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Local Conference Call  

Arezzo&Co. 

Resultados do 1T18 

10 de maio de 2018 

 

 
 Operadora: Bom dia senhoras e senhores, obrigada por nos aguardarem e sejam bem-
vindos à teleconferência de resultados do 1T18 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 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 nossa assessora de imprensa, Caroline 
Muzzi, 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, 9 de maio, 
poderá obtê-lo no website da Companhia. 
 
 Por fim, cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e que o áudio estará 
disponível no website após sua conclusão. 
 
 Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser 
feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Companhia 
bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de 
crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da Administração em 
relação ao futuro da Arezzo&Co.  
 
 Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do 
desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto estão 
sujeitas a mudanças. 
 

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

prosseguir. 

http://www.arezzoco.com.br/
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 Sr. Alexandre Birman: Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação em mais uma 

teleconferência de resultados. Um importante momento para que possamos interagir com 

vocês e as perguntas são sempre muito bem-vindas. Estão presentes comigo o nosso CFO 

Daniel Levy e a nossa gerente de relação com investidores Aline Penna. 

 

 Gostaria de falar um pouco sobre o contexto do mercado neste 1T. Ele marca a transição 

da coleção de verão para a coleção de inverno, momento muito importante para nosso 

negócio. Como falamos, no dia 8 de março já fazem dois meses da nossa última interação, 

encerramos de forma muito sadia nossa coleção de verão auferindo a maior baixa histórica 

de nossas sobras, o que levou bastante nosso mark-up médio da rede.  

 Além disso, devido ao carnaval ter acontecido de forma antecipada nesse ano de 2018 

conseguimos lançar nossa coleção de pre-fall ainda no mês de janeiro e logo já após o 

carnaval ainda em fevereiro viramos para a coleção de inverno.  

 Eu aproveito o momento para parabenizar toda a nossa equipe pela contínua evolução da 

eficiência da gestão operacional do nosso calendário de negócios. Nosso ciclo de negócios 

é realmente a nossa 20-mile march, é o que faz que a nossa empresa gire de forma muito 

consistente e a equipe está de parabéns na assertividade das grandes tendências que 

impulsionaram muito as vendas nesse período. 

 Dentre elas se destacam então por incrível que pareça as botas fashion estão muito fortes, 

entre elas têm dois grandes looks que são as kitten heel, aqueles saltos bem baixos de 

cano curto principalmente nas cores branca e vermelha, foram um grande sucesso; além 

disso botas feitas em material de stretch no estilo de um nylon de todas as alturas que foram 

muito fortes. As mules, principalmente as mules fechadas com bastantes informações de 

adereços tão continuar também muito fortes também no verão, nessa transição agora de 

verão. 

E a categoria de tênis, que realmente em várias de nossas marcas tem uma 

representatividade expressiva e iremos trabalhar forte para que consigamos realmente ter 

ainda uma liderança maior nessa categoria no tênis casual no Brasil. 

Falando um pouco mais especificamente sobre cada marca nossa marca Arezzo continua 

galgando com força sua posição de marca líder no mercado de calçados e bolsas femininos 

de moda no Brasil. O trabalho feito de comunicação e marketing está muito aderente. Como 

base do nosso branding temos essa participação tão forte da Gisele Bundchen, que 

realmente alavanca o brand awareness da marca. 

Mas não é só isso. Como falei é um plano muito 360 ° e estamos cada vez mais inovando 

nas mídias digitais. Fizemos o lançamento da coleção de forma simultânea através de um 

talk show ministrado pela Astrid Fontenelle com várias mulheres de sucesso e tivemos 
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dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo assistindo esse talk show que aconteceu 

na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi em São Paulo, mas com transmissão ao vivo. 

 No dia das mães agora estamos fazendo um trabalho de declarações espontâneas de 

filhas para mães e de pessoas com bastante recall nas mídias sociais, o que tem ajudado 

bastante a atratividade para nossas vendas e isso está espelhada no forte crescimento do 

e-commerce da marca Arezzo. 

Então estamos realmente inovando cada vez mais a comunicação da marca e com isso ela 

tem auferido crescimentos muito sólidos. 

Falando sobre a marca Schutz é muito interessante ver a solidificação da categoria de 

bolsas da marca. E isso é espelhado não só em nossos resultados, mas o que nos deixa 

de certa forma até orgulhosos é ver as variações genéricas das bolsas da Schutz 

espalhadas por todo o Brasil. Quando uma bolsa e uma marca se torna ícone em bolsas e 

isso de forma internacional todo mundo sabe, é só passar pelas ruas de Nova York e ver 

os camelôs, as bolsas se tornam genéricas e isso é um atestado que a Schutz realmente é 

uma marca reconhecida pela categoria de bolsas. 

 Além disso, o e-commerce atingindo quase 15% da receita da marca mostra que é uma 

marca com alta aderência digital, e iremos falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. 

 Estamos no processo, como vocês sabem, de três grandes pilares de reforço da marca 

Schutz que incluem a transformação do seu projeto arquitetônico com foco na conversão 

de suas lojas para o que chamamos de digital store da Schutz, que realmente as lojas que 

já estão operando nesse novo conceito têm auferido resultados muito positivos. 

 O trabalho de uma contínua evolução como sempre falamos em nosso modelo de 

franchising cada vez mais na ponta com foco no sell-out. E iremos também iniciar uma nova 

etapa do de fortalecimento do branding global da Schutz, que inclui uma campanha que 

será lançada na quinta-feira que vem dia 17 de maio e ela tem como protagonista a Adriana 

Lima, e que estará conosco durante todo esse ano de 2018. Trabalho muito bem-feito. E 

iremos semana que vem estar apresentando mais detalhes desse trabalho de 

fortalecimento do branding da Schutz. 

 Como detalhe mais interessante a Schutz hoje devido à sua operação nos EUA tem duas 

contas no Instagram: a do Brasil com quase 4 milhões de followers e a dos EUA com já 

quase 400.000 followers. Iremos agora no 1S fazer uma migração dessas contas 

fortalecendo ainda mais esse posicionamento global da marca Schutz. 

