
Apresentador- Bom dia Senhoras e Senhores, 
 
Obrigado por nos aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto 
trimestre de 2013 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. 
 
Essa teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e perguntas poderão ser 
feitas normalmente por participantes conectados no exterior. 
 
Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 
zero. 
 
Lembramos aos jornalistas e demais profissionais de imprensa que essa teleconferência é 
exclusiva aos profissionais do mercado financeiro e acionistas atuais e potenciais. 
 
Eventuais perguntas deverão ser encaminhadas a Approach, assessoria de imprensa, cujo 
contato está disponível no website da companhia no endereço www.arezzoco.com.br  
 
Esta teleconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela 
Internet, também com acesso pelo site da companhia. 
 
Caso algum dos senhores não tenha cópia do release de resultados da Arezzo&Co, divulgado 
ontem, quarta-feira, 19 de março, poderá obtê-lo no website da companhia. 
 
Por fim, cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e que o áudio estará 
disponível no website após sua conclusão. 
 
Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas 
durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de 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. 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. 
 
Alexandre Birman - Olá a todos que estão acompanhando a nossa teleconferência de 
resultados do quarto trimestre do ano de 2013. Estão presentes comigo nosso CFO Thiago 
Borges e nosso gerente de relações com investidores Leonardo Pontes. 
 
Antes de comentar em maior detalhe os resultados do quarto trimestre, gostaria de aproveitar 
a oportunidade para fazer um breve balanço do nosso ano de 2013. 
 

http://www.arezzoco.com.br/


Apresentamos crescimento em todas as marcas e canais, mesmo em um cenário 
macroeconômico mais do que desafiador. 
 
Nós continuamos focados em consolidar a nossa liderança no mercado de calçados, bolsas e 
acessórios femininos em todo o Brasil. 
 
O grande esforço conjunto de toda a nossa equipe nos possibilitou ganhar market share, 
superando a marca de dez milhões de pares vendidos no ano, mesmo em um cenário de 
crescimento mais desafiador do que inicialmente estimado no começo do ano. 
Complementando, obtivemos quase a totalidade do nosso crescimento baseado em volume o 
que, em nossa opinião, é um crescimento mais sadio, pois aumentamos o número de 
consumidoras usando os nossos produtos. 
 
Vale destacar algumas questões pontuais que impactaram 2013, como o descredenciamento 
estratégico de algumas lojas multimarcas com o objetivo de fortalecer a nossa rede de lojas 
monomarca. 
 
Além disso, também vale frisar que durante o ano de 2012 tivemos uma grande receita gerada 
por um único item, os sneakers. O resultado apresentado reflete a nossa estratégia de 
crescimento sustentável no longo prazo através da manutenção do desejo de consumo de 
nossas marcas, o que para nós realmente é muito importante, mesmo que isso cause algum 
impacto no curto prazo. 
Com o objetivo de manter as nossas margens de rentabilidade mesmo com diferentes ritmos 
de crescimento, demonstramos forte capacidade de equação de nossas despesas 
apresentando margem EBITDA em linha com o ano anterior. Adicionalmente continuamos 
investindo em projetos para um crescimento futuro tais como o roll-out de Anacapri no canal 
de franquias, investimento em uma nova plataforma para o canal web commerce, o 
fortalecimento do nicho de bolsas da marca Schutz que já trouxe excelentes resultados no ano 
de 2013 e o mais desafiador de todos os nossos projetos, a operação piloto nos Estados 
Unidos. 
É importante frisar que excluindo apenas esse projeto piloto, a margem de EBITDA de 2013 
seria de 17,9% em comparação com 17,4% do ano de 2012, um aumento de 50 bps 
evidenciando então a nossa alavancagem operacional. 
 
As metas de expansão da rede foram atingidas com êxito. Apesar de termos revisado nosso 
guidance atingimos o que nos havíamos comprometido que foram 59 aberturas, 12 ampliações 
e 9 reformas. Um crescimento de 20% da área de vendas. 
 
Em 2013, a marca Arezzo, nossa principal marca, desenvolveu uma metodologia de 
suprimentos com a mudança na distribuição das coleções ao longo das estações e da 
frequência de entrega dos produtos de acordo com seus ciclos de vida. 
 
Um marco importante foi o novo modelo de atendimento aos nossos franqueados, o qual 
chamamos internamente de E-showroom, que foi uma grande conquista que permite acessar 
um maior número de produtos em menor tempo, reduzindo o lead time do processo de 
compras e aumentando a velocidade em que a marca disponibiliza nas lojas o produto certo, 
na hora certa e no preço certo, o que é um importante no mercado interno. 
 



Além disso, os franqueados podem acompanhar o mix de produtos de acordo com o perfil de 
cada loja. A nova estrutura também proporciona melhor feedback do sell-out, maior 
frequência dos best sellers nas lojas e maior assertividade das coleções. 
 
Outro marco importante na Arezzo, seguindo uma premissa histórica que temos, a periódica 
renovação das nossas lojas oferecendo uma experiência de compra sempre muito atualizada 
para as consumidoras fora a concretização da criação do novo projeto arquitetônico que 
permitiu o aumento de 50% da quantidade de produtos expostos na mesma área. 
A marca encerrou o ano de 2013 com 25 lojas nesse novo modelo e devemos continuar com o 
mesmo ritmo de reformas para o novo padrão de nossas lojas. Inclusive, eu aproveito a 
oportunidade, eu estive em Salvador na semana passada inaugurando uma nova loja, a qual 
não teve expansão de área e sim apenas a reforma para o novo projeto, e já no primeiro final 
de semana essa loja teve um crescimento superior a 20% nas suas vendas. 
 
