
 
 

Apresentador - Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e sejam bem-

vindos à teleconferência de resultados do 2° trimestre de 2014 da Arrezo&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. Essa 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 *0. Lembramos aos jornalistas e demais profissionais 

de imprensa que essa teleconferência é exclusiva aos profissionais de mercado financeiro e 

acionistas atuais e potenciais. Eventuais perguntas deverão ser encaminhadas a Approach 

Assessoria de Imprensa cujo contato está disponível no website da companhia no endereço: 

www.arrezoco.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 cópia do release de resultados da Arezzo&Co, divulgada ontem, quarta-

feira, 30 de julho, poderão obtê-la no website da companhia. Por fim, cabe lembrar que essa 

teleconferência está sendo gravada e que o áudio estará disponível no website após a sua 

conclusão. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam 

ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, 

bem como projeções, notas operacionais e financeiras relativos ao seu potencial de 

crescimento, constituem–se em previsões baseadas nas expectativas da administração em 

relação ao futuro da Arezzo&Co. Essas expectativas são altamente dependentes de 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 Senhor Alexandre 

Birman. Por favor, Sr. Alexandre, pode prosseguir. 

 

Alexandre Birman - Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui compartilhando os 

resultados do segundo trimestre de 2014. Gostaria de cumprimentar os acionistas, 

investidores e analistas que estão nos acompanhando nessa teleconferência de resultados. 

Estão presentes comigo nosso CFO Thiago Borges e nosso gerente de relações com 

investidores Leonardo Pontes. O segundo trimestre concentra a maior parte da venda da 

coleção de inverno. Esse período é marcado por algumas das principais datas do sell out no 

ano: Dia das Mães em maio e dia dos namorados em junho. O fim do trimestre a companhia 

inicia a preparação para a coleção de verão com a Cruise Collection na marca Arezzo e a Resort 

na marca Schutz. Trazendo a primeira informação do que será tendência nas lojas na próxima 

estação. Excepcionalmente em 2014, conseguimos superar os desafios de termos menos dias 

de loja aberta devido à Copa do Mundo, com uma série de ações bem planejadas, as quais 

fizeram com que a companhia mantivesse um saudável ritmo de vendas. A marca Arezzo 

apresentou um bom desempenho na sua coleção. Além disso, devido ao contínuo processo de 

evolução da nossa estratégia de suprimentos, com a busca de reduzir cada vez mais nosso lead 

time, conseguimos aumentar o de volume de reposição dos nossos modelos best-sellers, além 
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do contínuo crescimento de participação dos itens de venda contínua. Falando agora da 

campanha da marca, com a apresentadora Fernanda Lima, gerou bastante mídia espontânea. 

Que, aliás, há uma forte coordenação entre a campanha e o ponto de venda, através de vários 

eventos com a presença da Fernanda Lima, os painéis de LED instalados em nossas lojas, 

inclusive uma inédita ação de termos durante vários momentos do dia, textos sendo narrados 

pela Fernanda Lima, principalmente no dia dos namorados e durante a Copa do Mundo nas 

nossas lojas, gerou um bom fluxo das consumidoras e uma boa venda dos produtos 

apresentados na campanha. Para o Dia das Mães a marca Arezzo executou uma campanha 

bastante criativa, engajando as consumidoras. A qual se chamava “Arezzo e mães: um caso de 

amor”, gerando um forte traço nas lojas e uma boa fidelização das consumidoras, revertendo 

em ótimos resultados de vendas. No sábado, véspera do Dia das Mães, representou um 

recorde de vendas para a marca em um único dia. Além disso, dando continuidade a 

importante iniciativa de expansão atual das lojas, a marca inaugurou dez lojas no seu novo 

modelo arquitetônico, incluindo sete ampliações e reformas, resultando em aumento de 

produtividade nas lojas com novo layout. Esse modelo faz realmente a diferença, não apenas 

nas vendas, mas também na diferenciação da marca e na melhor experiência de compra para 

nossas clientes. Falando agora sobre o Dia dos Namorados para a marca Arezzo, em uma 

parceria de co-branding com uma forte marca de cerveja com o objetivo de antecipar o dia dos 

namorados para dia 11 de junho devido ao inicio da Copa do Mundo que foi no dia 12, a 

mesma teve um ótimo resultado. Falando um pouco agora da marca Schutz, a estratégia de 

parceria de um ano com a top-model Alessandra Ambrosio, está sendo bastante acertada e um 

ganho de força da marca é nítido. A coleção apresentou produtos marcantes que despertaram 

forte desejo de compra para as consumidoras. Além disso, a marca Schutz continua colhendo 

resultados estratégicos, tornando referência também em bolsas de alta qualidade no país, 

aumentando a participação da categoria na receita da marca. Nesse trimestre, a categoria de 

bolsas continuou sendo destaque e apresentou crescimento de 39,6%. Vale notar que 

iniciamos o processo de migrar, vários itens da marca Schutz para todas as marcas do nosso 

grupo. Adicionalmente, a marca realizou diversas ações também para o Dia dos Namorados e 

para a Copa do Mundo, com o objetivo de fortalecer o seu branding e incrementar as vendas. 