 Vou falar agora sobre a Anacapri. A marca realmente conseguiu se solidificar como marca. 

Está completando agora nesse ano de 2018 dez anos do seu lançamento. Vamos terminar 

o ano com mais de 150 lojas monomarca da Anacapri com participação de quase 10% da 

nossa receita, e realmente a marca está muito bem preparada em todos os sentidos, com 
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a maturidade da equipe inclusive formando talentos que estão sendo migrados para outras 

marcas da nossa empresa. 

 Além disso, uma assertividade muito grande do mix com destaque para os itens de venda 

contínua que correspondem a mais de 35% das vendas. Isso dá uma segurança muito 

grande para a rede de franqueados quando ele sabe que a venda é garantida sem mark-

down. Então a marca está pronta para o contínuo crescimento do seu número de lojas. 

 A marca Alexandre Birman da mesma forma atravessando sua maturidade. Vale lembrar 

que as duas marcas foram lançadas de forma simultânea em 2008, então também 

completando seus dez anos. A marca foi direcionada para crescimento internacional. As 

lojas aqui do Brasil que já são quatro auferindo grande volume de same-store sales com 

destaque para a loja da Alexandre Birman no Shopping Iguatemi, que tem menos de 30,1 

m2 venda média mensal de R$ 700.000. Então um exemplo realmente da força que a marca 

está tendo. 

 E é muito interessante ver que tanto Anacapri quanto Alexandre Birman as duas 

cofundadoras da marca são ainda hoje as diretoras da marca com mais de dez anos. Então 

isso dá uma segurança muito grande que são marcas gerenciadas por uma equipe que 

sabe o que estão fazendo na gestão da marca. 

 Iremos agora no 2T inaugurar nosso showroom na Itália com foco na expansão no mercado 

europeu, o início de trabalho que com certeza trará bons frutos. 

 Sobre a marca Fiever em chegamos realmente que devemos direcionar seu mix de produto 

para a categoria de casual sneakers, uma tendência muito forte global esse tipo de produto. 

As marcas de luxo têm tido forte crescimento nessa categoria. Então iremos trabalhar a 

Fiever para uma concentração nessa categoria. 

 A marca teve ótima performance do e-commerce, o que mostra realmente a aderência 

dessa consumidora millenial que a característica básica da cliente da Fiever. E iremos 

inaugurar agora ainda no 2T mais uma loja no Shopping Higienópolis e uma pop-up store 

no shopping Eldorado. 

 Gostaria de falar agora um pouco sobre o nosso planejamento estratégico, e nos deixa 

muito confiantes vermos que estamos seguindo uma trilha escolhida alguns anos atrás de 

uma forma muito consistente. Então se eu pudesse ser um pouco sobre o planejamento 

estratégico da nossa empresa eu diria que consistência é a palavra-chave. Dentro dessa 

consistência a nossa busca para a consolidação cada vez mais expressiva da nossa 

liderança de market share no Brasil, isso então se dando através da expansão de franquias 

com foco no projeto arquitetônico Arezzo Light que têm tido ótimos resultados, e como 

falado anteriormente uma forte expansão da marca Anacapri. 
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 Além disso, a diversificação de categorias de produto estamos hoje maduros na categoria 

de bolsas, que tem forte crescimento que tem sido apresentado e estamos em uma fase 

um pouco já adiantada de estudar o lançamento de novas categorias. E toda a nossa gestão 

owme que iremos dar um pouco mais de cor ao fim do call sobre algumas novas diretrizes 

da nossa estrutura organizacional para que possamos permear de forma ainda mais forte 

essa importante avenida de crescimento. 

 Vale destacar também a nossa visão de portfólio de marcas. Uma empresa que consegue 

chegar a 16 marcas completamente distintas com grau altíssimo de independência não só 

na sua gestão, mas na sua característica e aderir realmente uma gama de consumidoras 

cada vez maior pode-se dizer que é uma empresa realmente multimarca. 

 E o lançamento da Owme semana passada com sua flagship na Oscar Freire nos dá 

segurança da nossa capacidade de criação e desenvolvimento de marca. Tivemos no 

sábado, para vocês terem uma ideia, uma venda de R$ 20.000 sem ter nenhum evento, 

nada acontecendo na loja, uma venda realmente orgânica.  

 Então aproveito para convidar a todos para estarem conosco na sexta-feira, amanhã. 

Estaremos inaugurando oficialmente a loja, ao meio-dia estaremos lá recebendo a imprensa 

e todos vocês são nossos convidados. 

 As entregas para o canal multimarca também aconteceram de forma supereficiente em 

termos de qualidade, de prazo e já temos algumas boas notícias de resultados expressivos 

em clientes multimarca. Então a expectativa para a Owme já para 2018 é de ter bons 

resultados de venda. 

 Por último eu gostaria de falar de um caminho de crescimento adjacente à nossa estratégia 

core que a solidificação do nosso market share no Brasil, mas que têm ganhado tração e é 

um desafio realmente muito grande; mas da mesma forma da grandiosidade desse desafio 

está também a magnitude da oportunidade, que é nossa operação nos EUA. 

 Então estamos nesse momento solidificação do nosso time. Iremos no curto prazo ter 

algumas novidades, pessoas senior estarão aí se juntando à nossa equipe com foco em 

realmente estarmos preparados para nosso crescimento. Iremos ter um momento nos 

próximos meses de investimento na operação de lojas próprias com as seguintes aberturas: 

na semana que vem abrindo uma loja conceito da marca Alexandre Birman na avenida 

Madison na altura da rua 75; e iremos também abrir uma pop-up da marca Schutz no Soho 

para testar a que importante mercado, aquela importante região da cidade de Nova York e 

dar impulso para essa nova campanha de branding que falamos com a Adriana Lima; além 

disso iremos abrir entre os meses de setembro de outubro duas lojas na Flórida, mercado 

que em chegamos ser muito forte também para as duas marcas: uma da marca Alexandre 

Birman no shopping Mall Harbor e da Schutz no shopping Aventura. 
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 Reformamos nesse 1T as duas lojas da Schutz já para o novo conceito e esse mês de 

maio de forma mais específica estamos tendo crescimento muito fortes, superiores eu diria 

a 50% nas mesmas lojas. Então é um trabalho que tem sido feito de forma... muito bem 

feito pela nossa equipe. 

