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Operadora:
Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência
da Marisa Lojas S.A. para a discussão dos resultados referentes ao 2T16.
Informamos que este evento está sendo gravado, e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a conferência 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. Adalberto Pereira dos Santos, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor,
Sr. Adalberto, pode prosseguir.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados.
Apresentaremos aqui os números do 2T16.
Comigo aqui hoje está o Marcelo Araújo, nosso Presidente; os diretores das áreas de
negócios, Janaína, Rene e Célio; e o Francisco Bianchi, nosso Gerente de RI e
Finanças. Dentro do processo de transição para o novo Presidente, o Marcelo, estará
conosco também o nosso atual Presidente do Conselho de Administração, Marcio
Goldfarb.
Conforme os senhores puderam ver em nosso release, o 2T foi um período difícil para
a vida da Companhia, cujo público-alvo é particularmente afetado pelos
desdobramentos da crise macroeconômica. Não obstante tal dificuldade no top line,
acreditamos que a Companhia aos poucos vai entregando a tão buscada consistência
nos demais pilares da operação, conforme comentaremos na apresentação que
segue.
Iniciando pela página dois com os principais pontos, temos a receita líquida do varejo,
que apresentou crescimento de 1,8%, ou 3,2% em same-store, e aqui temos o efeito
de descasamento de calendário atuando positivamente; falaremos disso mais à frente.
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A margem bruta com redução de 3,2 p.p., alcançando 45,8%, também bastante
pressionada negativamente pela antecipação da promoção. O SG&A de varejo com
aumento de apenas 2,9% nominal, ou queda de 0,4% ex-reoneração da folha de
pagamentos.
Uma robusta geração operacional de caixa, que alcançou R$33,2 milhões, contra R$25,9 milhões ao final do 1S15. Uma melhora contínua no nível de estoques, que
apresentou nova redução, alcançando agora 30,7% sobre o ano passado.
Operação de PSF novamente com sólidos resultados e carteiras com performance
bastante positiva. Participação dos cartões Marisa, que totalizou 44,2% nas vendas,
importante recuperação de 2,7 p.p.
Indo para a página três, temos a evolução da receita líquida e vendas em mesmas
lojas. No gráfico superior, as vendas líquidas, que passam de R$613 milhões para
R$624 milhões, crescimento de 1,8%. Aqui, o efeito calendário adicionou R$35
milhões à receita líquida. Ou seja, se excluirmos este efeito, teríamos uma queda de
aproximadamente 3,8%.
Isso deriva, conforme já mencionei, da redução de fluxo que a Companhia tem
experimentado a partir da segunda parte do ano passado, de limitações da
recuperação do ticket médio, também em função da crise macroeconômica; mas, do
lado positivo, melhorias de produto bastante adiantadas, já com 70% a 80% das novas
coleções, derivadas da nova equipe de estilos liderada pela Janaína.
Na página quatro, evolução do lucro bruto e da margem bruta. No gráfico superior
temos a visão trimestral. Conforme já mencionada, uma queda de 3,2 p.p., a margem
cai de 49% para 45,8%, impactada principalmente pela antecipação da liquidação, que
se isolarmos este fato teríamos uma margem muito parecida com a do ano passado.
Não menos importante que a liquidação, a Companhia passa por uma redução
estrutural de estoques também, que adicionalmente colocam pressão negativa nos
estoques. Se somássemos à margem recorrente, já estaria em nível superior ao do
ano passado.
No gráfico inferior, na visão trimestral, temos o 1S16 contra o dos dois anos anteriores.
É interessante notar aqui que, independente da antecipação da liquidação, temos um
percentual muito parecido, o que é um dado muito interessante, porque o estoque,
apesar de a margem ser muito parecida, tem um aging muito melhor que os anos
anteriores.
Quando comparamos, por exemplo, 2016 com 2014, estamos falando de um estoque
que, em número de peças, é 40% inferior. Se olharmos a conta mais antiga, aquela
acima de 90 dias, estamos falando de um estoque que chega a ser 60% inferior.
Então, apesar de estarmos entregando uma margem muito parecida, a situação
estrutural dos nossos estoques é muito melhor que no passado, o aging é muito
melhor, o que com certeza nos dará uma condição futura melhor.
Indo para a página cinco, temos a evolução do nosso SG&A. Na parte superior, na
visão trimestral, um crescimento de apenas 2,9%, e ex-reoneração, 0,4%. Isso nos dá
praticamente o mesmo nível de SG&A para os três anos, quer na visão trimestral, quer
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na visão semestral, o que reflete os esforços contínuos de melhoria de eficiência que a
Companhia tem implementado.
Na página seis, o EBITDA de varejo e margem EBITDA. Uma queda no valor absoluto,
de R$40 milhões para R$30,1 milhões, reflexo basicamente da redução da margem
bruta e da reoneração da folha. Eliminada apenas a reoneração, estaríamos falando
de um EBITDA de R$38,4 milhões, muito parecido com o do ano passado.
