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Local Conference Call 

Arezzo&Co. 

Resultados do Quarto Trimestre de 2015 

3 de março de 2016 

 
Operadora: Bom dia, senhoras e senhores e obrigada por nos aguardarem. Sejam bem 
vindos à teleconferência de resultados do Quarto 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 digitar 
“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 está disponível no website da Companhia no endereço 
www.arezzoco.com.br. 
 
Esta teleconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente 
pela internet também com acesso pelo site da Companhia. Caso algum dos senhores não 
tenha a cópia do release de resultados da Arezzo&Co divulgado ontem, quarta-feira, dia 2 
de março, poderá obtê-lo no website da Companhia. 
 
Por fim, cabe lembrar que esta áudio conferência 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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 Sr. Alexandre Birman: Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os acionistas, 

investidores e analistas que estão nos acompanhando nesta teleconferência dos 

resultados no 4T do ano de 2015. Estão presentes comigo o nosso CFO Thiago Borges, o 

nosso gerente de relações com investidores Fernando Caligaris. 

 

 Antes de começar a dar maiores detalhes sobre o resultado do 4T eu gostaria de 

aproveitar a oportunidade para fazer um breve balanço do ano. Em 2015 a Arezzo&Co 

deu continuidade à sua posição de liderança no mercado de calçados, bolsas e 

acessórios de moda feminina no Brasil, e mesmo com a conjuntura macroeconômica 

desafiadora a companhia apresentou crescimento de vendas superior ao do mercado. 

 A política de relações com investidores reforça a estratégia adotada pela companhia de 

dinamismo e transparência. No último dia 2 de fevereiro comemoramos cinco anos de 

abertura do nosso capital, o que nos deixa muito felizes. A administração recebeu ao 

longo do ano em suas lojas, escritórios e show rooms diversos investidores e analistas 

bem como participou de dez painéis e conferências nacionais e internacionais.  

 Foi realizada em novembro na cidade de São Paulo a quinta edição do Arezzo&Co 

Investors Day que contou com mais de 120 participantes aprimorando a visão do modelo 

de negócios e conhecimento das mais relevantes diretrizes estratégicas, além de uma 

importante interação com os principais gestores da companhia. 

 Em 2015 a companhia foi nomeada para cinco diferentes categorias no IR Magazine 

Awards Brasil 2015, entre elas a de maior evolução com relação com investidores, small e 

mid-cap, reforçando o compromisso Arezzo&Co com a melhora contínua das interações 

com o mercado financeiro. 

 Os volumes de pares e bolsas somaram 10,4 milhões e 897.000 respectivamente. Frente 

ao cenário desafiador de crescimento a estratégia multi marca e multi canal da companhia 

mais uma vez provou resiliente viabilizando o aumento de 5,6% na receita bruta com 

destaque para o mercado externo, para o canal web commerce e para a marca Anacapri 

que tiveram aumento da receita de 67,4, 56,9 e 29,9% respectivamente. 

 No mercado interno houve crescimento de 2% de faturamento com a abertura líquida de 

29 lojas, 8 ampliações e 15 reformas. Já as vendas do sell-out nas mesmas lojas houve 

retração de 2,7%; contudo a companhia manteve o foco na tríade preço, moda, produto 

que aliada às estratégias de aumento de conversão conseguiu compensar parte da 

retração do fluxo das lojas. 

 A companhia de forma robusta e consistente mantem o investimento em opcionalidade e 

crescimento de curto, médio e longo prazo como o roll-out da marca Anacapri no canal de 

franquias com abertura de 20 lojas; a extensão da plataforma omni para a Arezzo e 

Anacapri potencialização do canal de vendas on line; a maior diversificação de categorias 

com aumento da participação do segmento de bolsas; o reforço da presença internacional 
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com a operação piloto nos EUA; e o endereçamento de novos públicos com o lançamento 

da nova marca Fiever por exemplo. 

 Em paralelo a companhia também busca o ganho por produtividade, e mesmo em 

momentos desfavoráveis mantém o nível de despesas em patamares históricos a 

exemplo de 2015 que apresentou cash e SG&A como percentual da receita em 26%, em 

linha com os anos anteriores. 

 A marca Arezzo continua aperfeiçoando sua metodologia de suprimento através de uma 

maior frequência de coleções com importante alinhamento com o canal de franquias, que 

com isso tem a sua decisão de compra mais fracionada e próxima do momento do sell-out 

trazendo importantes ganhos para a gestão de estoques. 

 Além disso devido à plena utilização da ferramenta de e-show-room a agilidade na 

reposição de produtos continuáveis e best sellers e rapidez na leitura do sell-out houve 

significativa melhora de performance de giro das coleções gerando melhores resultados 

na rede franquias. Apesar da retração das vendas nas mesmas lojas a rede franquias 

Arezzo obteve lucro bruto maior, o que resultou em impacto positivo na geração de caixa 

da operadora em 2015 ante o ano anterior. 

 Um relevante marco para a Arezzo a 2015 foi o lançamento da sua loja online após 

amplo processo de desenvolvimento e alinhamento com a rede de franquias. As 

ferramentas da plataforma alavancam as vendas das lojas físicas de diversas formas 

possibilitando a aplicação do conceito omni channel de coexistência e potencialização 

entre canais. 

 Destacando algumas das alavancas a loja online realizou em 2015 mais de 24.000 

notificações através do "avise-me quando chegar", ferramenta que disponibiliza às lojas 

físicas a informação na intenção de compra das consumidoras aumentando a conversão 

nesse canal. 

 Adicionalmente a marca Arezzo encerrou o ano com 102 lojas no atual modelo 

arquitetônico através de abertura, reformas e ampliações e continuará com a renovação 

das lojas da rede dessa forma melhorando a experiência de compra das consumidoras e 

colaborando para a diferenciação da marca. 

 A marca Schutz continua solidificando seu posicionamento nas categorias de produtos e 

canais em que atua com a proposta de valor atrativa para o seu perfil de consumidoras. 

Nas categorias de bolsas e calçados a marca alavancou o seu potencial com a criação de 

produtos ícones de design super atraente suportado por um plano de comunicação e 

marketing bem direcionado com ações tais como: Schutz My Name; My Perfect Pump; 

Tag Me and Schutz You. Com isso a categoria de bolsas atingiu no ano 20,9% de 

representatividade do sell-out da marca. 
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 Além disso o canal web commerce faturou 54 milhões, aumento de 23,2% frente a 2014 

resultado da evolução na gestão das informações obtidas através do canal possibilitando 

o melhor mix de oferta a clientes, a experiência de compra diferenciada e de margem 

direcionada.  