A marca Schutz diversificou ainda mais suas categorias de produtos e canais, cada vez mais 
presentes na mente das consumidoras. Devido ao fato que essa marca transmite um grande 
lifestyle, estamos investindo realmente cada vez mais na categoria de bolsas, uma nova 
estratégia de shopping, exposição de coleção, e segmentação por canal de distribuição a fim 
de atender a necessidade da cliente final. Isso tudo resultou num forte crescimento, e a 
categoria de bolsas já passou a representar 11% do faturamento da marca.  
 
O canal web-commerce atingiu 6% da receita da marca com faturamento de 23,4 milhões e um 
crescimento de 137% em relação a 2012. Acreditamos muito na força que a Schutz tem nas 
suas mídias sociais. Uma prova disso foi que a marca atingiu 1,2 milhões de seguidores no 
Facebook, e foi reconhecida a marca de moda mais atuante no Instagram onde mostrou meio 
milhão de followers. 
 
A marca se prepara para ampliar o potencial do canal de vendas on-line através do 
aperfeiçoamento de sua plataforma tecnológica o que no futuro próximo será também 
estendido para todas as marcas do nosso grupo. 
 
A marca Schutz continua desenvolvendo sua operação piloto nos Estados Unidos, relembrando 
que o projeto se encontra ainda na sua fase laboratorial em que a coleta de importantes 
informações está proporcionando-nos o aprendizado para a possível expansão no mercado 
americano. 
 
Mas, é importante frisar que, além disso, é um investimento que tem forte efeito de marketing 
reverso, são inúmeras as brasileiras que estão passeando por Nova Iorque e reparam numa 
loja Schutz, no coração da Madison Avenue, em frente a uma renomada loja de 
departamentos, a Barneys. 
 
Além disso, a antecipação do feedback das consumidoras, com dados de um produto devido 
ao diferente calendário das coleções serve de informação para a maior assertividade das 
coleções para o mercado brasileiro. Aproveito para dar um exemplo. Tivemos ao longo do 
inverno que se encerrou no hemisfério norte uma forte venda de um tênis, estilo de um tênis 
Vans, o qual teve um grande sucesso, um produto super diferenciado. Lançamos esse produto 
no Brasil e já se mostra um dos bestsellers da marca Schutz, vale a pena conferir. 
 
A marca Anacapri é um bom exemplo do nosso pipeline de iniciativa de longo prazo. Sendo um 
projeto totalmente greenfield, a marca, desde a sua criação, há cinco anos, maturou a sua 



proposta de valor, mapeou sua consumidora alvo e estruturou seu sourcing além de ter 
formado um forte time que hoje gerencia a marca. Culminando com seu novo layout em 2013, 
um projeto inédito, extremamente eficiente, ao mesmo tempo gera uma experiência de 
compra inédita para a consumidora devido ao fato da maioria dos produtos estar estocado no 
piso de loja, acelerando o processo de atendimento à consumidora. 
 
Internamente, vê-se que a Anacapri é uma marca descomplicada. A marca iniciou o seu roll-
out no canal de franquias nos últimos meses do ano, mais especificamente meses de 
novembro e dezembro, foi um forte volume de vendas apresentado nesse período. O 
conhecimento do nosso time em gerenciar modelos de negócios nos canais também é aplicado 
a Anacapri e no ano de 2013, a marca inaugurou quinze novas franquias, superando nosso 
guidance inicial. 
 
A marca Alexandre Birman vem sendo cada vez mais reconhecida em todo mundo como marca 
de design e exclusividade. Em 2013 a marca inaugurou seu showroom em Nova Iorque, 
fortificando sua distribuição internacional presente em mais de 30 países, com diversas 
participações em feiras e eventos mundiais com destaque para o evento que foi realizado em 
Paris, durante a semana de moda, que gerou forte branding para a marca. Podemos destacar 
também que é a única marca brasileira presente nas principais lojas de departamento, sendo 
vendida em grandes lojas internacionais. 
Com o objetivo de ter maior integração da nossa cadeia de valor, falando um pouco agora do 
nosso projeto de melhoria operacional e eficiência operacional, estamos implantando um novo 
sistema de ERP. Contamos com uma experiente equipe dedicada exclusivamente ao projeto 
que teve seu planejamento iniciado em meados de 2013 com expectativa de go live em janeiro 
de 2015. 
Chamado internamente de projeto Arezzo&Co 2154, o sistema permitirá maior integração 
entre os diferentes dados e processos de nossa empresa. Consequentemente, maior agilidade 
ao tomar decisões, melhorando o planejamento e o gerenciamento das rotinas e resultados. 
 
Além disso, contamos com uma consultoria que está nos apoiando na capacitação de nosso 
time de como utilizar melhor as informações, bem como ensinando a nossa equipe a trabalhar 
sobre o aspecto da gestão das lacunas internas, procurando melhores resultados entre nossa 
rede de lojas. 
 
Todas as marcas do grupo mantiveram um consistente plano de comunicação e marketing, 
composto por um conjunto de ações bem planejado realizado com o objetivo de ficar bastante 
próximo às consumidoras. 
 
Nossas marcas têm importante presença on-line e destacam-se entre as principais marcas do 
setor de moda e comunicação e engajamento com os clientes nas redes sociais. 
 
Tivemos mais de 200 exibições em 20 canais de TV a cabo, impactando mais de 3 milhões de 
pessoas. Além disso, tivemos 100 inserções em mídia impressa, isso gerou mais de 180 páginas 
nos principais títulos especializados em moda no ano de 2013 com mais de 1300 edições em 
editoriais de moda. Acreditamos muito no trabalho de assessoria de imprensa, estamos 
realmente sempre muito próximos das editoras, das produtoras de moda. 
 
