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4 de novembro de 2011

Lucas Suemetsu, BTG Pactual:
Boa tarde a todos. Gostaria de saber se vocês poderiam dar mais detalhes sobre o
impacto das despesas pré-operacionais no aumento do SG&A, qual o valor que
impactou?
José Luiz Cunha:
Boa tarde, Lucas. O que acontece? Nós inauguramos 12 lojas agora nesse trimestre.
Porém, quando você compara com o ano anterior, foram 53 mil m 2 ou 62 lojas. Isso
gerou realmente uma despesa maior devido a esses gastos pré-operacionais com
aluguel, pessoal, treinamento, e teve uma parte também de despesas de propaganda.
Essas 12 lojas, nós temos uma média de R$350 mil de despesas operacionais que
ocorrem antes da abertura das lojas. Isso foi o que gerou, vamos dizer assim, esse
aumento maior do que o aumento nas vendas em relação ao trimestre.
Lucas Suemetsu:
Obrigado. Quando vocês acham que volta para o patamar do ano passado, começa a
normalizar de novo? Qual é a expectativa de vocês?
Paulo Sergio Borsatto:
Não entendi. Volta ao patamar do ano passado o quê, Lucas?
Lucas Suemetsu:
O SG&A sobre vendas.
Paulo Sergio Borsatto:
OK. Uma participação que eu te falei foi uma parte desse SG&A, temos uma parcela
que foi o pré-operacional das lojas, e também uma parcela que foi, como o Marcio
falou, dos processos que melhoramos, inclusive a implementação do balanço
bancário, que são despesas pontuais, não são despesas que vão ocorrer sempre.
Também temos um processo forte de maturação das lojas. Então, temos
aproximadamente 53 mil m2 que estão em processo de maturação. A nossa
expectativa é de que já começa a estabilizar no próximo trimestre e que já a partir do
1T12 ela já entra em níveis inclusive de estar com diluição.
Lucas Suemetsu:
Obrigado. Só uma última, eu queria só entender aqui nas outras receitas operacionais
os R$9,4 milhões, se eles são o valor todo para reversão de provisão, ou se tem mais
algum outro item nessa linha.
Paulo Sergio Borsatto:
Eles são reversão de provisões, todos eles.
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Lucas Suemetsu:
Vocês esperam ainda no 4T, mais para frente?
Paulo Sergio Borsatto:
Veja bem, a reversão é um item que pode ocorrer ou não. E estamos constantemente
avaliando nossas provisões para ver o nível que podemos reverter ou não. Então, não
dá para te dizer agora o que vai ter ou não, mas te garanto que se a oportunidade
ocorrer e for de acordo com a auditoria e a estratégia, nós faremos.
Lucas Suemetsu:
OK, obrigado.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Na verdade, estamos tentando entender um pouco mais o que aconteceu na parte da
inadimplência da carteira. Eu entendo que os dados que pegamos no ITR não são os
atualizados, não são corretos. Mas pelos comentários no release, que vocês falam que
estão certos, teve uma leve piora. Se puderem talvez explicar um pouco como foi o
comportamento de cada faixa, sendo que teve uma faixa que foi um pouco um leading
indicator, naquele 1 a 30 dias, ou até 1 a 90 dias eu entendo que ficou até estável.
Mas eu fico bastante interessada em como ficou 1+30 dias e também a parte acima
disso.
E a segunda pergunta é quais adequações ou quais medidas vocês estão tomando na
parte do crédito ao consumidor, e como vocês enxergam o comportamento desses
indicadores daqui para frente, uma vez que a situação com greve nos Correios está
normalizada agora. Obrigada.
Paulo Sergio Borsatto:
Boa tarde. Como eu falei, os números do ITR mostram uma melhora muito grande na
performance. Isso não é fato; estamos com patamares de inadimplência no mesmo
nível do ano passado. Existe um aumento em valor absoluto porque nossa carteira
está maior.
Em setembro especificamente a greve nos Correios nos impactou bastante. Ela
impacta muito nessas faixas de atraso mais curto, de 1 a 30 dias, de 30 a 60 e de 60 a
90 dias. Esse é um efeito pontual. Isso, nos últimos anos, só em 2010 nós não tivemos
esse efeito da greve nos Correios. Com a normalização dos Correios, que ocorreu na
primeira quinzena de outubro, já percebemos nos 10 últimos dias de outubro o nível de
recebimento voltando para os patamares anteriores.
