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Guilherme Assis, Raymond James:
Bom dia a todos. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta é sobre
esse resultado bastante positivo de cartões. Paulo, você comentou isso durante sua
exposição, mas eu queria entender exatamente o que vocês fizeram para melhorar a
PDD de um trimestre para o outro, de um ano para o outro também, na magnitude que
vocês conseguiram, e se podemos esperar que isso seja sustentável daqui para
frente.
A segunda pergunta é sobre o desempenho da loja Marisa Lingerie, que vocês
lançaram há poucas semanas. Eu queria saber se está dentro do que vocês estavam
esperando para este tipo de loja. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Guilherme, em relação ao resultado do cartão que você perguntou: essa inadimplência
que vimos no 1T é fruto do que a gente vem desenvolvendo desde o final de 2007,
que é melhoria de todos os nossos processos de análise e concessão de crédito,
melhoria na originação de clientes; hoje trabalhamos com canais de captura de
clientes, já de clientes pré-qualificados e pré-analisados, e também de todas as
melhorias que fizemos em nosso processo de cobrança. Hoje, temos quase que 100%
da nossa operação de cobrança internalizada.
Você vê que desde 2007 nossos índices de inadimplência vêm reduzindo, e o que eu
posso dizer é que observada a sazonalidade que existe nesse negócio durante o ano,
hoje nós atingimos um patamar de inadimplência compatível com o negócio, e que
veio para ficar. Acompanho isso diariamente, e todos os indicadores antecedentes que
nos dizem sobre a qualidade de crédito da nossa carteira continuam sob controle e
melhorando em relação ao ano anterior.
Houve também um esforço grande no aumento de receitas da operação do cartão,
tanto a parte de seguros como a parte de receita com intermediação financeira, e
também são produtos em que a receita está baseada em cima da formação de um
portfólio de longa duração.
Portanto, o resultado do cartão é consistente, e observada a sazonalidade natural da
inadimplência, a performance para este ano deve manter esta melhora em relação à
performance de anos anteriores.
Vou passar agora para o Paulo, para responder sua pergunta sobre a Marisa Lingerie.
Paulo Borsatto:
A Marisa Lingerie para nós tem sido uma grata surpresa. Já com as pesquisas que
nós tínhamos feito anteriormente, todos os estudos que tínhamos feito antes de poder
lançar este novo modelo de loja, já estávamos convictos de que ele era um grande
negócio.
Mas nós lançamos em um momento muito bom. Inauguramos estas quatro lojas perto
do Dia das Mães, maio é o mês das noivas, teremos o Dia dos Namorados agora, dia
12 de junho. Enfim, vamos aguardar um pouco mais, passar este momento que nos foi
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muito benéfico para termos uma avaliação melhor desse novo negócio e, a partir daí,
sim, termos uma conclusão final.
Guilherme Assis:
Então, Paulo, se eu puder fazer um follow-up aqui, como foi o Dia das Mães em
relação ao que você estava esperando? A notícia que vimos na imprensa é que foi
bom, principalmente para as empresas de varejo de roupa, como a Marisa. O que
vocês viram?
Paulo Borsatto:
Guilherme, tivemos um comportamento dentro do esperado, no geral, apesar de
desempenhos diferentes no Brasil. No Sudeste, por exemplo, foi um pouco mais fraco
por causa da temperatura, mas essas vendas foram compensadas por uma melhor
performance nas demais regiões do Brasil. Então, dentro que esperávamos, estamos
dentro do comportamento normal.
Guilherme Assis:
Está bom. Obrigado.
Alan Cardoso, Ágora Corretora:
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta, na verdade, é em relação à despesa com
vendas e administrativa. Somente com vendas, pegando essa despesa e dividindo
pela área de vendas da Companhia, dá para ver até que a despesa caiu por m², a
despesa de lojas. Exatamente, por que essa despesa evoluiu tão pouco nesse 1T
versus o 1T09? Dá para dar o detalhamento do que aconteceu?
Paulo Borsatto:
Alan, tivemos uma grande diluição dessa despesa no 1T. Não dá para garantir que ela
se perpetue ao longo do ano. Neste ano, como eu disse, nós vamos abrir 39 novas
lojas, isso foi passado ao mercado, e nós vamos passar a ter despesas préoperacionais que poderão reduzir um pouco essa diluição.
Alan Cardoso:
Entendi. Mas especificamente, teve alguma coisa, por exemplo, despesas com
marketing que caíram no 1T09 e não caíram agora, ou não, foi tudo recorrente desse
1T10?
Paulo Borsatto:
As despesas são todas recorrentes do 1T. Não teve nada não recorrente.
Alan Cardoso:
Entendi. A minha segunda pergunta, na verdade, é em relação ao co-branded. Vocês
comentaram no press release que nesse 1T a operação já gerou resultado positivo. Dá
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para esperar que isso continue acontecendo no restante do ano de 2010, ou teve
algum fator atípico que ajudou o resultado do 1T do co-branded?