No dia dos namorados, a Schutz contou com um plano completo com diversas ações para eles 

e para elas claramente. O namorado que comprar seu presente na Schutz podia personalizar o 

Schutz para sua namorada com recado na palmilha do calçado, para presentear as solteiras 

fizemos uma ação de compre e ganhe com kit completo para aproveitar a noite mais 

romântica do ano. Nos bares mais badalados do Rio e de São Paulo, a Schutz fez uma ação nas 

boates de show personalizado Schutz, que virou uma febre nas redes sociais. Vale ressaltar 

que para a Schutz, o dia dos namorados tem mais peso do que dia das mães por ser uma 

marca mais jovem. Na copa do mundo a Schutz também marcou presença com a Special 

Collection Linda, combinação completa do ponto de venda com uma ação de bolão para as 

clientes e o kit torcedor para acompanhar os jogos e torcer pelo Brasil. A Schutz também 

estava presente na festa mais badalada de São Paulo, a Casa Pelé do futebol no Estádio do 

Morumbi onde a mesma contava com a exposição dos seus produtos do kit copa e brindes da 

Schutz para os convidados. A marca Anacapri continua seu roll out no canal de franquias com 



 
abertura de 8 lojas no trimestre, atingindo 26 franquias. Estamos bastante confiantes com o 

estruturado processo de expansão da marca, com certeza iremos atingir o objetivo para o ano. 

Os resultados iniciais são bastante positivos, e reforçam a confiança no modelo de negócio de 

posicionamento da marca. Os pilares importantes tais como produto, preço e sourcing estão 

muito bem equacionados atingindo um ótimo desempenho da coleção de inverno. Em caráter 

de teste, a marca inaugurou um quiosque no aeroporto de Congonhas em São Paulo, expondo 

de forma inovadora os seus produtos para o seu público alvo e realizando a viabilidade em 

outros canais. No trimestre, além de apresentar o seu novo logotipo, mais feminino e 

charmoso, a marca Alexandre Birman inaugurou uma nova loja no Shopping Cidade Jardim em 

São Paulo com uma evolução do modelo arquitetônico trazendo mais feminilidade e 

atendendo um público ainda mais seleto importando seu condicionamento como a única 

marca brasileira de calçados femininos que compete no mercado global de luxo.  A coleção de 

primavera foi vendida no hemisfério norte, principal mercado para marca, e apresentou um 

bom resultado de vendas. O nosso resultado do trimestre foi marcado por um crescimento 

saudável de todas as marcas do mercado interno em linha com nossa expectativa, 

comprovando que a companhia mantém uma equipe focada em consolidar a sua liderança no 

mercado de calçados, bolsas e acessórios femininos de todo o Brasil. Parabenizo todos os 

nossos colaboradores que lutaram muito para atingir as nossas metas. Iniciando a 

apresentação na página 3 gostaria de comentar os principais destaques do trimestre. A receita 

bruta atingiu R $327,5 milhões de reais, alta de 7,2% quando comparado com o segundo 

trimestre de 2013. Alavancado pelo crescimento dos canais monomarca de venda, o lucro 

bruto cresceu 6,5%, no segundo semestre de 2014 totalizando R$112,9 milhões com margem 

bruta e 44,5%. Com EBITDA apresentou um crescimento 4, 5% no trimestre atingindo R$42,3 

milhões com margem de 16,7%. Já lucro líquido do trimestre atingiu R$31,6 milhões com 

margem líquida de 12,5% e crescimento de 8,9% em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Gostaria agora de passar a palavra para Thiago Borges e dizer que ao final da 

conferência estaremos disponíveis para responder às suas perguntas sobre os resultados da 

companhia e também sobre nossas estratégias. Obrigado! 

 

Thiago Borges: Obrigado, Alexandre e bom dia a todos. Passando agora pra página 4 e 

aprofundando a análise dos resultados, vemos no lado esquerdo da página que a receita bruta 

da companhia do trimestre alcançou R$327,5 milhões, crescimento de 7,2% sobre o mesmo 

período do ano anterior no acumulado do ano a receita bruta atingiu R$603,4 milhões com a 

alta de 7,2% sobre o primeiro semestre de 2013 devido principalmente ao crescimento de 

7,8% do mercado interno. Passando para página 5 vemos que marca Anacapri apresentou 

crescimento de 82,3% em comparação com o segundo trimestre de 2013, alavancado 

principalmente pela roll out do canal novas franquias. A marca inteirou o trimestre com 26 

lojas franqueadas superando a expectativa de abertura de 25 franquias em 2014. A Schutz 

apresentou no trimestre o avanço de 6% na receita, especialmente alavancado pela sua 

estratégia de fortalecimento das lojas monomarca composto por franquias e lojas próprias que 

apresentaram um crescimento de 22,7 % reflexo da abertura de 12 lojas nos últimos 12 meses, 



 
e dos same-store sales positivos na rede. Desde a inauguração de nosso projeto de loja no 

terceiro trimestre de 2011, a marca Schutz passou por um incrível processo de expansão 

alcançando 43 franquias e 25 lojas próprias no Brasil além de 8 ampliações em seus principais 

pontos de venda. A estratégia de se tornar também referência de bolsas de alta qualidade no 

país continua trazendo bons resultados com crescimento de 39,6% na categoria no trimestre. 