Minha expectativa para o 4T, não vejo uma deteriorização do cenário de inadimplência
para o nosso negócio. Mas tomamos, sim, medidas para reduzir a exposição. Como
eu expliquei no último call, especificamente com algumas categorias de rendimento,
principalmente os autônomos, nós revimos todo o nosso modelo de score, revimos
ponto de corte e isso não está no release, mas temos outro leading indicator que
chamamos de first payment default, a falha do primeiro pagamento. Isso mostra a
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qualidade das novas safras, e esse indicador, desde julho vem reduzindo. Este
indicador nós já estamos com patamares abaixo do ano anterior.
Setembro é um ponto fora da curva porque impacta todo o meu processo de cobrança
e recebimento.
Irma Sgarz:
Então, só para entender: vocês não veem nenhuma piora na carteira, uma vez que é
corrigida pelo impacto dos Correios, vocês não veem nenhuma piora na carteira de
crédito?
Paulo Sergio Borsatto:
Não.
Irma Sgarz:
Mas, desculpa, vocês estão toando essas medidas, vocês estão um pouco mais
conservadores na concessão de crédito? Só em relação com a perspectiva
macroeconômica? Eu não entendo porque vocês estão sendo mais conservadores, se
realmente não tem nenhuma mudança no perfil do comportamento do consumidor.
Marisa:
Essas alterações da política foram adotadas por nós desde março desse ano. Nós
sentimos uma piora na inadimplência desde o final do 4T10 e no inicio desse ano
adotamos essas medidas e medidas localizadas principalmente para essa classe de
autônomos.
Com essas medidas consegui estabilizar a minha inadimplência. Então, quando eu
falo que não vejo nenhuma degradação daqui para frente, é que acreditamos que as
medidas adotadas foram suficientes para conter a inadimplência nos níveis
compatíveis com o nosso negócio.
Irma Sgarz:
Obrigada.
João Mamede, BTG Pactual:
Boa tarde a todos. Queria saber, minha pergunta é mais específica ao formato Marisa
Lingerie. Se vocês pudessem passar para nós como está a performance tanto em
relação a same-store sales como vendas mesmas lojas, curva de maturação, enfim; o
que vocês puderem passar de informação para nós seria bastante útil. Obrigado.
José Luiz Cunha:
Boa tarde. Marisa Lingerie, esse ano inauguramos seis lojas, ficando com um total de
20 lojas Marisa Lingerie, e vamos inaugurar mais seis lojas até o final do ano.
evidentemente que essa é uma percepção da estratégia de reforçar a nossa liderança
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de categoria onde já somos top of mind, inclusive blindar o mercado contra
concorrentes e entrantes.
Como está a Marisa Lingerie? Hoje ela tem um crescimento nas comparáveis,
evidentemente que ainda é cedo. Por quê? Porque nós somos temos cinco lojas que
estão dentro desse critério de comparáveis. Vai bem acima dos 6,93 que tivemos no
trimestre. Eu entendo que só pela expansão que estamos tendo já basta para afirmar
que nós estamos indo muito bem com o modelo de Marisa Lingerie e o cumprimento
dessa estratégia.
João Mamede:
Será que você pode passar não um número, mas uma ordem de grandeza de quão
maior ele é do que o same-store sales da Empresa, e também em relação a venda por
m²?
Paulo Sergio Borsatto:
O que ainda estamos apurando? Quatro lojas, somente da Marisa Lingerie, estão
tendo same-store sales, porque elas são as lojas que foram as primeiras que foram
inauguradas em abril de 2010, e são lojas que foram transformadas no modelo antigo,
que nós tínhamos com a Marisa Lingerie e nós expurgamos essas lojas porque elas já
nasceram maturadas.
Poucas lojas agora estamos transformando, desse total de 20 lojas, poucas delas,
aliás, nenhuma delas ainda tem 13 meses para se formar o same-store sales. Então,
não dá ainda para termos uma apuração desse número. Mas o que nós podemos dizer
é o seguinte: se for pegar as vendas delas mensalmente, estão indo muito bem.
João Mamede:
Em termos de venda por m², melhor do que o formato tradicional?
José Luiz Cunha:
A venda por m² está até acima da Marisa que nós aqui chamamos de ampliada, que é
o modelo que tem todos os departamentos, e acima, inclusive, do modelo só Marisa.
Eu diria que ela tem uma venda por m² perto de 40% do modelo ampliado, e 20%
acima do modelo só Marisa.
João Mamede:
Ótimo. E por último, se você pudesse falar sobre a Feminina, também essa mesma
métrica, como está performando, enfim, o que vocês estão vendo daqui para frente
para esse formato?
