
 
 
 

Apresentador: Bom dia, senhoras e senhores.   

Obrigado por nos aguardarem e sejam bem vindos à teleconferência de resultados do 

terceiro trimestre de 2014 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 necessário a ajuda de um operador 

durante a teleconferência basta teclar *0. Lembramos aos jornalistas e demais 

profissionais da imprensa que esta teleconferência é exclusiva aos profissionais do 

mercado financeiro e acionistas atuais e potenciais. Eventuais perguntas deverão ser 

encaminhadas à Approach assessoria de imprensa cujo contato está disponível no 

website da companhia no endereço www.arezzoco.com.br. Esta teleconferência 

acompanhada de slides esta sendo transmitida simultaneamente pela internet também 

com acesso pelo site da companhia. Caso algum dos senhores não tenham a cópia do 

release de resultados da Arezzo & Co divulgado ontem, quarta-feira, 29 de outubro, 

poderá obtê-lo no website da companhia. Por fim, cabe lembrar que esta 

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

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

que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos 

negócios da companhia bem como projeções, metas operacionais e financeiras 

relativas ao seu potencial de crescimento constituem-se em previsões baseadas nas 

expectativas da administração em relação ao futuro da Arezzo & Co. Estas 

expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do 

desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão 

sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre Birman. 

Por favor, Alexandre, pode prosseguir. 

Alexandre Birman: Bom dia a todos. É um prazer compartilhar com vocês os 

resultados da nossa companhia. Eu gostaria de cumprimentar os acionistas, os 

investidores e os analistas que estão nos acompanhando nesta teleconferência de 

resultados. Estão presentes comigo o nosso  

CFO, Thiago Borges e nosso gerente de Relação com Investidores, Leonardo Pontes.  

Seguindo o calendário de coleções da companhia, o terceiro trimestre do ano marca a 

transição entre as coleções de inverno e verão. No mês de julho, as lojas próprias e 

franquias do grupo encerraram as liquidações dos produtos de inverno e começaram a 

oferecer o preview da coleção de verão.  O mês de agosto marcou a virada da coleção 

quando todas as lojas passaram a ser compostas apenas por produtos da nova 

estação que apresentaram uma forte aceitação pelas consumidoras.  A companhia 

busca o constante alinhamento da equipe das lojas com a estratégias das marcas. O 

ponto que gostaríamos de destacar é a energia e o investimento que colocamos para 

estarmos muito próximos da nossa consumidora.  O nosso principal elo, nossa mais 

importante via de contato é a nossa equipe de vendas. Como exemplo de 

direcionamento, foi realizado um grande evento no início de agosto onde foram 

reunidos os gerentes de todas as lojas e de todas as marcas com o objetivo de 

apresentar as novas tendências bem como todas as estratégias de comunicação e 

marketing e reforçar a cultura de moda através de um talk show realizado por uma 



 
 
 

importante revista do setor. Neste evento, também foi lançado mais uma ferramenta 

de capacitação de equipe de vendas: um portal de treinamento a distância chamado 

“AIR” que quer dizer “Aprendizado, Inovação e Resultado”. Com apenas três meses de 

uso, tivemos uma forte adesão com aproximadamente quatro mil vendedores 

cadastrados.  Realizamos cursos que envolvem treinamento de produto, treinamento 

específico para diversas funções dentro da loja e técnicas de venda.  Agora vamos 

falar um pouco das nossas marcas, iniciando com a marca Arezzo. Gostaria de 

destacar as iniciativas para o lançamento nacional da nova coleção de verão. 

Fortificando uma estratégia que tem gerado excelentes resultados, a marca concentra 

o estoque para que o lançamento cause realmente um forte impacto para as 

consumidoras.  Dentro das iniciativas, destaca-se a inovação completa do visual do 

merchandising, renovando realmente o astral, a atmosfera da loja, que se estende até 

ao uniforme para a equipe de venda.  Falando sobre a campanha, tivemos ao nosso 

lado uma das principais atrizes em destaque no momento no Brasil, a Leandra Leal, 

que é uma das protagonistas da novela das nove. Um evento importante também é a 

nossa já tradicional Pop Party que consiste no lançamento simultâneo em todas as 

lojas do Brasil, gerando uma forte mídia espontânea e, consequentemente, 

estimulando o desejo de compra. Além disso, dando continuidade a uma importante 

iniciativa iniciada no ano passado qual é a estação e reforma das lojas da marca 

Arezzo inauguramos oito lojas neste novo modelo durante o terceiro trimestre incluindo 

quatro ampliações e reforma.  Resultando em um aumento de produtividade dessas 

lojas com o novo layout. Para ter uma ideia, nessas lojas reformadas, as vendas 

cresceram, em média, 15% sem considerar a expansão de área demonstrando 

realmente a atratividade desse novo projeto arquitetônico.  Agora vou compartilhar um 

pouco mais detalhes sobre a marca Schutz.  

 

A estratégia de comunicação e marketing adotada pela marca, ao renovar o contrato 

com uma renomada top model internacional tem gerado ótimos resultados na elevação 

do branding. Para o lançamento da nova coleção de verão, a marca teve uma 

excelente coordenação entre a execução da campanha e o visual do merchandising 

tendo como tema o mundo do surf. Revolucionando a maneira de expor seus produtos 

utilizando miniaturas de prancha de surf, como bandejas displays para os produtos. 

Neste trimestre, a marca continua a colher bons resultados na estratégia de se tornar 

referência também em bolsas de atualidades do país, resultando em um crescimento 

de 59,6% nessa categoria. Adicionalmente, a marca lançou sua nova loja online em 

uma avançada plataforma tecnológica com apresentação de features inéditos tais 

como “one click to buy”, capturando mais facilmente a compra por impulso, uma 

ferramenta de busca que simplifica como encontrar o produto desejado pela 

consumidora, e principalmente trás um clean feel das lojas físicas, totalmente alinhado 

com a proposta de valor da marca, ressaltando a relevância de seus produtos.  Em 

2015, esse investimento continuará e irá gerar ótimos resultados para a companhia. 

