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Local Conference Call 

Arezzo&Co. 

Resultados do Terceiro Trimestre de 2015 

6 de novembro de 2015 

 
Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por nos aguardarem e sejam bem 
vindos à teleconferência de resultados do Terceiro Trimestre de 2015 da Arezzo&Co. 
 
Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta 
a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes.  
 
Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês, e perguntas 
poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. 
 
Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência basta teclar 
“asterisco zero”.  
 
Lembramos aos jornalistas e demais profissionais de imprensa que esta teleconferência é 
exclusiva aos profissionais do mercado financeiro e acionistas atuais e potenciais. 
Eventuais perguntas deverão ser encaminhadas à Approach, assessoria de imprensa, 
cujo contato estará disponível no website da Companhia, no endereço 
www.arezzoco.com.br. 
 
Esta teleconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente 
pela internet, também com acesso pelo website da Companhia. Caso algum dos senhores 
não tenha a cópia do release de resultados da Arezzo&Co divulgado ontem, quinta-feira, 
5 de novembro, poderá obtê-lo no website da Companhia. 
 
Por fim, cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e que o áudio estará 
disponível no website após sua conclusão. 
 
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam 
ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da 
Companhia bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu 
potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da 
Administração em relação ao futuro da Arezzo&Co.  
 
Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do 
desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto estão 
sujeitas a mudanças. 
 

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

pode prosseguir. 

 

http://www.arezzoco.com.br/
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 Alexandre Birman: Bom dia a todos. É um prazer poder compartilhar com vocês os 

nossos resultados desse trimestre. Gostaria de cumprimentar os acionistas, investidores e 

analistas que estão nos acompanhando nesta teleconferência de resultados. Estão 

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

investidores Leonardo Pontes. 

 

 Seguindo ao nosso calendário de sell-out o 3T marca a transição que entre as coleções 

de inverno e verão. No mês de julho encerramos a divulgação dos produtos de inverno 

apresentando uma melhoria do mark-up médio da coleção. 

 Em paralelo apresentamos um preview da coleção de verão e o mês de agosto foi 

marcado pela virada da estação quando todas as lojas passaram a ser compostas apenas 

pela nova coleção. Buscamos sempre engajar a nossa equipe de vendas disseminando a 

estratégia das marcas de forma muito consistente com o objetivo de sempre melhorar a 

execução. Como exemplo, realizamos uma grande convenção nacional de vendas no 

início de agosto onde foram apresentadas as novas tendências e ações de marketing 

para cada marca além da campanha motivacional para gerentes e vendedoras. 

 Em setembro através de um inovador sistema de vídeo conferência foi realizado o 

treinamento para as nossas mais de 4000 vendedoras com foco no aumento da 

conversão de vendas resultando em uma melhor performance desse indicador no final do 

trimestre. 

 Falando sobre a marca Arezzo vale destacar as iniciativas para o lançamento da sua 

nova coleção de verão. A campanha da marca estrelou uma das principais atrizes em 

destaque atualmente no Brasil apoiada por um forte plano de comunicação e marketing, o 

qual teve amplo destaque nos principais veículos de mídia do país gerando mais de 

320.000 menções no ambiente online. 

 Além da campanha várias ações de visual merchandising foram implementadas como 

novos uniformes e ambientação gerando uma nova atmosfera no ambiente da loja. 

Continuando a agenda de ativações foi lançada a coleção Viva La Vida inspirada na 

artista Frida Kahlo, a qual fomos co-patrocinadores de sua exibição no instituto Tomie 

Ohtake que ainda está em cartaz e vale a pena conferir. 

 Essa ação teve uma excelente coordenação entre produto, relacionamento com 

consumidoras, formadores de opinião e imprensa especializada alavancando bons 

resultados de venda.  

 Um marco importante transformacional foi o lançamento da loja online da marca. Após 

um longo período de desenvolvimento e em alinhamento com a linha de franquias, a qual 

estar bastante satisfeita com esse evolucionário modelo de gestão omnichannel que 

incentiva também as vendas das lojas físicas através de uma moderna e ágil plataforma 
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com layout e funcionalidades bastante atrativos já alcançando uma ótima receptividade 

perante suas consumidoras. 

 Agora eu gostaria de dar um pouco mais de detalhe sobre a marca Schutz. Seguindo sua 

estratégia de uma relação customizada com suas consumidoras e formadoras de opinião 

foi realizado o evento de lançamento da coleção de verão “Schutz My Name”, o qual 

trouxe a onda de customizações também para os calçados. 

 O convite para esse evento foi uma criativa ideia: as clientes receberam grandes balões 

com suas iniciais, o qual gerou um forte buzz nas mídias sociais. Além disso, a ação My 

Perfect Pump alavancou as vendas da categoria de scarpins através de inovações na 

exposição de uma forte divulgação desse sapato que é ícone da mulher Schutz.  

 Falando sobre a marca Anacapri, para sua nova coleção de verão a marca realizou 

parcerias com embaixadoras alinhadas com a mensagem da marca e envolvendo 

também 400 formadoras de opinião em várias cidades do Brasil. A marca investiu de 

forma consistente na presença online nos principais sites de moda e cultura no país, ação 

a qual apoiou as vendas do canal web commerce que já é responsável por 4,5% do seu 

faturamento. 

 A marca continua seu desenvolvimento do canal de franquias e abriu cinco lojas nesse 

trimestre, já atingindo um total de 65 lojas no país. 