 Estamos investindo também obviamente na operação de e-commerce lançando já nesta 

semana o e-commerce da marca Alexandre Birman e iremos ao longo deste ano está 

investindo na troca da plataforma do e-commerce da marca Schutz, que tem realmente 

capacidade de crescimento muito grande e ainda não explorado. 

 No canal de wholesale estamos agora lançando um programa de drop ship com a rede 

Bloomindale's da mesma forma que fizemos com a Nordstrom. Em chegamos que é um 

canal que terá também boa expressividade de crescimento no longo prazo. 

 Então esses seriam os highlights da nossa estratégia, de nossas marcas, o contexto de 

mercado nesse 1T e eu agora vou convidar o Daniel para trazer mais detalhes dos nossos 

resultados. Na sequência estaremos aqui disponíveis para a interação através das 

perguntas, muito obrigado. 

 Sr. Daniel Levy: obrigado Alexandre, muito bom dia a todos. Dando continuidade à nossa 

apresentação passemos agora para a página 4 do material disponibilizado na web. 

Observamos no lado esquerdo do quadro que a receita bruta da companhia foi de R$ 408 

milhões no 1T18 com crescimento semelhante nos mercados interno e externo ao redor de 

10%. 

 Na página seguinte apresentamos a abertura da receita bruta no mercado interno que 

alcançou R$ 377 milhões no período. Todas as marcas registraram crescimento de vendas 

com destaque para as marcas Arezzo e Anacapri, mas também para Schutz que retoma 

seu padrão de crescimento. 

 A marca Arezzo cresceu 9,7% no trimestre ajudada pelos canais webcommerce e 

multimarca que cresceram 40% e 16% respectivamente. A performance é ainda mais 

relevante quando apontamos que esses canais cresceram acima de 13% no 1T17, ou seja, 

crescimento forte sobre crescimento forte. 

 A marca Schutz cresceu 5% no mercado interno também ajudada pela expansão de 16% 

no canal de webcommerce que já representa 14% das vendas da marca, e o canal 

multimarcas com 9% de crescimento no trimestre. Vale também destacar a performance de 

bolsas Schutz que passou a representar 21% do sell-out das lojas próprias, das lojas físicas 

perdão. 

 Anacapri por sua vez apresentou evolução expressiva de 34% em sua receita bruta. A 

marca contribui agora com 12% do faturamento ante 10% no 1T do ano passado. 

Destacamos o forte crescimento de 61% do canal de franquias, crescimento esse fruto da 
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abertura e de 39 lojas nos últimos doze meses, além do aumento de same-store sales 

resultante do posicionamento assertivo conforme o Alexandre mencionou anteriormente. 

 É importante mencionar ainda na Anacapri o crescimento expressivo de 63% do canal web 

que vem ganhando relevância dentro dessa marca. 

 A marca Alexandre Birman cresceu 11% no trimestre com destaque para o aumento de 

same-store sales onde já possuímos quatro lojas próprias. 

 Fiever em continuidade com o fortalecimento da sua presença no mercado nacional teve 

como principal destaque do trimestre a performance também do canal webcommerce que 

cresceu 80% em relação ao ano passado e já representa 12,4% das vendas da marca. 

 Passando agora para a página 6 temos uma visão da receita bruta por canal de vendas, e 

assim como nossas marcas todos os canais apresentaram crescimento de receita no 

trimestre. Destacamos a performance do canal webcommerce, 32% de crescimento, e 

franquias e multimarca com 10% de crescimento cada um dos canais. As lojas próprias 

voltaram a crescer 5,3% em consequência do forte desempenho das marcas Alexandre 

Birman e Fiever, conforme mencionamos anteriormente, bem como a recuperação das 

lojas, das vendas das lojas Schutz. 

 Em termos de sell-out nossa a rede de lojas monomarca, franquias, lojas próprias e 

webcommerce cresceu 12,2% nas vendas refletindo o forte desempenho do canal on line 

e as aberturas líquidas de 62 franquias nos últimos doze meses, além do expressivo 

crescimento de 8,4% de same-store sales no trimestre. 

 O canal de franquias representou 51% das vendas domésticas da Arezzo&Co. com same-

store sales de sell-in de 3,7%, finalizando o período com nível de estoque adequado e 

saudável e continua melhora de margem bruta. Cabe ressaltar que no 1T17 a companhia 

apresentou expansão de same-store sales de sell-in de 13,6%, ou seja, uma base de 

comparação bastante desafiadora para o período. 

 Essa performance teria sido ainda melhor se não fosse o efeito calendário da coleção de 

pre-fall onde parte desse faturamento foi feito ainda no 4T17. Lembramos sempre e mais 

uma vez que para efeito de comparação recomenda-se que os indicadores de same-store 

sales de sell-in e same-store sales de sell-out sejam realizados em períodos de ao menos 

doze meses, evitando assim possíveis efeitos de calendário conforme mencionei, que são 

bastante comuns na operação da companhia. 

 Por fim conforme mencionado o canal multimarcas cresceu 10% no trimestre refletindo 

ações da companhia como a adesão de novos clientes e o esforço contínuo para a obtenção 

de maior cross-sell. Em relação ao mesmo período do ano anterior nosso número de 

clientes no canal multimarca aumentou quase 7%, demonstrando assim a contínua 

retomada da confiança e saúde financeira do pequeno empresário. 
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 Na página 7 temos a evolução do número de lojas próprias e franquias, assim como o total 

da área de vendas. Encerramos o trimestre com 625 lojas, sendo 618 no Brasil e 7 no 

exterior e aumento de área de 7,4% quando comparado com o mesmo período de 2017.  

 Nesse trimestre ainda abrimos 7 lojas, sendo 5 lojas de Anacapri e 2 de Arezzo - essas 

duas no formato light. Nos últimos doze meses foram 63 aberturas líquidas de lojas. 

