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Guilherme Assis, Raymond James:
Boa tarde a todos. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta é em
relação ao plano de expansão da Marisa para 2011. Eu queria saber se vocês estão
revendo o número de lojas para o ano. Parece que, pelo que eu me lembro da última
vez que conversamos vocês falaram do número de lojas contratadas. Eu queria saber
se já tem uma estimativa do ano fechado, quantas vocês estão planejando expandir.
Esta é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é em relação às despesas com vendas no cartão de crédito e
PDD, eu queria entender o que aconteceu nesse trimestre, que veio um pouco acima
do que eu estava esperando, sendo que no ano passado a base era um pouco mais
baixa. Eu queria saber o que devemos esperar daqui pra frente, o que aconteceu
nesse trimestre e como está vindo isso nos próximos trimestres. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Bom tarde, Guilherme. Sobre a sua pergunta de lojas novas, nós informamos que nós
já tínhamos no call anterior 33 lojas contratadas dentro de casa. Hoje nós já temos 45
lojas contratadas e assinadas, isso quer dizer dentro de casa. E vamos entregar, no
ano de 2011, 57 novas lojas.
Eu vou passar agora a segunda pergunta que você fez para o Arquimedes te
responder. Um abraço.
Arquimedes Salles:
Boa tarde. Sobre as despesas de PDD no trimestre, eu acho oportuna a sua pergunta
porque saiu nos jornais uma matéria que não condiz muito com o que estamos
assistindo aqui dentro em termos de performance de crédito.
As despesas que nós lançamos no trimestre como despesas de PDD têm dois
componentes. Um é a perda efetiva do trimestre, é o componente principal que mostra
realmente a performance de todo o ciclo de crédito e cobrança. A outra componente
da despesa é uma provisão para perdas futuras, que tem inclusive o sentido de
proteção do patrimônio da Empresa e evitar surpresas nessa linha, que aqui na Marisa
somos extremamente conservadores e atentos a qualquer alteração da performance
de crédito.
A perda efetiva no trimestre ficou algo em torno de 19% acima do 1T10. Desses 19%,
60% dessa variação, algo em torno de 11%, 12%, é relativo ao aumento de volume,
aumento de carteira de recebíveis, portanto não reflete nenhuma piora de
performance. Algo em torno de 6%, 7%, sim, reflete uma inadimplência um pouco
maior do que o 1T10.
Vale lembrar que no 1T10 nós tivemos um período totalmente atípico em relação à
inadimplência. Eu diria que nos últimos 9, 10 anos, nós atingimos no 1T10 o menor
nível de inadimplência em crédito da pessoa física. O que estamos assistindo desde o
final do ano passado é uma reversão nessa tendência que vinha há mais de um ano e
meio de constante melhora nos índices de inadimplência. Isso vocês podem
acompanhar pelo mercado, não é segredo para ninguém.
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Todas as empresas, todos os institutos que acompanham e divulgam indicadores de
inadimplência para pessoa física dizem que a queda nos índices de inadimplência
parou e tivemos um pequeno aumento de inadimplência do 3T e 4T10 para esse.
Pondo isso em números, nós acompanhamos aqui um indicador da qualidade da
nossa carteira, que eu já falei várias vezes, que nós chamamos um indicador de
eficiência de crédito e cobrança. O que esse indicador reflete? Um cliente que estava
em dia há seis meses, quando, seis meses depois, está a mais de 180 dias, portanto
foram lançados a perda efetiva.
No 1T10 esse indicador foi 4,7%. No 1T11 esse indicador foi de 5%, portanto essa
piora que houve nos índices de inadimplência é algo em torno de 6% ou 7% apenas.
É importante falar também que nós já prevíamos isso desde o 2S10. Todo o nosso
planejamento para este ano previa já uma inadimplência maior e várias ações foram
feitas para isso, inclusive do lado da receita. É importante, eu sempre falo para vocês
também, que administrar um negócio de crédito ao consumo, uma das relações
importantíssimas é aquela de quanto a inadimplência representa da sua receita.
Isso aqui já prevendo um aumento dessa inadimplência para este ano, nós já
tomamos ações do lado da receita, a questão de enfatizar a venda de seguros,
correção de prazos e inclusive de taxas de juros.