No trimestre, a marca atingiu o crescimento de 129,8% no (falha no áudio). Falando 

agora sobre a marca Ana Capri, eu gostaria de lembrar a todos que nos acompanham 

que, há seis anos, iniciamos a construção dessa nova e importante marca. Ao longo 

desses anos, conseguimos consolidar todos os pilares fundamentais, tais como: 



 
 
 

proposta de valor do produto e da marca, diferencial competitivo, cadeia de 

suprimento, formato de loja replicável, alta produtividade das vendas e, principalmente, 

uma equipe capaz de gerenciar todos os aspectos do negócio.  Durante muitos calls, 

fomos perguntados sobre o estágio da Ana Capri, e estamos sendo muito 

conservadores não dando guidance algum, apenas reforçando que uma importante 

aprendizagem do que era, então, o projeto.  E hoje, tenho confiança em dizer que a 

Ana Capri já é uma realidade. Após um ano do roll out no canal de franquias, os 

resultados vem confirmando a nossa expectativa.  A marca atingiu um forte 

crescimento de 90% no ano, abrindo no terceiro trimestre oito franquias e atingimos 

um total de quarenta lojas. Os resultados continuam bastante positivos e é forte, 

realmente, a nossa confiança no modelo de negócios e na marca. Na nossa nova 

coleção de verão, lançamos novos produtos sempre em linha com o posicionamento 

da categoria flat, a fim de apresentar novas variedades para a consumidora e 

aumentar ainda mais as vendas. Falando agora sobre a marca Alexandre Birman, ela 

foi a única marca brasileira presente na Semana de Moda de Paris, celebrando um 

evento com a presença de várias celebridades internacionais, além de lançar sua nova 

coleção para a imprensa mundial. A marca ainda se encontra em estágio de 

desenvolvimento e, um pilar muito importante, é o suprimento, principalmente por estar 

em um seguimento de luxo. Isso não é uma tarefa tão simples, pois competimos muito 

fortemente com o “made in Italy”. Para assegurar o suprimento de produtos de 

altíssimo padrão, bem como o objetivo de sermos ainda mais uma referência para os 

nossos fornecedores, a marca inaugurou uma nova fábrica sediada em Campo Bom, 

possuindo equipamentos de última geração e possibilitando o fomento da mão de obra 

especializada na região.  Bom, gostaria de convidar a todos para iniciarmos a 

apresentação começando pela página três, onde gostaria de comentar os principais 

destaques do trimestre.  A receita bruta atingiu 379 milhões de reais, alta de 12,2% 

quando comparado ao terceiro trimestre de 2013, alavancado pelo crescimento de 

todos canais da companhia. O lucro bruto cresceu 7,6% no terceiro trimestre, 

totalizando 124 milhões de reais com margem de lucro de 42,2%. Totalizando 124 

milhões de reais e margem bruta de 42,2% o EBTIDA apresentou um crescimento de 

10% no trimestre, atingindo 51,4 milhões de reais com margem de 17,4%. Já o lucro 

líquido do trimestre cresceu 14,3% sob o terceiro trimestre de 2013, atingindo 33,6 

milhões de reais com margem líquida de 11,3%. Finalizando os destaques do período, 

este foi um trimestre no qual abrimos doze lojas, três franquias da marca Arezzo, oito 

franquias da marca Anacapri além de uma loja própria da marca Schutz, expandindo 

nossa área de vendas em 13,3% nos últimos doze meses.  Gostaria agora de passar a 

palavra para o Thiago Borges, para dar sequência à nossa apresentação. 

Thiago Borges: Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Passando agora para a 

página quatro e aprofundando a análise dos resultados, temos ao lado esquerdo da 

página que a receita bruta da companhia no trimestre alcançou 379 milhões, um 

crescimento de 12,2% sobre o terceiro trimestre do ano anterior. No acumulado do ano 

a receita bruta atingiu 982,4 milhões, uma alta de 9,1% sobre os primeiros nove meses 

de 2013. Passando agora para a página cinco, analisando as receitas do mercado 

interno, a Arezzo, nossa principal marca, atingiu um faturamento de 210,6 milhões, 

representando 59,4% das vendas domésticas. Os principais canais que contribuíram 

para o crescimento da marca foram multimarcas e franquias. A Schutz apresentou um 



 
 
 

crescimento de 12% no trimestre, especialmente alavancado pela estratégia de 

fortalecimento das lojas monomarcas com sete aberturas de lojas nos últimos doze 

meses e same-store sales positivo na rede, além da forte performance do canal web 

commerce com um crescimento de 130% no trimestre.  Adicionalmente, a estratégia 

da marca de se tornar referência também em bolsas de alta qualidade no país 

continua trazendo bons resultados, com um crescimento de volume de 60%. Já a 

marca Anacapri, conforme o Alexandre explicou, continua apresentando um forte 

crescimento de 131% no trimestre com 28 aberturas nos últimos doze meses e mais 

que dobrando seu faturamento. Esses resultados reforçam nossa confiança no modelo 

de negócios de posicionamento da marca.  Neste trimestre, a marca Alexandre Birman 

inaugurou sua nova fábrica em Campo Bom e continuou fortalecendo seu 

posicionamento internacional através de um evento realizado em Paris, para o 

lançamento de sua coleção de Primavera-Verão.  Passando agora para o slide seis, 

temos a receita bruta por canal de distribuição. Quando analisamos o canal franquias, 

nosso principal canal, temos um crescimento na receita bruta de 8% no trimestre, 

principalmente devido à abertura de cinquenta e seis franquias e à ampliação da área 

de outras doze lojas na marca Arezzo nos últimos doze meses. A ampliação de área e 

a reforma para um novo projeto arquitetônico são importantes iniciativas da marca 

Arezzo, tanto para o canal de franquias quanto para lojas próprias. O canal de 

franquias no trimestre representou 51% das vendas domésticas com um total de 421 

franquias, sendo 344 da marca Arezzo, 43 da marca Schutz e 34 da marca Anacapri.  

As vendas de sell-in, isto é, aquelas feitas pela Arezzo & Co aos seus franqueados, 

tiveram uma redução das mesmas franquias de 0,4% no trimestre, no terceiro 

trimestre de 2013, quando comparadas ao mesmo período do ano anterior. Ao mesmo 

tempo em que os same-stores sales e sell-out das lojas físicas cresceu 8% no mesmo 

período. Alavancado pelas vendas da loja online, o canal Lojas Próprias apresentou 

um crescimento de 10,3% no trimestre, com a receita bruta de 75,4 milhões no 

período, mesmo com a redução de 9,3% na área de vendas, excluindo os outlets. No 

acumulado do ano, a receita do canal apresentou um crescimento de 7,3 %%. A venda 

do sell-out, da rede de lojas do grupo, incluindo todas as franquias, as lojas próprias e 

a loja online, apresentou um crescimento de 18,4% no trimestre, enquanto as vendas 

das mesmas lojas no sell-out apresentaram um crescimento de 10,4% no período. No 

acumulado do ano, o same-store sales do sell-out das lojas próprias e franquias está 

em 6,1 acima dos same store sales de sell-in de 2,7.  Vale destacar que, em razão das 

nossas ações para minimizar os efeitos da Copa do Mundo, o same-store sales do sell 

out foi positivo em todos os meses do trimestre, demonstrando a solidez do indicador. 