O canal web-commerce da Schutz continua sendo destaque e apresentou forte crescimento de 

69,7% no trimestre. A Arezzo, nossa principal marca, apresentou no trimestre um crescimento 

de 2% e 5,4% no acumulado do ano. Devido ao efeito do calendário de entrega do canal 

franquias, principal canal da marca, o same-store Sales do sell in do segundo trimestre 

compensou o maior volume de entregas feito no trimestre anterior. Por isso é importante 

analisarmos o crescimento da marca no acumulado do ano e que o canal franquias apresenta 

bom desempenho. Por exemplo, analisando as vendas da rede de lojas próprias e franquias da 

marca Arezzo do trimestre, houve crescimento do sell out incluindo novas lojas de 11,2% 

demonstrando um ganho de market share da marca. A marca Alexandre Birman também 

apresentou crescimento no mercado interno e continua em fase de desenvolvimento. 

Passando para o slide 6, temos a receita bruta por canal de distribuição onde verificamos um 

crescimento nas lojas monomarca, ou seja, nos canais franquias e lojas próprias. Quando 

analisamos o canal ‘franquias’, nosso principal canal de distribuição, vemos um crescimento na 

receita bruta de 12,3% no trimestre, principalmente devido à abertura de 58 franquias e a 

ampliação da área de outras 14 lojas da marca Arezzo nos últimos 12 meses, com crescimento 

de 17,6% da área de vendas no canal. O canal de Franquias no trimestre apresentou 48,6% das 

vendas domésticas com total de 411 franquias, sendo 342 da marca Arezzo, 43 da marca 

Schutz e 26 da marca Anacapri. As vendas de sell in, ou seja, aquelas feitas pela Arezzo&Co aos 

seus franqueadas, tiveram expansão das franquias de 1,1% no segundo trimestre quando 

comparado ao ano anterior, devido principalmente ao aumento de volume de sapatos e 

bolsas. No primeiro trimestre o indicador de same-store sales do sell in fechou em 4,7%. O 

canal ‘lojas próprias’ apresentou uma receita bruta de R$74,9 milhões no período com 

crescimento de 7,3% impulsionado por um same-store sales positivo de aumento 79,7% das 

vendas da web-commerce. No acumulado do ano, a receita do canal apresentou aumento de 

crescimento de 5,8%. As vendas de Sell out da rede de lojas do grupo, incluindo franquia, lojas 

próprias e a loja online, cresceram 17,2% no trimestre. Enquanto o same-store Sales do Sell 

out apresentou um crescimento de 7,7% no mesmo período. No acumulado do ano, o same-

store sales do Sell out das lojas próprias e franquias está em 5,1%, bastante em linha com o 

same-store Sales de sell in de 4,7%. Vale destacar que em razão das nossas ações para 

minimizar os efeitos da Copa do Mundo, o same-store Sales do Sell Out foi positivos em todos 

os meses do trimestre, demonstrando a solidez do indicador. Além disso, antes do início da 

Copa, o same-store Sales acumulado do trimestre estava 280 vezes points acima do 

apresentado no final do trimestre. As vendas para as lojas Multimarcas apresentaram redução 

de 4,5% no trimestre, devido ao impacto causado pelo crescimento das lojas monomarca 

Schutz que permite maior controle da experiência de compra e exposição do produto, 

melhorando a satisfação da consumidora e aumentando a recepção da marca. A companhia 

continua acreditando na importância da estratégia do canal, trabalhando para capturar novos 



 
clientes, crescer share-of-wallet e aumentar cross-selling entre as marcas. E para o segundo 

semestre já esperamos que o canal volte a apresentar esse crescimento. Na página 7, 

apresentamos a evolução da quantidade lojas por canal de distribuição, assim como metragem 

total da área de vendas. Foram abertas 51 lojas nos últimos 12 meses encerrando o segundo 

trimestre com 468 lojas no total, sendo 461 lojas no Brasil. A área de vendas alcançou 32,4 mil 

m², um aumento de 15,7% em comparação com o mesmo período de 2013. Gostaríamos de 

aproveitar este momento e reafirmar nosso compromisso de abertura de 58 lojas durante este 

ano. Passando para a página 8, apresentamos o Lucro Bruto do trimestre que alcançou 

R$112,9 milhões com crescimento de 6,5% na comparação com o mesmo período de 2013 e 

com a margem de 44,5%, praticamente em linha com o ano anterior. Vale lembrar que o 

modelo de negócio da companhia é constituído de tal forma que a sistemática de precificação 

dos principais canais são estáveis . Portanto, os níveis de margem dos canais variam um pouco. 

Ainda nesse slide, temos o desempenho do EBITDA. Como podemos ver do lado direito da 

página, no trimestre o EBITDA alcançou R$42,3 milhões, apresentando um crescimento de 

4,5% e uma margem de 16,7%. A margem do EBITDA no período apresentou uma pequena 

contração de 0,3%. Contudo vale notar que neste trimestre tivemos uma despesa pontual no 

valor de R$ 1,2 milhão referente à parte do imobilizado de uma loja própria que foi ampliada.  

