Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T14
Marisa S.A. (AMAR3 BZ)
8 de agosto de 2014

Operadora:
Boa tarde, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Marisa
Lojas S.A. para discussão dos resultados referentes ao 2T14. Estão presentes hoje
conosco o Sr. Marcio Goldfarb, Diretor Presidente, o Sr. Paulo Borsatto, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Arquimedes Salles, Diretor de
Vendas e de Produtos Financeiros, e o Sr. Francisco Bianchi, Gerente de Relações
com Investidores.
Informamos que este evento está sendo gravado, e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia. Em
seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais
serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período
de uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios
da Marisa Lojas S.A., projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em
crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações
atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho.
Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,
portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem
compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros
fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da Marisa Lojas S.A. e
podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcio Goldfarb, Diretor Presidente,
que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Goldfarb, pode prosseguir.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença e o interesse de todos vocês
em mais uma teleconferência de resultados da Marisa. Comigo estão presentes o
Paulo Borsatto, nosso CFO, Arquimedes Salles, nosso Diretor de Vendas, e o
Francisco Bianchi, Gerente de RI.
Quero começar fazendo um resumo geral do nosso desempenho no 2T. Este
desempenho se mostrou aderente à estratégia da Companhia, com continuidade da
nossa retomada, que pode ser percebida a partir do crescimento de vendas e da
recuperação de margem bruta com recomposição dos nossos estoques.
A partir de junho, com a realização da Copa do Mundo, o fluxo de consumidores em
nossas lojas de rua foi bastante prejudicado, impactando as vendas do período.
Abrimos este ano sete novas lojas, e chegamos a dez lojas em 2014, e concluímos as
reformas de seis novas em meados de maio.
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Agora passo a palavra para o Paulo para comentar os resultados financeiros do
trimestre.
Por favor, Paulo.
Paulo Borsatto:
Obrigado, Marcio. Boa tarde. Vamos para o slide número quatro. Neste slide,
mostramos um resumo geral dos nossos indicadores financeiros. Como vocês podem
ver, as vendas apresentaram crescimento de mais de 9%, enquanto nosso lucro bruto
consolidado ficou praticamente estável frente ao mesmo período do ano passado.
Nosso SG&A teve crescimento abaixo do aumento de área de vendas, que foi 8,2%,
mais a inflação do período, que foi de 6,52%. Mas vocês verão mais para frente que
grande parte deste crescimento foi decorrente do aumento de nossos investimentos
em novos canais de venda.
Vamos para o slide número cinco. Começaremos pela operação de varejo. A receita
liquida do varejo cresceu 5,9%, alcançando R$629 milhões. Já a margem bruta evoluiu
0,2 p.p. e alcançou 49%.
O SG&A cresceu 11%, com as despesas de vendas e gerais crescendo próximo a
11%. Já o SG&A por m² aumentou 3,2%, abaixo da inflação do período.
As despesas de vendas foram de R$232,5 milhões, que correspondem a 11,7% sobre
o 2T13. Mas ao excluirmos as variações das despesas de vendas de novos canais, ecommerce e venda direta, que totalizam o valor de R$11,4 milhões, as despesas de
vendas no varejo teriam crescido 6,2%, o que é abaixo da inflação do período de
6,52%, e do aumento da área de vendas que foi de 8,2%.
O EBITDA da operação de varejo passou de R$60,6 milhões no 2T13 pra R$50,6
milhões neste trimestre.
No slide número seis, faremos uma recomposição da variação das contas que
impactam o EBITDA para explicar um pouco mais os motivos de sua variação. Neste
slide, gostaríamos de apresentar a vocês a composição do EBITDA a partir das
diversas linhas que impactam seu resultado.
No gráfico acima, são os números reportados, de onde partimos do EBITDA do 1T13 e
somamos as variações entre 2013 e 2014 de cada uma das contas que compõem o
resultado para chegarmos ao EBITDA de 2014. Podemos ver claramente o impacto do
ganho de margem bruta com o crescimento da receita acima da variação dos custos.