Além disso, excluindo o período da Copa na primeira quinzena de Julho, os same 

store sales acumulado do trimestre seria de 390 vezes point acima do apresentado no 

acumulado do período. Neste terceiro trimestre, o canal multimarcas retomou seu viés 

de crescimento, atingindo um aumento de receita de 16,9% em relação ao ano 

anterior, devido, principalmente, ao maior interesse demonstrado pelo canal em 

produtos de maior assertividade no ponto de venda, bem como a base do número de 

lojas mais comparada aos doze meses anteriores. Vale lembrar que, em função do 

processo de roll-out, em lojas monomarcas, a marca Schutz, que representou 56% da 

receita bruta do canal multimarcas no terceiro trimestre de 2014 iniciou, em 2013, um 

processo de descredenciamento de lojas no canal com a finalidade de preservar o seu 



 
 
 

brand impactando o crescimento do multimarcas no primeiro trimestre deste ano 

devido à menor base de lojas. A companhia continua acreditando na importante 

estratégia do canal, trabalhando para conquistar novos clientes, crescer o share wallet 

dos clientes existentes e aumentar o cross-selling entre as marcas.  Em 2014, 

especialmente devido à menor base de lojas durante o primeiro trimestre, é possível 

que o canal apresente um faturamento ligeiramente superior do de 2013. Na página 

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

como a metragem do total da área de vendas. Foram abertas 56 lojas nos últimos 

doze meses, encerrando o trimestre com 479 lojas no total, sendo 472 no Brasil. A 

área de vendas alcançou 33 mil metros quadrados, um aumento de 13,3 % quando 

comparado com o mesmo período de 2013. Passando para a página oito, 

apresentamos o lucro bruto do trimestre, que alcanço 124,9 milhões com a margem de 

42,2% e crescimento de 7,6% na comparação com o mesmo período de 2013. Vale 

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

sistemática de precificação dos principais canais de distribuição são instáveis, portanto 

os níveis de margem dos canais variam pouco. No terceiro trimestre de 2014, o 

encerramento do benefício fiscal do trimestre e a mudança do mix de canais 

impactaram a margem bruta consolidada e, no acumulado do ano, o lucro bruto 

alcançou 329,9 milhões com um crescimento de 5,9% em relação aos nove meses do 

ano anterior. Ainda neste slide, temos o desempenho do EBITDA. E como podemos 

observar no lado direito da página, no trimestre, o EBITDA alcançou 51,4 milhões, 

apresentando um crescimento de 10% em uma margem de 17,4% em linha com o 

terceiro trimestre de 2013. O EBITDA acumulado do ano alcançou 121 milhões com 

margem de 15,9%. Passando agora para a página nove, temos o desempenho do 

lucro líquido do trimestre que atingiu 33,6 milhões, com um crescimento de 14,3% em 

relação ao ano anterior e margem de 11,3%. O lucro líquido acumulado do ano 

alcançou 82,7 milhões e margem líquida de 10,8%. Passando para a página dez, eu 

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

como podemos observar, foi de 33,9 milhões, e refletiu o maior lucro operacional do 

período e uma melhoria na gestão de capital de giro que, conforme antecipado, 

reverteu a maior constituição de estoque apresentado no trimestre anterior que tinha 

como fim garantir o suprimento da nova coleção de verão da rede.  Além disso, devido 

ao aumento da participação de produtos continuados nas vendas houve a 

necessidade de manter os estoques estratégicos para reposição com maior frequência 

na rede desses produtos.  Passando para a página onze, no lado esquerdo do slide, 

vemos que o CAPEX do trimestre foi de 12, 3 milhões, principalmente devido á 

investimentos corporativos em infraestrutura tecnológica com os projetos de 

importação nos novos sistemas RP e na nova plataforma do canal web commerce. No 

lado diretito da página, a companhia continua apresentando caixa líquido num 

montante de 89,4 milhões em linha com nossa política financeira que permanece 

conservadora com um custo de dívida bastante reduzido. Estes eram os nossos 

comentários em relação aos resultados do terceiro trimestre da Arezzo & Co. Antes de 

abrir para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de aproveitar a 

oportunidade para convidar a todos para participar no nosso Arezzo & Co Day, que 

acontecerá no dia treze de novembro, em São Paulo. Será um grande prazer poder 

recebê-los mais uma vez, com a presença de todo o time e compartilhar as constantes 



 
 
 

evoluções que temos em nossa companhia. Agradecemos a participação de todos no 

call, e ficamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas.   

Apresentador: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e 

respostas, para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da 

lista digite *2.  

Nossa primeira pergunta vem da senhora Raquel Rodrigues, da empresa Itaú BBA. 

Senhora Raquel, pode prosseguir. 

Rachel Rodrigues: Oi, bom dia, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação 

aos same store sales no sell-out onde vocês tiveram uma performance bem sólida 

esse tri, mesmo num ambiente macro bem desafiador. Então, eu queria entender, na 

visão de vocês, o que explica essa boa performance no trimestre e se essa tendência 

se manteve agora no início do quarto trimestre.  A segunda pergunta é em relação ao 

gap de crescimento de sell-in e sell-out, o porquê dessa performance tão diferente 

entre os dois indicadores e o que vocês puderem dividir com a gente qualquer métrica 

relacionada à saúde do franqueado, seja a evolução de nível de sobra de estoque e 

mark down seria bem interessante também.  É isso, obrigada. 

Alexandre Birman: Bom dia, Raquel. Obrigado pela pergunta, aqui quem fala é o 

Alexandre.  Bom, primeiro então sobre umas das razões para o nosso resultado 

positivo no same- store sales do sell-out durante esse trimestre mesmo num cenário 

bastante adverso. Eu atribuo a esta lista de ações que nós apresentamos no início do 

nosso call, aonde realmente, é muita energia colocada na conta, é realmente uma 

mudança quando a gente troca uma coleção nós fazemos com que a loja pareça 

completamente nova para a consumidora e isso realmente mostra que é um modelo 

de sucesso porque a consumidora se mostra bastante atraída. Nossa venda é por 

impulso, por desejo, a gente sempre disse, que está dentro de casa os desafios de 

manter essa atratividade, esse desejo para as nossas consumidoras. Realmente, é um 

trabalho muito forte de toda a equipe, de todas as marcas para renovar essa vontade 

que elas têm de consumir o novo produto, você como mulher sabe muito bem que não 

é uma compra programada, é uma compra totalmente feita por impulso para satisfazer 

um desejo pessoal.  O quanto tivermos a capacidade de despertar o desejo temos 

condições de obter bons resultados. Lógico que em um cenário mais favorável os 

resultados poderiam ser melhor ainda. Sobre o início do quarto trimestre, o mês de 

outubro vai terminar mais ou menos em linha com o resultado atingido no terceiro 

trimestre, talvez um pouco até melhor.  Temos dois meses para terminar esse 

trimestre um pouco cedo para falar do trimestre, mas o mês de outubro será encerrado 

amanhã com um resultado um pouquinho melhor do realizado no terceiro tri. Falando 

sobre as diferenças entre o same store sales do sell in e do sell out, esse é um tema 

que sempre acontece em nossos calls porque você nunca vai ter uma equiparação 

dos same store sales do sell in e do sell out por diversas razões. Principalmente pelas 

questões de calendário de suprimento da loja. Então, tem trimestre que talvez, no final 

do trimestre nós iniciamos o lançamento de uma nova coleção, igual vai ser, por 

exemplo, no primeiro trimestre, como sempre é, a gente lança no mês de março, que é 

o último mês do trimestre, a coleção de inverno, e obviamente, nós carregamos as 

lojas ali no final de fevereiro e março com a nova coleção de forma com que ela tenha 