E excluindo essa despesa o resultado no trimestre seria de R$ 43,5 milhões e a margem estaria 

praticamente em linha com o mesmo período do ano anterior, o EBITDA acumulado do ano 

alcançou R$ 69,6 milhões, com margem de 14,9%. Passando agora pra página 9, temos o 

desempenho do lucro líquido do trimestre que alcançou R$ 31,6 milhões com margem 12,5% e 

crescimento de 8,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro líquido 

acumulado alcançou R$ 49,1milhões e margem líquida de 10,5%. Passando pra página 10 

gostaria de comentar a geração de caixa operacional da companhia no trimestre que como 

podemos observar foi de R$8,8 milhões, refletindo o maior lucro operacional do período, 

atrelado a maior necessidade de capital de giro que aumentou nesse trimestre em função da 

maior constituição de estoque a fim de garantir o suprimento da nova coleção de verão na 

rede, bem como suprir o primeiro enxoval das aberturas das lojas Anacapri que acontecerão 

no segundo semestre. Além disso, devido ao aumento da participação de produtos 

continuados nas vendas, houve a necessidade de formação estoque estratégico para reposição 

com maior frequência na rede. Passando para a página 11, na esquerda vemos que o CAPEX no 

trimestre foi de R$ 14,3 milhões, principalmente devido a investimentos corporativos em 

infraestrutura tecnológica, com os projetos de implantação do novo sistema de ERP, a nova 

plataforma de web-commerce. No lado direito da página a companhia continua apresentando 

caixa líquida em montante de R$78,3 milhões em linha com a nossa política financeira que 

permanece conservadora com custo de dívida bastante reduzido. Eram esses os nossos 

comentários sobre os resultados do segundo trimestre da Arezzo&Co. Gostaríamos de 

agradecer a presença de todos. E ficamos agora à disposição para uma sessão de perguntas e 

respostas. 

 



 
Apresentador - Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. 

Para fazer uma pergunta a favor digite *1 e para retirar a sua pergunta da lista digite *2.  

Um instante, por favor, enquanto começamos as perguntas.  

Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Por favor, aguarde enquanto coletamos 

as perguntas.  

Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. 

 Nossa primeira pergunta vem do Senhor Alan Cardoso do Banco Safra. Por favor, Senhor Alan, 

o senhor pode prosseguir. 

 

Alan Cardoso - Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas na verdade. A primeira pergunta. 

Como têm sido as vendas ao longo do mês de julho? A segunda pergunta é se vocês podem 

divulgar quanto do percentual das vendas para as lojas de itens continuados e o que a gente 

pode imaginar que esse nível pode chegar. E a terceira pergunta é se pode contar um pouco 

sobre este teste do quiosque da Anacapri em Congonhas. O que vocês acham? Como está 

sendo esse teste? Daqui para frente que testes podemos ver com a marca Anacapri ou com 

outras marcas? Então dê um pouco mais de detalhes para a gente. Obrigado. 

 

Alexandre Birman - Alan, bom dia, Obrigado pelas suas perguntas. Quem fala aqui é o 

Alexandre. Começando então sobre as vendas no mês de julho, a primeira quinzena de julho 

realmente foi bastante parada. Para você ter ideia nós estávamos em dia 15 de julho com o 

same-store sales negativo na casa dos 8%. Entretanto foi apenas acabar aquele período em 

que o Brasil estava um pouco estranho, amargando a derrota da Copa do Mundo, que as 

vendas retomaram um fluxo extremamente forte. Vamos terminar o mês de julho com same-

store sales positivo de na casa do low single digits, mostrando que a segunda quinzena teve 

uma forte expansão. Agora sobre a segunda pergunta, percentual do volume de vendas de 

itens continuados, é importante segregarmos isso por marca, poia devido ao grau de moda 

que cada marca tem, isso muda. Falando sobre a marca Anacapri, que temos o maior volume 

de vendas de itens continuados, principalmente da coleção chamada Anacapri Combo, onde 

você tem aquele incentivo de redução de preço de acordo com maior número de itens 

comprados que está marcado por 30%. Na marca Arezzo, principal marca da nossa empresa, 

esse é um processo extremamente importante, é uma inciativa que iniciou a menos de quatro 

anos e saiu em 2011 de 10% da receita para 20% da receita e isso também explica um pouco 

do nosso aumento gradativo de estoques da controladora. Porque para ter realmente a 

entrega semanal de FKUs por numeração vendidos nas quase 400 lojas da marca, nós temos 

que ter uma oferta intermediária desse produto para que a entrega aconteça com essa 

frequência semanal. Mas realmente é uma inciativa muito importante. Já adiantando um 

pouco, nós acreditamos que esse patamar não deva passar em 25% porque realmente 



 
queremos que a marca continue trazendo muitas novidades, sempre produto novo faz a 

diferença. Na marca Schutz, por ser uma marca, como disse, mais atrelada ao mudo da moda, 

tem mais influências nas tendências, esse número está em torno de 6% e acreditamos que dá 

pra trabalhar para chegar em 10%, mas não mais que isso porque realmente é uma marca que 

tem por característica ser bastante contemporânea. Por último então falamos sobre o teste 

que nós estamos fazendo com o quiosque da Anacapri. O nosso objetivo com a marca 

realmente é explorar a distribuição de uma forma bastante intensa, falamos um pouco sobre 

quiosque, sobre onde nós acreditamos que a Anacapri possa ter lojas, estamos fazendo teste 

de lojas de rua em áreas de alto fluxo, com menos charme vamos assim dizer. Vamos 

inaugurar ainda no 3° trimestre uma loja para um evento aqui na nossa rua, no nosso 

escritório na Gomes de Carvalho, esquina com a Funchal.  

 

Apresentador - Senhoras e senhoras, favor permaneçam conectados enquanto 

restabelecemos a conexão com o palestrante. 

 

A linha caiu? 

 

Sr. Palestrante, o senhor pode prosseguir. 