 A operação piloto nos EUA obteve em 2015 importantes resultados para o seu 

desenvolvimento com a otimização dos canais de distribuição, a nova estratégia de 

marketing, a criação de produtos focados do público local e maior sintonia de suprimentos 

potencializando as vantagens competitivas do modelo de negócios da companhia.  

 Ainda em fase laboratorial, no primeiro semestre de 2016 será inaugurada uma outra 

loja-piloto em Los Angeles com o objetivo de testar os aprendizados em um dos maiores 

mercados de calçados dos EUA. 

 A marca Anacapri continua em ritmo de expansão com 20 novas franquias em 2015 e já 

representando 7,1% do faturamento da companhia no mercado interno. O lançamento da 

loja online em março aliado à contínua evolução da estratégia de comunicação e à 

sinergia da gestão integrada no canal multi marca resultaram no crescimento de 29,9% 

em 2015. 

 A marca Alexandre Birman aproveitou a maior e melhor capacidade de suprimento 

através na nova fábrica para alavancar suas vendas tanto no mercado interno quanto 

externo em 2015 quase dobrando o faturamento das suas lojas. Com foco de atuação no 

fortalecimento do seu branding internacional através de eventos, relacionamento com a 

atriz e celebridades e ampla distribuição nas principais lojas de departamentos do mundo 

a marca vem expandindo seu awareness gerando ótimos resultados. 

 A implantação bem-sucedida do novo ERP dentro do prazo e orçamento propostos foi um 

grande passo em 2015 para a sustentabilidade do crescimento de longo prazo da 

Arezzo&Co. Dessa forma a companhia abre espaço para novos projetos de crescimento e 

ganho de eficiência, a exemplo em 2016 da implantação do novo centro de distribuição no 

Espírito Santo que objetiva a redução do lead time para as praças estratégicas, o possível 

aumento de compra em outros polos produtivos e a agilidade na reposição de produtos 

continuáveis. 

 Um dos pilares centrais da estratégia da companhia são pessoas capacitadas e 

motivadas e por isso a empresa mantém um foco constante em programas para atrair, 

desenvolver e reter talentos. Atraindo futuros líderes, o quinto programa de trainees, foi 

mais uma vez bastante concorrido.  

 Em 2015 a ferramenta AIR de treinamento online foi amplamente utilizada e fortalecida, 

potencializando a capacitação das equipes nas diferentes áreas. 



 
 

 5 

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

mantém-se a motivação e a confiança em relação às perspectivas de 2016. 

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

apresentação. Ao final estaremos todos disponíveis para responder suas perguntas sobre 

os resultados da companhia e também sobre a nossa estratégia. 

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

página 3 eu gostaria de comentar os principais destaques do trimestre. O sell-out das 537 

lojas físicas no mercado interno e o canal web commerce atingiram 495 milhões no 4T15, 

uma alta de 2,5% quando comparada ao 4T14, reflexo da resiliência das marcas ao 

cenário desafiador, da abertura líquida de 29 lojas, do lançamento das lojas on line 

Arezzo e Anacapri e principalmente devido ao forte trabalho de alinhamento com a rede 

de franquias tendo como principal foco o sell-out. 

 A receita bruta do 4T alcançou 367 milhões, leve redução de 2,3% sobre o 4T14.  

 O lucro bruto da companhia somou 126 milhões com margem bruta de 44,5% e em 

bases recorrente se manteve estável no período. 

 O Ebitda do trimestre totalizou 44,7 milhões com margem de 15,8%. Comparado ao valor 

recorrente do 4T14 houve redução de 8,8% no período. 

 No trimestre o lucro líquido foi de 33,5 milhões com margem de 11,8% e excluindo o 

efeito não recorrente não caixa do mesmo período do ano anterior o lucro líquido retraiu 

9,4%. 

 Finalizando os destaques do 4T foram realizadas 18 aberturas líquidas de lojas, 3 

ampliações e outras 6 reformas que somadas às demais expansões de 2015 representam 

um crescimento de 7,3% da área de vendas nos últimos doze meses e excluindo os 

outlets. 

 Passando agora para página 4 e aprofundando a análise dos resultados temos no lado 

esquerdo da página que a receita bruta da companhia no trimestre ficou em 367 milhões 

sendo que o mercado externo apresentou crescimento de 65% no período. No 

consolidado do ano a receita atingiu 1,4 bilhões, alta de 5,6% sobre 2014. 

 Passando para página 5 temos a receita bruta do mercado interno por marca. A Arezzo, 

nossa principal marca, apresentou faturamento de 189 milhões e redução de 12,9% no 

trimestre representando 58% das vendas domésticas. O desempenho da marca foi 

influenciado principalmente pelos canais franquias e multi marca, sendo que parcialmente 

compensados pelo lançamento da loja online no 3T e a abertura de 8 franquias ao longo 

do ano. 
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 No mercado interno a Schutz apresentou faturamento similar ao do mesmo trimestre de 

2014. Com contínuo fortalecimento do canal de lojas mono marca a Schutz teve cinco 

aberturas de lojas nos últimos doze meses e same-store sales positivo na rede, além de 

forte performance do canal web commerce com relevante representatividade no 

desempenho total da marca. 

 Adicionalmente a estratégia da marca de se tornar referência também bolsas de alta 

qualidade no país continuou trazendo bons resultados, atingindo 22,3% das vendas nas 

lojas físicas. 

 A marca Anacapri no 4T continuou apresentando um forte crescimento de 21,4% com 20 

novas franquias nos últimos doze meses atingindo 70 lojas no canal de franquias e 

representando 7,8% do faturamento do mercado interno. Esse resultado reforça a nossa 

confiança no modelo de negócios de posicionamento da marca. 

 Neste trimestre a marca Alexandre Birman através do contínuo foco no fortalecimento do 

seu branding no mercado internacional apresentou um crescimento total de 76,2%. 

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

analisamos o canal franquias, o nosso principal canal, tivemos uma retração de 11,9% na 

receita do canal principalmente devido ao same-store sales de sell-in de -15,7% no 

período. Esse desempenho é reflexo da antecipação da data de lançamento da coleção 

de inverno impactando em aproximadamente 500 bps o indicador e também devido à 

estratégia de melhorar a eficiência do giro dos produtos visando diminuir remarcações e 

aumentar o mark up médio da rede. 

 Em 2015 por exemplo a diferença entre a performance de vendas nas mesmas lojas 

físicas no sell-out de -2,7 versus -8,8% no same-store sales de sell-in evidencia essa 

estratégia da companhia na melhora de mark up da rede de franquias, e baseado nesse 

resultado a rede obteve uma melhora estimada média de 341 bps na margem bruta e 

crescimento de 4,5% no lucro bruto. 

