bastante diferente com base na diversidade, com modelos de 

consumidores de vários perfis e etnias que estarão comunicando a marca. 

 Eu gostaria de convidar a todos que nos ouvem a visitar as nossas lojas para conferir o 

lançamento das coleções de inverno e aproveitar também inclusive para fazer várias 

compras. 

 Eu aproveito para agradecer a garra, a dedicação do nosso time que trabalha com muita 

paixão para a construção do nosso futuro. Meu muito obrigado e tenhamos um 2017 

repleto de muita saúde e excelentes resultados. Obrigado a todos. 
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 Operadora: A teleconferência da Arezzo&Co. está encerrada. Agradecemos a 

participação de todos e tenham um bom dia, obrigada. 

 

 

 

 