O outro grande impacto foi a provisão, a constituição da provisão. Como no ano
passado vínhamos em um ambiente de melhoria contínua da inadimplência, o que
acontece com a provisão? Você olha a sua performance passada, quanto você perdeu
e faz um provisionamento sobre os valores que você tem a receber. Como essa
performance vinha sempre melhorando, o que nós fazíamos era: você provisiona um
valor a perda, quando você apura a perda real ela é menor, portanto você estorna
provisão.
Quando essa tendência de redução da inadimplência se reverte ou estabiliza, você
deixa de ter esse efeito, você deixa de estornar provisão e tem que fazer uma
constituição de uma provisão um pouco maior para suportar perdas futuras e proteger
o patrimônio da Empresa.
Eu queria que isso ficasse bem claro. Estou à disposição para análise desses
números, abrir esses números, porque o que saiu hoje na reportagem não é
verdadeiro e não reflete a performance da nossa carteira de crédito.
Guilherme Assis:
Arquimedes, só um follow-up, se eu puder. Na verdade, a atividade de financiamento
ao consumo da Marisa está crescendo bastante, e vemos que esse trimestre não foi
exceção. Tirando esse aumento, que já era um pouco esperado em relação à PDD, eu
queria entender essas medidas que vocês já estavam tomando e continuam tomando
para reverter ou para minimizar essa pressão na PDD. Você acha que isso vai
impactar de alguma forma o crescimento da receita financeira e a contribuição do
resultado de financiamento ao consumidor para a Marisa?
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Arquimedes Salles:
Não, de forma nenhuma, Guilherme. Os ajustes que nós estamos fazendo não é na
concessão e não é reduzindo a disponibilização de crédito. Primeiro, porque os níveis
que nós temos hoje de inadimplência são absolutamente normais para esse mercado.
O que nós estamos fazendo é trabalhando muito mais a geração de receita. Então,
durante esse trimestre mesmo nós fizemos uma revisão geral no nosso portfólio de
seguros, ampliamos a oferta de seguros, estamos trabalhando com mais alternativas
de financiamento, que, hoje, vocês sabem, trabalhamos com a venda parcelada com
juros e o crédito rotativo.
Em mais alguns meses colocamos mais uma opção de crédito, de parcelamento de
fatura para os clientes, que é quase um parcelamento pré-fixado da fatura. Estamos
crescendo bastante o empréstimo pessoal, que vem apresentando, se você olhar
também nos resultados, um crescimento expressivo.
E como diz no release, e como o Paulo falou, estamos iniciando o nosso programa de
relacionamento e de recompensas no cartão. Para que isso? Nós sabemos, e isso
acompanhamos aqui, um cliente novo tem uma inadimplência muito maior do que um
cliente já antigo, no cartão. O que estamos fazendo, uma forma de você melhorar a
qualidade da sua carteira de crédito é você estimular que clientes antigos comprem
mais, representem mais no seu portfólio de crédito.
O nosso objetivo com esse programa de fidelização é exatamente esse, aumentar a
fidelidade, aumentar a ativação e aumentar o spending de clientes antigos, que eu
conheço exatamente a performance de crédito e é muito melhor que de um cliente
novo.
Então, as medidas que estão sendo tomadas não são medidas de restringir crédito,
muito pelo contrário. Eu quero aumentar o crédito desses clientes antigos, que
performam melhor. Não sei se eu respondi, mas eu queria mais uma vez me pôr à
disposição e esclarecer de uma vez por todas esse assunto da inadimplência.
Guilherme Assis:
Está muito bem respondido. Obrigado, Arquimedes, e obrigado a todos.
Thiago Duarte, BTG Pactual:
Boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre a parte de varejo, quer dizer, no release
vocês comentam que um pouco dessa questão de queda de margem bruta no contra
ano está ligada à atividade promocional, que no trimestre teria sido até um pouco mais
intensa. E ao mesmo tempo, quer dizer, quando vocês falam do ticket médio, o ticket
médio, quando olhamos no ano contra ano, cresceu 8,2%.
Eu queria entender como essa atividade promocional impactou. Quer dizer, no final
das contas, eventualmente vimos uma mudança no mix, o preço médio do produto
caiu mas o volume aumentou, então o ticket médio continuou subindo. Eu queria só
entender como foi essa dinâmica, até porque tem toda a questão do algodão, e
entrando nesse contexto também seria interessante entender isso. Obrigado.