 Adicionalmente o desempenho do canal foi parcialmente compensado pela abertura 

líquida de 34 franquias em 2015, sendo 8 da marca Arezzo, 6 da marca Schutz e 20 da 

marca Anacapri. 

 O canal de franquias no trimestre apresentou 49,7% das vendas domésticas com total de 

489 franquias, sendo 367 da marca Arezzo, 52 na marca Schutz e 70 da marca Anacapri.  

 Nesse trimestre começamos a divulgar de forma separada as vendas no canal web 

commerce, sendo que esse canal apresentou no período crescimento de 74,3% devido ao 

lançamento das lojas e das marcas Anacapri e Arezzo no canal ao longo de 2015 e 

também pela maturação da loja da marca Schutz. 
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 O canal lojas próprias apresentou um crescimento de 4,1% no trimestre com a receita 

bruta de 91 milhões no período, mesmo diante de uma redução de 5,3% na área de 

vendas excluindo os outlets. A venda do sell-out da rede de lojas mono marca incluindo 

franquias, lojas próprias e loja on line apresentou um crescimento de 2,5% no trimestre 

enquanto as vendas das mesmas lojas do sell-out atingiram -3,6% no período.  

 Nesse 4T o canal multi marcas apresentou uma redução de 24,4% atingindo 

aproximadamente 2% de crescimento em 2015. O desempenho do 4T foi impactado pela 

redução da confiança dos lojistas multi marca, reflexo das vendas do sell-out no 3T abaixo 

do esperado. 

 Além disso a combinação de duas ações teve impacto importante na performance do 

canal no trimestre: fizemos uma revisão da política de vendas para clientes com maior 

perfil de risco de pagamento e como consequência tivemos reduções de pedidos e 

cancelamento de entregas. Além disso também reduzimos as vendas para lojas multi 

marcas de desconto, que foram ativadas de forma mais acentuada no 4T14 devido ao alto 

nível de estoques daquele período. 

 A companhia continua acreditando na importância estratégica do canal e trabalhando 

para conquistar novos clientes, crescer o share-of-wallet dos clientes existentes e 

aumentar o cross-selling entre as marcas e categorias. Essas ações foram fundamentais 

para manter em 2015 as vendas do canal nos níveis apresentados também em 2014. 

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

assim como a metragem da total da área de vendas. Foram abertas 27 lojas nos últimos 

doze meses encerrando o trimestre com 537 lojas no Brasil sendo 382 lojas da marca 

Arezzo, 78 da marca Schutz, 74 da marca Anacapri, 2 da marca Alexandre Birman e uma 

nova loja da nossa marca Fiever. 

 A área de vendas alcançou 37,3 mil m2, aumento de 4,8% quando comparado a 2014. 

 O passando para página 8 apresentamos o lucro bruto do trimestre que alcançou 126,4 

milhões ficando em linha com o lucro bruto recorrente no mesmo período do ano anterior 

e atingindo a margem de 44,5%. 

 Nesse trimestre diferentemente do 4T14 os gastos com agenciamento estão incluídos 

nos custos dos produtos vendidos em vez de despesas comerciais, impactando 

negativamente a margem bruta do período mas sem impacto no Ebitda.  

 Dessa forma excluindo esses gastos e o efeito não caixa e não recorrente do 4T14 houve 

a expansão da margem bruta de 180 bps. Essa expansão é explicada pelo aumento da 

participação na receita do canal web commerce e pela melhora da margem bruta do canal 

de exportação.  
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 Vale lembrar que a companhia segue uma estratégia de estabilidade em margem bruta 

por canal cabendo certa variação nos canais de lojas próprias, web commerce e 

exportação. 

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

direito da página no trimestre o Ebitda alcançou 44,7 milhões com uma margem de 15,8% 

apresentando uma redução de 8,8% quando excluído o efeito não recorrente do 4T14. 

Excluídas as despesas relacionadas ao novo ERP de 900.000 e despesas não 

recorrentes relativas a repasse de lojas próprias de 1,2 milhões a margem Ebitda no 

trimestre seria de 16,5%, um patamar similar ao apresentado no mesmo período do ano 

anterior. O Ebitda acumulado do ano alcançou 165,5 milhões com margem de 14,8%. 

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

atingiu 33,5 milhões e margem de 11,8% com redução de 9,4 em relação à base 

recorrente do ano anterior. O lucro líquido do ano alcançou 119,7 milhões ficando no 

mesmo patamar do ano anterior em bases recorrentes e com margem líquida de 10,7%. 

 Passando para a página 10 eu gostaria de comentar a forte geração de caixa operacional 

da companhia no trimestre, que como podemos observar foi de 49,3 milhões, reflexo do 

maior lucro operacional e redução do volume de contas a receber. Vale comentar que não 

houve no período mudanças significativas na política de gestão do capital de giro da 

companhia. 

 Passando para último slide na página 11, do lado esquerdo vemos que o Capex no 

trimestre foi de 5 milhões principalmente devido a investimentos corporativos em 

infraestrutura tecnológica.  

 Do lado direito da página podemos ver que a companhia continua apresentando caixa 

líquido no montante de 102,6 milhões, em linha com a nossa política financeira que 

permanece conservadora e com um custo de dívida bastante reduzido. 

 Eram esses os nossos comentários em relação ao resultado do 4T da Arezzo&Co. 

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

a sessão de perguntas e respostas.  

 

Sessão de Perguntas e Respostas 

 

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

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

asterisco dois. 

 Nossa primeira pergunta Robert Ford, Bank of América.  
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 Sr. Robert Ford: Muito obrigado e bom dia todo mundo e parabéns pelos avanços no 

market share no ano passado. Podem falar um pouco sobre os canais multi marca e e-

commerce por favor? Tem uma queda importante no multi marca no tri; como estão a 

saúde dos multi marcas que as tendências de inadimplência para os multi marcas? 

 Sobre e-commerce pode falar sobre a margem nesse canal e o potencial que vocês 

olham para crescer na penetração do on line no Brasil por favor? 

 Sr. Alexandre: Bob bom dia é o Alexandre obrigado pela sua pergunta, pelas suas 

perguntas. Vamos começar então pelo multi marcas. Primeiramente gostaria de reforçar a 

solidez da estratégia multi canal da nossa empresa. Realmente temos forte atuação em 

vários canais nos quais conseguimos balancear a nossa receita, então mesmo com uma 

queda significativa no canal multi marcas a nossa queda de receita foi baixíssima nesse 

4T. 