Arquimedes Salles:
Não, não houve nada atípico no 1T. Isso é resultado da maturação da carteira do cobranded. Eu lembro que nós iniciamos nossa operação de co-branded através do
tombamento de cartões do private, ou seja, com um cliente em que eu tenho perfil de
consumo e perfil de risco muito bem conhecido. Isso faz com que a operação se
mature muito mais rápido. Então, é de se esperar que, durante o ano, essa
performance se repita.
Alan Cardoso:
Entendi. Muito obrigado, então, e parabéns pelos excelentes resultados.
Rafael Burquim, Planner:
Bom dia a todos. Minha pergunta é em relação aos cartões. Queria saber se vocês
têm uma perspectiva de crescimento no total de cartões e também nos private label, e
como está sendo esse incentivo de troca dos private label pelo co-branded, e se tem
um feedback de como está a aceitação desse novo modelo de cartão, uma expectativa
de conversão dos cartões até o final deste ano, e também uma expectativa de ticket
médio, se continuará aumentando acima do ticket médio das vendas como um todo o
ticket médio dos cartões. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Primeiro, em relação ao processo de oferta do cartão co-branded. Temos um índice de
aceitação em torno de 70% neste novo produto. Como eu falei, a oferta deste cartão é
feita para clientes pré-selecionados, e quando efetivamente eu consigo falar com o
cliente, o índice de aceitação é superior a 70%. Nossa expectativa este ano é a
conversão em torno de mais 500.000 ou 600.000 cartões para este novo produto.
Em relação ao ticket médio, temos também aí uma sazonalidade em relação a ele:
entramos agora no período de inverno, em que normalmente o ticket é maior nesse
período devido ao preço das operações.
Em relação à tendência para o futuro, acredito que este aumento de ticket deve se
manter no mesmo patamar, salvo também essa sazonalidade agora, do 2T, que deve
apresentar um ligeiro aumento.
Rafael Burquim:
OK. Só uma dúvida: esses 600.000 novos cartões dessa nova categoria serão novos
cartões ou cartões via conversão desses clientes pré-selecionados?
Arquimedes Salles:
Esses, via conversão. Nós devemos iniciar a venda desse produto para novos clientes
no início do 3T. Mas em relação a esse novo canal, eu prefiro aguardar um pouco para
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ver qual é o potencial desse novo canal de vendas. Estimamos algo em torno de
500.000 a 600.000 novos cartões ainda baseados em nosso processo de tombamento.
Rafael Burquim:
Está ótimo. Obrigado.
Tiago Duarte, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, a primeira com relação à dinâmica do
setor. Nós sempre entendemos o setor de vestuário no Brasil como um setor ainda
bastante fragmentado, enfrentando informalidade bastante forte, e temos visto por
parte da Marisa e outros players grandes e formais um movimento buscando a
consolidação. Queria entender um pouco da visão de vocês em relação a isso, se
essa é uma tendência mesmo e se vocês apostam nisso, em uma crescente
formalização e consolidação desse setor.
E minha segunda pergunta é sobre abertura de loja. Vocês têm, se não me engano, o
número de mais ou menos 39 lojas para este ano, e eu queria entender para frente, se
vocês já conseguem nos dar um pouco de cor sobre crescimento nos próximos anos,
o que isso pode significar em termos de abertura de lojas ou de crescimento de
metragem pensando em 2011 e 2012, pelo menos. Obrigado.
Renata Isis Kater:
Quanto à consolidação do setor, acho que já é visível do mercado que 60% do
mercado de varejo de vestuário é informal, e acho que a grande concentração dele
está nas ruas, e 50%, hoje, das lojas da Marisa estão nas ruas. Então, competimos
diretamente com esse mercado, estamos já preparados há muitos anos para competir
com ele.
A grande vantagem disso é que a partir do momento que esse mercado se extingue,
nós somos talvez uma das mais bem preparadas para conseguir essa expansão em
cima do mercado informal, porque o mercado informal compete diretamente apenas
com preço, eles não oferecem qualidade, não oferecem fashion e não oferecem
facilidade de crédito.
E quando o mercado informal se extinguirá? Vemos maiores pressões do Governo
quanto à tributação; você verá especialmente no Estado de São Paulo, a Nota Fiscal
Paulista. E em segundo lugar vem o maior uso de cartões de crédito pela classe C.
A partir do momento em que a classe C tem mais acesso a crédito, fica mais difícil
para uma loja informal continuar sendo informal, porque o Governo consegue rastrear
de forma mais fácil as compras dos clientes. Então, acho que a Marisa é uma das
grandes redes de varejo e vestuário mais bem preparadas para conseguir esses 60%
de mercado informal.
Fora isso, temos que lembrar que em 2008 o mercado de varejo de vestuário
movimentou R$58 bilhões. Então, é 60% desses R$58 bilhões.
O Paulo vai falar agora da expansão de lojas.