 A marca Alexandre Birman lançou sua coleção de resorts 2016 marcando o início do 

verão com produtos construídos através de técnicas artesanais extremamente detalhadas 

e com silhuetas super femininas. O destaque da marca é o sucesso de seu modelo Clarita 

usado por renomadas atrizes e modelos internacionais. Além disso, um ano após a 

inauguração a nova fábrica dedicada à marca atingiu suas metas de produção garantindo 

o suprimento de produtos que permitiu um crescimento de 68,2% no faturamento bruto da 

marca no trimestre com destaque para o canal de exportações. 

 Iniciando agora a apresentação, na página 3 eu gostaria de comentar os principais 

destaques do trimestre. A receita bruta atingiu R$ 403,7 milhões, alta de 6,5% quando 

comparada ao 3T14 alavancada pelo crescimento dos canais de lojas próprias e web 

commerce além do forte aumento das exportações. 

 O lucro bruto cresceu 6,5% no 3T15 totalizando R$ 133 milhões com margem bruta de 

42,2%. 

 O Ebitda atingiu R$ 49,7 milhões no trimestre com margem de 15,8%.  

 Já o lucro líquido cresceu 7,4% sobre o 3T14 atingindo R$ 36,1 milhões com margem 

líquida de 11,5%. 
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 Finalizando os destaques do período esse foi um trimestre no qual abrimos 8 lojas 

expandindo a nossa área de vendas em 9,7% nos últimos doze meses. 

 Eu gostaria agora de passar palavra para o Thiago Borges para dar sequência à nossa 

apresentação. 

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

aprofundando a análise dos resultados temos do lado esquerdo da página que a receita 

bruta da companhia no trimestre alcançou 403,7 milhões, crescimento de 6,5% sobre o 

terceiro trimestre do ano anterior. No acumulado do ano a receita bruta atingiu 1,067 

bilhões, uma alta de 8,7% sobre o mesmo período de 2014 devido principalmente ao 

crescimento de 68,5% no mercado externo e também de 5,4% do mercado interno. 

 Analisando a receita bruta por marca no mercado interno, no slide 5, vemos que a marca 

Schutz apresentou crescimento de 11,9% no trimestre alavancado especialmente por sua 

estratégia de fortalecimento das lojas mono marca composto por franquias, lojas próprias 

e web commerce e o bom desempenho da categoria de bolsas. 

 A marca Anacapri apresentou no trimestre crescimento de 19,4% em comparação com 

3T14 alavancada principalmente pelo crescimento nos canais de franquias e multi marcas 

encerrando o trimestre com 61 lojas franqueadas. 

 A marca Arezzo atingiu um faturamento de 203,4 milhões com redução de 3,4% no 

trimestre devido principalmente à estratégia do canal de franquias de incrementar o mark-

up médio dos franqueados através do menor nível de mark-downs e menores sobras ao 

final das coleções. 

 Nesse trimestre a fábrica da marca Alexandre Birman completou um ano desde sua 

inauguração e a marca continuou fortalecendo o seu posicionamento internacional através 

de eventos com formadoras de opinião. 

 Passando agora para slide 6 temos a receita bruta por canal de distribuição. Podemos 

observar no lado esquerdo do slide que o canal de lojas próprias apresentou um 

crescimento de 15,7% no trimestre com a receita bruta de 87,3 milhões no período. As 

vendas desse canal foram impulsionadas pela introdução das marcas Arezzo e Anacapri 

no canal de web commerce. 

 As vendas no sell-out nas mesmas lojas do grupo incluindo franquias, lojas próprias e 

web commerce apresentaram redução de 6,8% no trimestre. Em relação a este indicador 

de same-store sales de sell-out vale destacar que durante a coleção de inverno houve um 

maior percentual de produtos vendidos a preço cheio em comparação com o ano anterior, 

melhorando a margem bruta da rede e reduzindo o número de produtos disponíveis para 

liquidação no mês de julho, o que impactou negativamente o indicador neste mês. 
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 Nos meses de agosto e setembro foi observada uma redução de tráfego nas lojas 

medido pelo número de tíquetes com maior impacto na primeira quinzena de setembro. 

Este impacto parcialmente compensado por um dos pilares estratégicos da companhia de 

ter o produto certo na hora certa no preço certo com maior reposição dos best sellers e 

por uma maior taxa de conversão devido à rápida reação da companhia ao reforçar os 

princípios de técnicas de venda na rede. 

 Quando analisamos o canal franquias, o nosso principal canal, temos uma redução de 

3% no trimestre impactada principalmente pela redução do same-store sales do sell-in.  

 Falando sobre as vendas de sell-in, ou seja, aquelas feitas de pela Arezzo&Co. a seus 

franqueados apresentamos essa redução no indicador de same-store sales para as 

franquias principalmente devido à redução do same-store sales do sell-out e à estratégia 

da companhia de foco na margem bruta do franqueado com maior mark-up médio e 

menos sobras no final das coleções resultando num alinhamento entre o same-store sales 

de sell-in e o same-store sales de sell-out. 

 Nesse trimestre o canal multi marcas atingiu a receita diz que 6,1% em relação ao 

terceiro trimestre do ano anterior colhendo os benefícios da estratégia da companhia de 

unificação da gestão de todas as marcas no canal que completou agora um ano de 

benefícios. 

