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Resultados do 1T09
Marisa S.A. (MARI3 BZ)
28 de abril de 2009

Marcel Moraes, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta diz respeito à performance de vendas no
1T. O Márcio colocou que a performance ficou um pouco abaixo do esperado; eu
queria entender se dá para vocês darem uma abertura de em que magnitude essa
política de baixo nível de estoque poderia ter impactado o same-store sales. Se eu
tivesse rodado as operações com o nível de 2008, provavelmente esse same-store
sales teria sido mais favorável. Se vocês têm uma idéia de como isso teria se
comportado.
Márcio Goldfarb:
Seguinte: quando nós falamos com vocês no último trimestre de 2008, nós falamos
que tínhamos três cenários: o otimista, o conservador e o pessimista. E essa venda
ficou abaixo do nosso pessimista, que era zero a zero nas comparáveis. Essa foi a
nossa surpresa.
E quando contei nos três setores que eu comentei agora, em janeiro, lá pelo dia 20,
21, os três setores que estavam muito pouco positivos nas comparáveis, 1%, e vimos
os outros setores todos dependentes de estoque e com muito pouco estoque, nós
vimos que realmente podíamos ter feito 1%.
Marcel Moraes:
Perfeito. Me parece que estamos tendo sinais de que entendemos melhor a
desaceleração econômica agora. Se isso é verdade, teríamos uma boa idéia do que
poderia ser o 2T, o 3T em termos de performance de vendas, se ele poderia voltar
para o campo positivo ou continuar um pouco no campo negativo. Se você pudesse
nos dar uma idéia de como você acredita que se comportam as vendas nesses
próximos um ou dois trimestres.
Paulo Borsatto:
Nós preferimos não falar sobre o 2T ainda. Vamos aguardar um momento mais
oportuno.
Marcel Moraes:
OK. Uma última pergunta, sobre a margem bruta, que, na verdade, está
correlacionada à questão das vendas. Posso imaginar que, uma vez que os estoques
voltem para o nível normal, a margem não cresce nessa mesma velocidade nos
próximos trimestres? Ou podemos assumir que esse ganho de margem bruta é
integralmente recorrente?
Márcio Goldfarb:
Eu acredito que as nossas margens continuarão em linha com as margens do ano
passado. Eu acho que esse aumento foi atípico porque, na verdade, nosso estoque
era 50% menor do que em 2008 para as liquidações, e isso nos propiciou uma
margem muito boa.
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Marcel Moraes:
OK. Obrigado. Eu queria só ter certeza que eu entendi bem a resposta da primeira
pergunta, com relação ao impacto da falta de estoque no same-store sales. Você
acredita que se a Empresa tivesse girado com um nível de estoques normal, você
poderia ter feito uma expansão de 1% no same-store sales. É mais ou menos isso?
Márcio Goldfarb:
Isso. O que eu estou falando, que eu poderia ter feito 1% positivo no same-store sales,
é mais em janeiro e em fevereiro. Porque no mês de março nós tivemos outro
problema, que foi o da temperatura. Eu acho que daqui para frente é frio, o Paulo não
está dando guidance, mas pode “correr para o abraço”.
Marcel Moraes:
Está bom. Está ótimo. Obrigado.
Alan Cardoso, Ágora Corretora:
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é até para entender um pouco melhor
exatamente a questão do efeito do desconto no same-store sales. Você tem como
abrir esse 1T mês a mês? Quanto foi janeiro, quanto foi fevereiro e quanto foi março?
Paulo Borsatto:
Abertura do quê? Eu não entendi.
Alan Cardoso:
Do same-store sales.
Paulo Borsatto:
Nós fazemos por trimestre. O que podemos dizer é o seguinte: o mês de março foi
mais afetado pela temperatura do que pelo estoque. Mas no trimestre, essa é a média.
Alan Cardoso:
Entendi. Mas não tem uma idéia, por exemplo, -3,7%, se janeiro foi -5%; não tem uma
idéia geral de como foi essa distribuição do same-store sales negativo durante o
trimestre?
Márcio Goldfarb:
Em janeiro e em fevereiro nós tivemos um same-store sales melhor do que nós
tivemos em março, porque em março, quando começamos a vender outono, nós já
temos um price point pelo menos 30% a 40% acima do verão. Então, ele é mais
afetado por causa da conta de preço. Mas não foi muita coisa o que variou de um mês
para outro.