Na página sete, primeiros comentários sobre o resultado da área de produtos
financeiros; somente lembrando que a margem de contribuição, em nosso conceito, é
a receita reduzida dos impostos, custos de funding e perdas líquidas.
Na visão trimestral, uma evolução importante, passando de R$81 milhões para R$100
milhões, crescimento de 25% no trimestre, com uma contribuição muito importante dos
produtos da casa, nosso empréstimo pessoal e o private label, que passam de R$54
milhões para R$76 milhões, crescimento de 50% no período, e isso mesmo diante de
um impacto negativo na receita, que foi impactada pela não tributação PIS/COFINS
sobre as receitas do PL, e pela expressiva redução na produção do EP, que, ao final
desse período, tinha uma carteira cerca de 30% inferior à do ano passado.
No lado positivo, a participação dos cartões em rápida expansão, carteiras com níveis
de perdas declinantes, os melhores níveis da história, e importante otimização dos
custos do nosso programa de relacionamento.
Na página oito, o EBITDA da área de PSF. Na visão trimestral, um crescimento de
86%, ele passa de R$16,4 milhões para R$30,6 milhões; e na visão semestral um
crescimento de praticamente 20%, R$75 milhões para R$90 milhões, derivado do
crescimento da margem, como eu já havia comentado no slide anterior, perdas nos
menores níveis históricos e custos e despesas otimizados pela reestruturação pela
qual passou a área recentemente.
Na página nove, análise da carteira do PL. No gráfico superior, nas barras, o
percentual de vencidos sobre a carteira total, uma queda bastante importante. Claro
que aí há uma contribuição positiva do efeito matemático, essa carteira está passando
por uma expansão rápida. Independente disso, nas linhas vermelhas, uma queda nas
perdas líquidas, é o menor nível histórico, passamos de 11,4% para 9,7%.
O indicador prospectivo, a indicação de futuro é bastante positiva no EFICC, o gráfico
inferior, que nos dá inexistentes sinais de deterioração.
Resumidamente, é uma carteira em processo de recuperação em função da maior
participação do cartão, níveis de perdas que são os menores históricos e sem
indicações de deterioração.
Na página dez, um cenário muito parecido para a carteira do empréstimo pessoal,
embora seja um produto de maior risco. Nas barras, a evolução dos vencidos sobre a
carteira, onde temos um crescimento de 33% para 37%. Este efeito é basicamente o
efeito matemático de uma carteira. Como no caso do PE, tivemos uma carteira que
cresceu e tivemos uma carteira que teve uma redução drástica, ela sai de R$220
milhões para R$150 milhões, então há esse efeito matemático de crescimento dos
vencidos.
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A boa notícia é que 100% desses vencidos, ou seja, esses 4% a mais estão
localizados nas faixas acima de 180 dias, que a Companhia preventivamente baixa
100% a perdas. Mesmo não sendo a exigência do Banco Central, esse percentual já
foi todo baixado à perda, o que, de certa forma, está refletido no nível de perda sobre
carteira, a linha vermelha que cai de 11,6% para 6,8%.
Ou seja, é uma carteira que está bastante saudável, tanto no passado quanto nos
indicadores prospectivos; no caso, o EFICC nos mostra uma posição bastante
confortável, é a curva com melhor posicionamento dos últimos anos.
Então, é uma carteira que passa por uma deterioração rápida, uma carteira que foi
reduzida em linha com a estratégia da Companhia, de ter um foco maior nos produtos
ligados ao varejo, no caso nosso cartão PL.
Na página 11, o EBITDA consolidado da Companhia – e por ‘consolidado’ falamos da
operação varejo e da operação de produtos financeiros. Um crescimento do EBITDA
total de R$56,9 milhões para R$60,7 milhões, com contribuição importante de PSF,
em que passamos de R$16,4 milhões para R$30,6 milhões, o que mais que ‘offseta’ a
queda no varejo, que passa de R$40,5 milhões para R$30,1 milhões.
Eliminados os efeitos não comparáveis que já mencionamos, como a reoneração da
folha, a tributação maior de PIS/COFINS em PSF e a nova forma de reconhecimento
das receitas do Itaú, estaríamos falando de um EBITDA comparável de R$74,5
milhões, contra R$56,9 milhões do ano anterior.
Sempre bom destacar a importante contribuição do SG&A em ambas as operações.
Tanto no varejo quanto no PSF, a Companhia já vai para o terceiro ano com o mesmo
SG&A nominal.
Na página 12, temos a evolução do resultado líquido consolidado. No caso, uma
pequena redução no nível de prejuízo, que passa de R$-20,3 milhões para R$-18,4
milhões neste último trimestre.