 
 
 

um enxoval completo do lançamento, mas talvez não estava em linha com o same 

time sales do sell-out. Neste caso, neste trimestre, efetivamente nós tivemos um foco 

muito grande na melhoria da nossa margem bruta, nós tivemos uma venda no sell-out 

com o número de produtos sendo vendidos a desconto bem menor do que o número 

de itens vendidos em 2013, não só isso, os produtos sendo vendidos também com um 

percentual de desconto menor do que no ano passado. Então, isso gerou uma venda, 

um topline maior e uma margem bruta também maior para os nossos franqueados e 

nas nossas lojas próprias, o que é muito positivo. Então, para ser sincero, nós 

estamos extremamente satisfeitos com esse desempenho, foi excelente o nosso 

trabalho, suprimos as lojas com a quantidade certa de produtos certos na hora certa, e 

isso é muito importante para o nosso negócio, para a saúde do nosso estoque. E 

conseguimos ter uma eficiência na coleção ainda melhor gerando um crescimento de 

vendas no sell-out maior do que a entrada de produtos que é o sell in. Espero que eu 

tenha respondido a sua pergunta, caso contrário estou à disposição.  

Raquel Rodrigues: Não, está ótimo, super claro, obrigada. 

Apresentador: Nossa próxima pergunta vem do senhor Alencar Costa, da empresa 

Goldman Sachs. Senhor Alencar, pode prosseguir. 

Alencar Costa: Alexandre e Thiago, eu tenho três perguntas. A primeira é relacionada 

ao crescimento de volume de sapatos nas lojas maduras, queria entender como é que 

tem sido esse crescimento e, a minha pergunta é então o fato que vocês abriram mais 

ou menos 13% de área nos últimos doze meses, mas o volume de sapatos só cresceu 

6% no tri. Então, eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho nesse ponto. 

Essa foi a minha primeira pergunta, depois eu tenho mais duas. 

Alexandre Birman: Oi, Alencar. Tudo bem? Obrigada pela pergunta, aqui é o 

Alexandre. Começando pela segunda etapa em relação ao crescimento de área vezes 

crescimento de número de peças. Esse crescimento de número de peças é um 

crescimento total da companhia e isso inclui todos os canais obviamente sell-in, 

multimarcas, franquias e etc... exportação, e quando você fala de área obviamente é 

só o crescimento do sell-out. Então, é uma correlação que a gente não vê muita 

conectividade entre o desempenho do número de peças vezes o crescimento da 

metragem quadrada, se você tiver priorizando apenas uma empresa puramente 

varejista, que tenha apenas as suas lojas próprias como o seu canal de distribuição 

concordo plenamente com você que é uma métrica que deveria estar em linha, ou 

caso contrário você está diminuindo a produtividade por metro quadrado.  Então, no 

nosso caso, quando você tem uma variável de sell-in que corresponde a quase 80% 

da nossa receita, você não pode fazer essa comparação de uma forma tão direta 

assim. E a sua primeira parte da pergunta, se você puder repetir eu agradeço.  

Alencar Costa: Entender como tem sido o crescimento do volume de sapatos nas 

lojas maduras, logicamente.  

Alexandre Birman: No crescimento de sapatos, o número de peças tem sido mais ou 

menos em linha com o crescimento do same-store sales. Está em torno de 6% a 8%. 



 
 
 

Alencar Costa: Perfeito. A minha segunda pergunta é basicamente a respeito de 

recebíveis. Vocês têm apresentado um nível maior esse ano em relação ao ano 

passado e, por isso, eu queria entender o que vocês esperam disso agora no quarto 

trimestre e se esperam que vá normalizar, como é que vocês vão fazer isso? 

Obrigado.  

Thiago Borges: Alencar, aqui quem está falando é o Thiago. Obrigado pela pergunta. 

O contas a receber, ele está em dias da receita, aproximadamente 100 dias, um 

aumento ai de oito dias em relação ao mesmo período do ano anterior 

aproximadamente. Como a gente analisa os últimos doze meses, e esse aumento 

neste trimestre é explicado pelo aumento da venda no canal multimarca que acabou, 

que é um canal que está neste momento com um prazo médio um pouco acima da 

média da companhia, puxando esse número pra cima. A gente está trabalhando para 

retomar patamares históricos de prazo médio para o canal multimarca e trazer o 

contas a receber para o patamar que a gente tem no mesmo período do ano anterior, 

acredito que no quarto trimestre a gente não consegue ainda ter esse efeito, mas 

talvez no primeiro trimestre do ano que vem esperamos estar com o contas a receber 

muito próximo ao do ano anterior.  

Alencar Costa: Tá ótimo, muito obrigado. A minha última pergunta é sobre a 

operação nos Estado Unidos, se vocês puderem passar um update, talvez vocês vão 

falar mais sobre isso no Arezzo Day, mas o que vocês puderem falar agora seria 

ótimo. Obrigado.  

Alexandre Birman: Ótimo, Alencar. Você fez sua pergunta e ao mesmo tempo me 

ajudou na resposta porque vai ser um tema importante que nós vamos trabalhar no 

Arezzo&Co Day, mas já te adiantando, nós estamos muito felizes com o aprendizado 

da nossa operação, como sempre dizemos, é uma operação ainda piloto, é uma 

operação que é um laboratório para os nossos negócios, conhecendo do ato de 

consumo, conhecendo a consumidora americana, tivemos a oportunidade de ter uma 

consultoria especializada em merchandising, ou seja, em sortimentos de produtos 

durante os últimos meses que eles atuam bastante na intitulação do nosso mix, 

definição target price e iremos comunicar a ida de um executivo nosso que irá liderar a 

operação a partir de 2015 nos Estados Unidos. Então, durante o Arezzo&Co Day a 

gente vai dar, como é o jargão dos nossos segmentos, a gente vai dar mais cor sobre 

essa operação mas, acho que de alguma forma eu já te dei um pouco de visão sobre o 

status atual.  

Alencar Costa: Ótimo, muito obrigado e parabéns pelos resultados.  