 Passando para a página 8 apresentamos ao lado esquerdo do quadro o lucro bruto do 

trimestre que alcançou R$ 146,6 milhões, avanço de 13% na comparação com mesmo 

período de 2017 e margem bruta de 44,4%.  

 O crescimento do trimestre de 60 bps da margem bruta é explicado principalmente pelos 

seguintes efeitos: a exclusão do ICMS sobre PIS e COFINS para os canais de lojas próprias 

eu webcommerce; uma maior participação do canal webcommerce no faturamento do 

mercado interno; e melhor mix nas exportações. 

 Ainda nessa página no lado direito do quadro temos o desempenho do Ebitda. Como 

podemos observar o Ebitda alcançou R$ 40,8 milhões representando crescimento de 13,1% 

versus o mesmo período do ano anterior e margem de 12,3%, 20 bps melhor que ano 

passado. Apesar dos 60 bps de expansão na margem bruta do trimestre registramos 

avanço de 6,4% em nossas despesas comerciais e 24,6% em nossas despesas gerais e 

administrativas, principalmente provenientes da nova estrutura de pessoal e governança da 

companhia como mencionamos em calls anteriores, bem como nosso contínuo 

investimento discricionário em projetos estratégicos e de inovação, que incluem o 

lançamento da marca Owme, o programa de meritocracia para franqueados, o projeto light 

de Arezzo, ações de CRM e a aceleração do movimento de expansão internacional da 

marca Alexandre Birman. 

 Na página 9 podemos observar que o lucro líquido do trimestre atingiu R$ 27,1 milhões 

com margem líquida de 8,2% com expansão de 22,3% ante o mesmo período do ano 

anterior. Assim como no 4T17 não há mais o recolhimento de IR e contribuição social sobre 

o benefício fiscal relativo ao ICMS; contudo, parte desse impacto foi compensado... parte 

desse impacto positivo foi compensado pelo resultado financeiro menor decorrente da 

menor remuneração do nosso caixa disponível por conta da redução da taxa de juros. 

 Passando para a página 10 apresentamos a geração de caixa operacional da companhia 

que no trimestre foi de 30,2 milhões, inferior ao apresentado no 1T17 pois em 5 de janeiro 

desse ano realizamos o pagamento de juros sobre capital próprio referente ao 2T17 no 

montante de 20,9, quase R$ 21 milhões e no ano passado esse mesmo pagamento se deu 

em dezembro do ano anterior. 

 Na página 11 no lado esquerdo a vemos que o Capex do trimestre foi de R$ 7,2 milhões, 

valor que inclui a implantação do sistema de data center da IBM e reformas das lojas das 

marcas Alexandre Birman e Schutz. 
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 No lado direito da página temos o nosso quadro de endividamento e fechamos o trimestre 

com caixa líquido de R$ 161 milhões. 

 Por fim na página 12 temos o retorno sobre o capital investido da companhia, o ROIC, que 

apresenta novamente expressivo crescimento nesse trimestre atingindo o patamar de 

30,2%, ou seja, 680 bps acima de 2017. Contribuíram para esse crescimento... contribuíram 

com o crescimento de 32,4% no nosso resultado operacional a constante melhoria no nosso 

capital de giro com foco contínuo na redução de estoques de fornecedores e também a 

redução do nosso ativo fixo. 

 Bom, eram esses os nossos comentários sobre os resultados do 1T18 e gostaria agora de 

abrir a sessão de Q&A.  

 

Sessão de Perguntas e Respostas 

 

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

Para fazer uma pergunta por favor digitem asterisco um e para retirar sua pergunta da lista 

digitem asterisco dois. 

 A nossa primeira pergunta vem de Marco Calvi, Itaú BBA. 

 Sr. Marco Calvi: oi pessoal bom dia. Minha primeira pergunta é sobre a Schutz. A gente 

viu nesse trimestre resultado bem positivo acho que bastante vindo das iniciativas que 

vocês estão fazendo. Se vocês puderem comentar em termos de cronograma e em termos 

de impacto de venda em 2018 o que vocês esperam do rollout do conceito que vocês estão 

conduzindo ao longo desse ano, essa é minha primeira pergunta. 

 A segunda é uma pergunta um pouco mais top down, se vocês puderem comentar um 

pouquinho como é que está o apetite do canal multimarca. A gente viu o resultado de novo 

positivo do 1T, uma pergunta mais macro, se vocês estão sentindo o canal multimarcas 

com apetite maior. São essas minhas perguntas, obrigado. 

 Sr. Alexandre: Marco bom dia obrigado pelas perguntas, aqui quem fala é Alexandre. Vou 

começar pela segunda relativa ao canal multimarca. Então dentro do nosso calendário de 

negócios nós já lançamos a primeira coleção de pré-verão que nós internamente 

chamamos de resort collection. Essa coleção teve forte aderência do canal multimarca. Ela 

foi lançada no começo do mês de abril e ela será entregue ainda no 2T, agora no 2T, e os 

resultados foram bem expressivos. Esperamos no 2T teve resultado no canal multimarca 

ainda mais expressivo do que foi no 1T. 

 Daqui para frente o calendário de negócios prevê na semana que vem o lançamento da 

coleção de verão 1. E iremos pela primeira vez participar de uma nova feira comercial que 
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está ganhando relevância no setor e que acontece na cidade de Gramado no final de maio, 

e a partir dali no mês de julho terá um movimento um pouco diferenciado devido à feira 

Francal ter sido adiada bastante em relação ao histórico dessa feira que a ocorrer agora no 

dia 15 de julho, e devido à copa do mundo ela sempre aconteceu no final de junho, começo 

de julho.  

 Então nós estamos antecipando as vendas da coleção de verão 2 que é lançada nessa 

feira e iremos então estar começando essas vendas no final de junho através dos nossos 

show rooms.  

 Então a expectativa é boa. Realmente é um canal importante para nosso negócio. Apesar 

de sermos literalmente uma empresa multicanal o multimarca representa em torno de 20% 

da nossa receita, mas com certeza é algo que nos orgulhamos muito, são mais de 2000 

pontos de vendas, são 46 anos, todas as nossas marcas são lançadas no multimarca, 

temos relação muito próxima com esses lojistas. 