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

assim como a metragem total da área de vendas. Podemos ver que foram abertas 46 

lojas nos últimos doze meses encerrando o trimestre com 525 lojas no total, sendo 519 no 

Brasil e a área de vendas alcançou 36.000 m², aumento de 9,7% quando comparado com 

o mesmo período de 2014. 

 Passando agora para página 8 apresentamos o lucro bruto da companhia no trimestre, 

que alcançou 133 milhões com margem de 42,2% e crescimento de 6,5% em linha com o 

crescimento da receita líquida. Neste trimestre diferente do mesmo trimestre de 2014 os 

gastos com agenciamento estão incluídos nos custos dos produtos vendidos em vez de 

despesas comerciais, impactando negativamente a margem bruta no período mas sem 

impacto na margem Ebitda.  

 Dessa forma, excluindo esses gastos houve uma expansão da margem bruta de 80 bps. 

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

que a sistemática de precificação nos principais canais de distribuição são estáveis, 

portanto os níveis de margem dos canais variam pouco. 

 Ainda nesse slide temos o desempenho do Ebitda e como podemos observar no lado 

direito da página no terceiro trimestre, o Ebitda da companhia alcançou 49,7 milhões com 

margem de 15,8%. Excluindo despesas relacionadas ao novo ERP da companhia no valor 

de 1,4 e as despesas relativas a uma provisão feita no terceiro trimestre no valor de 2 
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milhões, o Ebitda apresentaria um crescimento de 3,2%. Já o Ebitda acumulado do ano 

alcançou 120,8 milhões com margem de 14,4%. 

 Passando agora para página 9 temos o desempenho do lucro líquido no trimestre que 

atingiu 36,1 milhões com crescimento de 7,4% em relação ao ano anterior e margem de 

11,5%. 

 Na página 10 eu gostaria de comentar sobre a geração de caixa operacional da 

companhia no trimestre que como podemos observar foi de 4,6 milhões refletindo o maior 

lucro operacional do período e impactado pelo aumento no capital de giro. O crescimento 

de 55,7% da receita no canal de exportações, que historicamente possui maior prazo para 

pagamento, exigiu maior emprego de capital de giro. Além disso, dado o contexto 

econômico o contas a receber também foi impactado por alongamento de prazos de 

recebimento de alguns clientes. 

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

de 4,7 milhões, uma forte redução de 62% em relação ao mesmo período de 2014 

seguindo a nossa diretriz de redução dos investimentos em 2015. 

 Do lado direito da página a companhia continua apresentando caixa líquido no montante 

de 66,6 milhões, em linha com nossa política financeira que permanece conservadora 

com custo de dívida bastante reduzido. 

 Eram esses os nossos comentários em relação ao resultado do terceiro trimestre da 

Arezzo&Co. e antes de abrir para a sessão de perguntas e respostas eu gostaria de 

aproveitar a oportunidade para convidar todos para participarem do nosso Arezzo&Co. 

Day que acontecerá na próxima semana no dia 12 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 na nossa companhia. 

 Agradecemos a participação de todos no call e ficamos agora à disposição para a sessão 

de perguntas e respostas, obrigado.  

 

Sessão de Perguntas e Respostas 

 

 Operadora: Senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. 

Para fazer uma pergunta por favor digite asterisco um e para retirar a pergunta da lista 

digite asterisco dois. 

 Nossa primeira pergunta Ruben Couto, Itaú BBA. 
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 Ruben Couto: Bom dia pessoal, obrigado pela pergunta. Eu queria ouvir um pouco mais 

de vocês em relação à marca Arezzo. Eu acho que essa performance de same-store 

sales em boa parte é explicada pela dinâmica da marca e eu queria entender se tem 

alguma diferença muito grande entre os franqueados ou se tem alguma performance um 

pouco pior em alguma determinada região, e o que vocês estão enxergando de principal e 

o que está sendo feito para retomar o crescimento na marca. Essa é a minha pergunta, 

obrigado. 

 Alexandre Birman: Ruben bom dia tudo bem? Aqui quem fala é o Alexandre, obrigado 

pela sua pergunta. Você tem razão. A marca Arezzo corresponde a 55% da nossa receita 

e então consequentemente os resultados dela tem maior impacto sobre o nosso resultado 

consolidado. 

 Dentro então do que explica esse resultado nós temos sim um comportamento bastante 

heterogêneo dentro da nossa rede, uma rede com abrangência muito grande em todo o 

Brasil - são quase 400 lojas - e dentro desse cenário nós percebemos que as lojas de rua 

são aproximadamente 20% da nossa base e estão tendo maior dificuldade principalmente 

nas regiões sul e sudeste.  

 A gente não gosta de atribuir nenhum aspecto externo para os nossos resultados, a 

gente sempre acredita que temos dentro de casa sempre oportunidades para melhorar 

nosso desempenho, mas os fatores climáticos com certeza lojas de rua tem um impacto 

maior. 

 E além disso por mais que é uma marca focalizada na classe A, B, algumas de nossas 

lojas tem também a presença em mercados com maior presença da classe B. Então a 

gente sente que juntando lojas de rua e classe B é onde os resultados estão sendo mais 

desafiadores. 