 

Alexandre Birman - [...] uma questão de burocracia do nosso país, a questão estadual e razão 

social pra operar uma venda de calçados em questão tributária, ela vem funcionando em um 

caráter de uso interno, onde temos hoje uma boa receptividade no mundo, da vending 

machine como um canal de compras. Estamos neste trabalho para resolver a questão 

tributária e lucrar. Pra depois definir se existe a possibilidade de roll out desse canal. Além 

disso, com relação ao quiosque, nosso objetivo foram dois. Um é questão de branding, o 

aumento no volume de passageiros no aeroporto de Congonhas nesse mês de junho e julho, 

então o quiosque estava muito bem localizado, o stand perto do portão de embarque mas 

muito perto do portão de embarque. A gente está agora querendo trazer para aumentar as 

vendas que estão abaixo da nossa expectativa, na área do quiosque uma área ainda mais de 

café do Aeroporto perto da Copenhagen onde as pessoas possam gastar o tempo no 

aeroporto. Ao contrario do quiosque que está no portão de embarque, que as pessoas estão 

com pressa para entrar no avião. Então, realmente funciona, o projeto arquitetônico foi 

adaptado depois que inauguramos há um mês atrás e mostra que a operação realmente  

funciona, resta saber quais pontos comerciais aos quais podemos explorar além de lojas, então 

o objetivo é realmente diversificar os nossos canais de distribuição, principalmente a marca 

Anacapri que conta com os calçados flats que é muito mais fácil de saber qual o número você 

calça, geralmente nem precisa provar o sapato, é uma compra mais prática, podemos assim 



 
dizer, mais descomplicada como é o lema da marca Anacapri. Obrigado pelas perguntas. 

Espero ter respondido de acordo com as expectativas. 

 

Alan Cardoso - Alexandre, obrigado. Posso fazer um follow-up? Uma última dúvida, na 

verdade entender que a receita para vocês em multimarcas caiu no último trimestre, 

justamente com o descredenciamento de multimarcas Schutz, se a gente não tivesse feito 

todo esse descredenciamento da multimarca Schutz, você tem ideia de quanto teria sido a 

venda tanto no primeiro semestre, quanto no segundo tri especificamente em multimarcas? 

 

Alexandre Birman - Olha, obrigado pela pergunta. Alan, realmente este é um tema 

extremamente importante, faz parte de nossa estratégia desenhada há alguns anos atrás, 

sabia que a gente ia estar vivendo esse processo nesse momento e a gente está perto de 

impor essa mudança, o terceiro trimestre já vai apresentar o crescimento do canal 

multimarcas. Se nós não tivéssemos adotado essa estratégia até o momento, nós  teríamos 

adicionado aí mais 10% de receita no canal, se você subtrair isso ao que cresceu, você verá o 

número que poderíamos atingir. 

 

Alan Cardoso - Excelente, muito obrigado Alexandre. 

 

Alexandre Birman - Obrigado você. 

 

Apresentador - A nossa próxima pergunta vem da senhorita Nicole Inui do Bank of America. 

Por favor, senhorita Nicole, pode prosseguir. 

 

Nicole Inui - Obrigada. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Thiago. Eu tenho duas perguntas. 

Primeiro: o que poderia falar um pouquinho sobre o same-store Sales ou seja o sell out do 

segundo trimestre e isso com a copa foi bem forte, o que vocês acharam, que deixou o sales 

tão forte e se pode dar um pouco de ideia sobre quanto que vem de preço e mix e tráfico indo 

para as lojas. E a segunda pergunta também ligado sobre isso, é o sobre ambiente competitivo 

e se acham que vocês estão ganhando share nesse mercado. 

 

Alexandre Birman - Mais uma vez, obrigado por sua pergunta Nicole. É o Alexandre que fala. 

Falando sobre same-store Sales, nossa visão é que realmente tivemos excelência na execução 



 
de nossa estratégia. E nesse mesmo período de outubro de 2013, nós iniciamos o 

planejamento desse segundo trimestre, sabendo as dificuldades que nós íamos enfrentar, e 

várias ações foram listadas aqui no nosso call realmente tiveram êxito e foram muito bem 

executados pela nossa equipe uma forte aderência de nossos franqueados e realmente 

resultaram em excelentes resultados. Pra você ter uma ideia no mês de maio nosso same-store 

Sales foi superior a 11%, ou seja, com tudo o que nós fizemos para o dia das mães, segunda 

maior data de vendas nas nossas lojas de sell out. Falando em indicadores, nós realmente 

tivemos um bom aumento de prazo devido a todas as ações que nós acabamos de mencionar, 

mas vale ressaltar também o incremento de vendas na categoria de bolsas. É uma categoria de 

produtos que agrega um valor bastante interessante nesse preço médio quase 2x superior ao 

preço médio de calçado. Então nós conseguimos realmente um forte desempenho na marca 

Schutz, um bom desempenho na marca Arezzo, a Anacapri ainda recente no negócio de bolsas, 

mas este aprendizado que nós auferimos com este processo de mais de um ano da marca 