 Falando sobre a marca Schutz é uma marca que realmente em termos de mercado 

doméstico em 2015 ela tinha chegado perto do que havíamos enxergado no multimarcas 

de 2011. É uma marca que tem hoje crescimento forte em novas categorias, então bolsas 

como disse no começo é um ícone já, tem bolsas que são quase que características 

naturais da Schutz. A nossa estampa triangle virou realmente um monograma da marca e 

várias outras versões estão sendo feitas dessas bolsas. 

 O novo conceito arquitetônico como falamos tem apresentado resultado de vendas muito 

superior a todas as outras lojas. Então pretendemos em 2018 voltar a um crescimento 

interessante da marca Schutz, que com certeza vai ser importante para nosso negócio, 

lembrando que é nossa marca que temos o maior potencial de crescimento na nossa 

operação nos EUA.  

 Sr. Marco: perfeito obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você Marco prazer falar com você. 

 Operadora: nossa próxima pergunta vem de que Richard Cathcart, Bradesco. 

 Sr. Richard Cathcart: bom dia todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta sobre e-

commerce. A marca Arezzo chegou a 7%, a Schutz chegou em 14%. Então eu só queria... 

eu acho que vocês já tinham falado que no médio prazo o e-commerce podia chegar em 

mais ou menos 10% para a empresa como um todo, então eu queria pegar um update se 

vocês acham que 10% ainda é realista ou se dá para a gente começar a pensar em 

penetração de e-commerce maior para a empresa como um todo e especificamente 

também para as marcas da Schutz e da Arezzo, obrigado. 

 Sr. Alexandre: Richard bom dia aqui quem fala é Alexandre, muito obrigado pela sua 

pergunta, é um tema que nos fascina muito. Eu queria relembrar primeiro que a nossa 
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operação de e-commerce ela é 100% proprietária. O que quero dizer com isso? Ela foi 

criada de forma interna, tem toda a estrutura interna, desde o desenvolvimento de sistemas 

até o atendimento à consumidora que somos sempre rated como best-in-class. Nosso net 

promoting score no Brasil é dos mais altos, a operação logística é toda própria. 

 Então realmente temos uma operação e toda essa receita, não precisava nem dizer mas 

são receitas monomarca do nosso negócio e é a forma que temos então desenvolvido. 

 Falando mais sobre números tínhamos a meta de chegar a 10% em 2020. Entendemos 

que estamos bastante antecipados em relação a essa meta tá certo? E em chegamos agora 

uma nova onda de investimentos. O que nasce primeiro, o ovo ou a galinha a gente não 

sabe; primeiro uma onda de investimentos e a gente enxerga um percentual sobre a receita 

total bem maior do que 10%. 

 Eu vou no final do call fazer a apresentação como disse no começo de uma informação de 

nossa estrutura e que vai dar um pouco mais de cor sobre o que estamos começando a 

desenhar para essa nova etapa, pois eu diria que atingimos praticamente o que queríamos 

em 2020 em 2018, e vamos dar início a um novo ciclo de gestão da nossa estratégia owme. 

 Sr. Richard: tá bom obrigado Alexandre. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 

 Operadora: nossa próxima pergunta vem de Irma Sgarz, Goldman Sachs. 

 Sra. Irma Sgarz: bom dia. Eu tenho duas perguntas, uma pergunta relacionada com um o 

número de portas de clientes no canal multimarcas. Esse número cresceu 7% ano contra 

ano. Eu queria só entender quanto isso na sua opinião ou na sua análise através do rollout 

de marcas novas para este canal ou eventualmente ainda tem mais crescimento em número 

de clientes que você possa atingir, ou também é um sinal de recuperação da economia e 

desse canal voltando. Talvez é uma mistura dos dois, mas eu queria entender um pouco o 

que vocês estão vendo e sentindo em número de clientes. 

 A outra pergunta o crescimento da marca Fiever eu acho que está junto com outras marcas 

então não consegui ver exatamente só o crescimento da marca Fiever. Eu vi o crescimento 

no canal de e-commerce que continua muito forte, mas eu queria ver o crescimento total 

dessa marca e se vocês sentem que a performance dentro da loja tem sido muito 

satisfatória ou se tem alguns ajustes para serem feitos, obrigada. 

 Sr. Alexandre: oi Irma tudo bem? Bom dia obrigado pelas suas perguntas aqui quem fala 

é Alexandre. Bom, sobre o número de clientes multimarca como você fez uma pergunta e 

ajudou na resposta é uma combinação de múltiplos fatores: primeiro eu gostaria de 

destacar que há sim uma retomada. Então o número que ao longo de 2016 e 2017 em 

número de portas diminuiu então ele volta a crescer, então isso é uma realidade.  
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 Além disso as novas marcas elas trazem um perfil de lojista um pouco diferente. Então há 

sim uma agregação de novos perfis principalmente em clientes que são mais focados em 

vestuário e que começam a vender nossas novas marcas que ainda não tem uma presença 

monomarca grande. Isso também é um fato.  

 Nossas marcas já estabelecidas que tem uma rede monomarca muito extensa no Brasil 

elas acabam não ao ferindo a possibilidade de vender naquelas cidades em clientes 

multimarcas, o que já não é o caso das novas marcas. E então esse número principalmente 

agora com a expansão da Owme ao longo do 2T você deve ver esse número continuar 

crescendo. 

 Sobre agora sua segunda pergunta mais especificamente da marca Fiever em relação ao 

total do crescimento da marca no 1T ele foi abaixo do crescimento total da nossa empresa. 

Dentro dessa questão existe como eu disse na minha abertura o foco que iremos dar agora 

muito substancial a categoria de tênis. 

 Então a marca começou com um comportamento mais street wear que teve outras 

categorias também sendo vendidas na marca. E iremos direcionar cada vez mais a para a 

categoria de casual sneakers, pois temos realmente crescimento muito forte nessa 

categoria.  