 Dentro da linha do que está sendo feito eu te digo que muito está sendo feito. Então 

falando de uma forma mais detalhada sobre o resultado do trimestre dividindo então nos 

três meses que compõem o terceiro trimestre o mês de julho de uma forma 

estrategicamente decidida nós tivemos uma liquidação ofertando melhores descontos do 

que sempre fizemos no passado porque tínhamos menos estoque na rede por causa do 

nosso objetivo, e consequentemente tendo um resultado de sell-out menor entretanto um 

resultado de lucro bruto maior conforme nosso objetivo. 

 O lançamento da coleção de verão em agosto na primeira quinzena os resultados ainda 

estavam bons, tá certo, perto de um resultado em linha com o obtido no ano anterior. A 

partir da segunda quinzena de agosto os resultados começaram a ser mais desafiadores 

e o grande impacto disso foi o número de tíquetes, e nós então iniciamos um trabalho 

forte de auferir o nosso tráfego e tivemos como o pico de queda de tráfego o feriado do 

dia 7 de setembro que caiu numa segunda-feira, um final de semana quase todo o Brasil 

de muita chuva, e realmente ali naquele momento nós iniciamos uma série de ações 
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para... o que é o nosso objetivo? Aumentar principalmente a competição. A gente sabe 

que o aumento de tráfego ele é algo mais distante da nossa capacidade, ele é um 

trabalho de mais médio, longo prazo onde você tem que ter atratividade de marca. 

 E nós conversando com shopping centers percebemos realmente a diminuição de tráfego 

é de uma forma geral. Então nosso principal objetivo é fazer com que as vendedoras 

tivessem maior capacidade de aumentar a conversão. Então nós fizemos uma vídeo 

conferência, um sistema bastante moderna e conseguimos ter quase 4500 pessoas online 

num sistema de transmissão ao vivo. É um treinamento que nós chamamos de triathlon 

da Arezzo onde nós usamos a analogia a esse esporte que se compõe de outros três 

esportes mostrando os três passos para aumentar a conversão e lançando uma 

motivacional muito forte para aumentar essa conversão. 

 Além disso, nós mudamos a nossa estratégia de vitrine. Sempre temos como a nossa 

meta a vitrine ser muito encantadora, produtos bastante novos, produtos da última 

tendência, e isso consequentemente tem um preço médio mais alto. A gente percebeu 

que naquele momento a consumidora estava buscando uma melhor equação de custo 

benefício, e diferentemente de quase todo o mercado que já na segunda quinzena de 

setembro estava em liquidação, nós decidimos que isso não faria parte da nossa 

estratégia porque o nosso calendário de sell-out previa uma liquidação que acontece há 

mais de cinco anos só na segunda quinzena de outubro e nós não queríamos colocar 

margem bruta em detrimento daquele momento. 

 Mas a nossa estratégia então foi de tirar esses produtos de maior valor agregado da 

vitrine e lançamos uma ação como uma vitrine nova, inclusive adesivada, chamada a 

Arezzo Tem Que Ter, e nós colocamos todos os produtos que nós chamamos de entry 

price, ou seja produtos da faixa de entrada de cada categoria onde nós temos um melhor 

custo-benefício, e então tivemos um tênis modelo slip por R$ 99, sapatilha 99, salto médio 

a 119 e o preço máximo nessa vitrine eram R$ 179. 

 Então a partir da segunda quinzena de setembro nós tivemos uma reversão interessante, 

o resultado ainda negativo, mas bem melhor do que tinha sido realizado de 15 de agosto 

até 15 de setembro. 

 E na sequência disso nós entramos com algumas ações bem pontuais. Como falei aqui 

na nossa abertura já havia sido previsto desde o final do mês de junho esse investimento 

no copatrocínio da exposição da pintora mexicana a Frida Kahlo e nós então criamos uma 

coleção de produtos toda amarrada por essa temática e fizemos um grande lançamento 

no instituto Tomie Ohtake que contou com muitas formadoras de opinião, uma atriz da 

Globo tinha acabado de estrear uma minissérie que teve realmente uma grande 

audiência. 

 Essa coleção teve um sucesso de vendas, realmente tivemos vários modelos que tiveram 

sold-out, inclusive eles entraram em reposição. Na sequência fizemos uma ação com a 
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atriz Giovanna Antonelli que é a protagonista a nossa campanha onde isso é uma história 

real: ela tinha um modelo que ela usou, ela me contou isso na gravação da campanha, 

que ela usou durante mais de três anos e era apaixonada pelo modelo, usou até acabar. 

 Então a gente teve a ideia de relançar esse modelo, ela fez um depoimento super 

espontâneo da paixão dela por esse modelo que nós batizamos ele então de “The One by 

Giovanna Antonelli” e então tivemos um nome dela em todas as palmilha, foram mais de 

25.000 pares desse modelo vendidos em toda a rede e já entrando no mês de outubro 

com resultados melhores que o mês de setembro. 

 Então essa nossa estratégia é estar sempre muito presente no campo com ações muito 

fortes, engajando toda a nossa rede para que consigamos ter então resultados melhores, 

obrigado. 

 Ruben Couto: perfeito muito claro Alexandre obrigado. 

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

 Robert Ford: Muito obrigado, bom dia todo mundo, obrigado por tomar a minha 

pergunta. Tem um crescimento bom no canal multi marca. O que podem fazer para 

sustentar esse ganho de share e como está o comportamento das contas a receber lá? 