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Alan Cardoso:
Entendi. Perfeito. A segunda pergunta, eu li no press release de vocês, na página
sete, comentando quanto à despesa de vendas, vou até citar aqui o termo: “a Marisa
entende que grande parte de suas despesas ocorre pelo menos uma vez no ano, o
que não a torna recorrente para os próximos trimestres”. Então, pelo que eu entendi,
houve algumas despesas de vendas, com marketing, que só ocorreram nesse 1T. Eu
queria tentar quantificar um pouco quanto foi isso dessas despesas.
Paulo Borsatto:
Desculpe, eu não entendi sua pergunta, não ouvi direito. Por favor, repita.
Alan Cardoso:
Vou falar mais alto, então. No press release, na página sete, tem um comentário sobre
despesas de vendas especificamente sobre verba com marketing. O comentário dá a
entender que nesse 1T houve despesas com marketing não-recorrentes. Até um
comentário, que o orçamento de marketing em 2009 é o mesmo de 2008. Essas
despesas não-recorrentes de marketing que aconteceu nesse 1T09, tem como
quantificar isso, quanto foi feito dentro da despesa de venda do trimestre?
Paulo Borsatto:
Valores eu posso quantificar depois, mas tem uma explicação dessa não-recorrente
que é em relação à nova campanha que nós estamos fazendo. Acho que o Márcio
pode explicar até melhor o resultado dela, e depois, se precisar, eu abro para você
essa não-recorrência.
Alan Cardoso:
Está ótimo.
Márcio Goldfarb:
Referente à nossa propaganda, investimento em marketing, que eu não acho que seja
despesa, ou melhor, nós não tratamos propaganda aqui como despesa, nós tratamos
como investimento, porque traz um retorno extraordinário para a Marisa.
Nós contratamos a Carolina Dieckmann, a Giovanna Antonelli e a Thaís Araújo para
motivar mais ainda o nosso “de mulher para mulher”, para reavivar mais ainda o “de
mulher para mulher”, porque acreditamos que é um slogan muito forte e muito
respeitado pelo Brasil.
Tanto na área de produção como na área de cachês, e o material ponto-de-venda que
é feito para a loja é feito uma vez só, no início do ano. Então, na verdade você
descarrega no 1T uma despesa, e você não a tem recorrente para os outros.
E outra coisa também que nós estamos fazendo: nossa campanha antes não era
nacional, atingia 80% do País. Hoje ela atinge 100% do País, é uma campanha
nacional.
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Alan Cardoso:
Entendi. Na verdade, não é recorrente mas continua a acontecer todo 1T de cada ano,
não é?
Márcio Goldfarb:
Sim. Se repetirá para cada trimestre de cada ano.
Alan Cardoso:
Entendi, então está incorporado a um fator sazonal. E por último, a última pergunta é
em relação ao resultado do cartão Marisa. Na verdade, sem sombra de dúvida foi o
destaque do trimestre, com esse EBITDA fortemente positivo de R$1,2 milhão. Daqui
para frente, podemos esperar que os próximos trimestres tenham um EBITDA nessa
magnitude? Sei que o 3T costuma ser um pouco pior por questões sazonais, mas
olhando a tendência do ano é isso mesmo que devemos esperar de EBITDA do
cartão?
Arquimedes Salles:
Bom dia. A expectativa para resultado para EBITDA do cartão agora é positiva. Como
todo negócio de financiamento, existe uma sazonalidade natural nos resultados em
função de critério de reconhecimento de receita e critério de reconhecimento de
perdas.
Então, se você analisar trimestre a trimestre, é difícil, não faz muito sentido, porque
existe, por exemplo, o 2T, um trimestre sazonalmente pior, depois ele volta a se
recuperar no 3T e no 4T.
Mas a nossa expectativa é que o resultado do cartão no sentido de serviços
financeiros já a partir deste ano seja bem positivo. Lembrando também que a nossa
parceira, nossa associação com o Itaú ainda está em uma fase de investimentos, ou
seja, ainda não está agregando resultados dentro do nosso negócio. Também é uma
fase normal, é uma fase de maturação do produto que, a partir de 2010, deve começar
a contribuir significativamente para o resultado.
Alan Cardoso:
Está ótimo, então. Todas as minhas perguntas foram respondidas, e parabéns pelo
resultado, principalmente no cartão.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Márcio Goldfarb,
Diretor Presidente, para as suas últimas considerações. Por favor, Sr. Márcio, prossiga
com suas últimas considerações.
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Márcio Goldfarb:
Quero agradecer a presença de todos vocês no nosso call, e nós estamos aqui à
disposição, o Paulo, a Renata, o Arquimedes e eu, para responder perguntas que
vocês venham a fazer, ou nos telefonar, ou por e-mail.
Muito obrigado a todos.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados do 1T09 da Marisa S.A. está encerrada.
Tenham um bom dia.
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