Schutz e agora confiando para outras marcas. É um processo pra ganhar resultado de médio 

prazo, não é do dia para a noite, que implica na gestão da cadeia de suprimentos que é um 

pouco diferente de calçados. E também a categorização da coleção que é diferente da faixa de 

preço para esse processo, mas no final do ano já podemos esperar na Arezzo uma coleção de 

bolsas que também vamos ter bons resultados. Falando agora sobre o ganho de share, é 

importante ressaltar a nossa estratégia como companhia. De ter uma companhia multimarca e 

multi-canal focada no segmento de calçados, bolsas e acessórios femininos. Então realmente, 

quando se tem uma empresa com marcas fortes igual a nossa é interessante você ver o 

histórico de evolução das nossas marcas. Há 5 anos, a marca Schutz tinha menos de 12 lojas, 

era realmente um negócio insuficiente, era um teste de uma marca começando um processo 

de expansão e hoje,  5 anos depois,  ela já corresponde a 35% da nossa receita, com mais de 70 

lojas no Brasil e é uma marca que está entrando em mercados internacionais. Falando da 

marca Anacapri, ela começou agora. Então, a marca Anacapri tem muito, muito ainda pra 

gerar de receita para o nosso grupo. Falando da marca Arezzo, realmente o processo de 

expansão e projeto arquitetônico, alinhado a reforma das mesma lojas para o novo projeto, 

tem feito com que essas novas lojas tragam uma receita bem superior às lojas antigas, fazendo 

com que a marca ganhe um importante Market share. Como falado na apresentação do Thiago 

no segundo trimestre, a venda da rede de lojas Arezzo, lojas próprias e franquias em expansão, 

tiveram um crescimento de 11,2%. Nós estamos vendo um mercado que está basicamente 

flattish, na abertura da FRANCAL, uma importante feira no mercado multimarca do nosso 

setor, e os presidentes das entidades de classe mencionaram uma certa retração do mercado, 

então, mostramos que temos condições de aumentar o nosso Market share. Espero ter 

conceituado a minha resposta e mais uma vez obrigado pela pergunta. 

 

Nicole Inui - Está ótimo, obrigado Alexandre. 

 



 
Apresentador - A nossa próxima pergunta vem do Sr. Ricardo Boiati, do Bradesco. Favor Sr. 

Ricardo, o senhor pode prosseguir. 

 

Ricardo Boiati - Bom dia a todos. Tenho uma pergunta sobre o processo de expansão de lojas, 

próprias e de franquias. Gostaria de saber se podem passar uma posição sobre o top-line 

esperados pelos próximos trimestres para a expansão de lojas já existentes. Na média, de 

todas essas lojas que vocês já expandiram, na média qual tem sido a resposta em termos de 

vendas, eu sei que algumas lojas foram melhores que outras, mas se vocês puderem passar 

uma média com relação à venda dessas lojas correspondentes. Também ajuda. Obrigado. 

 

Alexandre Birman - Ricardo, me desculpe, mas realmente o áudio ficou pra gente 

extremamente baixo, se você pudesse repetir, por favor, de forma mais rápido o que falou. 

Você falou sobre lojas próprias e franquias, foi o que consegui entender e depois o aumento 

da venda através da reforma do projeto arquitetônico da loja Arezzo. Você tem algo mais? Me 

desculpa, se pudesse repetir, ficaria agradecido. 

 

Ricardo Boiati - Alexandre. Vamos ver se agora fica melhor. É, a minha pergunta é com relação 

a esse processo de expansão, tanto de lojas próprias quanto de franquias. Queria saber se 

vocês podem passar pra gente uma atualização de quantas lojas vocês esperam nos próximos 

trimestres, expandir na área de vendas essas lojas e se vocês podem também passar para a 

gente uma média de quanto às vendas dessas lojas expandidas responderam, após a reforma, 

ou seja, quanto cresceu na média a venda dessas lojas. Obrigado. 

 

Alexandre Birman - Agora a gente entendeu, Ricardo. Vou responder a primeira parte da 

pergunta e o Thiago, a segunda. Mas então, o nosso plano de expansão é baseado na expansão 

de franquias. Nossas lojas próprias, ou seja, nos shoppings de maior fluxo e quantidades de 

vendas, onde conseguimos ter bons resultados, talvez até algumas lojas próprias irão passar 

pelo processo para tornarem-se franquias, algumas poucas que nós temos, com receita abaixo 

de R$3,6 milhões por ano onde o regime tributário incide, gera eficiência a rentabilidade 

melhor para o nosso negócio. Então algumas lojas vão se tornar franquias, mas falando então 

sobre percentual de vendas a estimativa é que cresça 12% durante esse ano de 2014. A outra 

parte é com o Thiago agora. 

 

Thiago Borges - Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. As novas lojas que estamos 

abrindo dados de 58 e 11 no primeiro trimestre, por marcas você tem um número de Anacapri 

importante com 25 aberturas previstas para o ano inteiro. Quando a gente olha o faturamento 



 
médio é muito importante quebrar por marca, que as características são bem diferentes. 

Então a marca Anacapri tem uma receita média inicial de sell out dessas lojas em torno de 

R$200 mil a primeira parte de lojas. Abrindo na região sudeste principalmente no país. Nas 

lojas Arezzo, as novas lojas estão vindo com uma produtividade de 60% da média um pouco 

acima das lojas atuais da rede. No caso da marca Schutz, as lojas que a gente vai abrir esse ano 

estão vindo com uma produtividade média um pouco acima da marca Arezzo em média de 

70% de loja da Schutz. E acho que só reforçando o ponto do Alexandre na área de expansão de 

novas lojas no canal, que são a expansão de novas lojas, principalmente no canal franquias, no 

canal lojas próprias que anunciamos 12 lojas próprias que repassaríamos ao franqueados no 

Arezzo Day, estes repasses que faríamos no próximo trimestre.  