Outro importante pilar é o relacionamento com formadoras de opinião, tais como atrizes, 
celebridades, blogueiras, que realmente tem um papel muito importante hoje na divulgação 



das novas tendências, na divulgação dos novos produtos e realmente endossam todas as 
nossas marcas. 
 
Em especial, a marca Arezzo foi eleita pela Interbrand uma das 25 marcas brasileiras mais 
valiosas em 2013. Vale ressaltar que a Arezzo é a única marca que não tinha investimento em 
TV aberta, demonstrando nossa capacidade de gerar diferenciação e valor para a consumidora. 
Valor de marca é um valor que acreditamos muito. 
 
Nós entendemos que o pilar central de nossa estratégia é o talento da nossa equipe, e por isso 
lançamos novos programas para a atração e retenção de novas pessoas com o objetivo de 
construir a sua carreira ao nosso lado. 
 
O terceiro programa de trainees se mostrou um sucesso, com mais de 5000 inscritos. Em 2013 
foi lançado um programa chamado Programa de Talentos, para que os colaboradores internos 
pudessem crescer conosco, uma espécie do mesmo processo de seleção do programa de 
trainees, mas, focalizando os talentos que já estão dentro de nossa casa. Isso reaviva a nossa 
cultura de pensar como dono.  
 
A companhia expandiu o seu programa de stock option, que é de interesse de todos os 
acionistas, porque somos muitos realmente nesse engajamento.  
 
Por fim, o treinamento da equipe somou aproximadamente 128 mil horas, e proporciona o 
contínuo de desenvolvimento da nossa equipe, preparando para os novos desafios do ano que 
se inicia. 
Na Arezzo&Co., uma meta atingida nada mais é do que a base para a próxima meta. Por isso, 
mantemos a motivação e a confiança em relação às perspectivas para 2014. 
 
Agradeço a atenção de todos e gostaria neste momento de passar a palavra ao Thiago para dar 
continuidade à apresentação. Ao final, estaremos todos disponíveis para responder suas 
perguntas e interagir com nossas empresas. Muito obrigado. 
 
Tiago Borges - Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Iniciando a apresentação na página três, 
gostaria comentar os principais destaques do quarto trimestre do ano de 2013. 
 
A receita líquida da companhia atingiu 963 milhões em 2013, crescendo 11,9% quando 
comparado a 2012. No quarto trimestre de 2013, a receita líquida atingiu 257,6 milhões, 
crescimento de 1,9% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. 
 
No ano de 2013, houve expansão de meio ponto percentual na margem bruta, alcançando 
44,2% no ano. E no quarto trimestre, a margem bruta ficou em linha com o mesmo período do 
ano anterior. 
 
Por consequência, o EBITDA apresentou crescimento de 17,5% no ano, atingindo 159,5 
milhões, com margem de 16,6%. No trimestre, nosso EBITDA registrou 43,6 milhões e margem 
de 16,9%, uma redução de meio ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2012. 
 
Já o lucro líquido do ano alcançou 110,6 milhões com margem líquida de 11,5% e crescimento 
de 14,1% em relação ao ano anterior. No trimestre, o lucro líquido foi de 32,7 milhões, com 
crescimento de 3,4%. 
 



Finalizando os destaques do período, encerramos o ano com abertura de 59 lojas, sendo 27 da 
marca Arezzo, 17 franquias da marca Schutz e 15 franquias da marca Anacapri, que iniciou seu 
roll-out no canal. 
Passando agora para a página 4 e aprofundando a análise dos resultados, vemos que a receita 
bruta da companhia no trimestre atingiu 331,4 milhões, alta de 1,3% e com bom desempenho 
no mercado externo. 
 
Considerando o acumulado do ano, a receita bruta atingiu 1,2 bilhão, uma alta de 11,1% sobre 
2012, com crescimento de 9,4% no mercado interno. 
 
Peço que vocês passem para o slide 5, onde temos a receita bruta por canal de distribuição, 
que verificamos crescimento nas lojas monomarca, ou seja, no canal franquias e lojas próprias, 
tanto no trimestre como no acumulado do ano. 
 
Quando analisamos o canal franquias, nosso principal canal de distribuição, temos um 
crescimento na receita bruta de 8% no trimestre e 13,8% no ano de 2013. No trimestre, o 
crescimento do canal franquias é resultado da abertura de 61 lojas nos últimos 12 meses 
sendo que o same-store sales apresentou redução de 13,7% no trimestre, equilibrando o 
potencial de venda dos franqueados com níveis saudáveis de estoque na rede. 
 
No ano, o same-store sales de sell-in foi de 2%, bastante em linha com o same-store sales de 
sell-out de franquias em 2,2%, o que demonstra que a companhia se mantém focada no sell-
out da rede. 
 
Já o canal lojas próprias, apresentou crescimento de 3,9% no trimestre, atingindo uma receita 
bruta de 291 milhões no ano, alta de 13,8% no acumulado. 
 
A área de vendas de lojas próprias cresceu 11,7% no trimestre quando comparado ao quarto 
trimestre de 2012, impactado especialmente pela abertura de um outlet de 990m2 e expansão 
de três lojas próprias nos últimos 12 meses, adicionando 135m2 à área de vendas do canal. 
As vendas do sell-out da rede de lojas cresceram 14,3% no trimestre, enquanto as vendas das 
mesmas lojas do sell-out apresentaram crescimento de 2,5% no mesmo período. 
 