Apresentador: Nossa próxima pergunta vem da senhora Nicole, da empresa Bank Of 

America. Senhora Nicole, pode prosseguir.  

Nicole Inui: Bom dia, Thiago. Bom dia, Alexandre. Eu tenho duas perguntas. A 

primeira sobre o canal E-commerce, você pode falar um pouquinho sobre o 

desempenho, que nível você espera que esse canal chegue em termos de 

porcentagem de vendas e nos lembre quais marcas estão disponíveis online agora e a 



 
 
 

segunda pergunta é sobre implementação de SAP, quando você espera estar 

disponível e quais são os benefícios esperados do novo sistema. 

Alexandre Birman: Obrigado, Nicole. Aqui quem fala é o Alexandre. Bom, falando 

sobre E-commerce, primeiro ponto: ele está hoje sendo utilizado apenas pela marca 

Schutz, foi a marca que há três anos nós iniciamos essa operação e efetivamente 

tivemos um grande aprendizado ao longo desse período, preciso dizer que estamos 

muito confiantes com tudo que montamos em termos de E-commerce, e isso engloba 

pessoas realmente muito capacitadas em gestão de comércio eletrônico, logística e 

mais recentemente um sistema, uma plataforma tecnológica muito robusta. Esse foi o 

primeiro passo para a mudança neste ano de 2014, para você ter uma ideia, que 

corresponde há mais de 8% da receita da marca Schutz, a loja eletrônica, que é um 

percentual altamente relevante tratando-se de mercado brasileiro. Para 2015, durante 

o Arezzo&Co Day, nós iremos dar bastante informações sobre as perspectivas do E-

commerce e de todos os investimentos, de como nós estamos efetivamente montando 

a nossa plataforma, que nós acreditamos que é uma medida de crescimento muito 

sadia para o nosso negócio.   

E a segunda pergunta relativa à nossa implementação do nosso novo ERP, temos 

dedicado realmente bastante energia ao longo desse ano, um investimento muito 

importante para a companhia, o go live está em linha previsto com o que nós 

havíamos já falado anteriormente, está em linha com o nosso projeto, e vamos dar 

bastante cor ao longo do nosso Arezzo&Co Day também. E os principais ganhos que 

nós teremos, primeiro vamos falar de robustez de capacidade de gestão dos nossos 

negócios. Nós tínhamos vários sistemas ligados, nossa empresa não tinha nenhum 

ERP único, a empresa foi crescendo ao longo dos anos e fomos criando soluções 

especializadas em funções que não tínhamos uma gestão integrada do nosso ao que 

processo, gerando um retrabalho muito grande, tendo ai um número de pessoas 

extremamente alto que tange a operações de negócios, pretendemos otimizar essas 

pessoas para o nosso crescimento, o que irá acontecer ao longo dos próximos anos. 

Além disso, nós vamos estar muito mais próximos em termos da gestão de estoque da 

ponta, ele não vai estar no sell-out, mas vai estar efetivamente trazendo a informação 

de estoque da qual mais ágil para a tomada de decisões, além de ter uma ligação 

também com os nossos fornecedores de uma forma mais dinâmica, sem considerar a 

parte de warehouse management system, WMS, que vai ajudar muito no nosso plano 

de logística. Nós temos uma ideia que temos uma oportunidade grande de melhorar a 

nossa visão de logística, vai ter um projeto que vai se iniciar em 2015 e para ele se 

tornar realidade nós só poderíamos fazê-lo se tivéssemos uma robusta plataforma de 

gestão, que será já a partir do começo do ano que vem. Espero que eu tenha 

respondido a sua pergunta, seria muito importante contar com a sua presença no 

Arezzo&Co Day para a gente falar mais sobre esses assuntos, onde teríamos a 

presença do nosso management completo, o nosso diretor de tecnologia da 

informação e logística que está liderando esse projeto e que com certeza vai ter boas 

informações para a gente discutir. 

Nicole: Ótimo, Alexandre. Obrigada.  



 
 
 

Apresentador: A próxima pergunta vem do senhor Alexandre, da empresa Banco 

Credit Suisse. Senhor Alexandre, pode prosseguir. 

Alexandre Cohem: Oi, bom dia a todos. Na verdade é um follow-up em relação a 

pergunta do desempenho das vendas que a gente observou foi muito bom nesse 

trimestre com o same-store Sales no conceito sell- out em torno de 8%, mas também 

eu queria entender um pouco mais de detalhe a leitura que vocês estão fazendo 

especialmente quando a gente compara também com o sell in mais fraco, e o que 

vocês esperam mais a curto prazo, 2015, se da para ter uma ideia nesse sentido, o 

que está fazendo diferença realmente, o que vocês esperam que faça diferença daqui 

pra frente. Você falou muito em execução, mas eu queria também entender um pouco 

o que vocês estão percebendo da consumidora e como que esta composição de 

execução e mercado em 2015 vocês estão esperando para determinar o crescimento 

de venda da companhia. Obrigado. 

Alexandre Birman: Oi, Alexandre. Obrigado pela sua pergunta. Aqui quem fala é o 

seu xará Alexandre. Bom, mais uma vez eu gostaria de reforçar que o same- store 

sales do sell-in, quando você usou que ele foi fraco, ele foi em linha com as nossas 

perspectivas. Nosso objetivo é melhorar a eficiência da ponta, com isso então nós 

tivemos excelentes desempenhos, tendo uma melhor venda a full price, uma menor 

quantidade de produtos sendo vendidos com uma liquidação, com um desconto 

menor, o que gerou um crescimento de receita na ponta.  Falando em termos de 

same-store sales de sell in, nós estamos confiantes que temos hoje na rede, e essa é 

a nossa maior preocupação, a quantidade correta de produtos, com o mix correto, no 

timing correto, isso é muito importante para o nosso negócio. O dinamismo da moda é 

algo realmente cada vez mais forte, cada vez troca-se mais a tendência e estamos 

tendo que estar aptos para que a gente coloque o produto certo na hora certa numa 

velocidade muito certa. Para você ter uma ideia, nós vimos um determinado tipo de 

produto com excelente performance ao longo do mês de outubro e tivemos condições 

de colocar um pedido em produção ainda essa semana para entregar na primeira 

semana de dezembro, ou seja, lead time muito rápido, ainda mais se tratando dessa 

época de final de ano. Efetivamente, esse é um ponto que nos deixa bastante 

confortável que estamos fazendo uma gestão super diligente do suprimento da nossa 

rede. O Thiago, que está aqui do meu lado, quer colocar um pouco também mais 

informação sobre esse sentido, vou convidá-lo para participar aqui da nossa resposta. 