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Roberto Sampaio:
Boa tarde, Thiago. Com relação à ação promocional, ela foi a seguinte: no final do ano
passado, demos 10% de desconto para as compras dos clientes de janeiro a março
deste ano. Então, isso foi o que impactou a margem no 1T11, para os clientes
portadores do Cartão Marisa.
Com relação ao impacto do algodão, ele afetou em média 8% do custo da mercadoria,
e esse valor foi totalmente repassado para o preço de venda. E sabemos que o
algodão está em queda no mercado, nesse último mês caiu mais de 11%. Então,
devemos ter uma reversão na pressão de custo da matéria-prima para o 2S.
Thiago Duarte:
Está ótimo. Obrigado. E por último, queria só entender um pouco a taxa de imposto.
Quer dizer, no trimestre, se não me engano, foi R$2,1 milhões sobre um lucro antes do
imposto de, se eu não me engano, R$38,2 milhões. Então, uma taxa bastante baixa.
Eu queria entender o que impactou, quais foram os ajustes que eventualmente foram
feitos, e o que vocês imaginam de uma taxa normalizada para a Empresa em termos
anuais.
Antônio Carlos:
Boa tarde. O tributo foi impactado devido a uma reversão de um processo que
tínhamos, e tivemos êxito nesse processo. Como era um valor que estava
provisionado de Imposto de Renda de 2003/2004, então a reversão aconteceu
diretamente na linha de imposto. Por isso que essa taxa ficou assim baixa. A
reconciliação disso você pode encontrar na demonstração financeira que foi arquivada
na segunda-feira à noite.
Thiago Duarte:
Está ótimo. Obrigado a todos.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Olá, boa tarde. Eu queria saber, os dias de estoques subiram ano contra ano e eu
gostaria de entender um pouco melhor o que explicou isso. E da mesma forma os dias
do contas a receber caíram fazendo com que isso meio que compensasse no capital
de giro o aumento nos dias dos estoques.
Agora, eu gostaria de entender os dois movimentos. Eu entendo que a caída nos dias
a receber pode até refletir um desconto de recebíveis ou alguma coisa, mas eu
gostaria que vocês explicassem isso um pouco melhor. Obrigada.
Paulo Borsatto:
Oi, Irma, tudo bem? Em relação ao estoque, tivemos dois motivos para esse
crescimento: o primeiro foi o crescimento dessas 57 lojas novas, o que fez crescer o
nosso estoque nesse período.
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E também, eu não sei se você lembra, no 1T10 eu conversei com vocês dizendo que
nós tínhamos entrado com um estoque muito baixo de 2009 para 2010 porque o
dezembro de 2009 nos surpreendeu em relação a vendas. Então, tínhamos mantido
naquele final de ano um estoque mais justo, e como dezembro surpreendeu, entramos
com um estoque muito mais baixo no 1T10. Esse nível de estoque que está vindo
mais alto reflete a realidade do nosso negócio.
Irma Sgarz:
Então, daqui para frente isso deve se manter estável, não haverá esses pulos?
Paulo Borsatto:
Não, porque também teve a entrada da coleção de inverno. Então, você tem essa
mudança de coleção e você tem também um estoque um pouco maior, mas é só esse
período sazonal.
Irma Sgarz:
OK. Mas a entrada, eu estava olhando aqui ano contra ano, teve esse aumento, e a
entrada de coleção tem cada ano, não é?
Paulo Borsatto:
Você tem um aumento de 57 lojas nesse período, tivemos também um aumento dos
importados em relação ao 1T10, e esse aumento de importados tem que chegar nas
lojas antes do que a mercadoria nacional, o que também impacta no estoque.
Irma Sgarz:
Entendido. Obrigada. E sobre os dias das contas a receber?
Paulo Borsatto:
Eu não entendi a sua pergunta.
Irma Sgarz:
Os receivable days caíram, na verdade, no ano contra ano, e eu queria entender o que
fez essa queda, foi a menor participação do Cartão Marisa nas vendas? Como você
explica isso?
Paulo Borsatto:
Basicamente, é a participação do Cartão Marisa que deu uma reduzida. Então, você
tem uma troca de modalidade de vendas, que você faz com um prazo menor.
Irma Sgarz:
OK. Entendi. Obrigada.