Ricardo Boiati - Obrigado Thiago e Alexandre, ajudou bastante, na verdade a minha pergunta 

estava mais relacionada ao processo de reforma, de expansão da área de vendas de lojas já 

existentes se tiveram algum expansão de lojas já existentes nestes meses? Queria entender 

um pouco qual tem sido o impacto nas vendas dessas reformas e qual a expectativa de vocês 

para novas reformas ao longo dos próximos trimestres? Obrigado. 

 

Thiago Borges - Ok, obrigado pela pergunta. As lojas ampliadas da marca Arezzo. A marca 

Schutz passou por um processo de remodelagem até meados do ano passado e hoje está com 

uma base de lojas que não tem uma ampliação prevista. Na marca Arezzo é diferente, a gente 

modificou há dois anos atrás um número de lojas que representa aproximadamente 15% de 

um total de lojas Arezzo que teria espaço para ter uma ampliação. A metragem quadrada 

destas lojas que foram ampliadas traz uma produtividade de 60%. Então, por coincidência os 

mesmos 60% das novas lojas. Se a gente usar uma loja de 60 m2 e amplia para 120, lógico que 

está conta tem limite. Com estes números seria como se tivesse aberto uma nova loja e por 

isso fazermos questão de divulgar. E a cada dois anos a gente tem ampliado 1000 m2 de novas 

áreas da rede que a gente espera quando a gente analisar 2014-2015. Para isto, estamos 

reformando a marca Arezzo, o projeto arquitectônico sem necessariamente aumentar a área, 

mas devido ao projeto arquitetônico ter uma assertividade significativamente maior que a 

anterior, a assertividade da loja, o projeto contemporâneo traduzido muito bem o DNA da 

marca. Responde na venda de produtos da área específica para acessórios, a pessoa tem 

bolsas para escolher dentro da loja, essas novas lojas reformadas estão crescendo 10% na 

média com relação ao período antes da reforma. 

 

Ricardo Boiati - Está ótimo. Muito obrigado. 

 

Apresentador - A nossa próxima pergunta vem do Sr. Alencar Costa da Empresa Goldman 

Sachs. Por favor, Sr. Alencar, o senhor pode prosseguir. 



 
 

Alencar Costa - Obrigado Alexandre e Thiago, na verdade minha pergunta é relacionada à 

operação nos Estados Unidos, gostaria de um update de como foi esse trimestre e como está a 

evolução de forma geral. Obrigado. 

 

Alexandre Birman - Ótimo, Alencar. Obrigado pela pergunta. Aqui quem fala é o Alexandre. 

Obrigado por tocar nesse ponto, um ponto muito importante no nosso futuro. É importante 

dizer que o projeto se encontra em fase de laboratório, conseguindo auferir importantes 

ganhos de aprendizado, a nossa operação está com foco onde a loja própria da marca Schutz 

está com uma loja na Avenida Madison, ela teve um crescimento muito importante na venda 

da mesma loja nesse período que inferior de 20%. Realmente mostrando a gente está 

começando a aprender um pouco mais sobre o timing das coleções, o mix de produtos, e 

realmente a gente vê que temos muitos aprendizados para poder auferir. Os desafios deste 

segundo trimestre tem sido a coleção de inverno realmente, nós tivemos duas coleções de 

inverno 2012 e 2013 e é realmente uma mudança muito grande no comportamento da 

consumidora no perfil de produtos que ela está comprando. E nesse ano em 2014, a gente veio 

com uma estratégia realmente reforçada no mix de produtos e materiais usados, para que 

consigamos melhores resultados. Ao longo deste segundo trimestre de 2014, nós também 

estamos aprofundamos o conhecimento da visão consumidora em relação a nossa loja através 

de pesquisa aliadas a um trabalho de um entendimento bem profundo da eficiência do nosso 

mix. Estamos estudando a possibilidade de abrir uma segunda loja nos Estados Unidos. Ao 

longo desse semestre, e durante nosso Investor Day que acontecerá o final de setembro, nós 

teremos mais informações sobre nosso processo no mercado norte-americano. Obrigado pela 

sua pergunta. 

 

Alencar Costa - Obrigado. 

 

Apresentador - Informamos que nesse momento há perguntas da web. Favor, você pode 

prosseguir com as perguntas via Internet.  

 

Thiago Borges - A gente recebeu uma pergunta pela Web do Natanael do Banco do Brasil 

questionando sobre qual o impacto de inflação média mais alta este ano, em custos de 

materiais e despesas de pessoal material. 

 



 
Alexandre Birman - Obrigado Natanael, é o Alexandre que fala. Queria comentar sobre a sua 

pergunta se o Thiago quiser complementar será um prazer. Primeiro, temos sido bastante 

eficiente ao longo dos últimos anos para conseguir através de um ganho de produtividade dos 

nossos fornecedores, através de matérias primas, através de uma boa programação da 

produção, manter nossos preços nos mesmos modelos estáveis, sem nenhum tipo de 

aumento. Portanto, essa previsão começa a ficar mais forte, nós estamos vendo um aumento 

do custo da mão de obra do que a própria quantidade nossa de inflação, e acreditamos que 

nosso terá um teto de aumento 5-6% em linha com a inflação do segundo trimestre. 