Thiago Borges: Alexandre, tudo bem? Sobre o desempenho do sell-out neste terceiro 

trimestre, quando você compara com o terceiro trimestre do ano anterior, você tem 

uma variável no preço médio na ponta, não necessariamente refletindo no maior preço 

médio no sell-in, que foi o trabalho feito iniciado há um ano que a gente chamou de 

GTM Arezzo que é vender mais sobrando menos, onde na ponta você tem uma 

diminuição dos produtos que tem mark down e o percentual de desconto destes 

produtos também diminuiu, então o preço médio na ponta acaba aumentando e a 

ajuda o mark up final do franqueado, que é uma métrica da nossa equipe comercial 

inteira e do time de planejamento, merchandising, boa parte das nossas equipes tem 

esse KPI como método e esse KPI tem aumentado a nossa busca desde o início do 

ano passado. Então, quando a gente olha os produtos práticos e básicos, que são os 



 
 
 

classics e os basics, eles representam já 20% da receita na ponta e, para isso, a gente 

precisou formar estoque, ficando em torno nossos estoques da companhia em torno 

de dois a três dias, e a reposição destes produtos é feita de forma automática então, 

se o franqueado quiser o número 37, uma semana depois ele estará recebendo aquele 

mesmo SKU, número 37 em grade aberta.  Com isso, a gente garante que 20% das 

vendas na ponta também é cheio sem mark now, nesses produtos são muito poucos e 

em ocasiões específicas, o tempo de vida na prateleira desses produtos é mais de 

seis meses, em alguns casos com mais de dois anos de produtos considerados como 

clássicos. Isso tem ajudado muito e a perspectiva da consumidora é que ela entra na 

loja, ela encontra os produtos continuados, mas a gente não tira o frescor, a novidade 

da loja que precisa ter para responder a primeira pergunta que toda consumidora faz 

quando entra nas nossas lojas que é “O que vocês têm de novo?” Então a gente ainda 

tem um volume muito grande de produtos que são apresentados toda semana como 

novidade para as consumidoras, e acho que esse mix de ações está trazendo 

resultados no same-store sales do sell out. 

Alexandre Birman: Queria complementar que, quando você fala da consumidora, o 

que eu tenho para dizer é o que a gente tem realmente falado que satisfaz os nossos 

negócios, porque temos um negócio extremamente dinâmico, temos que ter uma 

energia muito forte na ponta, a questão da atratividade nas nossas marcas, é 

fundamental e obviamente a assertividade dos nossos produtos estar on time, na 

frente da tendência é muito importante, não só do produto da moda, mas na tendência 

de consumo. Vou te dar uma informação em primeiríssima mão e te convido para na 

quinta-feira, na terça-feira, perdão, dia cinco tiver a oportunidade de ir à Oscar Freire e 

acompanhar, dia quatro, o trabalhão muito bacana que a gente vai lançar é o seguinte: 

a gente percebeu que tem um tendência muito forte das mulheres quererem comprar 

uma bolsa que tenha suas inicias gravadas na bolsa. Fizemos um teaser dessa ação 

quando nós lançamos uma bolsa chamada Linha Unique e tivemos uma série muito 

grande de consumidoras querem ter suas iniciais, então o que a gente fez: 

desenvolvemos uma máquina que tem uma área de espaço muito pequena, com um 

custo inteiramente atrativo, e lançaremos na terça-feira, simultaneamente em todas as 

lojas da marca Schutz, primeiramente, um serviço de gravação das iniciais no tag da 

bolsa para a consumidora. Então, são inovações como esta que fazem com que 

nossos negócios realmente mantenha atratividade muito grande por parte da 

consumidora, e só para dar um pouco mais de cor, esse evento que a gente vai lançar 

esse novo serviço para a consumidora vai ser na terça-feira e eu tenho certeza que vai 

ser um sucesso.  

Alexandre Cohem: Obrigado, Alexandre. Obrigado, Thiago. Acho que, só para 

esclarecer, eu entendo bem essa dinâmica do sell-in e sell-out, está claro também que 

é bem influenciado pelo cronograma de suprimento, mas na verdade a pergunta era 

mais dessas duas métricas ao longo do tempo se dá, apesar desse efeito de 

calendário, se dá para fazer alguma leitura de tendência de consumo e justamente 

tentar entender também daqui pra frente o quanto a execução e quanto o 

comportamento da consumidora deve afetar na demanda. Era mais nesse sentido 

também. Obrigado.  



 
 
 

Alexandre Birman: Perfeito. Esse assunto é um assunto muito bacana para a gente 

debater, com certeza, se a gente tiver a oportunidade de estar mais próximo, a gente 

pode discutir sobre isso. Lógico que a tendência de longo prazo é que se tenha certa 

similaridade em um espaço de tempo não do trimestre, mas de um ano. Entretanto, 

obviamente você não controla a ponta, por mais que a gente tenha um trabalho tão 

forte quanto estou falando, não conseguimos prever se o same-store sales sell out vai 

acompanhar o same-store sales do sell in. A nossa grande missão é a gestão do 

suprimento em nossa rede, é ter realmente um suprimento sadio, essa é a nossa 

principal métrica e, baseado nisso, trabalhar o máximo possível para que tenhamos 

também um excelente desempenho no sell-out. Mas é um tema bacana para a gente 

conversar mais se você tiver interesse, estamos aqui à disposição. 

Alexandre Cohem: Certo. Muito Obrigado. 

Apresentador: Próxima pergunta vem do senhor Felipe Casemiro, do Banco Safra. 

Senhor Felipe, pode prosseguir. 

Felipe Casemiro: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Thiago. Obrigado por aceitar a minha 

pergunta.  Primeiro, eu gostaria de entender melhor a forte evolução de vendas do 

canal multimarcas no terceiro tri, mesmo considerando o efeito menor de 

descredenciamento das lojas Schutz, o número foi forte ainda. E adicionalmente, eu 

entendo que o aumento anual de 2014 comparado com 2013 deva ser ligeiro, ou seja, 

para o quarto tri deve esperar uma retração nesse número. Como que vocês estão 

vendo o canal multimarca? 

Alexandre Birman: Tudo bem, Felipe? É o Alexandre. Muito obrigado pela sua 

pergunta.  Assim que nós apresentamos os resultados do terceiro tri de 2013, nós 

falamos: “Olha, dentro de um ano vocês vão ver um efeito ao contrário.” Então, a cada 

tri que nós anunciávamos, o resultado estava sempre negativo nas vendas para 

multimarcas, mas sempre falamos pode esperar o terceiro tri que você vai ver esse 

resultado retomar o positivo. Por quê? Foi um movimento estratégico da companhia, 

não foi uma questão de demanda por parte das multimarcas. Muito menos de 

fragilização deste canal que é uma importante via de distribuição dos nossos produtos. 