É válido destacar que todos os meses do trimestre apresentaram same-store sales do sell-out 
positivo e, conforme antecipamos no trimestre anterior, a linha de sapatos sneakers 
representou 3,7% da venda de calçados para a rede no quarto trimestre de 2012, diminuindo o 
impacto da base de comparação. 
 
Além disso, o canal web commerce não está incluído no indicador same-store sales do sell-out. 
Incluindo esse canal, o indicador teria um impacto positivo de 80 basis points. 
 
As vendas para lojas multimarcas apresentaram leve crescimento de 1% no acumulado do ano 
e redução de 20% no trimestre devido ao impacto causado pelo investimento nas lojas 
monomarca Schutz que permitem um maior controle da experiência de compra e exposição de 
produtos, melhorando a satisfação da consumidora final e aumentando a percepção da marca. 
 
Continuando o processo iniciado no trimestre anterior, lojas multimarcas foram 
estrategicamente descredenciadas para preservarmos o branding da marca Schtuz, o que 
impactou o crescimento do canal, visto que a marca representa mais de 60% da receita do 
canal. 



 
A companhia continua acreditando na importância estratégica do canal, trabalhando para 
capturar novos clientes, reter share-of-wallet e aumentar pro selling entre as marcas. 
 
No ano de 2014, especialmente devido à base menor de lojas durante o primeiro semestre, é 
possível que o canal apresente faturamento apenas ligeiramente superior ao de 2013. 
  
Na página 6, apresentamos a receita bruta por marca. A Arezzo, nossa principal marca, 
apresentou no trimestre um crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano 
anterior e de 8% no ano de 2013, tendo como os principais canais franquias e multimarcas. 
 
Em 2013 a marca desenvolveu a sua nova metodologia de suprimentos com as coleções mais 
bem distribuídas ao longo das estações e frequência de entrega dos produtos de acordo com 
seus ciclos de vida. 
 
A Schutz apresentou redução de 5,2% no trimestre principalmente devido ao movimento 
estratégico de descredenciamento de algumas lojas multimarcas, e no acumulado do ano a 
marca atingiu a receita bruta de 402,5 milhões, com crescimento de 12,9%. 
 
Desde a inauguração do novo projeto de loja no terceiro trimestre de 2011 a marca Schutz 
passou por um intenso processo de expansão. Atingindo 67 lojas no Brasil além de 8 
ampliações dos seus principais pontos de venda. A marca continua com forte investimento em 
mídias sociais além de diversas ações de CRM. O web commerce cresceu 136,8% no ano 
atingindo o faturamento de 23,4 milhões. 
 
No trimestre, a marca Anacapri apresentou crescimento de 34% em comparação com o quarto 
trimestre de 2012, alavancado principalmente pelo aumento do número de lojas e franquias e 
crescimento do canal multimarca. No ano, a marca atingiu a receita bruta de 41,3 milhões e 
iniciou seu roll-out no canal de franquias encerrando 2013 com 15 lojas nesse canal superando 
o nosso guidance inicial. 
 
A marca Alexandre Birman continua em fase de desenvolvimento reforçando seu branding 
com participações em eventos internacionais com formadores de opinião. 
 
Na página 7, apresentamos a evolução da quantidade de lojas por canal de distribuição, assim 
como a evolução da área total de vendas. Encerramos o quarto trimestre com 458 lojas no 
total, sendo 449 no Brasil e nove no exterior, com uma área total de 31,800 m2, aumento de 
20% quando comparado com 2012.  
 
Neste trimestre, tivemos a abertura de 29 lojas do grupo, sendo 13 da marca Arezzo, cinco da 
Schutz e 11 da Anacapri. 
 
Passando para a página 8, ao lado esquerdo da página, apresentamos o lucro bruto do 
trimestre, que alcançou 114,2 milhões, crescimento de 2,2% e margem de 44,3%, em linha 
com a margem do quarto trimestre de 2012.  
 
Vale lembrar que o modelo de negócio da companhia é constituído de tal forma que a 
sistemática de precificação dos principais canais de distribuição é instável, portanto os níveis 
de margem dos canais variam um pouco. 
 



No acumulado do ano, o lucro bruto atingiu 425,7 milhões, com crescimento de 13,3% em 
relação a 2012 e margem de 44,2%, meio ponto percentual acima do apresentado em 2012. 
 
Ainda neste mesmo slide, temos o desempenho do EBITDA no trimestre e no acumulado do 
ano. Como podemos observar no lado direito da página, o EBITDA no trimestre alcançou 43,6 
milhões, apresentando uma redução de 0,5% e uma margem de 16,9%. 
 
Vale destacar que trabalhamos fortemente para adequar os níveis de despesa ao ritmo de 
crescimento da companhia apresentado no segundo semestre. Especialmente no quarto 
trimestre de 2013 observou-se uma forte desaceleração das despesas, mantendo as margens 
de 2013 em linha com as apresentadas no ano de 2012. 
 
No acumulado do ano a companhia gerou 159,5 milhões de EBITDA, com margem de 16,6% e 
crescimento de 17,5% em relação a 2012. Excluindo o efeito da despesa não recorrente do 
primeiro trimestre de 2012 o EBITDA do ano apresentaria um crescimento de 10,9% e uma 
margem EBITDA praticamente em linha com o ano 2012. 
 