Independente disso, a Companhia tem sido hábil para trazer uma geração de caixa
positiva, R$33 milhões contra R$-25 milhões no período passado, com grande
destaque para a redução dos estoques. Essa geração de caixa foi importante para
suportar uma redução na dívida líquida, que cai de R$720 milhões para R$585
milhões no período e traz, como consequência, uma pequena melhora no nível de
alavancagem, que já não era alto, era de 2,36x o EBITDA dos 12 últimos meses, e
passa agora para 2,2x.
Eram esses os meus comentários. Abriremos agora diretamente para perguntas e
respostas. Obrigado.
Thiago Macruz, Itaú:
Boa tarde. Minha pergunta é com relação à margem bruta. Como vocês mencionaram,
houve a antecipação das promoções neste trimestre, o que acabou afetando um
pouco a sua margem. Eu gostaria de entender o que devemos esperar para os
próximos trimestres. Se já dá para imaginar que as coleções novas estejam rodando a
margens um pouco mais altas, se é razoável esperar que haja uma melhora de
rentabilidade da operação de varejo para os próximos trimestres. É isso. Obrigado.
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Adalberto Pereira dos Santos:
Thiago, obrigado pela pergunta. Existe uma tendência de melhora de margem.
Sempre que se trabalha com um estoque melhor, há um reflexo direto na margem
bruta. Não dá para falar de quanto é essa melhora. Já temos os resultados de julho,
temos uma melhora efetiva, mas não dá para prever muito o futuro. Julho é OK, um
crescimento em relação ao ano passado, mas o futuro não podemos prever, depende
muito da assertividade das coleções.
No que tange à contribuição da melhor gestão de estoques, com certeza teremos um
aliado importante. Acho que isso ficou claro no resultado do 1T. Não sei se vocês
lembram, mas fizemos o mesmo movimento: antecipamos uma promoção em
dezembro, sacrificamos bastante as margens do 4T, e o reflexo veio muito forte no 1T.
Vamos trabalhar para ter o mesmo efeito agora neste 3T. É claro que dependerá de
outras variáveis, mas, em relação ao estoque, com certeza a Companhia tem hoje os
melhores níveis históricos dos últimos quatro anos.
Thiago Macruz:
Legal, obrigado pela resposta. E pensando um pouco no top line, vocês veem alguma
sinalização de que há um início de recuperação de top line que seja sustentável? Ou
continuaremos vendo um jogo de que quando vocês são um pouco mais promocionais
conseguem gerar um top line um pouco mais forte, um same-store sales positivo, mas,
eventualmente, se isso não é verdade, voltamos para patamares mais próximos de
zero, ou até negativos? Dá para imaginar algum tipo de melhora estrutural, ainda que
seja muito incipiente? Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
A Companhia não faz esse jogo de fazer promoção para puxar top line. É importante
que isso fique bem ressaltado, Thiago. A Companhia faz promoção quando percebe
que o nível de estoque pode sair do que acreditamos que seja o ideal. Eu tenho falado
isso desde um ano e meio atrás, a Companhia sempre vai priorizar saúde de estoque.
O que vemos nas vendas é um cenário ainda bastante desafiador, um fluxo bastante
baixo. Tudo que se lê sobre cenário macro indica que continuaremos tendo dificuldade
agora no 2S, talvez na primeira parte do ano que vem, principalmente para o público
que atendemos, e a Companhia está preparada para esse cenário, nós trabalhamos
com ele.
É claro que esperamos que haja uma contribuição positiva do macro, mas nós
buscamos melhorias internamente, melhorando coleção, melhorando operação de loja,
melhorando o ambiente de loja com as reformas. Eu falei no trimestre passado que já
havíamos feito intervenções arquitetônicas em 75 lojas, e neste trimestre, somando as
do trimestre passado, já passamos de 100 lojas.
Então, é um foco bastante interno, com muita energia para melhorar o que está sob
nosso controle. O macro, infelizmente não controlamos.
Agora, um dado interessante: se excluirmos a ‘banana’ – e desculpe, ‘banana’ é a
forma carinhosa como chamamos nossa liquidação desse período na Companhia –,
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nosso crescimento fica negativo, não temos crescimento no 2T. Mas em relação ao 1T
é uma condição muito melhor, vemos uma reta de crescimento. Talvez não dê para
falar que seja estrutural.
Quando olhamos dentro do trimestre, o mês de junho, mesmo excluída nossa
campanha, que chamei carinhosamente de ‘banana’, foi positivo, o que para nós foi
motivo de muita alegria.
Então, um 2T melhor que o 1T, excluído esse efeito calendário, e dentro do 2T um
mês de junho positivo. É isso que temos na nossa realidade do dia a dia.
Thiago Macruz:
Perfeito. Obrigado pelas respostas.