Já no gráfico de baixo, a única mudança em relação ao de cima é que excluímos a
variação das despesas do segmento de e-commerce e da venda direta, para termos
uma visão mais apurada do resultado das operações de lojas. Ao considerarmos isso,
o EBITDA do 2T14 teria sido de R$62 milhões, com um aumento de 2%, e a margem
ficando praticamente estável.
Estes dois canais – tanto a venda direta quanto o e-commerce – ainda têm pequena
participação nas vendas e requerem mais investimentos e mais estrutura até
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alcançarmos ponto de equilíbrio; reforçando que eles ainda estão em uma fase de
maturação e que ainda geram impacto negativo no resultado de varejo.
Vamos para o slide número sete. Vou falar um pouco dos resultados da SAX e do
cartão. Tivemos crescimento, tanto da carteira da SAX quanto da carteira de cartões,
decorrente do aumento das captações dessas operações.
Na operação de cartões, continuamos apresentando crescimento na base. No private
label, alcançamos 2,8 milhões de cartões ativos, e no co-branded já temos 900.000
plásticos ativos.
Como vocês sabem, o cartão é um pilar importante de suporte e expansão de vendas,
já que ele representa quase metade das nossas vendas de mercadorias. E a
participação dos cartões nas vendas aumentou 0,4 p.p.
O resultado da operação de cartões foi de R$2,6 milhões no 2T14. Essa redução de
88% é explicada pelo aumento da provisão de devedores duvidosos após o forte
crescimento da carteira a partir de dezembro, com o relançamento do cartão e do
sólido resultado do 1T14.
O resultado da operação do Cartão Itaú cresceu 26%, pelo crescimento da base de
clientes ativos e pela maturação de sua carteira.
A operação da SAX apresentou crescimento de 12% no EBITDA, alcançando R$24
milhões, decorrente do aumento da receita de juros em 34%, que foi parcialmente
compensada pelo aumento da provisão para devedores duvidosos devido à maturação
da carteira e de credito pessoal durante o período, o que já era esperado em nossos
projetos.
Tivemos durante o período um crescimento de 11% no volume de contratos e de 3%
no ticket médio. O EFFIC se mostrou saudável, tanto para a carteira de recebíveis do
private label quando da SAX.
Vamos para o slide número oito. Vocês podem neste slide que o EBITDA consolidado
foi de R$100 milhões, decorrente do aumento das vendas, da margem bruta,
parcialmente compensado pelo aumento das despesas operacionais e pelo resultado
da operação de serviços financeiros. Já o lucro líquido foi de R$12 milhões, frente aos
R$39 milhões do 1T13.
Agora vou passar ao Marcio para suas considerações finais
Marcio Goldfarb:
Obrigado, Paulo. Antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, quero
fazer minhas considerações finais.
Acreditamos que o futuro do varejo seja pautado pela estratégia de integração de
vendas multicanal, adicional à principal operação, que são nossas lojas físicas. O ecommerce e a venda direta são importantes canais para nossa estratégia de
crescimento de longo prazo e de expansão do nosso mercado endereçável.
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Entretanto, todo começo de operação requer investimentos mais fortes e consome
recursos até atingir o ponto de equilíbrio.
Mesmo que o cenário macroeconômico possa ser mais desafiador para os próximos
trimestres, há importantes oportunidades. Temos espaço para ganhos de market
share, e os novos canais podem ser muito complementares nesta captura.
Em anos anteriores de baixo crescimento econômico, sempre surgiram oportunidades
para abertura de lojas em pontos comerciais aderentes à nossa estratégia. Nesse
sentido, já temos 11 novas lojas com contratos fechados para abrir no ano que vem, e
estamos mantendo as 15 novas lojas contratadas e as dez reformas já programadas
para este ano.
Eu ainda gostaria de destacar que, a partir de janeiro de 2014, revisamos nossas
políticas comerciais, criamos novos indicadores e estabelecemos maior frequência de
acompanhamento destes na busca pela redução da volatilidade de nossos resultados
operacionais, e na busca pelo aumento da previsibilidade da demanda e de nosso
poder de reação.