José Luiz Cunha:
O formato também até surpreendeu com a performance. Por quê? Hoje nós estamos
já com 48 lojas nesse formato feminino. Nós começamos esse formato há mais de um
ano, transformando duas lojas que eram do modelo tradicional, e agora nós já
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estamos com inaugurações, várias inaugurações nesse modelo de 800 metros, e
também durante esse período nós acabamos transformando algumas lojas que têm o
modelo ampliado, mas lojas com 800 metros, 900 metros para esse modelo. Por quê?
Porque ela tem, realmente, essa venda por m² superior ao modelo mais ampliado.
Como o nosso forte é o feminino, como nós temos uma imagem muito grande para
mulher, o modelo só feminino tem uma venda por m² superior em 20% sobre esse
modelo maior.
João Mamede:
OK. Muito obrigado.
Tobias Stingelin, Banco Santander:
Boa tarde a todos. Vocês já indicaram que o mês de outubro estaria muito melhor.
Gostaria de entender como foi a evolução das vendas ao longo do 3T. Não preciso
saber o número em si, mas só a curva, como ela evoluiu; o que vocês estão
enxergando agora para o ano que vem, quer dizer, como vocês veem uma estimativa
razoável de same-store sales para vocês, dado o que nós temos de inflação, dado o
que está acontecendo no mercado em termos de concorrência? Obrigado.
Roberto Sampaio:
A evolução das vendas no trimestre, sentimos julho e agosto bem, setembro foi um
pouco pior, e agora outubro já estamos vendo que já começou a melhorar. A
expectativa para o 4T é que tenhamos uma recuperação, e para o ano que vem seja
um bom ano, um pouco melhor que esse ano de 2011.
Tobias Stingelin:
Deixe-me uma pergunta um pouco diferente. Dado o que aconteceu, quer dizer, existiu
uma certa pressão de algodão ao longo desse ano, que está se dissipando ao longo
da cadeia. No ano que vem, a expectativa desse cenário seja melhor... Como vocês
enxergam a questão de competição, de evolução de preço ano que vem? Vocês
acham que a indústria, dada toda a pressão de custos que tem sido sentida em
relação à mão-de-obra e tudo mais, a indústria vai continuar sendo bastante
disciplinada, em repassar quando tiver que repassar? Como vocês enxergam essa
parte mais comercial para o ano que vem, especificamente?
Roberto Sampaio:
Esse ano enfrentamos no começo do ano uma pressão de custo muito forte no
algodão, nós não repassamos isso para os preços, tanto é que conseguimos manter o
crescimento durante o ano, e agora a situação é inversa; o algodão já está em queda,
só esse ano já caiu 25%, justificado, principalmente, por um grande aumento da safra
mundial. Só no Brasil a safra esse ano cresceu 64%. Então, nós esperamos que isso
facilite um pouco os custos para o ano que vem, e não existe a ideia de passar isso
para os preços, não. Nós queremos que isso se transforme em vendas.
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Tobias Stingelin:
Então a ideia é, quer dizer, mesmo os custos caindo, obviamente sua ideia não é subir
preço, mas você também não estaria reduzindo preço para eventualmente tentar fazer
um pouco mais de tráfego, de volume?
Roberto Sampaio:
Nós temos uma estratégia de preço que segue muito o mercado. Nossa estratégia é
vender abaixo dos preços da concorrência, isso é o maior fator de direcionamento
para nossa construção de preços. Se o mercado continuar como foi esse ano, nós
continuamos com a mesma estratégia. Se o mercado for mais agressivo, nós teremos
que ser mais agressivos na construção dos nossos preços. Mas a ideia é sempre
manter as nossas margens e procurar crescer a margem como conseguimos fazer
esse ano.
Nós viemos também com um crescimento de margem bom durante o ano, e a
expectativa é que terminemos o ano com esse crescimento acumulado em 2011.
Tobias Stingelin:
Obrigado. Uma última pergunta: olhando para o grupo de lojas, ou geograficamente, o
posicionamento um pouco diferente, vocês têm algum tipo de consumidor diferente, ou
o consumidor como um todo, em qualquer lugar do Brasil, tem reagido de maneira
semelhante em relação às vendas, especificamente?
Roberto Sampaio:
Nós não temos sentido muita diferença regionalmente sobre a demanda de consumo,
não. O que nós percebemos é que as lojas de rua, principalmente nesse último
trimestre tiveram uma performance melhore do que as lojas de shopping. Então, é
uma análise pontual, nós precisamos perceber para os próximos meses se isso se
mantém. Essa é a única diferença que vimos. Mas regionalmente não tem nenhum
ponto fora da curva, não.