Tobias Stingelin, Credit Suisse:
Boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar que o Marcelo está no call e fazer uma
pergunta a ele: gostaria de saber se ele poderia nos falar as primeiras impressões que
ele tem, qual é o mandato que ele tem e o que o atraiu a se juntar à Marisa. Essa seria
a primeira pergunta.
A segunda, gostaria de aproveitar o que o Adalberto falou agora, de reforma de loja,
uma série de coisas que vocês estão fazendo para melhorar execução, e pegar um
update sobre o que está sendo feito com relação às novas coleções. A coleção da
Janaína está chegando agora, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Gostaria de um update com relação a isso.
Adalberto Pereira dos Santos:
Tobias, vou lhe dar uma questão numérica sobre as coleções. Mais ou menos, hoje,
70% a 80% das coleções em loja já foram produzidas, desenhadas pelo novo time.
Uma informação qualitativa que nos chega através das lojas é de uma aceitação
bastante positiva, tanto pelo pessoal de loja, que é o primeiro termômetro, porque
temos gestores bastante antigos, experientes, que têm um feeling da opinião dos
clientes. Essa é a primeira pesquisa que temos, a opinião dos gerentes de loja, e as
opiniões são todas muito positivas. Os gestores de loja, os coordenadores estão todos
muito animados com o que eles têm visto chegar às lojas. E também de clientes, os
feedbacks são os mais positivos possíveis.
Então, do ponto de vista de coleção, 80% adiante. Muito cuidado nessa recuperação
de preço que eu falei que a Companhia está fazendo. Estamos fazendo isso com
muito cuidado, especialmente em função do momento, e muito foco na limpeza de
estoque velho. Essa é a situação de coleções.
O Marcelo está aqui ao meu lado. Eu passarei para ele, e ele falará um pouco sobre o
mandato.
Tobias Stingelin:
Obrigado, Adalberto.
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Marcelo Araújo:
Boa tarde a todos. É bom estar aqui participando desse primeiro conference call com
um mês de Marisa. Começarei as respostas às suas perguntas pelo fim, Tobias. O que
me atraiu à Marisa é o que tem me atraído nos últimos mais de 20 anos da minha vida:
poder ajudar grandes e excepcionais empresas brasileiras a seguir seus ciclos de
crescimento, implementando processos de governança e de gestão de qualidade
mundial.
A Marisa é um espetacular exemplo disso nos últimos anos. É uma Empresa com
quase 70 anos de vida, que soube se reinventar ao longo de sua história mais uma
vez.
O mandato que me cabe, que me foi transmitido pelos acionistas e pelo Conselho, é
de conduzir essa Companhia a um novo e sustentável ciclo de crescimento nos
próximos anos, consolidando o processo de profissionalização que já foi iniciado há
alguns anos, que teve no IPO um marco muito relevante e agora dá mais um passo
nessa direção de ter uma governança cada vez mais alinhada com as melhores
práticas globais.
Esse é o meu mandato, isso é o que me atrai, e posso muito clara e rapidamente dizer
a vocês que já estou em um processo de deep dive aqui, me aprofundando. Tem sido
uma experiência muito rica poder passar por todas as áreas da Companhia junto com
o Marcio, ter um conjunto, uma visão estruturada para irmos alinhando nosso
diagnóstico.
Encontrei uma Companhia em um profundo momento de transformação, com uma
quantidade muito grande de iniciativas acontecendo, e muitas delas vocês já veem
refletidas nos nossos resultados, e algumas ainda em andamento, que se refletirão em
breve. E acho que o desafio de todos nós nos próximos ciclos é justamente o de
estarmos muito preparados para a recuperação do top line.
É claro que é uma recuperação que depende de coisas internas que podemos alinhar,
ter mais integração às nossas ações, mais impacto nas nossas ações, mas
claramente, também depende muito das condições macroeconômicas do nosso
público.
Então, acho que encontro uma Empresa com muita energia, com altíssimo nível de
engajamento dos colaboradores, com uma marca muito poderosa, presente e querida
na vida de nossas clientes. Portanto, é uma plataforma espetacular para ser
construído um novo ciclo de crescimento em cima dela.
Tobias Stingelin:
Está ótimo. Obrigado.
Marcel Moraes, Deutsche Bank:
Bom dia. Minha primeira pergunta é a respeito das melhorias que vêm sendo
implementadas na operação de loja. Foi feita muita coisa para melhorar a gestão de
estoque, conseguimos visualizar isso. Quando vocês olham para loja hoje, quais são
7
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as melhorias mais relevantes que vocês enxergam que têm de ser feitas para que
vocês tenham uma eficiência maior, uma conversão maior na venda? Olhando
especificamente para loja.
Adalberto Pereira dos Santos:
A operação de loja traz várias componentes, mas eu acho que algumas coisas valem
a pena resgatarmos aqui. A começar pelo próprio abastecimento. Há mais de um ano
houve a implementação do push & pull. Isso tem nos dado uma tranquilidade adicional
nessa redução de estoque.