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Paulo Borsatto:
Tiago, nosso cronograma de expansão está em linha com o que planejamos, são
aquelas 39 lojas em 2010. Eu gostaria de lembrar também que as quatro lojas que
inauguramos da Marisa Lingerie são consideradas por nós lojas transformadas, e nós
tínhamos prometido seis lojas Marisa Lingerie dentro deste ano. Então, nós teremos
mais seis lojas novas, vamos encerrar o ano com dez lojas Marisa Lingerie, que era
nossa meta inicial; meta inicial de seis lojas novas, nós transformamos quatro, vamos
terminar com dez Marisa Lingerie.
Das 39 lojas, 22 são Marisa no modelo full e 11 lojas no modelo Marisa Feminino. E
também, no Marisa Feminino, que nós lançamos em outubro de 2009, vamos encerrar
o ano com 16 lojas; nós já tínhamos cinco lojas e estamos inaugurando mais 11 este
ano.
Para frente, a partir de 2011, já temos algumas lojas, alguns contratos que já foram
fechados para abrir lojas em 2011 e até 2012. Não dá para dar uma previsão em
relação ao total de m², mas sempre trabalhamos em uma ordem de 10% de
crescimento do total da área de vendas. Então, se você quiser fazer um modelo, acho
que 10% é um número bom para começar.
Tiago Duarte:
Excelente. Obrigado.
Guilherme Mazzilli, Daycoval:
Boa tarde. Tenho duas perguntas. A primeira, ainda na linha da pergunta anterior,
queria que vocês nos dessem uma visão da questão de aquisições. Vocês já falaram
que estariam olhando, mas se pudessem dar um update se tem alguma coisa mais
encaminhada, se esperam alguma coisa para este ano.
E a segunda pergunta, se vocês pudessem passar como foram os resultados do mês
de abril e do começo de maio, se vocês já tiverem, no critério same-store sales, seria
interessante. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Guilherme, em relação a aquisições, realmente, nós já falamos no ano passado, já
olhamos algumas situações, mas dentro do nosso setor e do foco da Marisa,
chegamos à conclusão de que no momento, diretamente no setor de moda e da classe
C, que é onde atuamos, o volume de sobreposição de rede de lojas é muito grande,
ficaria muito caro adquirir determinada rede de lojas para fazer expansão. Então,
estamos dando preferência neste momento à expansão orgânica do nosso negócio,
mas estamos abertos a ver novos negócios que possam nos interessar.
Em relação ao 2T, tanto abril quanto maio, as vendas estão dentro das expectativas.
Nós temos um desafio, que no mês de junho temos a Copa do Mundo, e temos os
jogos do Brasil, que serão disputados no meio do dia. Historicamente, isso nos
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prejudica, e já estamos compondo algo que possa ter uma redução de vendas nesses
dias.
Em relação a same-store sales, estamos preferindo não dar guidance nesse período,
vamos esperar até o final do trimestre para termos uma visão melhor deste número.
Guilherme Mazzilli:
OK. Obrigado.
Alan Cardoso, Ágora Corretora:
Bom dia, novamente, a todos. Só duas perguntas para terminar minhas dúvidas. A
primeira é a seguinte: já temos como ter um detalhamento do cronograma de abertura
de lojas em 2010, das lojas que estão faltando para completar o guidance?
Paulo Borsatto:
Temos o calendário, posso lhe passar depois, ou a Renata pode lhe passar. De
cabeça, não temos.
Renata Isis Kater:
Alan, prefiro lhe passar por e-mail. Tenho essa informação, mas não agora, comigo.
Passo para todos depois, mando um mailing list comunicando sobre o cronograma e o
calendário das obras.
Alan Cardoso:
Obrigado. A segunda pergunta é a seguinte: uma questão em função de varejo, no
caso de vocês mais forte ainda, a maturação de lojas, o impacto que isso tem na
margem EBITDA é algo bem relevante, somente com os dados da perspectiva de
elevação da margem EBITDA do varejo. Hoje em dia, se não puder falar em números,
pelo menos dar uma estimativa qualitativa, quanto seria margem EBITDA da
Companhia se considerar só as lojas 100% maturadas?
Renata Isis Kater:
Alan, naquele quadro que mostramos no earnings release você consegue ter uma
ideia. Aí teremos que sentar e fazer conta, não vou conseguir responder no
conference call. Mas você vê que 50% da minha área de vendas é madura. Então, é
difícil falar quantas delas são das lojas já maduras.
Alan Cardoso:
Entendi. Obrigado.
Operador:
No momento não há mais perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar
a palavra aos palestrantes para suas considerações finais.
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Arquimedes Salles:
Quero agradecer a todos vocês que participaram desta nossa conferência. Estamos à
disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, e também, aqueles que
quiserem visitar nosso escritório, quiserem visitar conosco nossas novas lojas Marisa
Lingerie, estamos todos à disposição. Muito obrigado a todos.
Operador:
Obrigado. A teleconferência da Marisa está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, e tenham um bom dia.
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