 Alexandre Birman: Bob bom dia tudo bem? É o Alexandre. Eu vou começar pela 

pergunta do multi marca e depois vou passar para o Thiago falar do contas a receber 

desse canal. Então esse terceiro trimestre ele em primeiro lugar teve uma base de 

comparação com o terceiro trimestre do ano passado e ainda abaixo e ele realmente esse 

ano de 2015 ele marcou a consolidação na unificação da gestão de vendas desse canal 

em uma gestão única, então nós conseguimos aumentar bastante o cross-sell entre as 

marcas. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso no nosso Arezzo&Co. Day, voltando a 

enfatizar o convite a todos, vai ser um movimento importante para nossa interação. 

 Então realmente esse ano de 2015 nós conseguimos oferecer bons resultados 

aumentando o nosso share-of-wallet. Mas nós já percebemos que esse canal também 

sofrendo uma certa desaceleração. Nós decidimos encerrar a venda para algumas lojas 

as quais tiveram já uma questão de crédito e então a gente eliminou alguns clientes da 

base.  

 Então para o quarto trimestre os resultados para esse canal devem apresentar um 

resultado mais desafiador, não obedecendo essa tendência que tivemos até agora nesse 

ano dentro de uma estratégia nossa realmente de ter uma excelente liquidez de 

recebimentos, já adiantando um pouco a resposta que o Thiago vai dar - mas com certeza 

ele tem mais a complementar. 

 Thiago Borges: Bob obrigado pela pergunta. Quando a gente olha como está o contas a 

receber desse canal ele é o canal historicamente que apresenta maior índice de atrasos 
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que a gente tem dentro da companhia, e ele continua apresentando um índice de atrasos 

maior e no terceiro trimestre a gente vê um pouco um aumento em relação a isso e o 

número de dias do contas a receber também foi impactado por isso e o Alexandre já 

comentou algumas das ações que a gente já está fazendo de restituição de crédito, 

mudando a política de pagamento. 

 Então os clientes multi marcas que atrasam pagamentos eles mudam a sua política 

comercial conosco para pagamentos à vista ou até antecipados, na colocação do pedido, 

o que deve certa forma também restringir um pouco o crescimento do canal no próximo 

trimestre porque a gente visa a sustentabilidade da receita e então essa receita tem que 

vir com os devidos pagamento. 

 Não é algo na nossa opinião grande, mas é pontual em alguns poucos clientes, mas a 

gente fica com um olho muito aberto para realmente manter nesse nível.  

 Alexandre Birman: Até porque é um cenário que muda a cada dia, que muda para um 

cenário cada vez mais desafiador. As vendas realizadas no sell-in foram muito boas, mas 

talvez a gente vá ter que restringir até o faturamento mantendo alguns produtos em 

estoque porque a gente não vai colocar o produto na mão de lojista que está tendo 

situação de crédito difícil, então a dinâmica de resultado desse quarto trimestre pode 

variar bastante dependendo de como estiver a liquidez desse canal nesse faturamento de 

novembro que é um percentual muito grande de receita de sell-in que a gente gera 

baseado nas vendas de alto verão. 

 Robert Ford: Obrigado. Está muito perto do ponto de equilíbrio nos EUA. Podemos falar 

um pouco sobre os avanços nos EUA por favor? 

 Alexandre Ford: Oi Bob sou eu de novo, o Alexandre. Vamos lá. Vale resgatar que nós 

iniciamos a nossa operação no mês de setembro de 2012 com o objetivo de usar então 

uma loja como laboratório. Nós acreditamos que o melhor teste seria um teste on the job 

por assim dizer e que não adiantaria num cenário de tanto desconhecimento do mercado 

nós investimos em pesquisa, em consultorias e que realmente o melhor jeito da gente 

aprender seria colocando a bola em jogo e aprendendo com os nossos próprios erros. 

 Então foram muitos anos nos quais nós fomos evoluindo constantemente a nossa 

operação e no final do ano passado nós constatamos que um passo importante seria nós 

termos alguém de nossa cultura de gestão, que entendesse bastante do nosso negócio, 

da gestão do nosso ciclo de criação e desenvolvimento de produtos morando então em 

Nova York.  

 Então uma colocação importante, ou seja, pegar um executivo de alto quilate pra tocar a 

operação de uma loja realmente foi um movimento arriscado que nós e esse executivo 

fizemos, e desde fevereiro ele está residindo em Nova York e conseguiu colocar em 
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prática alguns pilares importantes dentro da nossa premissa que o que faz o nosso 

negócio é ter o produto certo na hora certa. 

 Para isso então que ele estruturou um time local de estilistas e merchandisers, colocou 

uma estratégia onde o foco nosso de comunicação ia ser baseado em produto e então 

nós desenvolvemos alguns produtos nos quais tivemos um objetivo de tornar aqueles 

produtos icônicos para a marca Schutz, e tivemos vários destaques sendo que um dos 

modelos atingiu quase já 3000 pares de vendas em uma única loja. 

 Então essa série de ações aliada até por uma reforma da loja, essa pessoa então que foi 

gerenciar a operação constatou que o layout da loja não era adequado para a operação, 

fizemos uma boa reforma, trocamos toda a fachada e bastante também do interior da loja. 

A loja ficou fechada quase vinte dias entre o final de fevereiro e o começo de março e 

desde então as estratégias mostraram trazer excelentes resultados.  