 E falando agora especificamente do canal multi marcas eu dividiria a minha resposta para 

você em duas: uma para dizer de alguns efeitos não recorrentes que nós tivemos no 4T, 

dentre eles então se destaca a menor venda para lojas de desconto, inclusive um grande 

varejista on line em que nós tínhamos um processo de venda de sobra da nossa coleção 

que nós tínhamos uma sobra muito menor esse ano e então não tinha o produto para 

vender. 

 Além disso devido a uma questão de melhoria da nossa política de crédito com o objetivo 

sempre de melhorar a nossa liquidez. Nós temos uma filosofia muito forte baseada em 

geração de caixa e nós optamos por cancelar alguns pedidos a serem fraturados no mês 

de novembro de clientes que estavam com atraso de pagamentos com a nossa empresa. 

 Falando então agora da segunda etapa da resposta realmente o canal multi marca e 

principalmente as lojas de pequeno porte localizadas em praças menores, em lojas de 

rua, estão tendo um resultado de vendas menor. A gente percebe que no mercado os 

locais mais premium estão sofrendo menos, até pelo contrário estão crescendo.  

 A gente tem um exemplo em casa que é a marca Alexandre Birman que ela realmente 

hoje está pegando um tailwind, um trade down da consumidora que gastava bastante fora 

do Brasil e agora está procurando marcas premium bem fortalecidos no Brasil. Isto é o 

contrário quando você vai mais para a classe B e para as cidades de menor porte, que é o 

caso onde se concentra grande parte dos lojistas multi marcas.  

 Então para 2016 a gente prevê que o 1T o que está mais dentro de casa vai ter uma 

redução mas muito menor do que foi o 4T15, com certeza menos da metade do que foi 

essa redução; e nós estamos trabalhando fortemente olhando o canal de uma forma mais 

ampla, vendo a fortaleza da nossa empresa para tentar no segundo semestre trazer 

algum tipo de ação diferenciada, de realmente ser provocativo para buscar ainda uma 
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retomada dos resultados com o objetivo de terminar o ano parecido com os resultados 

atingidos em 2015 - mas então o cenário maior é esse que eu te coloquei. 

 Falando um pouquinho agora sobre o e-commerce nós estamos muito confiantes na 

gestão que nós estamos fazendo deste importante canal. Em 2011 foi quando 

começamos então de uma forma caseira a entender de operações de venda on line com a 

marca Schutz, e isso faz então mais de cinco anos. Fomos gradativamente evoluindo e 

em 2014 foi quando fizemos um primeiro grande investimento em tecnologia, criamos 

realmente uma unidade de negócios on line na qual temos uma equipe muito capaz, que 

entende muito dessa operação. 

 E ano passado nós conseguimos eu diria um feito: nós éramos muito questionados 

quando a gente falava da migração do canal on line para a marca Arezzo de como nós 

iríamos fazer com a área de franquias, e durante um bom tempo a nossa resposta é que 

estávamos analisando a melhor estratégia e queríamos desenvolver algo em parceria 

com os franqueados. 

 E realmente foi um processo de co-criação, de co-construção. Criamos um comitê com 

cinco franqueados que participaram exaustivamente de decisões importantes - e o 

impacto foi positivo na rede, e isso é o mais bacana; não é que não teve ruim; pelo 

contrário: os franqueados admiram e apreciam as ferramentas de busca, as ferramentas 

de informação que eles recebem com frequência semanal. Eles realmente enxergam que 

a marca evoluiu. 

 Então realmente a questão do canal e-commerce é uma realidade para nossa empresa. 

Temos a perspectiva de chegar como uma meta mais ampla até 10% do nosso 

faturamento total vindo do canal web-commerce – essa é a meta não para 2016, mas a 

meta a ser percorrida. Já temos a Arezzo que é uma marca com envergadura grande em 

menos de quatro meses de operação on line atingido já 4% da sua venda vindo desse 

canal. 

 E sobre a questão de margens as margens do canal web-commerce são ligeiramente 

superiores às margens médias da nossa empresa, porque nós temos um custo com 

marketing muito menor do que o de varejistas onde eles vendem a marca de terceiros, 

porque a busca já é natural e espontânea pelas nossas marcas. E além disso a gente tem 

realmente uma estrutura bastante enxuta de gestão desse canal. 

 Então são margens atrativas que nos dão conforto a segurança para continuar investindo 

nesse canal. Espero ter respondido suas perguntas, caso contrário estamos à disposição 

aqui para fazer um follow up. 

 Sr. Robert: muito obrigado Alexandre. 

 Operadora: nossa próxima pergunta Ruben Couto, Itaú BBA. 
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 Sr. Ruben Couto: Bom dia pessoal obrigado por pegar minhas perguntas. Eu acho que 

queria falar um pouco mais sobre exportações que continuam a apresentar um 

incremento interessante no nível de vendas da companhia.  

 Vocês podem trazer um pouco mais de detalhes sobre o que foi feito nos últimos seis 

meses, como está a competitividade de vocês em termos de lead time e custo versus os 

fornecedores e marcas que têm disponíveis lá na Ásia, se a grande maioria do que vocês 

estão fazendo é white label, se tem uma certa oportunidade aqui em termos de brand 

awareness?  

 Enfim dar um catch up geral, porque as exportações já estão chegando a 9% da receita 

em 2015 e tem até concorrentes já mencionado que exportação já passou dos 10, está 

chegando em 12% das vendas totais e a ideia não é pegar um guidance; mas vocês têm 

talvez uma meta interna que vocês trabalham de talvez daqui a dois, três anos chegar a 

um patamar de vendas e talvez 10%, 15% vindo desse canal de exportação? Se vocês 

puderem dar um update nesse sentido seria ótimo pessoal obrigado.  

 Sr. Alexandre: Ruben bom dia e obrigado pela sua pergunta, aqui é o Alexandre que 

fala. Vou me permitir gastar minutinho para te dar um contexto um pouco mais amplo do 

nosso mercado externo.  

 A empresa Schutz então antes da fusão com a Arezzo em 2007 e desde o início dos 

anos 2000 sempre teve um grande foco de atuação no mercado externo: foram inúmeras 

dezenas de feiras internacionais e consequentemente a criação de parcerias com grandes 

lojistas, onde em 2007 para você ter uma ideia mais de 50% da receita da empresa 

Schutz era gerado através da venda para mercado externo. 

 Quando ocorreu então a criação da Arezzo&Co o nosso objetivo, já vislumbrando uma 

grande aceleração do mercado interno e com a perspectiva de redução do valor do dólar 

perante o real, iniciamos um movimento de fortalecimento da marca Schutz no mercado 

interno e tendo como marco a abertura da loja temporária em 2009 na rua Oscar Freire - e 

a partir daí toda a história que vocês conhecem fazendo que realmente o nosso grande 

foco fosse o mercado interno. 