A cada três anos, realizamos uma reavaliação da aderência do nosso posicionamento
de marca e da percepção deste posicionamento perante a nossa cliente. Reafirmo que
esta última reavaliação reforçou que estamos no caminho correto e que mantivemos
nossa identidade com o público alvo.
Para as lojas, buscamos a alavancagem da eficiência operacional, a partir da revisão e
otimização dos nossos processos, melhoria do suporte operacional e implantação de
novos indicadores de controle da operação.
Obrigado, Paulo, e podemos começar a sessão de perguntas e respostas.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Bom dia. Eu tenho algumas perguntas. A primeira tem relação com a operação de
consumer finance. Tanto do lado do Cartão Marisa quanto de SAX houve uma piora
notável nos níveis de inadimplência, não só na faixa acima de 90 dias, mas também
nas faixas mais jovens da carteira. Queria entender, olhando agora para a segunda
metade do ano, como vocês estão ajustando a política de aprovação, talvez as taxas
que estão cobrando do consumidor. Tem alguma mudança na postura que vocês
vejam para frente? E como deveríamos pensar sobre a evolução, tanto dos níveis de
inadimplência nos próximos trimestres, quanto no nível de crescimento da carteira
daqui para frente?
A segunda pergunta é em relação aos novos canais. Com certeza, e-commerce será
um grande pilar na cadeia de varejo daqui para frente, mas eu queria entender o
quanto isso já é significativo para suas vendas. Eu tenho mais ou menos 1% da venda
total na cabeça, mas se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes sobre como
estão vendo o crescimento dentro deste canal, quais tipos de investimento vocês
veem que ainda precisam fazer frente; só para eu entender um pouco melhor a curva
desses investimentos e quanto mais isso deve pesar nas despesas para frente.
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E a terceira pergunta, o nível de alavancagem está bem mais alto que em anos
anteriores. Deveríamos pensar sobre isso como se fosse um teto, e daqui para frente
vocês trabalharão fortemente na desalavancagem, para voltar para um nível mais em
linha com 1x, 1,5x de dívida líquida/EBITDA, como em anos anteriores? Qual é a
perspectiva para essa linha? Obrigada.
Arquimedes Salles:
Irma, boa tarde. Vamos separar os efeitos da inadimplência nos dois negócios, porque
tem motivos diferentes. Primeiro, o aumento da inadimplência na SAX era esperado, e
está relacionado com a maturação da carteira. Ou seja, eu começo a ter na minha
carteira um peso maior de contratos antigos, que performam pior.
Na medida em que o crescimento da operação se reduz, é esperada uma deterioração
na perda. Isso está dentro do planejado, está até melhor do que planejamos. Se você
olhar o gráfico do EFFIC da SAX, você verá que ele está nos melhores níveis
históricos. Então, não houve deterioração na carteira da SAX.
Em relação ao cartão, temos dois efeitos. O principal, e o que mais pesou, foram as
safras do 4T13. Se você olhar a participação do cartão, tivemos um recorde na safra
do 4T. E conhecidamente, as safras de final de ano são piores, e em 2013 houve uma
piora no público entrante. Isso provocou uma bolha de inadimplência no 2T, que
ocasionou esse aumento de provisão.
Se olharmos os indicadores de julho, vemos que já estamos voltando para os
patamares de 2012; não de 2013, que foi um ano atípico. Mas isso, para o 2S, nos dá
tranquilidade que voltamos para o que planejamos.
Se você olhar também o resultado do cartão, o que houve foi uma mudança na
sazonalidade. Essa safra do final do ano passado nos deixou uma receita muito forte
no 1T, e a perda dessa safra veio agora no 2T. É um movimento esperado, também.
Se você olhar o 1S como um todo, verá que as receitas cresceram algo em torno de
18%, 19%, e a inadimplência 21%, dentro também do que esperávamos. E pelos
movimentos que vimos em julho, não há para o 2S uma expectativa de crise na
inadimplência deste produto.
Em relação aos novos canais, continuamos performando muito bem em vendas
diretas, acima das nossas expectativas. Hoje, inclusive, estamos comemorando a
marca de 50.000 consultoras de moda cadastradas em nosso canal. Ele vem
performando com venda superior às nossas estimativas.