 Vamos estar investindo, inclusive reposicionando a parte de comunicação da marca. Vale 

destacar que as lojas monomarca, as quatro lojas e o e-commerce tiveram um ótimo 

resultado do 1T. Então no 2T a gente começa a ver já, continua a expansão do canal 

monomarca através da abertura das duas lojas que eu mencionei do shopping Higienópolis 

e uma pop-up no shopping Eldorado em que vamos testar ali o perfil de clientes desse 

shopping. E com certeza agora com esse maior direcionamento da categoria de casual 

sneakers a marca Fiever vai continuar tendo um bom crescimento. 

 Sra. Irma: perfeito muito obrigada. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você Irma. 

 Operadora: com licença, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 

um, estrela um. 

 Nossa próxima pergunta vem de Irma Sgarz, Goldman Sachs. 

 Sra. Irma Sgarz: aproveitei para voltar com mais uma pergunta, obrigada pela 

oportunidade. Na marca Schutz nos EUA vocês estão obviamente fazendo novas parcerias 

como a Bloomingdale's como você comentou. 

 Se puder só lembrar como está, teve o impacto da venda para as lojas independentes. Se 

puderem lembrar se vocês estão completamente phasing out desse canal e só focando nas 
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grandes redes de department stores e com quais vocês estão trabalhando neste momento, 

obrigada. 

 Sr. Alexandre: Irma sou eu de novo, Alexandre, mais uma vez muito obrigado pela sua 

follow up question. Eu diria que não. Iremos retomar sim o trabalho mais forte de nosso 

canal, subcanal vamos dizer. São três subcanais que nós temos dentro do wholesale nos 

EUA: são os pure online players dos quais eu destaco a Shopbob e a Revolve, os quais 

estão tendo excelentes resultados com a marca Schutz, excelentes resultados mesmo. A 

marca Schutz é a número um da Revolve e seu e-commerce tem crescido bastante. Eles 

hoje dominam o (incompreensível 37:24), marca que mais se destaca no festival de música 

na Califórnia. 

 Então temos o pure online player, depois nós temos department stores e depois nós temos 

os independent retailers, e o independent nos EUA ele realmente tem um jeito de trabalhar 

diferente. Então eu diria que não fomos eficientes nessa gestão nesse 1T. Vimos essa 

queda no número de clientes independent, mas estamos trabalhando para retomar o 

crescimento e desse canal, que ajuda a dar assim maior distribuição à marca. 

 Entretanto sabemos que é um canal que está estagnado nos EUA, ele tem uma brusca 

redução ao longo dos últimos anos e hoje tem alguns retailers que devido à curadoria do 

dono conseguiu se manter importantes naquela micro região, naquele bairro de atuação; 

mas eles não estão presentes nos principais malls nos EUA, longe disso, são lojas mais 

speciallity mas que fazem a diferença. 

 Então eu dou um exemplo: na rede de hotéis Four Seasons tem lá uma multimarca super 

bacana que até vem de Alexandre Birman, vamos levar a Schutz com certeza no espaço 

para isso - mas são pontos muito específicos, não é como no Brasil que existe uma grande 

densidade dos independentes.  

 Nosso maior foco de crescimento são nos department stores. Hoje a maior parceria que 

temos é com a Nordstrom, inclusive iremos lançar a campanha da Adriana Lima que eu 

mencionei com a Nordstrom também semana que vem. Eles foram extremamente 

parceiros, fizeram uma compra fora do calendário deles quando apresentamos há pouco 

mais de um mês toda a proposta da Adriana Lima e teremos os modelos da campanha 

sendo lançados de forma simultânea em nossas lojas monomarca e na Nordstrom. 

 E na Bloomingdale's eu tive uma reunião com uma general merchandise manager na sexta-

feira passada. Não sei se vocês sabem que eles inauguraram o novo shoe floor na flagship 

deles da 59 com Lexington, mudaram de andar. Eles tinham dois shoe floors no quarto e 

no segundo andares e fizeram um merge agora para o quinto andar. É um shoe floor com 

4.000 m quadrados de área, realmente é uma loja enorme e a marca Schutz está em grande 

destaque lá tendo um excelente resultado de vendas. Então a outra parceria que jogamos 

ser importante também. 
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 E falando de lojas monomarca como eu havia mencionado estamos auferindo resultado 

bem expressivo de venda nas mesmas lojas. 

 Sra. Irma: muito obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 

 Operadora: nossa próxima pergunta vem de Richard Cathcart, Bradesco. 

 Sr. Richard: eu também vou aproveitar para fazer uma segunda pergunta. Eu queria 

perguntar sobre a Europa, Alexandre, por que vocês destacar um aqui no release que vai 

ter uma abertura de flagship da marca Alexandre Birman e acho que vocês também 

recentemente abriram um escritório também na Europa. 

 Então eu queria entender se a estratégia para a Europa neste momento é só a marca 

Alexandre Birman ou tem alguma coisa, algum aprendizado, algumas estratégias que vocês 

implementaram nos EUA com a marca Schutz que também vocês podem desenvolver na 

Europa, obrigado. 

 Sr. Alexandre: Richard mais uma vez bom dia, obrigado pela sua segunda pergunta, aqui 

quem fala é Alexandre. Vamos lá. Então o foco, nosso principal da nossa estratégia de 

crescimento internacional é de nos EUA. Nós fomos tentados por inúmeros grupos de 

outros países do mundo para levarmos nossa operação, para realmente abrirmos lojas; 

mas queremos dar um passo após outro e estamos quase lá na concretização da nossa 

operação nos EUA, que a partir do seu vai go-to-market vai nos possibilitar olhar outros 

mercados com certeza. 

 Então estamos começando de forma muito embrionária a dar esse próximo passo com 

foco na Europa, e esse passo está sendo dado apenas com a marca Alexandre Birman e 

não é uma flagship; é um show room que está sendo inaugurado em Milão e não só um 

show room, é uma empresa distribuidora também, porque hoje a operação nos EUA, os 

lojistas dos EUA compram o produto de uma empresa americana, que é nossa subsidiária 

naquele país. 