Foi uma estratégia programada para focalizar a marca Schutz, que é a principal marca 

desse canal, nas lojas de monomarca. Então, consequentemente nós passamos a 

investir mais no crescimento das outras marcas da nossa empresa no canal 

multimarcas e teve um efeito então, como você teve no primeiro trimestre de 2014, 

você estava comparando as mesmas bases de lojas. E, com isso, então, nós tivemos 

um excelente resultado no crescimento comparado com o terceiro trimestre de 2013. É 

um canal que nós temos uma dedicação muito forte, temos uma equipe exclusiva 

dedicada a uma diretoria comercial, tem milhares de pontos de vendas que vemos 

uma grande capilaridade, para o nosso país, esse território gigantesco, para o quarto 

trimestre, nós vamos continuar tendo um crescimento em relação ao quarto trimestre 

de 2013, nessa visão desse índice de 16% a 17% que foi realizado nesse terceiro 

trimestre, mas um número também positivo. 

Felipe Casemiro: Obrigado. Eu tenho mais duas perguntas em relação ao CAPEX. O 

CAPEX atingiu 36 milhões nos nove meses de 2014, vocês ainda mantém o guidance 



 
 
 

de CAPEX para 40 milhões de 2014? E o que estão imaginando para a gente para 

2015? E, além disso, com o guidance de aberturas de lojas, porque ficou um número 

bem significativo para abertura no quarto tri? 

Thiago Borges: Obrigado pela pergunta, Felipe. O CAPEX a gente tá andando com 

ele um pouco acima do guidance inicial do ano, e a gente tava prevendo esses 40 

milhões fechar mais próximo dos 45 milhões, agora no final do ano continuamos com 

investimentos importantes em tecnologia da informação com o Go Live e o nosso novo 

ERP previsto para o primeiro trimestre de 2015, e o nosso CAPEX deve terminar por 

volta desse valor ai de 45 milhões. Para 2015, esse é o número que a gente vai 

comentar mais abertamente no Arezzo&Co Day, mas de uma forma 10 mil pés o que 

se pode esperar para o ano que vem é um número mais baixo, ta certo, porque todo 

investimento de TI, a maior parte do investimento em TI já foi feito e a gente estaria 

mais próximo de um valor de 30 a 35 milhões de reais.  

Felipe Casemiro: E com relação à abertura de lojas qual é o número bem significativo 

para o quanto tri? 

Alexandre Birman: Perfeito. Aqui quem fala é o Alexandre. Historicamente, nós 

temos o quarto trimestre o trimestre mais forte, a tendência é mudar essa tendência, 

no futuro, a gente acredita que o terceiro trimestre deveria ter maior concentração de 

aberturas de lojas, tendo mais tempo de estruturar a equipe para essa época mais 

importante do ano que é a época de Natal. Entretanto, nós estamos confirmando aqui 

nosso guidance de abertura para esse ano de 2014 em linha com o que havíamos 

falado há um ano.  

Felipe Casemiro: Tudo bem, muito obrigado, parabéns pelos resultados. 

Alexandre Birman: Muito obrigado a você pela pergunta.  

Apresentador: Próxima pergunta vem do senhor Luiz Cesta, Votorantim Corretora. 

Senhor Luis, pode prosseguir. 

Luiz Cesta: Obrigado por pegarem a minha pergunta.  Eu queria que vocês falassem 

um pouco mais sobre a marca Anacapri, enfim, se vocês pudessem falar um 

pouquinho quais os desafios que vocês acreditam encontrar para continuar com esse 

ritmo de crescimento tão forte daqui para frente na base de móveis um pouco pequena 

que favorece o crescimento, mas o que vocês estão pensando em termos de desafios 

daqui para frente e colocar também um pouquinho de perspectiva para possibilidade 

de extensão de linha dentro da loja, o que vocês então vendo em termos de vendas de 

bolsas, acessórios, carteiras, enfim, dentro da loja? Se vocês acham que tem espaço 

ainda para crescer nesse sentido e se vocês pudessem comentar também um pouco 

especificamente sobre a venda da Anacapri nas multimarcas, particularmente, acho 

que essa marca tem uma identidade que seria bastante aderente às multimarcas. 

Enfim, acho que já tem um número bastante grande de clientes, mas acho que o 

multimarca ainda é pouco representativo dado que vocês estão explorando a marca 

através das lojas, tentando criar um pouco mais de poder de marca. Vocês 

conseguem comentar um pouco mais sobre isso na Anacapri especificamente? 



 
 
 

Alexandre Birman: Oi, Luiz. Tudo bem? É o Alexandre que está falando. Obrigado 

por trazer o assunto Anacapri, realmente é uma alegria muito grande de ver um projeto 

que iniciou há poucos anos, e que foi tocado de uma forma muito diligente, se tornar 

uma importante via de crescimento para o nosso negócio. Falando sobre ritmo de 

crescimento, nós internamente temos uma filosofia que o percentual não é muito 

relevante, principalmente quando se tem uma base pequena, tem que olhar o 

crescimento absoluto. Então, consequentemente, a gente está aumentando a base 

dos 130% talvez vai ser um número difícil de a gente manter o crescimento nesse 

ritmo. O que mais importa é nós estarmos tendo condições de atingir as nossas metas 

internas de crescimento da marca. Eu gostaria de destacar alguns pontos: Primeiro, a 

nossa estratégia falando só primeiramente do canal monomarca, sempre foi uma 

expansão esférica, tendo como centro São Paulo e temos uma espiral e abrindo na 

distribuição. Só para você ter uma ideia, nós inauguramos ontem mais por um motivo 

de abertura de um shopping importante na cidade, foi a primeira loja Anacapri no 

Nordeste, que foi inaugurada no dia de ontem, no shopping Rio Mar, em Recife, 

perdão em Fortaleza, um excelente shopping que vai ser um sucesso com um primeiro 

dia de vendas muito bom lá em Fortaleza, mas até a data de ontem, então, não 

tínhamos nenhum loja no Nordeste e nenhum loja no Sul, só em Curitiba, não temos 

nenhuma loja em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou seja, estamos concentrados 

São Paulo, Minas, Rio, começamos agora a expandir para o centro-oeste, depois 

então vamos forte para o Nordeste. Temos um território gigantesco de expansão, o 

bacana é que nós temos o nosso próprio benchmarking que é a Arezzo, são mais de 

360 lojas da Arezzo que nós temos todos os dados daqueles pontos comerciais, então 

nós sabemos onde abrir as lojas Anacapri e, mais do que isso, nós estamos testando 

pontos comerciais que não faziam sentido para a Arezzo, mas que faz sentido para a 

Anacapri pela maneira prática e descomplicada que este produto é fácil de ser 

comprado, pode funcionar. Um grande evento foi a inauguração nesse mês de uma 

Anacapri aqui na Gomes de Carvalho. Na esquina ali com a Funchal, naquele 

complexo de galerias. Óbvio que não faz sentido por o branding ter uma Arezzo, e 

abrimos uma Anacapri com um sucesso de vendas, para 20% acima da previsão 

otimista da receita da loja que mostra que talvez tenhamos além do benchmarking da 