 Entretanto nós nunca fechamos as portas do mercado externo; sempre mantivemos no 

patamar de 3% a 5% da nossa receita mantendo uma equipe comercial, mantendo a 

participação nas principais feiras internacionais. Então isso nos deixou ali, vamos dizer 

assim, com a linha na água para esse mercado. 

 Ano passado a partir do mês de abril mais ou menos quando começou a ter a forte 

desvalorização do real nós começamos a rapidamente apertar os botões que nós 

tínhamos disponíveis para rapidamente crescer as nossas vendas. Então hoje eu poderia 

te dizer que o mercado externo se dividiria em três grandes sub-canais, cada um com seu 
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grau de investimento e consequentemente de perspectiva de geração de valor de longo 

prazo ou geração de receita e margem de curto prazo. 

 Então rapidamente eu vou tentar explicar como a gente enxerga essa questão do 

mercado externo. Indo então para onde a gente tem maior investimento, a maior 

possibilidade de geração de valor de longo prazo mas não gera receita e margem no curto 

prazo significante, é o investimento na operação piloto nos EUA.  

 Então como vocês sabem em 2012 nós abrimos uma loja de teste num importante ponto 

em Nova York na Madison Avenue e o ano passado foi um ano em que a gente conseguiu 

realmente estruturar muito da nossa operação tendo management local, uma pessoa que 

estava aqui na empresa há alguns anos com uma visão muito grande de produto, 

comunicação e marketing e conseguiu colocar boas alavancas de pé tendo resultados 

excepcionais a loja e nos dando fôlego a vontade de continuar a fase de teste. 

 E indo então como nós falamos para a segunda loja será aberta no primeiro semestre em 

Los Angeles - e a gente acredita que no médio e longo prazo a gente tem condição de 

realmente criar um business e interessante, essa segunda loja vai ser um teste importante 

para gente ter uma visibilidade maior de como isso pode se transformar realmente em 

potencial. 

 Falando então sobre o que eu diria que estão no meio é o que eu mencionei da venda 

nossa para multi marcas, pequenas butiques, lojas de departamento redor do globo. 

Então nós participamos constantemente de feiras e o que a gente está fazendo agora? 

Estamos investindo mais - não são investimentos, são despesas - reforçando a equipe de 

vendas, aumentando o número de viagens dessa equipe, aumentando a participação em 

feiras, aumentando o volume de amostras feito para o mercado externo. 

 E isso rapidamente já gera um crescimento de vendas, e o interessante é que a gente 

não precisa repassar essa desvalorização grande que o real teve, ou seja a diminuição do 

preço em dólares foi muito menor do que a desvalorização do real e com isso o aumento 

de margem foi significativo nesse canal e a gente espera então crescer a participação – e 

isso é um grande produto com nossas marcas em centenas de lojas, dezenas de países 

espalhados pelo mundo e a gente tem a crença que a continuidade do crescimento vai ser 

forte em 2016. 

 E por último com o objetivo de otimizar a nossa capacidade de sourcing, de otimizar a 

nossa estrutura de pro development, nós estamos, de uma forma até defensiva para 

manter o controle sobre os nossos fornecedores, também fazendo venda para lojistas 

com a marca deles, ou seja o private label.  

 Então isso é algo que vai gerar uma boa receita, uma boa margem - apesar de margem 

bruta menor do que a nossa média - mas uma receita adicional com zero de envolvimento 

do high-level management da nossa empresa, um negócio muito fácil de operar, muito 
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tocado pela área de sourcing e que vai então gerar resultados de vendas de receita de 

curto prazo, mas não é algo que a gente enxerga isso como sustentável - não dá para 

controlar e prever o que é o dólar, o dólar indo a 3,85 - mas mesmo numa faixa até 3,20, 

3,40 (e a gente acha difícil chegar até lá) é um sub canal interessante para a gente 

continuar explorando, então essa é uma forma que eu te diria. 

 E te falando de números - sem querer dar guidance - você pode esperar para 2016 o 

mesmo percentual de crescimento parecido com que a gente teve em 2015 - e aí você vê 

onde vai chegar no consolidado, o total da companhia; mas esse ano de 2016 já deve ser 

superior a 10%. 

 Eu espero que tenha podido responder à sua pergunta, caso contrário estamos à 

disposição aqui para um follow up. 

 Sr. Ruben: claro bem respondido. Só nessas três iniciativas se conseguir quebrar no ano 

de 2015 quanto foi o percentual de cada uma - vamos supor a loja que talvez esteja um 

pouco no começo seja um pouco melhor o percentual de venda, e talvez o segundo 

esforço que você mencionou sejam mais representativo. 

 Você consegue só dar um ballpark em termos do mix da receita no mercado externo 

nossas três iniciativas? 

 Sr. Alexandre: perfeito. 2015 o private label foi quase que zero, foi insignificante, 

realmente muito pouco, só nos últimos dois meses do ano. Essa venda então de 

exportação direta daqui para vários países do mundo foi em torno de 60% das nossas 

receitas e a operação dos EUA - incluindo a marca a Alexandre Birman, isso não é só a 

loja da Madison - isto é a marca Alexandre Birman e a venda também para canais de lojas 

on line que a gente tem lá correspondeu aos outros 40%. 

 Sr. Ruben: perfeito, obrigado Alexandre. 

 Operadora: nossa próxima pergunta Marcel Moraes, Deutsche Bank. 

 Sr. Marcel Moraes: Oi bom dia. Alexandre houve algum aumento de preço, ou se você 

pudesse comentar um pouquinho principalmente agora no começo do ano como é que 

vocês estão pensando essa questão de preço para calçados? Como se comporta e que 

vocês acham que isso pode ter de reflexo em volume? E se a gente enxerga isso no 

preço médio ou se essas mudanças no mix podem acabar distorcendo um pouco o preço 

médio, obrigado. 

 Sr. Alexandre: Marcel bom dia aqui é o Alexandre, obrigado pela sua pergunta. Vou falar 

um pouco de preço e a gente precisa dividir em dois preços: o preço do sell-in e o preço 

do sell-out. O preço do sell-out ele é a composição da venda, o price e a venda de 

desconto, ou seja não necessariamente o aumento do preço médio no sell-out vem 

através do aumento de preço médio do produto.  
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 Se você reduz a sua venda com mark down naturalmente você tem um aumento do seu 

preço médio, e aumento de preço médio muito sadio. Então isso já é o caso nos primeiros 

dois meses do ano, com grande crescimento da nossa venda full price que 

consequentemente eleva o nosso preço médio por par vendido. 