Participante:
Só aproveitando, então, uma última pergunta. A pressão de custo em loja,
especificamente, dado que ela é influenciada pelo aluguel, pela venda, pelo salário,
pelo dissídio, especificamente, deve estar em torno de 7% a 8%; me corrija se eu
estiver enganado, talvez para vocês seja um pouco diferente.
Mas se for mais ou menos isso, não seria razoável assumir que você tem que crescer
na sua loja no mínimo algo parecido a isso para que você continue mantendo a
rentabilidade da loja também para o ano que vem?
Eu estou um pouco preocupado com essa questão de custo, quer dizer, seja custo de
ocupação, de mão-de-obra vis-à-vis o cenário um pouco menos forte, digamos assim,
em termos de demanda.
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Paulo Sergio Borsatto:
A média de crescimento de custo fica na média de 6%, se fizer o mix de todo o nosso
custo de loja. É evidente que isso tem que se compensar de alguma maneira, ou com
aumento de margem, ou com aumento de preço,e com o aumento da própria venda.
Isso é complicado.
Todo ano que você vai ter um aumento de custo, que é a própria questão que nós
temos, pressão de salários e de alugueis. E é complicado.
Da mesma maneira que existe a pressão dos custos, também alguma parcela nós
conseguimos repor em cima de preço. Isso é o normal do mercado. Ganha na
quantidade de peças vendidas, ganha um pouco no preço, e ganha um pouco na
margem. Então, nesse mix todo você consegue abater todos esses custos maiores.
Tobias Stingelin:
Só para entender, 6% do que está rodando mais ou menos esse foi 6% sobre o custo
da loja?
Paulo Sergio Borsatto:
Se você pegar, porque você tem uma média de reposição salarial que é uma média
nacional, e a reposição salarial do nosso setor em cada estado tem uma data
diferenciada. Se você pegar na media, ele está dando mais ou menos 10%. Se é uma
reposição de aluguel, também ficou um pouco mais baixo, aí a base de 6% da média
geral.
E além disso também existe uma produtividade da loja ano a ano que ela tem a
produtividade maior do que a inflação, maior do que os próprios custos que nós temos
dela, para poder também você ter diluição forte desse indicador.
Tobias Stingelin:
Está ótimo. Obrigado. Bom dia.
Guilherme Mazzilli, Ashmore:
Boa tarde. Minha pergunta é com relação ao efeito da temperatura no 3T. Você
conseguiria medir quanto foi o efeito no seu same-store sales. Quer dizer, quanto seu
same-store sales diminuiu por conta da temperatura favorável?
E se no 4T nós tivermos uma temperatura que não atrapalhe, se vocês acham que nós
teremos ter um same-store sales mais próximo do 2T, ou se não, se esse número vai
ser um pouco menor por conta de uma desaceleração de economia não ligada à
temperatura? Obrigado.
Roberto Sampaio:
O que afetou a temperatura na realidade no trimestre, foi que nós tivemos no mês de
julho temperaturas muito quentes, e agosto tivemos um frio bem acima da média.
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É lógico que no varejo, quando temos uma coleção de verão e esfria, isso impacta por
um período nas vendas. Mas isso se recupera porque a demanda volta e conseguimos
recuperar isso nos meses seguintes.
Nós esperamos que agora no 4T a influência temperatura seja muito pouco provável
para a influência de vendas do que tivemos no 3T, onde você enfrenta, às vezes, no
mês de agosto, temperaturas frias, e você já tem a coleção de verão na loja. Então, o
estímulo à compra, a propensão à compra dessa mercadoria nova fica um pouco
menor. É lógico que tem todo o verão aí pela frente, então o Brasil inteiro com a
coleção de verão, nós achamos que a temperatura tem pouca influência para o 4T.
Guilherme Mazzilli:
E a expectativa de vocês é, então, um same-store sales mais próximo do 2T, ou mais
em linha com o que foi o 3T?
Roberto Sampaio:
Nós começamos outubro muito bem. Mas é pontual falar que outubro é 20% da venda
do 4T. Então, é cedo para darmos um panorama de como será o 4T, se será parecido
com o 2T, se será parecido com o 3T11.
Guilherme Mazzilli:
OK. Obrigado.
Operador:
No momento não há perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a
palavra ao Sr. Paulo Borsatto para suas considerações finais.
Paulo Sergio Borsatto:
Agradeço a todos pela participação no nosso call. Estamos à disposição de vocês para
qualquer dúvida que tiverem, podem nos ligar e vamos conversar. Um abraço. Até
mais.
Operador:
A áudio-conferência da Marisa Lojas S.A. está encerrada. Agradecemos a participação
de todos, e tenham uma boa tarde.
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