 Uma grande dúvida nossa se nós conseguiríamos ser resilientes quando entrasse a 

estação de fall. Por mais que você está sempre em Nova York e sabe que esse outono 

está sendo bem brando em termos de temperatura em Nova York, está tendo boas 

temperaturas, nós estamos tendo excelentes resultados de venda com o same-store sales 

ainda na casa de três dígitos e isso está nos dando uma segurança grande para estudar 

qual seria a segunda etapa desse teste. 

 Como eu falei sobre o canal multi marca eu volto a enfatizar que nós, no Arezzo&Co Day 

que acontecerá no próximo dia 12 de novembro daqui a menos de uma semana, nós 

estaremos também falando mais sobre como deve ser a segunda fase de testes no 

mercado norte-americano, obrigado. 

 Robert Ford: Obrigado a você e parabéns.  

 Operadora: Nossa próxima pergunta Irma Sgarz, Goldman Sachs. 

 Irma Sgarz: Olá bom dia Alexandre e Thiago. Eu queria voltar no ponto dos recebíveis. 

Vocês mudaram em 13, 14 milhões recebíveis para a linha de não circulante. Eu entendo 

que isso são negociações com alguns, um número limitado de franqueados e eu queria 

entender como é que está essa conversa agora com essa entrada maior do que um ano 

que vocês deram para esses franqueados. 

 E porque esses franqueados estão precisando dessa forma de financiamento? É uma 

questão de financiar o capital de giro deles? É uma questão de ajudar eles talvez com 

capital para expandir a loja, talvez eles abriram novos pontos? Eu queria entender um 

pouco a natureza desse prazo que vocês estão dando, a natureza dessa negociação. 

 E relacionado a isso a provisão que vocês tomaram agora nesse tri por volta de 2 

milhões de novo para recebíveis a gente deveria imaginar essa linha se comportar como 
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daqui para frente? Talvez uma pergunta mais para o Thiago e depois eu tenho mais uma 

pergunta, obrigada. 

 Thiago Borges: Obrigado Irma pela pergunta, aqui é o Thiago. Eu acho que você 

resumiu o seu entendimento e é muito parecido com o nosso. Então a gente conduziu ao 

longo desse terceiro trimestre algumas negociações pontuais com alguns clientes, na sua 

uma grande maioria franqueados, onde a gente teve de conceder um prazo de 

recebimento superior a doze meses e acabou tendo que fazer a reclassificação no curto 

prazo para longo prazo nesse valor de 13 milhões. 

 São casos bem específicos, seis clientes são 85%, representam 85% desse valor e é 

uma rede com resultados bastante heterogêneos na questão de gestão do capital de giro, 

e o que levou a essa necessidade quando a gente percebe foi uma má gestão de capital 

de giro por parte de alguns clientes que para suportar o crescimento que teve no negócio 

seja através de expansão de lojas, reformas, ou até às vezes com uma gestão da sua 

venda, da sua equipe, do seu P&L, até às vezes um fator de investimentos em novos 

negócios e que acabaram impactando o nosso - e a gente tem estado muito próximo em 

todos esses casos reforçando essas negociações com garantias adicionais às que a 

gente já tem no contrato de franquia para não aumentar a nossa exposição. 

 Então nesse cenário de maior dificuldade que a gente percebeu dos clientes se 

manterem com o pagamento em dia com um nível de atraso maior a gente resolveu por 

conservadorismo e a prudência fazer um aumento da provisão de 2 milhões para 

devedores duvidosos. Os clientes estão com maior necessidade de capital de giro no 

curto prazo. A gente está constituindo, como eu falei, garantias adicionais e equilibrando 

muito o fluxo de compras desses franqueados ao fluxo real de capacidade de pagamentos 

tentando limitar as perdas. 

 No curto prazo caso o cenário se deteriore, continue se deteriorando lá fora, pode 

aumentar ainda um pouco as nossas provisões para devedores duvidosos e nós estamos 

constantemente revendo o limite de crédito de cada cliente atrelado à sua real capacidade 

de pagamento para limitar a essas perdas. Estamos trabalhando para que isso não passe 

de uma provisão e não se transforme numa perda, mas a gente acredita que o momento é 

propício para ser conservador. 

 Irma Sgarz: Só um follow up: aquelas garantias vocês têm tem algum índice de 

cobertura talvez em relação com aqueles 13, 14 milhões que está no não circulante? 

 Thiago Borges: A conta que a gente faz para o franqueado é que quando ele assina um 

contrato de franquia ele tem três meses de crédito através do aval que ele dá e também 

através de um avalista no contrato de franquia. Quando passa desse limite a gente acaba 

pegando garantia do valor que passa esses 3 milhões, então desses 13 milhões que foi 

para o não circulante a grande maioria está com garantias.  



 
 

 13 

 Irma Sgarz: Perfeito, obrigada e depois uma outra pergunta em relação com 

exportações. Tem algumas novas oportunidades nesse câmbio atual vocês estão 

enxergando algumas novas oportunidades de talvez aumentar os volumes, aumentar 

talvez ou entrar em novos mercados?  

 Eu queria basicamente saber se isso está talvez... eu já vi um impacto importante na 

linha, mas parte disso é câmbio e eu queria saber se em termos de volume isso também 

vem ajudando vocês. 

 Alexandre Birman: Oi Irma tudo bem? É o Alexandre. Sobre o assunto de exportações 

obrigado pela sua pergunta. Mais de 50% do crescimento é atrelado em volume de pares. 