O e-commerce também vem com crescimento muito grande em relação ao ano
passado, e também dentro do plano que traçamos para que esses dois canais, em
quatro ou cinco anos, representem algo em torno de 10%, 15% das vendas da Marisa.
Em termos de investimentos, tivemos que estruturar essas duas operações, tanto em
despesa com venda, como demonstramos, como em equipe de suporte aqui no
escritório. Nós estruturamos a equipe para a alavancagem desses canais, e o
breakeven dessas operações deve se dar em 2015. Então, durante 2014, e ainda em
boa parte de 2015, são projetos que demandarão investimentos.
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Paulo Borsatto:
Irma, em relação à alavancagem, realmente nossa alavancagem ficou acima do que
era no 2T13, mas temos todo um projeto interno para poder reduzi-la e voltar aos
níveis históricos de 1,5x dívida líquida/EBITDA.
Irma Sgarz:
Obrigada. Só um follow-up sobre as tendências de inadimplência na carteira da SAX:
eu entendo que isso, com certeza, é um pouco também em função da maturação da
carteira, mas olhando as faixas de NPL, que são um pouco mais jovens, são de 1 a 30
dias e de 31 a 60 dias, também aqui já há uma piora no ano contra ano. Isso faz com
que vocês coloquem um pouco o ‘pé no freio’ para essa operação?
Arquimedes Salles:
Se você olhar as faixas, você vê que as faixas mais curtas apresentam, sim, um
aumento no montante, mas compatível com o aumento da carteira. Se você olhar a
faixa de 1 a 30 dias, tem um crescimento de 39% na faixa de atraso, enquanto a
carteira cresce 35%. Isso é fruto da maturação.
Quando falamos na faixa de 1 a 30 dias, não são somente contratos novos que entram
nessa faixa. São contratos em que estão vencendo a oitava parcela, a nona parcela, a
décima parcela, e a mortalidade nessas parcelas é maior que nas primeiras.
Então, à medida que a renovação da carteira diminui, o crescimento diminui, é normal
e é esperada essa deterioração.
Em relação ao ‘pé no freio’, o que temos, e já divulgamos, é um limite aprovado no
Conselho para operar. Ainda não chegamos a este limite, então, por enquanto,
continuamos apostando neste produto. Ele performa muito bem, ele complementa
nosso portfólio de produtos financeiros. Então, por enquanto, continuamos investindo
no produto, e não pretendemos desalavancar ou ‘pôr o pé no freio’.
O que já fizemos, e isso é conhecido no mercado, espera-se que a inadimplência
degrade um pouco para frente, e fizemos uma revisão nos modelos de crédito tanto da
SAX, de empréstimo pessoal, como do cartão. Então, revisamos score, mexemos em
ponto de corte, e também fizemos uma série de ações na cobrança, antecipando toda
a nossa régua de cobrança: todos os acionamentos, negativação, reforçamos a parte
do ativo para acordos. Já vimos reflexo de tudo isso nos dois últimos meses, e no
momento não nos preocupa a inadimplência em nenhum dos dois produtos.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A
primeira, na verdade, seria para entender, dado um ambiente macro um pouco mais
incerto, e talvez um cenário um pouco mais adverso, qual é a estratégia da
Companhia em relação a preço? Vocês pretendem fazer alguma mudança na sua
política de preço? E se deve ter algum impacto na margem bruta no 2S.
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A outra pergunta é em relação às despesas com vendas, que tiveram ligeira piora, de
28% no 2T13 para 28,6% das vendas, sendo que este ano tem menos abertura de
loja, então imagino que deveria haver uma pressão menor de gastos pré-operacionais
de lojas novas na base, com uma contribuição mais baixa, ou com um peso maior de
despesa. Queria saber o que podemos esperar daqui para frente, se vocês acham que
deve haver diluição nas despesas de venda e o que aconteceu no 2T14 comparado
com o 2T13. São essas as perguntas. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Em relação à sua pergunta de política de preços em um cenário mais adverso, como o
Marcio falou na introdução, estamos finalizando um grande trabalho de
posicionamento de marca, de revisão e adequação do nosso posicionamento. Com
isso confirmamos que ainda somos, como sempre, muito fortes no público feminino de
classe C.