 Falando agora do aumento de preço médio no sell-in nós temos conseguido - eu diria não 

só em 2015, nos últimos anos - através de uma forte engenharia de produto, através de 

boas estratégias de programação de produção nos dando bons volumes do mesmo 

modelo, a manter os preços dos modelos continuáveis estáveis com zero de aumento de 

preço nos últimos anos. Isso vale principalmente para a marca Arezzo e é realmente um 

diferencial onde a marca conseguiu crescer bastante através dessa estratégia. 

 Falando então de mix quando você tem uma coleção de inverno por exemplo quando tem 

um momento muito grande de botas isso pode mudar o seu preço médio - mas não quer 

dizer que é aumento do preço do mesmo modelo. De uma forma mais geral na média 

excluindo então esse efeito que eu falei de mix e da manutenção de preços estáveis em 

modelos continuáveis a gente prevê um aumento de preço médio bem abaixo do que é o 

crescimento da inflação, as vendas realizadas de inverno no sell-in demonstram isso.  

 Então realmente a gente tem conseguido ter uma atratividade de preço. A gente acredita 

que é um diferencial no nosso negócio nunca surpreender a consumidora no ponto de 

venda, até em preços bastante coerentes dentro da coleção. 

 Então você sabe que o nosso sistema de custeio ele é totalmente feito através de cost 

plus, ou seja desenvolve o produto e baseado naquele custo já temos todo o preço de 

venda na loja. Caso a equipe de merchandising e estilo ache que aquele preço de venda 

na loja tem um valor acima do que a consumidora está disposta a pagar o modelo volta 

então para a área de engenharia onde tem então uma reengenharia daquele modelo com 

o objetivo de ajustar os processos industriais, de alterar: por exemplo você tem duas 

costuras e vamos fazer uma porque o efeito não vai mudar tanto e consegue reduzir 

tantos centavos de mão-de-obra. Então é um processo de reengenharia para que aquele 

modelo então tenha o que a gente chama de PVL percebido pela consumidora. 

 Então é um tema que a gente trabalha exaustivamente e que nós julgamos ter um 

eficiente controle de gestão nesse sentido. Eu espero ter respondido a sua pergunta, caso 

contrário estamos aqui à disposição. 

 Sr. Marcel: respondeu sim. Uma pergunta complementar a essa é a questão de margem 

bruta. A gente viu forte expansão de margem bruta bem explicada por vocês; vocês 

acham que olhando para os próximos trimestres e imaginando enfim modelo cost plus que 

vocês têm e também essas alterações de mix, e o fato de manter o preço do continuável 

estável, quer dizer botando tudo isso dentro junto vocês enxergam que isso, que a 

dinâmica da margem bruta ela tende a ser para cima como foi no 4T ou ela pode flutuar 

mais? Obrigado. 
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 Sr. Alexandre: perfeito vamos lá. Falando na margem bruto do consolidado nosso DRE 

você precisa segregar isso entre os diferentes canais de venda que nós temos. Quando a 

gente fala especificamente dos canais de venda do sell-out é lógico, e como eu disse na 

resposta anterior quanto menos você vender a mark down maior o seu preço médio e 

maior a sua margem bruta - e isso a gente tem conseguido fazer. 

 O outro ponto então é o percentual de mix entre canais, e o web commerce tem tido um 

crescimento maior do que a média dos outros nossos canais e consequentemente tendo 

maior participação na nossa receita total é um canal com margem bruta de sell-out, ou 

seja uma margem bruta muito alta e que ajudam a puxar a margem bruta média para 

cima. 

 E por último dentro da pergunta anterior feita pelo Ruben nós temos uma boa, uma forte 

expansão da margem bruta feita para o mercado externo. 

 Então colocando isso tudo na balança a nossa expectativa é de uma contínua melhora na 

nossa margem bruta média da companhia. 

 Sr. Marcel: tá ótimo obrigado. 

 Operadora: nossa próxima pergunta Marcelo Audi, Cardinal Partners. 

 Sr. Marcelo Audi: Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre tendência de custos que 

vocês estão percebendo no final do ano passado e para o 1T deste ano, e o mesmo para 

tendências de despesas por favor. 

 Sr. Alexandre: Marcelo bom dia obrigado pela sua pergunta aqui é o Alexandre que fala. 

Vamos lá: sobre custos falando então do nosso Cogs você tem 50% em média do nosso 

custo venda de mão-de-obra e 50% vindo de matéria prima. Falando então dos 50% da 

matéria-prima na média metade disso é o couro, e o couro não é uma commodity 

literalmente atrelada ao dólar; por mais que é uma commodity... grande parte de 

exportação, a produção brasileira é feita para exportação, ela é muito atrelada a questões 

de demanda. 

 Então tem um aumento sim no preço médio do couro, mas menor do que a inflação 

porque tem uma retração dos maiores setores consumidores de couro que é o setor 

automobilístico e o setor moveleiro. O consumo de calçados por mais que ele é 

interessante ele é muito menor, porque obviamente o tamanho das peças e 

consequentemente o consumo de couro dos setores que eu e mencionei é muito maior. 

 Os outros 50% da matéria-prima, ou seja 25% do Cogs, eles têm alguns materiais vindos 

oriundos do petróleo, que por mais que tenha um aumento do dólar tem uma redução do 

preço do petróleo e então eles são mais ou menos estáveis. Então na matéria prima a 

gente vê com um aumento médio e em linha com a inflação. 
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 Na mão de obra tem dois pontos: primeiro sobre hoje o cenário atual há uma oferta de 

mão-de-obra, o desemprego infelizmente é uma realidade no nosso país e 

consequentemente então tem uma pressão menor dos sindicatos para os reajustes 

salariais. Esses reajustes historicamente ficavam 1% a 2% acima da inflação e em 2015 

ele ficou 2% abaixo da inflação, e a gente espera que se essa inflação continuar nesse 

patamar de dois dígitos que o reajuste salarial fique até um pouco mais abaixo da inflação 

e o nosso dissídio acontece sempre no mês de agosto. 

 Um efeito que pode acontecer e que a gente tem como o falei na resposta anterior sobre 

a exportação procurado ser defensivos nisso, é o aumento na demanda de produção para 

o mercado externo e consequentemente uma escassez de mão-de-obra devido ao 

aumento desse volume. Então isso pode fazer com que aumente então o custo da mão-

de-obra. 

 Resumindo tudo que eu falei a gente não espera um aumento dos custos superiores à 

inflação, a gente espera aumentos de custo bem inferiores à inflação. 