É uma redução bastante agressiva, que não pode afetar venda em loja, isso tem sido
feito com bastante cuidado, mas só para ressaltar que já começamos a colher frutos
do funcionamento pleno do push & pull, que já abrange todas as lojas, já chegou ao
nível do que chamamos de ‘enchimento do pulmão’ previsto e não tivemos nenhum
problema de ruptura. Isso contribui para o funcionamento de loja, na medida em
podemos trabalhar com maior ou menor frequência de abastecimento.
O Rene comentou em algumas reuniões passadas sobre o projeto Avante, que é a
padronização da operação de loja, que está bastante adiantado também; não só a
forma como a loja é operada, mas como ela é gerida.
Os relatórios que são utilizados pelos gestores das lojas, os relatórios que são
utilizados no dia a dia pelos regionais, que coordenam esses gestores. Esse é um
processo bastante adiantado. Isso bate na operação da loja como um todo, desde o
funcionamento da fila como o processo de abastecimento. Estamos bastante
adiantados nisso.
Novo modelo de visual merchandising 100% implementado, no Brasil todo.
E, para concluir, o processo de reforma. No final, batemos no que havíamos
comentado desde a teleconferência passada, no foco da Companhia no que
chamamos aqui internamente de ‘produto expandido’, que é a melhoria do produto,
que vem sendo trabalhado pela equipe da Janaína, operação de loja, trabalhada pela
equipe do Rene, muito derivado do projeto Avante, e melhorias no ambiente de loja,
com as intervenções arquitetônicas que vêm sendo feitas.
Não sei se respondi a sua pergunta, mas basicamente é o que vimos fazendo e que
continuaremos trabalhando nos próximos períodos.
Marcel Moraes:
Obrigado, Adalberto. Respondeu, sim. Se eu puder complementar essa pergunta,
tentando entender, você está tendo stockout hoje dentro da loja? Se o
reabastecimento já está sendo feito da forma correta, o visual merchandising já está
totalmente implementado, há algumas melhorias a serem implementadas na gestão,
mas eu posso considerar que a questão específica de stockout está totalmente
sanada?
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Adalberto Pereira dos Santos:
Stockout em função da mudança estrutural de estoque, não temos registro. O que
provavelmente existe é stockout da operação ongoing; sempre há um produto que
acabou e o cliente quer mais. Mas por problema do abastecimento, monitoramos no
dia a dia, loja a loja, e os níveis de cobertura estão bem dentro do que foi desenhado,
inclusive com a participação dos gestores de loja.
Esse processo tem a colaboração de uma consultoria externa, demos uma primeira
‘pernada’ no ano passado, com a redução de 17% dos estoques; neste ano,
entendíamos que poderíamos avançar um pouco mais, mas para fazer de uma forma
inteligente, olhando o ciclo todo da operação, desde a entrada da mercadoria no CD,
convidamos uma consultoria para nos ajudar.
E compusemos um grupo, do qual eu participo, o time da Janaína e o time do Rene.
Redesenhamos uma nova estrutura de estoque para a Companhia, para cada uma
das lojas, CD etc. Teve a participação do pessoal de loja para chegarmos a esses
novos níveis, e atualmente monitoramos diariamente e não temos a identificação de
problemas maiores.
Marcel Moraes:
Obrigado. Uma última pergunta, no produto co-branded: a receita deu uma
desacelerada, tem uma questão contábil aí, mas deixando essa questão de lado, você
acha que o produto em si está maduro da forma como está?
Adalberto Pereira dos Santos:
O produto já apresenta recuperação nesse último mês, a margem de contribuição do
co-branded está em linha com o que havíamos estimado, e estamos trabalhando
agora na mesma linha do private, que é para melhorar a participação nas vendas.
A participação tem ficado estável nos últimos anos, ela não cai, mas também não
sobe, e o Célio, com o seu time, está mergulhado no caso, juntamente com o pessoal
do Itaú, para ver o que é preciso fazer para melhorar essa participação.
Marcel Moraes:
Mas com o co-branded você estabeleceu um novo tipo de parceria nessa última
estruturação do acordo.
Adalberto Pereira dos Santos:
Ela foi alongada.
Marcel Moraes:
Isso. Mas nós deveríamos esperar que o número de cartões emitidos continue subindo
no mesmo ritmo, ou ele está estabilizando, vocês estão revendo o produto?
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Adalberto Pereira dos Santos:
Não há nenhuma revisão estrutural no produto. Nós estamos trabalhando na forma de
oferta, nos benefícios que o produto oferece para tentar conseguir algum crescimento
de participação dele nas vendas, como foi feito no PL. No PL, nós ganhamos mais de
3 p.p., o que é um negócio bastante agressivo, até em função do curto período em que
isso foi obtido.