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Renata Coutinho, Deutsche Bank:
Boa tarde. Obrigada. Eu queria saber se vocês poderiam comentar um pouco sobre
tendências de vendas já no 2T, como vocês sentiram abril. O same-store sales do 1T
foi muito bom e eu queria ter uma noção, se vocês poderiam divulgar um pouco do
que vocês estão sentindo a partir do final do 1T, se essa tendência continua e o que
esperar daqui para frente também. Obrigada.
Roberto Sampaio:
Boa tarde, Renata. Abril está em linha com as nossas expectativas, e quem trabalha
no varejo de confecção sabe que o inverno tem muito a ver com o frio. Então, o frio já
entrou e temos uma previsão de boas vendas para esse inverno de 2011.
Renata Coutinho:
Mas vocês sentiram algum efeito climático em abril que pudesse ter impactado
negativamente as vendas, ou o tempo estava em linha com a entrada da coleção de
inverno?
Roberto Sampaio:
Impactou muito pouco em relação às nossas expectativas. Muito pouco, nada
preocupante.
Renata Coutinho:
OK. Obrigada.
Tobias Stingelin, Santander:
Boa tarde. Só queria pegar um gancho nessa pergunta que foi feita anteriormente; só
em termos de tendência, quer dizer, se olhar para os meses de janeiro, fevereiro e
março e agora abril, quando vocês fizeram o call 4T vocês falaram – acho que foi em
meados de fevereiro, final de fevereiro – vocês vinham dizendo que as vendas vinham
em double-digits, o que acabou se confirmando até como um número bastante forte.
Então, não houve uma desaceleração em março.
Só queria entender em termos de curva. Não dá para falar, vocês não estão vendo,
estão longe de ver hoje qualquer tipo de desaceleração. Quer dizer, começou forte o
ano, março confirmou isso, e pelo que você está dando a entender talvez abril tenha
sido um pouco mais fraco, talvez em função do tempo, mas nada que mude a
tendência que vocês têm visto.
Marcio Goldfarb:
Oi, Tobias. Vou explicar um pouco. A nossa previsão para o 1T em lojas comparáveis
era de 8,2, e atingimos 12,7. E ela continua com 8,2, que é o nosso orçamento, e
acreditamos que continuaremos bem. Não sei se com 12,7, mas acho que
continuaremos bem.
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Como eu disse para vocês da outra vez, não era garantia de ficarmos com dois
dígitos. E acabou se concretizando.
Tobias Stingelin:
Está ótimo. Obrigado pelo esclarecimento. Só queria fazer uma pergunta a respeito da
questão financeira. Eu acho que ficou bastante clara pela explicação e pelos conceitos
pelo Arquimedes.
A única dúvida que eu queria entender é a seguinte: vocês já estão trabalhando no
começo do ano com uma pequena piora em relação ao crédito. Basicamente vocês
estão revertendo menos provisões, ou reverteram menos provisões no passado, e ao
mesmo tempo tem que aumentar um pouco o nível de provisão, pelo que vocês estão
vendo.
Na curva de vocês, vocês vão agora consistentemente, ao longo dos próximos
trimestres, ter que aumentar um pouco mais o nível de provisões; vocês acham que
isso piora ou vocês acham que chegou a um nível que já está adequado, digamos
assim?
Arquimedes Salles:
Boa tarde. Eu estive esses três dias, de segunda até ontem, acompanhando alguns
eventos que estavam acontecendo sobre crédito ao consumo aqui em São Paulo. O
mercado inteiro não espera uma de deteriorização nos níveis de inadimplência.
Houve uma acomodação, estávamos em um patamar muito baixo, e a interpretação
geral do mercado é que estamos voltando aos patamares históricos de inadimplência
para esse tipo de crédito.
Alguns dados interessantes: nós vimos na mídia uma preocupação com o
superendividamento. Ontem eu vi isso claramente: não houve, os bancos, as
financeiras, o varejo não estão preocupados com uma tendência de alta na
inadimplência. Houve, sim, uma acomodação; ela vai permanecer em um patamar um
pouco superior ao que nós vimos em 2010, mas nada alarmante, nada que não esteja
previsto e totalmente dentro do esperado nesse negócio.