Então, em relação à política de preço, não estamos imaginando redução de margens
para enfrentar esse cenário. O que estamos fazendo é uma adequação de mix.
Estamos, sim, com reforços em nossos estoques de básicos, de primeiro preço;
estamos com um processo grande de revisão de equipamentos e modernização de
nossas lojas; temos o projeto de otimização de processos e ganhos de eficiência;
estamos ainda trabalhando muito na melhoria de nossa alocação.
Com todas as ações que estamos trabalhando internamente, mesmo com um cenário
mais restritivo, acreditamos em uma melhora gradual de nossas vendas e margem,
coisa que vimos falando desde o final do ano passado.
Toda essa revisão da política de compras, revisão de mix, isso é algo que leva algum
tempo para se ajustar; você não faz isso da noite para o dia. Nosso time to market é
em torno de nove meses, um ano para conseguir acertar a coleção. E essa é nossa
estratégia para enfrentar esse período que, sabemos, será mais difícil, com queda em
confiança, com queda de aumento real de salários. Estamos preparando o mix e a
operação para esse cenário.
Guilherme Assis:
Arquimedes, se eu puder fazer um follow-up dentro desse cenário, em nossas últimas
conversas havia uma expectativa de termos um same-store crescente ao longo do
ano, até pela base de comparação do ano passado, em que o 3T teve same-store
negativo. Como vocês estão vendo isso? Vocês ainda têm essa expectativa? Como
estão sendo as vendas depois do 2T? Elas estão confirmando suas expectativas?
Arquimedes Salles:
Sim. No 2T, já sentimos essa melhora. Essa recuperação teria sido mais forte se não
fosse o impacto da Copa. Tivemos em junho e julho um impacto grande,
principalmente nas sedes dos jogos. Nós temos uma participação muito grande de
lojas de rua em nosso negócio, e as lojas de rua sofreram um impacto bem maior que
as lojas de shopping em relação a fluxo no período da Copa.
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Então, vimos já no 2T uma recuperação em same-store sales, e sim, continuamos
trabalhando com um cenário de recuperação gradativa até o final do ano neste
indicador.
Guilherme Assis:
OK. E voltando àquela pergunta das despesas de vendas, queria entender por que
está um pouco mais pressionado que no ano passado, dada a menor abertura de lojas
neste ano.
Paulo Borsatto:
Como eu expliquei, tanto a despesa de venda direta quanto a do e-commerce são
contabilizadas em nossa linha de despesas com vendas do total do varejo. Então,
realmente, temos um crescimento das despesas com vendas, mas quando
expurgamos esses dois canais, que nesse trimestre foram de R$11,5 milhões, vemos
que o crescimento da despesa com vendas no varejo vem próximo a 5,5%.
Pelo próprio crescimento desses dois canais de venda, eles necessitam ter um pouco
mais de despesas para poderem gerar as estruturas para suportar o crescimento das
operações, e eles são colocados dentro da despesa total do varejo.
Guilherme Assis:
Ficou claro, Paulo. Obrigado.
Alan Cardoso, Banco Safra:
Boa tarde. Basicamente, todas as minhas perguntas foram feitas, mas vocês
comentaram, e acho que todo mundo sentiu muito o impacto de Copa durante o 2T e
no 3T; conseguimos ter uma ideia mais quantitativa de como a venda estava vindo em
abril, como veio em maio e em junho, o same-store sales? Para entendermos
realmente como foi esse efeito da Copa.
E minha segunda pergunta é que durante o speech vocês comentaram que têm 11
lojas contratadas para 2015. A ideia é ficar nessas 11 lojas, ou chegar pelo menos a
15, como serão abertas em 2014?
Arquimedes Salles:
Como eu falei, vínhamos com um indicador de same-store sales bem acima do
fechamento do trimestre. Em abril e maio, vínhamos com um same-store sales em
torno de 5%, mas em junho, com o evento da Copa, derrubou esse indicador para os
2,3% que fechamos o trimestre.