Arezzo, outros pontos comerciais para crescer a marca. Entretanto nós acreditamos 

que a expansão tem que ser ano a ano e granular, acreditamos realmente em solidez 

e longevidade e para isso não da para você abrir um tanto de loja totalmente 

despreparado, tem que ter uma equipe comercial treinada para que ela possa atender 

bem aquela franquia e isso não é algo que você faça do dia para a noite. Então, 2015 

devemos ter um guidance de abertura já um pouco maior do que foi dado lá em 2013 

que nós iniciamos o roll-out de Anacapri. Um dos fatores que acho que é bem 

importante é você encontrar pontos comerciais que sejam efetivamente atrativos em 

termos econômicos, porque são lojas pequenas, e às vezes, o custo por metro 

quadrado fica alto numa área menor. Então, negociar muito bem e ter força realmente 

para só fazer boas negociações para os nossos franqueados é um ponto importante, 

que se nós tivéssemos mais um viés só de abrir lojas, teríamos aberto muito mais lojas 

do que abrimos, mas eu acredito que isso não é uma decisão sadia. Temos realmente 

essa questão de ter pontos comerciais que tenham a metragem quadrada que a marca 

permita capturar pensando que não pode ser superior a 50 metros quadrados, o 



 
 
 

tamanho ideal de uma Anacapri é de 40 metros quadrados, às vezes não parece, mas 

por mais que pareça pequeno, não é tão simples assim você encontrar nos melhores 

shopping centers. Então, esse é o ponto do desafio que a gente tem, mas com o 

tempo a gente consegue encontrar ótimas oportunidades. Falando então do 

multimarca, por mais importante que ele seja e melhor para a estratégia de 

distribuição, ele não é um canal primário. Nosso canal primário de crescimento são as 

lojas monomarca. Nós acreditamos que é importante sim o canal de multimarcas, trás 

uma super capilaridade para os nossos negócios. Entretanto não é onde colocamos o 

maior investimento e a maior energia. Estamos crescendo a marca Anacapri coleção 

após coleção em termos de números de pontos de venda e marca, nós acreditamos 

que uma marca precisa de tempo para acontecer, se não ao contrário disso sai tiro de 

canhão para a marca, a gente vê que branding é um exercício diário, é um exercício 

que você vai realmente construindo tijolo a tijolo o brand awareness. 

Consequentemente, quanto mais a marca Anacapri tiver nas lojas monomarca, isso 

vai fazer a marca ser mais conhecida, e vai ter mais multimarca querendo comprar o 

seu produto. Você está certo, é uma marca que tem sim uma aderência boa no 

multimarca, mas ela vai vir quase na esteira do conhecimento da marca Anacapri. 

Eram esses pontos que eu queria falar sobre a Anacapri. Sobre a questão de linha, 

obrigado por tocar nesse ponto, a marca tem como diferencial competitivo em ser a 

melhor oferta em calçados rasteiros e isso não vai mudar, só serão sapatos sem salto, 

mas tendo sapatos sem salto você tem uma inúmera diversidade de produtos que 

você pode fazer. Quando nós lançamos a marca para padronizar, para ficar uma linha 

que tenha mais escala produtiva, nós só pedimos sapatilhas. Agora, nesse verão, nós 

lançamos aquelas sandálias rasteiras que tem o solado tipo birkenstock que fazem um 

grande sucesso, lançamos alpargatas, lançamos tênis. Mostrando que tem no 

segmento flat, ou seja, sem salto, uma grande gama de produtos que a gente pode 

estar ofertando. Sobre bolsas, iniciamos de uma forma um pouquinho mais estruturada 

da equipe de P&D, uma estratégia de sourcing para Anacapri, estamos aprendendo 

ainda qual tipo de bolsa, qual target price? qual formato? Se, é uma bolsa mais 

descolada, se é uma bolsa com um material mais alternativo, a gente está aprendendo 

sobre bolsa Anacapri, mas com certeza a gente sabe que no médio prazo, terá um 

excelente segmento de produto para crescer as vendas da marca Anacapri. Mas, 

obrigado pela sua pergunta. Espero que a resposta tenha sido completa. 

Luiz Cesta: Foi bem completa, parabéns pelos resultados. Obrigado. 

Apresentador: Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1 

Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre 

para as considerações finais. 

Alexandre Birman: Olá, gente. Obrigada a todos pela interação durante o nosso call. 

O resultado desse trimestre mostra realmente mais uma vez a flexibilidade consistente 

do nosso modelo de negócio. Mesmo em um ambiente de vendas de maiores 

incertezas, tivemos atividade e um time dedicado de trabalho muito forte para colocar 

o produto certo, com preço certo no momento certo do ponto de venda. E ao mesmo 

tempo otimizar os níveis de despesa e entregar resultados sustentáveis, comprovando 

que a companhia é realmente um ambiente focado e consolidado na liderança do 



 
 
 

segmento de calçados e bolsas e acessórios femininos em todo o Brasil. Vale ressaltar 

que temos sempre novos projetos sendo executados que são de melhoria de fluidez 

operacional, de novas marcas, de novos canais e novos mercados que 

invariavelmente consistem em investimentos para que na sua grande maioria são 

considerados despesas. A gente acredita como foco na longevidade dos nossos 

negócios, estamos confiantes que esse é o caminho correto na condição da nossa 

companhia. Estamos chegando nos últimos meses do ano, o mais importante para o 

varejo, gostaria de enfatizar uma mudança na dinâmica de suprimentos que fizemos 

de entregas mais frequentes e melhor antecipação, aumentando a precisão de 

entregar os produtos que a consumidora estão realmente buscando em nossas lojas. 

O modelo também de suprimento permite mencionar em um grau ainda maior os 

volumes que estão sendo entregues na rede, melhorando a eficiência das nossas 

coleções conforme apresentado nos resultados do terceiro tri. Eu gostaria de 

aproveitar a oportunidade para convidar a todas e a todos para acompanhar o 

lançamento da coleção de alto verão que se inicia em todas as marcas na semana que 

vem, eu tenho confiança que vocês vão encontrar produtos incríveis que vão refletir as 

principais tendências mundiais que vão encantar a todas. Aproveito a oportunidade 

para reforçar que estamos sempre à disposição para maiores interações e realmente 

enfatizar o convite feito inicialmente pelo Thiago para que todos estejam conosco no 

nosso Arezzo&Co Day, no dia 13 de novembro, um importante momento para interagir 

com o nosso management que com certeza vai estar extremamente disponível para 

uma interação muito próxima com todos vocês. Muito obrigado a todos e nos vemos 

no Arezzo&Co Day. 

 

 