A nossa crença é de que podemos fazer, talvez não na mesma magnitude, mas dentro
do mesmo conceito, e buscar uma participação maior do co-branded também.
Marcel Moraes:
Está ótimo. Obrigado.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu gostaria de explorar um
pouco mais a questão de preço, mix e margem, em que vimos a antecipação da
liquidação, e reconciliar algumas informações que vocês divulgaram junto com os
resultados.
Quando olhamos o preço médio, ele subiu mais ou menos 8%, com uma queda de
tráfego de 5%. Eu gostaria de entender, no contexto, quais são os drivers. O tráfego
acredito que é macro, e talvez desempenho de coleção, mas o preço existe uma
ingerência de vocês, existe o mix e o que aumenta de preço.
A minha impressão é de que fez mais frio durante o trimestre, principalmente nos
meses importantes de maio e junho, que têm os eventos de Dia das Mães e Dia dos
Namorados. Gostaria de saber como vocês se prepararam para isso. Tinham uma
coleção pesada que teve tração nisso, ou não, porque vocês acabaram antecipando a
promoção, talvez a coleção não estivesse tão ajustada? Queria entender como foi
essa dinâmica.
E em um trimestre que teve o clima ajudando em maio e junho, por que antecipar a
liquidação? Eu entendo o esforço de ajustar o estoque, mas vocês não conseguiriam
vender do mesmo jeito com uma margem melhor se ajudados pelo clima?
Vocês acham que o consumidor está extremamente sensível a preço, por isso
anteciparam a liquidação? E o que isso quer dizer daqui para frente? Se isso ajusta o
seu preço médio, e como vocês olham isso no ambiente competitivo em que vocês
estão; como a competição está respondendo a essa dinâmica do consumidor, de ele
estar sensível a preço? Essa é uma pergunta. Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Guilherme, eu vou começar a resposta e depois passo para a Janaína complementar.
Essa dinâmica de preço e volume, principalmente preço, vai sendo ajustada ao longo
do ano.
Temos uma expectativa de recuperação de preço, não sei se comentei, levemente
acima da inflação para o ano. Temos uma leitura de que isso acaba trazendo algum
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impacto no número de peças por ticket, que seria a elasticidade negativa do
movimento, e também a queda do fluxo; ou seja, tentaríamos compensar a queda do
fluxo com alguma reposição de preço. De novo, isso é um processo que tem de ser
muito dinâmico, porque depende também de combinarmos com o consumidor, de o
consumidor aceitar o produto que estamos oferecendo.
O movimento que fizemos em junho repetiu o movimento que foi feito nos primeiros
meses do ano, na primeira liquidação que fazemos com o que sobra da coleção de
verão, que foi muito bem-sucedida.
Em junho, talvez não tenhamos tido a mesma mira. Na realidade, havia um
prolongamento do período de calor, o inverno não entrou efetivamente muito forte no
começo, nós resolvemos antecipar a coleção muito em função disso, e depois o frio
veio e acabou se prorrogando por mais tempo. Esse foi o movimento.
Esse é um processo dinâmico, não tem como acertar, principalmente nas viradas mais
pesadas, as viradas de verão e de inverno. Foi isso que aconteceu. Diga-se de
passagem, foi um inverno mais forte, o mais violento dos últimos anos. Ninguém
esperava que isso acontecesse.
Foi basicamente isso. Não sei se eu expliquei, mas vou passar para a Janaína
complementar.
Janaína Machado da Silva:
Boa tarde, Guilherme. Complementando o que o Adalberto colocou, hoje fizemos um
exercício interno, e quando fizemos a antecipação da liquidação, e consequentemente
do lançamento da coleção em fevereiro, fizemos logo pós-Carnaval, e teve uma
receptividade muito interessante pelo nosso cliente. Viemos nessa mesma linha de
raciocínio agora para o lançamento do verão. O que não prevíamos era que o inverno
fosse vir intenso e tão extenso.
Hoje, nós anteciparíamos, sim, a liquidação, mas poderíamos ter sido mais cautelosos
com a mercadoria de inverno; casacos, tricôs etc., poderíamos ter deixado para fazer
em um segundo momento. Voltando, talvez fosse o mais correto.
Então, teríamos de ter feito em duas partes. A liquidação foi no momento ideal, o
lançamento veio em uma antecipação prevista por nós, planejada, mas talvez o
produto de inverno, não deveríamos ter feito com tanta antecedência, e essa talvez
seja a grande correção de erros que teremos de fazer.
Guilherme Assis:
Tudo bem. E pensando um pouco para frente, vocês acabaram o trimestre com um
estoque bem reduzido, foi um dos grandes highlights do trimestre. Olhando para
frente, como é a reposição disso na virada de coleção? O que nós devemos esperar?