Contudo exponho adicionalmente a operação piloto nos Estados Unidos, a margem EBITDA de 
2013 teria um aumento de 50 basis points, evidenciando a expansão de margem do negócio. 
Passando agora para a página 9, temos o lucro líquido do trimestre que atingiu 32,7 milhões 
apresentando crescimento de 3,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A 
margem líquida do período foi de 12,7% com expansão de 50 basis points em relação ao 
quarto trimestre de 2012. 
 
O lucro líquido do ano atingiu 110,6 milhões, crescimento de 14,1% em relação a 2012 e 
fechou com uma margem líquida de 11,5%. 
 
Passando para a página 10, gostaria de comentar a geração de caixa operacional da companhia 
no trimestre que como podemos observar foi de 14,1 milhões. Vale destacar que não houve 
mudanças na política de prazos de pagamentos. Porém a concentração de faturamento no 
final do período exigiu maior capital de giro. No ano, a companhia gerou 71,7 milhões de caixa 
operacional. 
 
Passando para a página 11, do lado esquerdo do slide vemos que o CAPEX do quarto trimestre 
de 2013 atingiu 13,1 milhões e no acumulado do ano atingiu 43,8 milhões especialmente 
devido ao maior investimento em TI em razão da implantação do novo sistema transacional 
visando a sustentabilidade do crescimento e ganho de eficiência. 
 
Do lado direito da página, vemos que o endividamento total alcançou 98,4 milhões, em linha 
com a nossa política financeira que permanece conservadora com custo de dívida bastante 
reduzido.  
 
Esses eram os nossos comentários em relação ao resultado da companhia no quarto trimestre 
de 2013. Gostaria de agradecer a presença de todos e passar a palavra para o Alexandre para 
suas considerações finais. 
 
Alexandre Birman- Obrigado, Thiago. 
 
Vale lembrar que o quarto trimestre do ano é sempre um momento muito importante para o 
sell-out devido à coleção de verão e a época das festas de final de ano. 



 
Já o primeiro trimestre do ano é marcado pelo encerramento do ciclo do verão e pela entrada 
da coleção de inverno. 
 
Início de março, encerramos a coleção de verão com níveis saudáveis de giro do produto e 
estoque na rede. E ambientamos já todas as lojas apresentando a nova coleção de inverno. 
 
Ainda é cedo para comentar o desempenho da coleção nas lojas, mas devido a nossa ampla 
estratégia de lançamento que contempla cobertura nacional de apoio a todas as vendedoras 
da rede com o objetivo de treiná-las sobre as novas tendências e aumentar ainda mais o grau 
de motivação, a troca de todo o ambiente de loja abrangendo o uniforme das vendedoras, 
elementos visuais de merchandising, embalagens, aliado a um forte plano de comunicação nas 
mídias tradicionais e nas mídias on-line bem como a grandes eventos de lançamento em toda 
a rede contando, por exemplo, com a presença da apresentadora Fernanda Lima, estrela da 
campanha da Arezzo, participou de eventos em várias cidades, da top model Alessandra 
Ambrósio em um grande evento da Schutz que foi realizado em São Paulo. 
 
Graças a esse esforço, tivemos ótimos resultados nos primeiros dias. 
 
Por último, conforme vocês puderam perceber, resumindo o nosso ano de 2013, foi um ano de 
bastantes realizações. Com fortes diligências nas principais diretrizes estratégicas da 
companhia.  
 
Na marca Arezzo, desenvolvemos um novo modelo de suprimentos, implantamos o novo 
layout de loja.  
 
Na marca Schutz, desenvolvemos o canal de web commerce e a categoria de bolsas, além da 
operação nos Estados Unidos e do fortalecimento do canal de franquias. 
 
Na marca Anacapri, inauguramos um novo projeto de loja e abrimos 15 lojas no canal de 
franquias iniciando um roll-out que promete ser uma linha de crescimento para a companhia. 
 
E a marca Alexandre Birman continua investindo na formação de seu branding nos principais 
mercados internacionais. 
Além de outros diversos projetos internos focados na melhoria da nossa eficiência operacional. 
 
A política de relação com investidores reflete a estratégia da companhia de ser uma empresa 
transparente e dinâmica. Participamos de 11 conferências com investidores no Brasil, nos 
Estados Unidos e na Europa, além de termos recebido em nossas lojas, showrooms e 
escritórios centenas de investidores ao longo do ano. 
 
Em outubro, ocorreu a terceira edição do Arezzo&Co. Day, evento que reuniu 
aproximadamente 100 investidores em nossa sede em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, com 
o objetivo de proporcionar uma visão mais profunda do nosso modelo de negócio assim como 
as principais diretrizes estratégicas e os diferenciais competitivos da companhia bem como a 
interação com o nosso management, o que eu acho muito importante para os investidores e 
analistas. 
 
Já fazemos antecipadamente o nosso convite para a quarta edição que será realizada também 
em outubro de 2014, mas será em São Paulo. 



 
Estamos com um time muito forte para continuar buscando oportunidades de crescimento 
dentro do mercado de ação. São pessoas apaixonadas pelo que fazem, queremos dar a essas 
pessoas muitas oportunidades de desenvolvimento dentro da nossa empresa. 
 
Gostaria então de convidar a todos que nos ouvem a visitar nossas lojas para conferir o 
lançamento da coleção de inverno e aproveitar para fazer algumas compras. 
 
Com isso, gostaria de abrir para perguntas e respostas e nos colocar a disposição para 
eventuais dúvidas. Muito obrigado. 
 
Apresentador- Senhoras e Senhores, iniciaremos agora a nossa sessão de Perguntas e 
Respostas. 
Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1, para retirar a sua pergunta de lista digite 
asterisco 2. 
A nossa primeira pergunta vem do Sr. Alan Cardoso do Banco Safra. Por favor, Sr. Alan, o Sr. 
pode prosseguir. 
 