Vale frisar que nós não reduzimos o nosso preço então a gente tem um aumento de 

margem bruta bem interessante nesse canal. Isso mostra inclusive um dos grandes 

pilares do nosso negócio que é ser realmente uma empresa multi marca com marcas 

relevantes e não ancorada apenas em uma marca e multi canal, onde já exportação 

passa de 10% da nossa receita nesse trimestre. 

 Então realmente a gente vê uma boa oportunidade de crescimento. Um dos grandes 

focos tem sido a América do Sul, então nós fizemos algumas importantes parcerias eu 

posso dar alguns exemplos: uma rede do Chile chamada Ripley, uma grande rede de 

departamentos que hoje conta com o storing store das marcas Schutz e Arezzo, teve um 

crescimento de quase 200%, atingiram mais de 50.000 pares neste ano de compras da 

nossa empresa tendo um excelente resultado de sell-out. 

 Outro na Argentina, que por mais que tenha dificuldade grandes de importação é uma 

rede varejista muito tradicional chamada Grimoldi que hoje também tem um pequeno 

storing store das marcas Schutz e Arezzo. Então temos sim aproveitado essa 

oportunidade para crescer em novos mercados para aumentar a distribuição da nossa 

marca. 

 A gente acredita que além disso maiores investimentos que no fundo são despesas em 

participação de feiras comerciais e viagens podem também alavancar o volume de 

vendas. Então nós temos uma boa penetração na África do Sul. Realmente a posição 

climática favorece, está oferecendo a mesma estação do que a nossa aqui no Brasil, e no 

Oriente Médio além também de uma boa distribuição na Europa com base em Portugal, 

na Espanha e na Itália.  

 Além disso tem uma exportação que ela é momentânea, ela não faz parte da nossa 

estratégia onde temos praticamente zero investimento de G&A mas que no curto prazo 

pode trazer alguns resultados exponenciais é a venda dos nossos modelos com marca de 

terceiros, de grandes varejistas internacionais que realmente têm uma boa condição de 

margem bruta mesmo tendo um preço em dólares desse produto um pouco menor do que 

a média dos produtos exportados com nossas marcas. A gente vê que no curto prazo isso 

pode ser realmente uma questão de oportunidade onde o nosso objetivo é ter zero 
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extração de tempo e investimento da nossa parte. Isso então pode ser uma oportunidade 

também de uma alavancagem de vendas de curto prazo. 

 Irma Sgarz: Esse último exemplo é como se fosse um white labeling para uma marca, 

para algumas marcas internacionais? 

 Alexandre Birman: Sim, a grande diferença é que utilizando modelagem própria, ou 

seja, não temos investimentos na área de desenvolvimento de produtos. São produtos 

nossos com marca de terceiros. 

 Irma Sgarz: Perfeito, obrigada. 

 Operadora: nossa próxima pergunta Richard Cathcart, HSBC. 

 Richard Cathcart: bom dia Alexandre. Pode falar mais um pouquinho sobre a 

performance do e-commerce nas três marcas e se você tem alguns dados de crescimento 

de vocês durante o tri? 

 E com relação ao e-commerce da Arezzo que foi lançado recentemente como está sendo 

o feedback dos clientes e também dos franqueados? Obrigado. 

 Alexandre Birman: Oi Richard tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Eu vou começar 

pela segunda parte em relação então a marca Arezzo. Conforme nós falamos foi um 

longo processo, foi mais de um ano de desenvolvimento dessa plataforma de alinhamento 

com nosso franqueado.  

 Eu aproveito para parabenizar a nossa equipe de gestão do e-commerce pela 

implementação da marca Arezzo sem nenhum tipo de estresse, pelo contrário; com uma 

grande aderência e felicidade dos nossos franqueados com esse novo canal que tem 

demonstrado excelentes benefícios para as lojas físicas.  

 Mais uma vez eu volto aqui sem querer ser vendedor de convite para o nosso o Arezzo 

Day. Nós devemos estar apresentando grandes detalhes sobre essa operação no nosso 

evento que acontecerá dia 12 de novembro na próxima quinta-feira e realmente os 

resultados foram muito positivos, não só pela aderência dos franqueados mas também 

pelo resultado nominal de vendas já atingindo uma marca perto de R$ 80.000/dia e se 

tornando no primeiro mês já a principal loja da marca Arezzo&Co. mas com um potencial 

ainda gigante de vendas. 

 Você pega uma rede que fatura em torno de 80, R$ 90 milhões/mês e se a gente fala o e-

commerce podendo ser 10% da receita hoje isso ainda não é nem 3% da receita da 

marca no sell-out das lojas mono marca e quando eu boto o multi marca isso é bem 

menos. Então bons resultados mas com uma excelente oportunidade de crescimento. 

 Falando da marca Schutz o e-commerce da marca com certeza já entra perto da sua 

maturidade. Já completamos um ano da nova plataforma apresentando resultados 
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positivos, mas não perto dos resultados de 20%, 30%, 40% que era no passado - mas 

ainda com resultados positivos alavancados principalmente pelo crescimento também da 

categoria de bolsas no canal de web-commerce. 

 E a marca Anacapri já corresponde a quase 5% da receita da marca em menos de seis 

meses de operação, então é com certeza a maior loja disparado da rede.  

 Então realmente a gente tem hoje uma plataforma muito forte, muito robusta, uma equipe 

muito grande e vamos dar uma notícia muito interessante porque a questão de e-

commerce não é só questão de receita, é questão de rentabilidade e então a nossa 

rentabilidade do canal apresenta um bom crescimento, um desempenho eu tenho certeza 

totalmente diferente da grande maioria dos varejistas online do Brasil e do mundo. 