Tobias Stingelin:
Está ótimo, então. E a última pergunta, também, o jornal, quando até foi falar de
resultados ontem, especificamente deu muita ênfase na questão da aquisição,
aquisição de oportunidades; não sei exatamente se foi o tema que ele queria dar, se
foi o spin que ele quis dar, falando especificamente disso, mas tem alguma coisa que
você possa dizer, você acha que o mercado mudou, você acha que está mais próximo
de acontecer alguma coisa, Marcio, ou basicamente continua no mesmo, estão
olhando tudo?
Marcio Goldfarb:
Como falei, nós estamos olhando tudo. O jornal escolheu como tema esse assunto de
aquisição, mas eu deixei claro ao jornal que não era esse o nosso forte. O melhor para
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a Marisa é crescer organicamente, escolhendo os melhores pontos, os melhores
retornos, não tendo sobreposição. E quando você compra um negócio é muito difícil
esse tipo de coisa ocorrer.
Agora, nós não estamos deixando passar nada sem poder analisar. É isso: agora se
tornou grande chavão da chamada, e esse não é um chavão. O chavão da chamada
era a inauguração da nossa segunda loja Marisa – deixe-me fazer um anúncio, um
comercial um pouco – na Avenida Paulista, aonde estão todos convidados para ir
conhecer. A primeira loja foi um sucesso, com uma resposta muito boa, e nós abrimos
a segunda loja.
Na realidade, o Valor veio para entrevistar sobre a loja da Paulista, e o título acabou
virando aquisição. Mas, como eu te disse, nós não deixamos passar nada sem olhar
aqui. Queremos estar à par de tudo que está rolando. Mas o nosso forte é concretizar
as 57 lojas que nós temos para 2011 agora. Já temos 45 assinadas, como eu falei, e
vamos ter 57.
Tobias Stingelin:
Obrigado. Boa tarde.
Francisco Chelles, HSBC:
Hi. I am going to ask my question in English, I hope that is OK. I wanted to ask you on
the expansion program. And please, if you want to answer in Portuguese, that is
perfectly fine. I wanted to know how you were managing your expansion.
Marcio just talked about you are growing organically; I think that is the best way to
grow. But you need to have a team in place to find the real estate, find the locations;
so, I want to know how hard or how easy or how difficult it has been to find new
locations.
And also how are the levels of rent? Do you have to pay more rent expense? How
much more and where do you see that going forward?
And the third point is if you could give us a sense of how much you are spending in
getting your teams ready for the opening of the stores, and how much you are having
to spend on training and finding new people to manage the stores and to just overall
manage the process of growth.
And by the way, congratulations on great numbers.
Paulo Borsatto:
Oi, Francisco. Muito obrigado pela pergunta. O plano de expansão, o que está
acontecendo é o seguinte: achar pontos, para nós, estamos conseguindo achar esses
pontos, não estamos tendo dificuldades. Estamos vendo também uma alta no preço do
aluguel, ele continua sendo o que nós temos locado, está bem em linha com o que nós
temos locado anteriormente.
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Essa questão toda basicamente do pré-operacional, nós temos aí o aluguel, porque
quando você loca uma loja, antes da abertura da loja pelo menos tem que pagar
aluguel alguns meses antecipados, até essa loja ser inaugurada. Temos também a
questão do treinamento do pessoal e a contratação. E também o marketing, já, que
nós começamos a fazer isso antecipadamente para já poder anunciar a abertura
dessa loja, principalmente em novas regiões.
Em relação a esses custos, posso até te passar e levantar ele com mais calma,
porque no final do ano passado tivemos um custo de aproximadamente R$300 mil por
loja – isso eu falei para vocês no último trimestre, de pré-operacional –, só que
estávamos na época de dezembro. Então, acho que agora eu preciso refazer isso e
passar para você um número mais exato.
E também, como já temos uma experiência neste ano de 53 lojas, e também o
fortalecimento da nossa estrutura operacional, podemos, por consequência, reduzir
um pouco esse pré-operacional.
Operador:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. palestrante para as considerações finais.
Paulo Borsatto:
Agradeço a todos pela participação no nosso conference call. Estamos à disposição
de vocês para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado pendente. Eu, a Janaína,
Arquimedes, todos os diretores estão à disposição, inclusive àqueles que quiserem
nos visitar aqui.
Muito obrigado. Boa tarde, e um abraço.
Operador:
A teleconferência da Marisa está encerrada. Agradecemos a participação de todos, e
tenham uma boa tarde.
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