Alan Cardoso- Oi Alexandre, Thiago, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas na verdade. A 
primeira é sobre o feedback qualitativo de como tem sido a implementação do novo modelo 
de suprimentos, tanto por parte da companhia quanto o que vocês têm ouvido dos 
franqueados. E a segunda pergunta, também passar para nós como é que foi esse quarto 
trimestre, mais detalhes da operação americana especificamente a execução inverno. 
Obrigado. 
 
Alexandre Birman- Obrigado pela sua pergunta. Vai ser um prazer interagir com você sobre 
essas questões. Sobre o projeto GTM foi um projeto que iniciou no começo do ano passado e 
já tivemos excelentes resultados. Principalmente de uma forma mais genérica, é muito 
importante que a companhia tenha a gestão do suprimento da rede. Até o começo do ano de 
2011, nós estávamos com mais de 60 sistemas do ponto de venda em toda a nossa rede. 
 
Um grande pilar nosso foi, após a abertura de capital, unificar todos esses sistemas. Os 
processos se iniciarão em 2011, e ao longo desses anos conseguimos evoluir ao nível de 
controlar a venda por modelo, cor, numeração em cada uma de nossas lojas. Isso nos 
possibilita realmente saber o que está vendendo e tomar as decisões com mais antecedência. 
Sendo mais específico sobre o projeto, com a leitura do sell-out nós conseguimos desenvolver 
coleções mais assertivas. Além disso, lembrando o ciclo de vida de cada produto e tratando-os 
de forma diferente. Para os produtos de venda mais contínua, nós chamamos internamente de 
Arezzo basic, classic e da Schutz essential. Nós iniciamos um processo de resortimento 
automático já no ano de 2012 e no ano passado fizemos uma venda que correspondia a menos 
de 10% da receita para algo em torno de 17% de nossas vendas. 
 
Nós criamos duas áreas que são realmente em nossa opinião muito importantes para o nosso 
futuro. A área de planning e a área de merchandising. Até essa data nós tínhamos a área de 
estilo diretamente ligada com a área comercial. A área de merchandising, ela faz um filtro e ela 
serve como um hub entre as áreas de engenharia de produtos e as áreas comerciais. Com isso 
essa área consegue efetivamente filtrar mais as coleções e trabalhar nas questões de preços. 
 
E a área de planejamento, com a visão do sell-out, ela consegue ler o histórico de toda a rede e 
com isso trabalhar no sortimento de uma forma muito qualitativa.  



 
Traduzindo tudo isso em números, nós retiramos a coleção de verão com um giro a full price 
que é algo que acontece no nosso negócio, 10% superior ao que foi no ano passado. Além 
disso, encerramos, consequentemente, a coleção de verão com uma sobra bem inferior a que 
encerramos a mesma coleção no ano de 2012.  
 
É um projeto que está obviamente sempre com uma parte de melhoria. E nós acreditamos que 
em longo prazo é fundamental para o nosso negócio de franquias. A gestão de suprimento é 
realmente o cerne que faz a diferença no nosso negócio. 
 
Já indo para a sua pergunta sobre os Estados Unidos - se você tiver alguma outra dúvida sobre 
o projeto GTM - Arezzo, por favor, fica a vontade para fazê-la - é um projeto muito desafiador 
como nós colocamos. Realmente, o que nós acreditamos ser das nossas missões, a que vai 
trazer o maior nível de dedicação, mas que também pode gerar um dos maiores resultados no 
longo prazo. 
 
Essa coleção de inverno, nós ainda não obtivemos o resultado que nós gostaríamos. Foi um 
inverno muito rigoroso, nós temos apenas um ponto de venda localizado como falado na 
Avenida Madison e realmente as lojas de rua de Nova Iorque tiveram um desempenho de uma 
forma geral muito difícil devido ao que foi realmente o clima mas, nós já iniciamos o verão, 
agora o mês de fevereiro desse ano com excelentes resultados. A loja está muito bem 
frequentada, temos uma grande percentual da venda que é feito para americanos e estamos 
confiantes de que os aprendizados que estão sendo gerados no dia-a-dia de nosso negócio 
estão servindo de subsídio para que a gente possa corrigir o nosso rumo, levando o produto 
certo, na hora certa, com o preço certo para o mercado norte-americano. Então, essa equação, 
esse trinômio, é realmente o pilar do nosso negócio no Brasil encontrar essa fórmula nos 
Estados Unidos é o que nós acreditamos que vai fazer a diferença. 
 
Alan Cardoso- Obrigado, Alexandre. 
 
Alexandre Birman- Obrigado a você. 
 
Apresentador- A nossa próxima pergunta vem do Sr. Tobias Stingelin do Credit Suisse. Por 
favor, Sr. Tobias, o Sr. pode prosseguir. 
 
Tobias Stingelin- Bom dia Alexandre, Thiago e Leonardo. A pergunta que eu queria fazer é com 
relação quantidade de projetos que vocês têm eu acho que é muito claro que tem muita coisa 
bastante interessante para maturar ao longo dos próximos meses, dos próximos anos talvez. 
Se olharmos um pouco para este ano ainda, especificamente 2014, eu queria entender um 
pouco melhor o que vocês enxergam. Podem ver de retomada de crescimento para a marca 
Arezzo especificamente. E para a Schutz, sabemos que há esse problema, não é um problema 
na verdade, tem essa estratégia clara de qualificar mais, de focar mais no canal de vendas 
qualificado que impactou a segunda metade do ano passado e que deve impactar a primeira 
metade deste ano, mas enfim, eu queria entender um pouco melhor, se vocês pudessem falar 
exatamente onde estamos nesse processo da Schutz de reposicionamento do multimarca, 
quando esse business se estabiliza e da Arezzo especificamente, quando começamos ou 
deveríamos começar a ver uma retomada mais forte do crescimento, o próprio crescimento da 
marca Arezzo também tem sido acho que aquém do esperado. Obrigado. 
 