 

Thiago Borges - No caso do custo do sapato os materiais de plataforma, ele tem muita 

diferença no impacto da inflação, porque para fazer um calçado leva mais de 60 componentes, 

se tem uma questão de papel celulose, de termoplástico que varia não necessariamente muito 

atrelado a inflação. Logicamente no valor se tem o couro, impacto do câmbio, da importação, 

do preço petróleo e outras variáveis macroeconômica que impactam no material. Outra 

questão mais pessoal é que já estamos conversando com sindicatos locais onde temos 

produção, e geralmente o público está ouvindo falar do mercado entre 7-9% de dissídio no 

último ano. Com esse dissídio vamos continuar aplicando nossa estratégia de forte engenharia 

de produtos para entender como é que a gente pode evitar com que essa inflação afete nosso 

preço do produto final. Lembrando que nós temos estrutura forte e tabela de precificação fixa 

que sustenta nossas margens rentáveis por canal.  

 

Apresentador - Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1.  Por favor aguardem 

enquanto coletamos as perguntas. 

 

Não havendo mais perguntas, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Alexandre para suas 

considerações finais. Por favor, Sr. Alexandre, o senhor pode prosseguir. 

 

Alexandre Birman - Agradeço a todos pela participação durante nosso call. E gostaria de 

aproveitar a oportunidade para convidar a todos para acompanhar o lançamento da coleção 

de verão de todas as marcas que acontecerá a partir na semana que vem. Esse é um momento 

que importante de fidelização por parte das consumidoras bem como a divulgação de 

lançamento da coleção de verão com peso muito maior que a coleção de inverno para nossa 

receita. A marca Arezzo terá mais uma edição da nossa MOB Party do lançamento simultâneo 

da coleção de verão em todas as 360 lojas da rede, especialmente na nossa Flagship na Oscar 

Freire onde teremos a estrela da nossa campanha de verão, a qual é a atriz Leandra Leal. A 

Leandra é a personagem de bastante destaque na nova novela das 9, a qual realmente tem 

gerado já a realização do making of da nossa campanha, uma forte mídia espontânea. O 



 
evento será transmitido ao vivo pela internet esperando atingir milhões de pessoas com este 

iniciativa. Gostaria de aproveitar a oportunidade de contar a vocês uma ação que tivemos 

muito criativa que teve o objetivo de fazer com que nossos franquiados se sintam mais 

próximos do momento da campanha, de lançamento da coleção, convidamos um dos 

franqueados de cada região do país para acompanhar o lançamento da campanha, bem como 

na coletiva para a imprensa. Isto teve um resultado extremamente importante, principalmente 

para o franqueado ver a força e beleza da campanha. A partir da semana que vem, na Oscar 

Freire, a atriz Leandra Leal vai lançar em várias cidades no Brasil. A marca Schutz, a estratégia 

de fortificação da associação da Alessandra Ambrosio com a marca, vai fazer com que ela seja 

diferente e totalmente alinhada com o mood da coleção de verão da Schutz. Nós 

apresentamos a Alessandra com cabelo louro platinado, que tem causado realmente um furor 

nas redes sociais. O lançamento da coleção de verão que também vai acontecer na Flagship da 

Oscar Freire, super criativa que ao mesmo tempo mostra a marca muito antenada com o que 

está acontecendo na atualidade, dentro do cenário lógico. A marca terá um pocket show com 

o ator Chay Suede, o qual foi realmente uma revelação na novela das 9, uma explosão nas 

mídias sociais em uma semana, então mostra que a marca está realmente antenada no que 

está acontecendo no mundo. O objetivo é atrair cada vez mais a atenção da consumidora. Vale 

ressaltar também a liderança que a marca tem nas redes sociais. Para ter ideia vamos atingir 

em breve 700 mil followers da marca no Intagram. Além disso, nas próximas semanas vai ser a 

nova plataforma para web-commerce, já temos uma receita de vendas muito forte, mas 

realmente virá ainda muito mais eficiente o novo site com uma experiência de compra única 

para a consumidora online. Não vou estragar a surpresa não. Então gostaria de convidar a 

todos a ir online e a gente vai causar um forte impacto. Falando um pouco da marca Anacapri, 

preparamos um lançamento da coleção de verão extremamente diferente que vai acontecer 

através de uma festa no mês de setembro, numa casa super descolada, no bairro de Jardins, 

no final da tarde, será um evento de relação com a consumidora, para formação de branding, 

com uma festa com uma banda descolada, com detalhes com a cara da marca, porque a 

Anacapri é uma marca descomplicada. A Marca Alexandre Birman na próxima semana a gente 

vai fazer um lançamento no nosso show room da coleção já de 2015 em Nova York, com foco 

para atender 70 clientes do mercado norte-americano, entre eles, as principais lojas de 

departamento dos Estados Unidos. Bom, para encerrar, gostaria de agradecer a todos pela 

recíproca interação com nossa empresa. Aproveitando a oportunidade para ressaltar e 

parabenizar a toda a nossa equipe de RI, que ganhou prêmio de melhor RI do Brasil, pela 

revista IR Magazine em 2013. Então parabéns a todos. Realmente, estamos muito felizes com 

essa conquista, é uma super disposição trabalhar com vocês e apresentar nosso time, sobre 

nossa estratégia, discutir sobre nosso futuro. Muito obrigado a todos que nos apoiaram 

durante 2013. Que tenhamos um excelente resultado no segundo semestre com a coleção de 

verão. Mais uma vez, obrigado pela atenção. 

 

Apresentador - A teleconferência da Arezzo&Co está encerrada. Agradecemos a participação 

de todos e tenham um bom dia. 



 
 

 

 