 Os clientes da Europa, onde começamos a ter um crescimento importante em lojas de 

departamentos tais como a Harrod's na Inglaterra e importantes e-commerce tais como Net-

a-Porter também na Inglaterra, Mytheresa na Alemanha e por aí vai. Eles hoje compram 

através de um terceiro. Nós usamos um distribuidor que nós pagamos um fee, uma 

comissão para ele fazer essa internacionalização do produto no mercado europeu e a 

consequente distribuição - e nós queremos agora fazer essa operação própria para termos 

maior controle e conseguimos também ter maior margem.  

 Então é o começo e qual foi feito lá em 2012 nos EUA. Estamos começando com um show 

room, um escritório de vendas e a distribuição que vai ser feita através da Itália para todo 

o mercado europeu. É isso que temos para o momento. 
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 Sr. Richard: tá bom, tá claro, obrigado Alexandre. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você Richard. 

 Operadora: a nossa próxima pergunta vem de Felipe Casemiro, HSBC. 

 Sr. Felipe Casemiro: bom dia a todos, obrigado por tomarem minhas perguntas. Tenho 

duas perguntas na verdade, a primeira sobre a recuperação de vendas da marca Schutz. 

Eu queria entender melhor como foi o desempenho da marca especificamente no canal de 

franquias e o que vocês estão enxergando agora em abril e no começo de maio de maneira 

geral a performance da marca. 

 Minha segunda pergunta o Alexandre comentou sobre uma nova categoria na marca 

Fiever, mas eu gostaria também de ouvir sobre um update geral de novas categorias na 

companhia como um todo e em outras marcas, obrigado. 

 Sr. Alexandre: Felipe bom dia, obrigado pelas suas perguntas, aqui quem fala é 

Alexandre. Eu vou começar pela segunda pergunta em relação à marca Fiever e vou então 

fazer um ajuste talvez nas minhas palavras: não é uma nova categoria de produto na Fiever, 

e sim o foco na categoria que nós chamamos de casual sneakers, porque não são tênis 

comparados com marcas esportivas; são casual sneakers que são realmente hoje a grande 

força, tendência do mercado de moda.  

 As mulheres estão se dando o direito de usar sneakers com roupas mais casuais - mas 

elas não querem usar de marca de esporte por que o look elas ficam muito esportivo. 

 Então no mercado internacional existe uma gama de marcas que hoje estão criando esse 

tipo de produto, e a Fiever além dessa categoria tinha outras categorias e agora nós 

estamos concentrando o foco de produto e de comunicação da marca Fiever nos casual 

sneakers. 

 Mas eu vou estender sua pergunta em relação às categorias. Então bolsas realmente tem 

sido um foco muito grande nosso e nós estudamos ao longo de 2016 e 17 outras categorias 

adjacentes; entretanto preferimos dedicar nosso tempo e nossos esforços para a 

solidificação realmente da categoria de bolsas, mas está aqui na gaveta, no pipeline a 

retomada da análise de outras categorias que estamos, como disse, de forma muito intensa 

através de consultoria de projetos, mas resolvemos colocar em stand by porque há 

priorização de tempo e de recursos.  

 Então vamos ao longo de 2018 retomar os estudos, mas não tem nada previsto ainda de 

lançamento para 2018. Queremos sim solidificar a categoria de bolsas. 

 Voltando à sua primeira pergunta relativa à marca Schutz nós tivemos crescimento em 

todos os canais; entretanto em franquias há como falamos uma mudança, uma evolução. 

Eu diria que desde 2013 quando nós iniciamos o processo de controle total de sell-out por 
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sell-in e todo um projeto de Arezzo chamado Estrada que aconteceu ao longo de 2015 até 

2017, estamos constantemente revendo o modelo de franchising, o franchising é um ser 

vivo, está em constante adaptação. 

 Então para a marca Schutz nós estamos agora fazendo um teste com um grupo piloto no 

qual nós estamos tendo os mais ownership no que tange ao suprimento da loja. Por 

consequência disso nós estamos dividindo a cobrança dos royalties que até então 

acontecem no ato do sell-in para que também tenha uma parte acontecendo no sell-out, 

para que possa então aliviar esse risco que o franqueado está tomando por nos permitir 

fazer o suprimento da loja. 

 Mas também por outro lado nós temos como eu disse mais ownership no até 

ressuprimento, ou seja, na reposição de produtos best sellers. Então essas lojas que estão 

nesse grupo de controle estão tendo uma performance superior à outra parte que está ainda 

no modelo normal de suprimento. 

 Então estamos no processo de adaptação dos sistemas, de equipe, de processos, porque 

é uma mudança grande; mas os primeiros resultados desse teste piloto são animadores e 

iremos continuar ao longo do ano de 2018 essa migração para outras lojas da marca 

Schutz. 

 Sr. Felipe: tá certo obrigado. Na verdade se pudesse passar também um follow up de 

como foi a evolução em abril agora pelo menos de forma qualitativa as teve desempenho 

positivo da marca Schutz? Obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. Sim, o mês de abril mantém o resultado positivo da marca 

Schutz. 

 Sr. Felipe: tá bom obrigado. 

 Sr. Alexandre: obrigado a você. 

 Operadora: com licença, não havendo mais perguntas eu gostaria de passar a palavra ao 

Sr. Alexandre para as considerações finais. 

 Sr. Alexandre: Mais uma vez muito obrigado a todos por participarem da nossa 

teleconferência de resultados. Eu gostaria de encerrar com algumas palavras. 

 Primeiro é mais um trimestre que nos dá muita confiança no nosso modelo de negócio. 

Então a gestão integrada da cadeia de valor com foco dos principais ativos que são marca, 

produto e pessoas e tendo parceiros nas pontas produtivas e nas pontas comerciais 

realmente é o modelo de negócio de bastante sucesso, que está em constante evolução e 

a nossa diretriz estratégica está muito clara. Estamos muito confiantes que apesar de 

termos investimentos volumosos sendo feitos, no médio e longo prazo iremos conseguir, 
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como provado com as marcas Anacapri e Alexandre Birman, transformar tais investimentos 

em importante molas propulsoras de melhoria de nossas margens. 