Em relação à abertura de lojas, em 2014 serão 15 lojas, e em 2015 já temos
contratadas 11 lojas, mas ainda não temos esse número fechado, mesmo porque isso
ainda não foi para o Conselho para aprovação. O que já temos são 11 contratadas
para 2015.
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Alan Cardoso:
Perfeito. Obrigado, Arquimedes.
Alexandre Amson, Credit Suisse:
Boa tarde. Queria esclarecer um pouco melhor a questão da evolução da margem
bruta no segmento de varejo. Para mim não ficou muito claro o que levou a uma
pequena melhora de 20 b.p. Se puderem dar um pouco mais de informação, agradeço.
Obrigado.
Arquimedes Salles:
Como falei, a evolução, tanto na venda como na margem, vinha mais agressiva nos
meses de abril e maio. Em abril, fizemos uma remarcação para a virada da coleção,
para a limpeza do verão e entrada da coleção inverno, e mesmo assim a margem
vinha acima da do ano passado; mas em junho, com o evento Copa, com queda de
fluxo, tivemos que ser mais promocionais. Não tanto em remarcação, mas em
promoções para atrair fluxo para a loja.
Promoções de mais por menos, pague três e leve quatro, promoções dentro do nosso
programa de fidelidade. Isso impactou também a margem de junho e fez com que a
margem do trimestre não evoluísse tanto.
Alexandre Amson:
Perfeito. Você pode fazer um follow-up e explicar um pouco melhor a evolução dos
gastos com frete, e também a parte de manuseio de mercadorias, como impactaram a
margem, por favor?
Arquimedes Salles:
Nós tivemos um impacto na linha de fretes e na linha de despesas de manuseio,
primeiro pela mudança do nosso CD, que fizemos no final do ano passado. Isso está
requerendo uma série de ajustes na operação, e já estamos preparando a operação
para o push-pull.
Também reestruturamos os CDs da operação do e-commerce; mudamos o CD da
operação de e-commerce já prevendo o crescimento. Também estamos fazendo a
mudança do CD da venda direta, estamos unificando as operações de logística desses
dois canais. Isso tudo impactou essa linha de despesas no 2T.
Alexandre Amson:
OK. Muito obrigado.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de retornar com mais uma pergunta. Pegando
o gancho em alguns comentários anteriores, Marcio, você falou do ambiente macro até
trazendo novas oportunidades para crescimento do lado orgânico. Eu queria entender
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se isso também abre oportunidades, na sua visão, do lado de M&A, seja pelas
aquisições, seja por potenciais fusões. Vocês acham que o momento é oportuno para
se considerar um movimento nesta direção? Obrigada.
Marcio Goldfarb:
Irma, as oportunidades se abrem, estamos sempre abertos a crescimento, em a
Empresa adquirir outros negócios; até hoje, não teve oportunidades.
Sobre os boatos que ocorreram na praça nas últimas semanas, não comentamos
boatos. Temos essa linha aqui dentro, só comentamos fatos. E quando os fatos
ocorrerem, vocês serão os primeiros a saberem, o mercado será informado. Não
comentamos esse tipo de coisa.
Continuamos olhando oportunidades que tenhamos de aquisições, mas,
principalmente, nossa evolução com lojas. E realmente estão surgindo oportunidades,
como eu falei, e como aconteceu nos anos anteriores, em que tínhamos pretensões de
abrir em alguns shoppings, ou em algumas ruas e não tínhamos oportunidade. Essas
oportunidades estão se abrindo, estamos entrando e já temos 11 lojas contratadas
para o ano que vem.
Irma Sgarz:
Obrigada.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Marcio Goldfarb
para suas considerações finais.
Marcio Goldfarb:
Gostaria de agradecer a todos vocês pela presença no call, e nos colocar à disposição
no que vocês precisarem. Estamos à disposição. Muito obrigado, e até a próxima.
Operadora:
A teleconferência da Marisa Lojas S.A. está encerrada. Agradecemos a participação
de todos, e tenham uma boa tarde.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da
qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos
ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta
transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o
conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela
MZ. Por favor, consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais
condições e termos importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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