Olhando para os concorrentes, eu esperaria que haveria um período normal de
promoção em julho, vocês desovariam o resto da coleção de inverno e aí aconteceria
a entrada progressiva das novas coleções.
No caso de vocês, eu acho que essa entrada é antecipada. Em junho já tem menos
liquidação. Então, pode ser que venda seja um pouco mais fraca por ser menos
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promocional em julho enquanto os outros estão promocionais, mas com margem
melhor, recuperação mais rápida de margem. Vocês acham que está correto esse
entendimento?
Adalberto Pereira dos Santos:
O entendimento está perfeito. Eu só trocaria o menor nível de estoque histórico pelos
níveis mais saudáveis. A posição de estoque da Companhia hoje realmente tem uma
composição bastante saudável, e isso deve nos ajudar nos próximos períodos.
Olhando para os números que tínhamos em mente dentro desse projeto de redução
estrutural, já estamos bastante próximos; ou seja, não serão necessários novos
movimentos.
O que aconteceu no fechamento do 2T, não podemos perder de vista. Teve uma
antecipação da promoção e um movimento mais drástico de fechamento de estoque.
Talvez a antecipação da promoção tenha representado alguma coisa entre 6% e 8%
de toda a redução, e 22% vieram do fechamento estrutural. Isso também traz um
impacto muito grande na margem.
Então, daqui para frente, é claro que esperamos ter uma contribuição bastante positiva
dessa nova situação estrutural de estoque.
O que você falou está perfeitamente correto; se por um lado nós pagamos um penalty
por termos antecipado a promoção, nós saímos de um momento em que o mercado
está todo liquidando. O mercado está todo liquidando, nós já estamos com a coleção
virada e esperamos que isso traga reflexo nas vendas do trimestre. Vendas talvez um
pouco mais baixas, como você mesmo falou, com margens melhores.
A margem de julho, nós já a temos, realmente veio melhor que a do ano passado. Mas
vendas, não podemos esquecer, têm um novo efeito calendário positivo, que é a
Olimpíada, que deve afetar a todos. Então, de novo, vamos esperar os próximos
passos para ver como as coisas se comportarão ao longo do trimestre.
Nossa expectativa interna, Guilherme, é que com o passar do tempo, em função dessa
movimentação estrutural, sejam cada vez menos impactantes essas promoções de
final de coleção. Essa é nossa expectativa interna.
A Janaína quer fazer um complemento.
Janaína Machado da Silva:
Guilherme, só complementando sua pergunta, com a preocupação que você coloca da
liquidação, que estamos fora dela, fizemos um ajuste de calendário nosso agora,
então estamos entrando com os próximos eventos internos com categorias que
independem de temperatura: calçados e jeans são nossos próximos focos de
promoção, para que possamos reverter com uma venda que não fique tão dependente
da temperatura como está agora, indo em desencontro com nossos concorrentes.
Então, estamos com outro foco para reverter essa venda de julho e começo de agosto.
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Guilherme Assis:
Está ótimo. E um último ponto, acho que vale para vocês dois e para o Rene também,
como vocês estão vendo os competidores e o consumidor? A minha impressão é que
o seu consumidor é sensível a preço e olha competidores mais informais. Vocês têm
sentido que o consumidor está voltando mais para o informal? Vocês estão
conseguindo manter o consumidor? Eu sei que o tráfego está difícil, mas vocês acham
que estão perdendo share para o informal ou está todo mundo com venda fraca?
Como vocês estão vendo isso?
Adalberto Pereira dos Santos:
É muito difícil falar dos concorrentes. Não temos informações, principalmente do
mercado informal. No mercado formal há poucas empresas listadas, o informal é que é
mais difícil.
O que percebemos é a questão do fluxo, que realmente é muito séria. Acho que ela
está diretamente relacionada ao aumento nos níveis de desemprego, perda de renda
da população etc. Isso é o que temos, oficialmente é o que conseguimos enxergar
dentro da Companhia.
No call passado falamos do perfil do nosso cliente, que temos trabalhado para
recuperar aquele cliente que buscava a Marisa atrás de um produto com oferta de
moda maior, a um preço acessível. Temos percebido gradativamente o retorno desse
cliente, apesar de toda essa dificuldade do fluxo. Isso é o que temos dentro da
Companhia.
Guilherme Assis:
Está ótimo. Obrigado.
Luiz Cesta, Banco Votorantim:
Boa tarde. Obrigado por pegarem minha pergunta. Com relação a lojas, vocês
fecharam quatro neste trimestre, e eu gostaria de entender se essas quatro lojas são
as que realmente podemos entender que deveriam ser fechadas de qualquer maneira
dada a rentabilidade, e daqui para frente as lojas que ficaram são rentáveis e não seria
necessário esperar mais fechamentos.