 Dentro desse contexto todo fizemos algumas alterações para solidificar nossa estrutura. 

Então gostaria de dizer que a Fabíola Guimarães retoma a operação da gestão da marca 

Schutz no Brasil entretanto agora como direção global nas áreas criativas, de produto e de 

marketing.  

 Além disso, nós convidamos a Luciana Wodzik, pessoa que está conosco há mais de vinte 

anos, para assumir a gestão da marca Fiever e convidamos a Maria Toledo, que desde 

2013 toca categoria de bolsas da marca Schutz para a gestão da marca Owme. Então são 

mudanças importantes que estão trazendo bons resultados para nosso negócio. 

 Por último gostaria de anunciar a criação de um novo cargo de nossa empresa no nível do 

“C level” que irá realmente enfatizar muito toda a nossa expansão digital. Eu gostaria de 

até convidar para algumas palavras, está a meu lado, o Maurício Bastos, que realmente ao 

longo desses quase oito anos, começou muito jovem dentro de nossa empresa e temos a 

honra de nomear nossa diretor-executivo do cargo de CVO a seus 31 anos de idade, bem-

vindo Maurício ao novo cargo, o desafio de dividir conosco um pouco da sua expectativa 

de forma sucinta, seria interessante. 

 Sr. Maurício Bastos: muito obrigado pelas palavras Alexandre, bom dia a todos. É uma 

grande honra poder estar aqui compartilhando com vocês muitas das nossas convicções e 

perspectivas de transformação do nosso negócio. 

 Nos últimos anos, como o Alexandre comentou, eu tive a possibilidade e oportunidade de 

liderar a construção e consolidação do nosso canal online sobre o qual temos falado um 

pouco de resultados e de perspectivas. 

 E hoje numa consolidação onde nós já contamos com operações, são nove operações 

digitais nas nossas seis marcas em Brasil e EUA e com uma plataforma muito sólida que 

nos possibilita fortalecer o crescimento consistente no Brasil, mas também realmente entrar 

no movimento acelerado de crescimento digital também nos EUA. 

 Falando um pouco sobre a estrutura, essa nossa estrutura que nós estamos de dominando 

de uma estrutura de transformação digital que teve seu kick-off oficial no dia 20 de fevereiro 

dentro de um evento com a participação do conselho no qual denominamos de Digital Day, 

e essa estrutura ela conta com as áreas dentro da companhia da área de omni e-commerce, 

que é a visão integrada dos nossos e e-commerce; na nossa área de tecnologia que passa 

a integrar também essa estrutura no movimento de trazer essa cultura cada vez mais o ágil 

e digital integrada, de modo que possamos trazer dos benefícios do mundo tecnológico e 

digital e de experiência dentro da nossa rede como um todo oportunizando e trazendo os 

benefícios de trabalhar uma cadeia de um ecossistema muito forte físico e online; 

juntamente com nossas áreas mais recentes de inovação que traz uma perspectiva em 
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projetos especiais, uma variação de tecnologia exponenciais que aprendemos muito eu e 

Alexandre dentro da Singularity University; e também trabalhos muito voltados à 

estruturação de dados, que é o grande motor desse novo mundo, dessa nova economia. 

 E tudo isso integrado à nossa área de CRM que é o nosso Valoriza tendo sempre a cliente 

no centro de todos os nossos movimentos e estamos muito confiantes que essa nova 

estrutura vai nos tornar ainda mais próximos das nossas clientes e vai trazer resultados 

ainda mais importantes para nosso negócio. 

 Sr. Alexandre: muito obrigado Maurício, bem-vindo a esse novo desafio. Nos deixa muito 

feliz ver nossa capacidade de formação de talentos internos, que realmente são a base de 

crescimento para nosso negócio, mas da mesma forma a capacidade de atrair grandes 

talentos externos que se fascinam com o exemplo de pessoas muito seniors, se juntaram 

à nossa empresa nos últimos anos e tem hoje papel muito importante na construção do 

nosso futuro. 

 Eu gostaria então de aproveitar mais uma vez para enfatizar o convite para estarmos juntos 

na sexta-feira na inauguração oficial da Owme. Vai ser um grande prazer apresentar todo 

o conceito da marca para vocês. Ela está muito bem representada na flagship de forma 

muito clara. Você consegue entender qual o propósito da marca, ver uma marca que 

realmente têm uma identidade muito clara já no seu nascimento e uma experiência de 

varejo completamente nova. 

 A cliente quando chega na loja primeiro se faz uma pergunta se ela tem tempo disponível; 

é oferecido um escalda pé para ela de uma forma que deixa ela relaxada entrando nesse 

espírito mais "Ohm" de meditação; oferecemos um chá e temos também um test drive que 

é algo que eu recomendo e temos tido uma conversão muito grande dessas pessoas que 

testam os produtos da Owme porque realmente eles são muito confortáveis. 

 Além disso, convido a todos os filhos e maridos a comprarem bastante em nossas marcas 

para o dia das mães. Ontem no shopping Iguatemi eu tive o prazer de ver um consumidor 

homem comprando seis pares para sua esposa e isso me deixou bastante feliz. Então 

convido todos os filhos, filhas e maridos a comprarem bastante produtos de dia das mães 

de nossas marcas. 

 Aproveito o momento para encerrar então agradecendo a nosso conselho de administração 

por nos dar tanta força e tanta diretriz estratégica e agradecer já de forma antecipada a 

disponibilidade que todos os conselheiros estão tendo para realizar de forma inédita a 

nossa primeira reunião que acontecerá então em nossa sede em Nova York na semana 

que vem, importante momento em que o Brasil se destaca nessa cidade devido ao Homem 

do Ano, uma importante conferência de banco que acontecerá também de forma 

simultânea, e a inauguração de nossas lojas. 
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 Então muito obrigado a nosso conselho e muito obrigado a nosso grande fundador 

Anderson Birman. Que possamos ter muita força, parabéns ao time pelo trimestre, que 

possamos continuar tendo bons resultados ao longo de 2018, muito obrigado. 

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

participação de todos e tenham um bom dia, obrigada. 

 