 Sobre a questão de despesas nós temos muitos projetos em nossa empresa que eles 

não necessitam necessariamente de investimentos, ou seja de Capex; são projetos que 

eles precisam de despesas: montar times, abrir novas lojas; então por exemplo o que nós 

já colocamos que vai ser a abertura de nossa segunda loja da marca Schutz nos EUA. 

Então tem sim obviamente um investimento, mas você começa a ter despesas antes de 

ter a receita. 

 Então nós temos um forte controle de nossas despesas onde as despesas fixas da 

companhia recorrentes nós esperamos também um crescimento bem inferior à inflação; 

entretanto alguns projetos importantes para nossa empresa têm a característica do 

aumento de despesas, esta certo.  

 Então é importante segregar; anualmente nós demostramos uma proxy do nosso Ebitda 

e excluindo esses efeitos então que no nosso caso chamamos de projetos. Só para você 

ter uma ideia a operação dos EUA corresponde a algo em torno de 150 bps no nosso 

Ebitda, é o que você colocaria em cima do nosso Ebitda se não tivesse essa operação. 

 Eu espero ter respondido à sua pergunta, estamos à disposição aqui caso não tenha 

sido. 

 Sr. Marcelo: obrigado. 

 Operadora: nossa próxima pergunta Irma Sgarz, Banco Goldman Sachs. 

 Sra. Irma Sgarz: Boa tarde ou bom dia ainda. Eu tenho algumas perguntinhas rápidas, 

primeiro eu notei que os dias de fornecedores ficaram um pouco mais baixos do que no 

ano... no final do ano passado e vocês até comentam sobre uma mudança lá na política 
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implementada e que ficou estável ano contra ano porque isso não explicaria por que teve 

essa queda no ano contra ano. 

 Eu queria entender se isso é uma mudança estrutural ou só uma questão realmente de 

data de fechamento do balanço que às vezes pode causar essas... jogar um pouco de lá 

para cá. 

 E a outra pergunta é se vocês já têm algum early feedback que sobre a marca Fiever, 

como foram os primeiros meses em operação dessa loja que vocês inauguraram. 

 E a última pergunta é relacionada com a taxa de impostos no 4T, se vocês têm um pouco 

mais de informação o que causou, o que fez com que a taxa de impostos estava um 

pouco mais baixa e se tem e isso algum impacto para frente, obrigada. 

 Sr. Alexandre: oi Irma bom dia, aqui quem fala é o Alexandre. Eu vou começar pela sua 

segunda pergunta sobre a marca Fiever, a primeira e terceira eu vou passar a palavra 

para o Thiago. 

 Então falando sobre os resultados a loja foi inaugurada no dia 8 de dezembro com zero 

investimento em marketing. O nosso objetivo realmente era colocar a linha na água e ver 

a atração do mercado - e preciso dizer que os resultados foram impressionantes, foram 

muito além da nossa expectativa.  

 Os nossos estoques, que nós prevíamos então a venda se encerraram logo depois do 

Natal, a loja ficou completamente desabastecida quase que o mês de janeiro e 

praticamente até agora, conseguimos reagir para entregar novos suprimentos.  

 Ontem coincidentemente até eu estava em um shopping no Rio de Janeiro, cruzei com 

uma pessoa, uma atriz da Globo no Rio de Janeiro que tinha comprado Fiever que nem 

sabia que a marca a nossa.  

 Então realmente o recall principalmente do white soul foi muito forte e a gente está com 

uma boa perspectiva para a loja. Os próximos planos são realmente fazer a loja 

estabilizar uma receita que nós julgamos ser interessante para o tamanho dela e aí 

investir, o próximo investimento da marca vai ser na inauguração da sua loja online que 

deve estar rodando para o segundo semestre e onde a gente espera ter um bom 

crescimento do awareness da marca para posteriormente ao longo de 2016 nós 

elaborarmos o business plan mais estruturado. 

 Espero ter respondido a questão da Fiever e passo agora para o Thiago. 

 Sra. Irma: posso só fazer... 

 Sr. Alexandre: fique à vontade. 
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 Sra. Irma: obrigada Alexandre pelas explicações. Eu achei interessante o seu comentário 

sobre a falta de estoque que é realmente um bom problema neste caso para ter; mas 

como vocês... só para entender um pouco melhor a cadeia de suprimento: vocês estão 

comprando isso de fornecedores externos eu imagino - externos no sentido de não in 

house. 

 Mas eu queria entender: vocês acham que esses fornecedores estão preparados para 

segurar para frente? Você espera que continue bombando a venda desse produto? Os 

fornecedores estão preparados para acompanhar esse crescimento? E que tipo de 

trabalho vocês vêm fazendo para talvez diversificar a base de fornecedores? Como a 

gente deveria imaginar o sourcing para esse produto? Obrigada. 

Sr. Alexandre: perfeito obrigado pela sua pergunta Irma, vamos lá. Me desculpe mas é 

preciso dizer que a sua posição de fornecimento externo ela não foi o caso. Para a 

abertura da loja nós utilizamos a nossa capacidade de produção de amostras onde é o 

nosso headquarter de P&D para produzir então o estoque inicial para a abertura da loja.  

 Foram pouquíssimos pares se você pensar no quantitativo total não nossa produção, 

então foram 1500 pares de calçados dos quais 1200 foram vendidos em menos de um 

mês. Então realmente foi um volume de venda muito maior do que a gente esperava: a 

nossa meta era vender 600 pares no primeiro mês, o que já era a número positivo. 

 Então como a gente está fazendo agora o passo dois? Nós temos uma célula de 

produção exclusiva dedicada para a produção da nossa operação nos EUA. Então esse 

foi o diferencial que a gente fez em 2015, foi de criar essa célula de produção 

exclusivamente para a produção nos EUA. 

 Como a demanda de Fiever ainda é muito pequena - ela vai sair de 2000 para 4000 

pares, 5000 pares, e isso é muito pouco ainda - essa célula produtiva dos EUA já produz 

hoje 1800 pares por semana e então isso vai ser facilmente absorvido. Então o passo dois 

agora para o primeiro semestre de 2016 nós vamos estar utilizando essa pequena 

unidade industrial para a produção dos calçados da Fiever. 

 A partir daí caso realmente a marca decole e tenha uma demanda maior do que essa nós 

vamos usar a nossa estratégia normal de sourcing. O interessante é que para esse tipo 

de produto têm outros polos produtivos de que tem grande relevância: então Franca e o 

município de Nova Serrana no estado de Minas Gerais têm realmente um grande histórico 

de produção desse perfil de produto e nós já estamos em contato com alguns fabricantes 

que acreditamos ter o potencial para suprir uma demanda maior de Fiever no médio 

prazo. 