 E por último eu gostaria de frisar a questão relativa ao serviço online. Então nós 

acreditamos que você tem no mundo online a grande oportunidade ou o grande risco de 

ter a retenção ou a ruptura de clientes, porque a necessidade de atendimento é 

fundamental.  

 Para isso nós reestruturamos um fortíssimo serviço de atendimento à consumidora e 

também nesse dia iremos divulgar alguns prêmios e reconhecimentos que a nossa equipe 

está tendo e que está de parabéns. Então realmente é um canal que nos deixa bastante 

confiantes que estamos fazendo um caminho certo, mas ainda com boas oportunidades 

de melhoria e crescimento. 

 Richard Cathcart: Tá bom, obrigado Alexandre. 

 Operadora: lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um. 

 Nossa próxima pergunta Irma Sgarz, Goldman Sachs. 

 Irma Sgarz: Obrigada, estou voltando com mais uma pergunta sobre os recebíveis. Eu 

queria só confirmar: esses mais ou menos seis clientes que são daqueles recebíveis que 

foram parar no circulante eu só queria confirmar o nível de estoques que esses... eu 

entendo que são franqueados, então devem ter alguma visibilidade sobre o nível de 

estoque e então só queria confirmar que o nível de estoque desses clientes qual nível que 

é, e se vocês consideram o nível atual saudável nesses franqueados, obrigada. 

 Thiago Borges: Oi Irma tudo bem? É o Thiago novamente, obrigado pela pergunta. O 

nível de estocagem dos franqueados atualmente é o nível adequado porque uma das 

primeiras ações que a gente faz quando a gente vê o franqueado com uma certa 

dificuldade de capital de giro é entender os estoques, e entendendo os estoques a gente 

têm algumas ações possíveis. 

 Uma ação é o franqueado liquidar esses estoques para gerar caixa e a gente como 

franqueadora talvez suportar de alguma forma; a outra é aceitar a devolução já que a 
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gente têm outlets e pode escoar esses produtos. Nenhuma das duas são opções ideais, 

mas num cenário de restrição de crédito o estoque pode virar caixa e então a gente 

analisa isso. 

 Então hoje esses franqueados estão com nível de estocagem adequado e o desafio 

daqui para frente não é estoques antigos, são estoques futuros versus a capacidade de 

pagamento e de venda que eles têm. 

 Irma Sgarz: Tá bom perfeito obrigada. 

 Alexandre Birman: Irma eu gostaria de continuar dando um pouco mais de cor sobre 

esse assunto. Nós temos também uma alternativa devido à grande atratividade das 

nossas franquias realmente a marca Arezzo, uma marca que há mais de doze anos tem o 

selo de excelência como os de melhor operadora do franchising de calçados do Brasil, e 

temos realmente uma grande vontade de novas operadoras entrarem nossa rede. 

 Então em alguns casos nós temos também a troca do operador e isso tem gerado bons 

resultados já em algumas cidades em que aconteceu neste ano, pessoas entrando com 

uma nova mentalidade, uma nova gestão dentro do nosso negócio e isso também é uma 

das iniciativas que nós temos feito de uma forma extremamente bem executada a qual 

gera bons resultados para o nosso longo prazo. 

 Irma Sgarz: Obrigada. 

 Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de 

retornar palavra para o Sr. Alexandre. 

 Alexandre Birman: Obrigado a todos pela interação durante o nosso call. O resultado 

desse trimestre mostra mais uma vez a flexibilidade e consistência do nosso modelo de 

negócios, o qual tem como um de seus pilares fundamentais à estratégia multi marca e 

multi canal. 

 Mesmo em um ambiente de vendas de maiores desafios demostramos ter agilidade e um 

time dedicado que trabalha forte para colocar o produto certo no preço certo no momento 

certo no ponto de venda, e ao mesmo tempo otimizar os níveis de despesas entregando 

os resultados sustentáveis e comprovando que continuamos firmes em nosso propósito 

de manter a nossa liderança no mercado de calçados, bolsas e acessórios femininos no 

Brasil. 

 Estamos chegando aos últimos meses do ano, os mais importantes para o varejo. 

Gostaria de enfatizar com a mudança na dinâmica de suprimento das coleções temos 

entregas ainda mais frequência e menor antecipação das compras com o objetivo de 

aumentar a eficiência dos nossos produtos despertando cada vez mais o desejo das 

nossas consumidoras. Essa estratégia visa também um melhor dimensionamento dos 

estoques em nossa rede. 
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 Assim aproveito para convidar a todos para acompanhar o lançamento da coleção de alto 

verão de todas as marcas que está acontecendo essa semana. Eu tenho certeza que irão 

encontrar produtos incríveis refletindo as últimas tendências de moda, as quase não 

encantar a todas. 

 Reforçando que estamos sempre à disposição para maiores interações eu reitero pela 

quarta vez o convite feito pelo Thiago para que todos participem do nosso Arezzo&Co. 

Day que acontecerá dia 12 de novembro aqui em São Paulo. Será um grande prazer 

poder recebê-los mais uma vez certificando a todos que teremos oportunidade de uma 

interação muito próxima com todo o nosso Management. 

 Muito obrigado a todos e até breve. 

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

participação de todos, tenham um bom dia. 

 

 

 