Alexandre Birman- Obrigado, Tobias. Aqui é o Alexandre, vamos falar sobre os nossos 
projetos. De forma bem específica, nós temos três projetos muito fortes para este ano que são 
nosso principal foco. Dois deles que já vão gerar impacto positivo esse ano e um que ainda 
está na sua curva de maturação.  
 
Falando do roll-out da Anacapri para as franquias, temos um forte guidance de expansão da 
rede, estamos muito confiantes que iremos atingir e talvez superar esse guidance. A Anacapri 
tem apresentado excelentes resultados, vamos realmente investir em canais alternativos de 
venda da marca Anacapri. Nosso formato de distribuição que estamos testando. 
 
Outro projeto que acreditamos que no longo prazo vai trazer muitos resultados para o nosso 
negócio, mas já em 2014 vai gerar impactos positivos é o que nós chamamos internamente de 
projeto OMNI. É a nova plataforma de web commerce, temos um grande time dedicado 
exclusivamente para esse projeto, montamos quase que uma nova empresa dentro desse 
negócio, com uma gestão independente, como se fosse uma marca e franquia do nosso web 
commerce, tem a gestão de todas as marcas. Compramos, em nossa opinião, uma plataforma 
tecnológica de excelente qualidade que nos possibilita muita mobilidade na construção do site, 
na disponibilidade do produto para as consumidoras. Estamos bastante confiantes da nossa 
estrutura logística, que foi um grande investimento nosso em 2013 e hoje estamos 100% 
preparados para atender a demanda. Então, o web commerce continua crescendo, é um pilar 
que nós acreditamos que vai nos dar excelentes resultados. 
 
E o terceiro, como eu te falei, é o projeto dos Estados Unidos, que estamos em uma curva de 
aprendizado, que realmente nos dá muitos insights. Eu estou particularmente muito satisfeito 
com tudo que nós temos aprendido com os Estados Unidos, tudo o que já temos usado aqui de 
feedback de produto nas coleções aqui no Brasil. 
 
Falando um pouco agora sobre o crescimento de curto prazo, como você colocou, no ano de 
2014, nós acreditamos que a marca Arezzo apresentou em 2013 um crescimento bastante 
sadio. Se você analisar o ano de 2012, o sneakers correspondeu algo em torno de 5 a 7% da 
receita total da marca. E isso foi um efeito realmente extraordinário, sabemos que a nossa 
obrigação era encontrar, desenvolver e de criar um novo sneaker, mas esse foi um fenômeno 
que realmente aconteceu não só na nossa empresa, como em todas as empresas, eu digo não 
só no Brasil, no segmento de calçados mundial, um fenômeno que estourou a curva de 
crescimento de todas as empresas. O nosso resultado da Arezzo de 2013 nós acreditamos que 
tenha sido um resultado saudável principalmente porque nós equalizamos o resultado de 
same-store sale de sell-in com sell-out. Conseguimos reduzir a estocagem na rede, terminamos 
a coleção de verão em vários casos, para você ter ideia, com stock out. Então realmente 
estamos bastante confiantes de que a saúde da rede é algo muito importante para a marca 
Arezzo que tem um grande pilar de distribuição através do canal de franquias. Para este ano 
então de 2014 vamos acelerar a expansão do novo projeto arquitetônico, já foram mais de três 
lojas nos primeiros dois meses deste ano. Temos um pipeline forte de reforma e de ampliação 
de área das lojas. Vamos inaugurar agora na segunda-feira, dia 24, a loja da Oscar Freire, uma 
loja que realmente vai nos dar muito orgulho. Eu queria especialmente convidar a todos para 
conhecer essa loja, vai ser a maior loja da Arezzo, uma loja de 250m2. Foi uma obra bastante 
delicada que nos levou realmente a dedicar muito tempo para a construção dessa loja. 
Teremos no dia 31 a inauguração oficial dela com a presença da Fernanda Lima. Então, Tobias, 
tem muita coisa acontecendo com a Arezzo, vamos fazer realmente vários investimentos no 
que tange a maneira que conseguimos gerenciar o suprimento na rede de franquias. E eu 



acredito que é uma marca que ainda tem condições de manter no longo prazo um crescimento 
na casa dos seus low teens digits.  
Falando de Schutz. A marca Schutz ela realmente teve que tomar uma decisão e a qual eu 
aprovei a decisão. Eu acho que foi sadio para o negócio. Nós tivemos uma forte abertura de 
lojas durante o ano de 2012, 2013. Em algumas cidades, as lojas multimarca que revendiam 
Schutz, onde abrimos lojas monomarca, não tinham a qualificação necessária para apresentar 
a marca Schutz. Onde não tínhamos a opção lojas monomarca, a única opção de venda na rede 
local, nós não tínhamos escolha. Agora realmente com esse padrão arquitetônico que a Schutz 
tem, o ambiente de compra que trata a consumidora, não só a compra de um sapato, mas a 
compra de um lifestyle, nós não poderíamos continuar com a venda nas lojas multimarcas. Em 
alguns casos nós mantemos sim a venda nas lojas multimarcas e lojas monomarca, depende 
muito do perfil da loja multimarca. 
 