 Sra. Irma: obrigada. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 
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 Sr. Thiago: Irma sobre aqui é o Thiago bom dia, obrigado pela pergunta. Sua primeira 

pergunta foi relação aos fornecedores, o prazo e no 4T caiu três dias na receita 

impactando aproximadamente 10 milhões. Isso como você mesmo explicou foi uma 

questão de sazonalidade, não houve nenhuma mudança de política de prazo de 

pagamento para fornecedores. 

 No final do ano de 2014 a gente estava prestes a implementar o novo ERP dentro da 

companhia e teve um nível de compra um pouco maior que virou ano no contas a pagar. 

Então foi muito mais uma questão de sazonalidade em relação ao ano passado do que 

uma mudança da política. 

 Em relação à sua segunda pergunta em relação ao tax rate do 4T que veio abaixo em 

relação ao ano anterior, de 19,8% contra 24% no 4T14, o efeito que explica isso em 100% 

é o juros sobre capital próprio, o aumento da TJLP e a gente teve um benefício, um tax 

shield de pagamentos de juros sobre capital próprio maior no 4T ao redor de R$ 2 milhões 

e em 2015 inteiro ao redor de R$ 3 milhões. Para 2016 como você perguntou o tax rate 

ele deve voltar a patamares parecidos com os do ano anterior, de 2014 em bases 

recorrentes.  

 Mesmo que o JCP vai continuar trazendo impacto positivo nós também temos um 

benefício fiscal de pagamento de menor imposto de renda e contribuição social que se 

chama Lei do Bem e que até o presente momento o governo não renovou para 2016, e o 

que a gente tem lido e ouvido falar é que provavelmente o benefício em 2016 vai poder 

ser utilizado ao longo de 2017 e 2018, então isso tiraria um benefício fiscal de 4,5 milhões 

aproximadamente e aumentaria o pagamento levando o tax rate mais para perto da casa 

de 29,5% para 2016. 

 Sra. Irma: muito obrigada. 

 Sr. Alexandre: obrigado Irma. 

 Operadora: nossa próxima pergunta Edberto Oliveira, Banco Safra. 

 Sr. Edberto Oliveira: Bom dia a todos, primeiramente parabenizar Alexandre e equipe 

pelos resultados e pela transparência. Alexandre o crescimento da companhia bruto se 

dará de forma orgânica ou não está descartada alguma aquisição? 

 Sr. Alexandre: Edberto bom dia, obrigado pela sua pergunta e pelos seus comentários. 

Basicamente a nossa estratégia continua como sempre foi, ou seja o foco e toda a 

energia dedicada para o crescimento orgânico.  

 Obviamente temos o nosso comitê de estratégias representando o nosso conselho de 

administração que está sempre atento e acompanhando possíveis oportunidades de M&A 

as quais não se materializaram até o momento, e apesar de uma oferta maior nesse 

sentido nós ainda continuamos com foco em nossa estratégia orgânica como mencionei - 
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entretanto temos pessoas muito capazes que trabalham nesse comitê e estão 

constantemente acompanhando algum tipo de oportunidade que possa vir a ter na 

questão de aquisições. 

 Sr. Edberto: obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 

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

 Com licença, não havendo mais perguntas eu gostaria de passar a palavra ao Sr. 

Alexandre para as considerações finais. 

 Sr. Alexandre: Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos por acompanhar a nossa 

empresa e participar desta teleconferência.  

 Contudo, antes de encerrar eu gostaria de lembrar alguns pontos: primeiro falando sobre 

o 4T do ano marcado por um momento importante do sell-out devido à coleção de alto 

verão e à época das festas de final de ano.  

 Entretanto o primeiro trimestre ele é marcado consequentemente pelo encerramento do 

ciclo da coleção de verão e pela entrada da coleção de inverno. Nós apresentamos um 

excelente resultado de giro dos nossos produtos nessa última coleção e 

consequentemente o menor índice histórico de sobras, melhorando muito o nosso mark 

up médio.  

 Isso nos possibilitou antecipar o lançamento da coleção de pre-fall e de inverno I, as 

quais já demonstram ter bons resultados - mas ainda é cedo para afirmarmos sobre o 

bom desempenho dessa coleção, pois o início real das vendas está sendo essa semana. 

 Em especial o dia de hoje é marcante para a nossa empresa, primeiramente por que é a 

data oficial de lançamento da nossa primeira campanha com a uber-model Gisele 

Buendchen, que além de imagens belíssimas e produtos muito assertivos nós inovamos 

em nossa estratégia de comunicação aumentando consideravelmente nossos 

investimentos em mídias digitais.  

 Além disso nós gravamos um depoimento pessoal da Gisele ligado ao tema da nossa 

campanha, o qual é “O Eterno Instante” no qual ela relata hábitos do seu cotidiano que 

irão com certeza despertar muito o interesse de todos. Nós esperamos que esse vídeo 

divulgue ainda mais a nossa marca e os nossos produtos. 

 Outro acontecimento importante no dia de hoje é a inauguração da nossa pop-up store 

em Los Angeles que terá duração de cinco semanas e servirá de teaser com o objetivo de 

iniciar a divulgação da marca naquele local preparando para a abertura da nossa flagship 

que deverá acontecer ainda em abril. 
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 No início deste ano encerramos a coleção de verão como falei com níveis muito 

saudáveis de giro dos produtos principalmente estoque na rede. Agora após o carnaval 

nós visitamos todas as lojas já apresentando a coleção de inverno que realmente está 

bastante atrativa. Eu gostaria então de convidar a todos que nos ouvem a visitar as 

nossas lojas para conferir o lançamento da coleção de inverno e aproveitar para fazer as 

nossas compras. 

 Por último então eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer e parabenizar 

nosso time que trabalha com muita garra e determinação e principalmente com muita 

paixão pelo que faz, e conseguiram com muito esforço apresentar bons resultados fruto 

realmente de muito trabalho e muita dedicação. 

 Agradecemos também todo o direcionamento estratégico no nosso conselho de 

administração e salientamos que estamos confiantes com a solidez do nosso modelo de 

negócios e com a sustentabilidade da nossa empresa, e ao mesmo tempo estamos cada 

vez mais motivados para uma busca contínua na melhoria de nossos processos com o 

objetivo sempre de atingir melhores resultados. 

 Por fim gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela participação em nossa 

teleconferência de resultados, muito obrigado. 

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

participação de todos, tenham um bom dia, obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