Então a Schutz ainda vai ter um efeito nos próximos trimestres, devido ao multimarca, quando 
tivermos comparando as mesmas margens, ou seja, mais para o final do ano 2014, vamos ter 
um reconhecimento da marca mais forte e, além disso, estamos investindo de uma forma 
muito intensa na Schutz é a identificação do mix de produto. O segmento de bolsas já 
demonstra realmente ser uma grande realidade. Nós ajustamos de uma forma bem suave 
parte do nosso mobiliário para expor mais bolsas. A primeira loja inaugurada foi em dezembro 
do ano passado no Shopping Rio Sul. Para você ter ideia, essa loja, as bolsas já correspondem a 
18% das vendas. Então estamos agora com um projeto de reformar as lojas que foram abertas 
antes desse novo desenho de mobiliário é algo que demanda muito investimento, mas que 
traz uma maneira muito mais rica de expor as bolsas. 
 
E o web commerce, que a Schutz realmente é a nossa marca que está puxando o crescimento 
nesse canal. É uma marca que tem uma grande aceitação on-line das consumidoras. 
Acreditamos que o web commerce ao longo desse ano vai permanecer com um forte ritmo de 
crescimento. 
 
Tobias Stingelin- Obrigado, Alexandre, perfeito. Eu só queria entender o seguinte. Quer dizer, 
eu sei que você já falou um pouco do primeiro trimestre e também a coleção nova está nas 
lojas agora, que a aceitação boa, mas, está cedo para dar uma ideia. Se você olhar 
especificamente para o quarto trimestre, quer dizer, você tinha no terceiro trimestre um 
same-store sales de sell-out que tinha sido -5, no quarto trimestre foi mais 2,5, claramente 
uma melhora, uma indicação positiva. Quando olhamos especificamente a venda da Arezzo, da 
marca Arezzo, o crescimento foi só de 2%, apesar de toda a expansão que aconteceu no ano. A 
que você atribui isso? Você acha que o franqueado estava preocupado com o ambiente macro 
e estava carregando um pouco mais de estoque no terceiro trimestre, ele foi conservador ao 
longo do quarto trimestre e daqui para frente, quer dizer, no primeiro trimestre consigamos 
ver algo melhor? Eu só estou querendo entender um pouco como conseguimos, eu sei que em 
um trimestre é difícil tirar conclusões, mas como no ano você cresceu oito no último trimestre 
você cresceu dois, especificamente da marca Arezzo, eu só queria entender um pouco como 
enxergamos essa curva. No primeiro tri já vimos um same-store sales melhor, nós vimos que 
como eles compraram menos no quarto tri eles estão comprando mais no primeiro tri, enfim, 
eu queria ter um pouco de leitura de como poderíamos ver a progressão especificamente da 
marca Arezzo. Obrigado de novo. 
 
Alexandre Birman- Tobias, como falado, uma das nossas premissas era equilibrar o nível de 
estoque da rede o same-store sales de sell-in e o same-store sales de sell-out. Então, quando 
nós estávamos para finalizar as entregas no quarto trimestre, nosso objetivo foi realmente de 



entregar o nível de quantidade de estoque em linha com o que o franqueado já havia 
carregado desde agosto. E o começo do lançamento de verão foi nos meses de 
agosto/setembro, como o same-store sales reflete, os resultados não foram o que nós 
esperávamos. Então, nosso objetivo foi ter efetivamente um same-store sales de sell-in no 
quarto trimestre menor para equilibrar aquela estocagem que ele estava carregando desde o 
começo do verão em agosto/setembro. 
 
Falamos já de 2014, os meses de janeiro e fevereiro apresentaram um bom desempenho de 
same-store sales. No mês de março nós tivemos um efeito de sazonalidade de carnaval que 
muda um pouco a dinâmica do mês, mas, logo depois do carnaval, comparado dia contra dia 
os resultados são muito positivos. Estamos em uma forte recuperação desse efeito que 
aconteceu nos primeiros dias do mês de março e acreditamos que vamos terminar com um 
desempenho favorável ao longo do trimestre. 
 
E sobre o crescimento da marca no same-store sales de sell-in, esse primeiro trimestre vai ter 
um desempenho já de uma retomada de crescimento mais forte do que apareceu nos últimos 
meses do ano de 2013. 
 
Tobias Stingelin- Maravilha, muito obrigado Alexandre. 
 
Alexandre Birman- Obrigado, Tobias. 
 
Apresentador- Com licença. Caso haja alguma pergunta queiram, por favor, digitar asterisco 1. 
 
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. 
 
Um momento, por favor, enquanto coletamos as perguntas. 
 
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. 
 
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Alexandre para as 
considerações finais. 
 
Alexandre Birman- Eu gostaria de agradecer a todos pela participação em nossa 
teleconferência de resultados e eu gostaria realmente de aproveitar esta oportunidade para 
parabenizar todo o nosso time pela conquista dos resultados apresentados. Foi fruto de muito 
trabalho e de muita dedicação. Agradecemos também todo o direcionamento estratégico do 
nosso conselho de administração. Saliento que estamos confortáveis com a serenidade do 
nosso modelo de negócio e com a solidez da nossa empresa e ao mesmo tempo, estamos cada 
vez mais motivados para a busca da melhoria contínua dos nossos processos com o objetivo de 
sempre atingirmos melhores resultados. Que tenhamos um excelente ano de 2014. Muito 
obrigado a todos. 
 
Apresentador- A teleconferência da Arezzo&Co. está encerrada. Agradecemos a participação 
de todos e tenham um bom dia. 
 
 