E também, com relação à loja, gostaria que falassem um pouco sobre o programa de
reforma de lojas. Vocês já têm algumas lojas reformadas, como mostraram no último
investor day. Gostaria que comentassem um pouco como está a performance dessas
lojas reformadas e como está o cronograma, principalmente de reformas de lojas
daqui para frente.
E, se possível, outra pergunta, sobre o push & pull. Vocês já falaram um pouco sobre
isso, mas gostaria que vocês detalhassem um pouco mais como está o grau de
captura de eficiências com a implementação do push & pull; se as eficiências que o
push & pull potencialmente traz para a Companhia já estão todas capturadas, ou se
ainda é possível esperar melhorias adiante, com o advento da logística neste
momento. Obrigado.
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Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde. Vamos de trás para frente. O push & pull está em pleno funcionamento. O
que podemos falar com muita segurança é que muito dessa redução de estoque que
temos feito é em função desse novo sistema, que nos permite uma estrutura de
abastecimento muito mais efetiva, muito mais segura para as lojas, e com isso
conseguimos reduzir estruturalmente o nível de estoque.
Na questão de evolução de margem, existem muitas coisas acontecendo na
Companhia ao mesmo tempo para conseguirmos segregar um eventual ganho de
margem bruta advindo do push & pull. Isso é difícil em qualquer lugar do mundo, e
para esta Companhia, neste momento, é impossível.
O que temos é uma operação, hoje, muito mais barata; se comparamos os números
da nossa logística, eles vão além do que temos mostrado no SG&A. Eles com certeza
estão negativos nominalmente em relação aos dois últimos anos. São números
bastante agressivos. Depois podemos fazer um call à parte e lhe passar esses
números, se você tiver interesse. Os números são bastante positivos.
Reformas de loja, deveremos ter até o final do ano entre 40 e 45 lojas a mais com
intervenções arquitetônicas até o final do 3T, e no 4T não se mexe em loja. O 4T é um
período mais crítico para varejo, em qualquer operação, e não se mexe em loja.
E sobre fechamento, a loja foi planejada para determinada realidade de fluxo, dentro
do cenário econômico que tínhamos há três anos; esse cenário evaporou, deixou de
existir, a perspectiva de recuperação é muito lenta, então é quase a mesma história da
venda por catálogo. A curva de maturação da operação ficou longa de tal sorte que
não se justifica mais esperar, então é melhor encerrarmos a operação.
Não há no radar perspectiva de novos fechamentos, até porque não temos no radar
perspectiva de uma deterioração adicional muito agressiva da economia. Nós
achamos que a situação continuará muito difícil até meados do ano que vem, mas não
se trata de uma deterioração adicional como a que já passamos no último ano e meio.
Então, sem perspectivas de novos fechamentos; o push & pull é isso que está aí,
maior eficiência na distribuição; e sua última pergunta era sobre o programa de
reformas, mais 45 lojas, aproximadamente, em reforma.
Luiz Cesta:
Mas algumas já estão reformadas, não? Eu não sei se você consegue passar algum
update de quanto as vendas melhoraram, quanto as conversões melhoraram nessas
lojas reformadas, para termos uma sensibilidade do que esperar em termos de
melhorias quando o parque de lojas já tiver sido todo remodelado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Esse número é errático. Algumas lojas apresentam, sim, crescimento de venda na
mesma loja, e outras simplesmente não apresentam reação, porque não depende
somente da reforma em si. É um número errático, nessa operação e em qualquer
outra.
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É muito difícil cravar um número, “vou reformar minha cadeia e terei 5% a mais de
same-store”. Tem loja que traz zero, tem loja que traz 2% e loja que traz 5%. Não é
possível cravar um número médio.
Luiz Cesta:
OK. Muito obrigado.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar
a palavra à Companhia para suas considerações finais.
Adalberto Pereira dos Santos:
Gostaria de agradecer a todos a participação em nossa teleconferência. Passarei a
palavra ao Marcelo para fazer o encerramento.
Marcelo Araújo:
Prezados, obrigado pelas perguntas de todos. Eu gostaria, como palavras finais para
encerrarmos nosso call de hoje, deixar a vocês todos uma mensagem de que a
Companhia estará de portas abertas para ouvir todas as contribuições e demandas
dos nossos investidores e nossos parceiros. Essa é uma forma muito importante de
manter a transparência e a comunicação fluindo entre nós e o mercado.
O que vocês podem esperar do grupo de gestores desta Companhia nos próximos
meses é perseguirmos com afinco, muita determinação e consistência a consolidação
das iniciativas que já estão em andamento e uma busca de maior integração e impacto
em novas iniciativas.
Nosso desafio é, de fato, enfrentar esse período de transição macroeconômica e de
contração dos nossos consumidores, passando por eles de forma saudável, estando
muito bem preparados para crescer tão logo os primeiros ventos venham a soprar a
nosso favor.
Obrigado a todos mais uma vez. Um grande abraço, e estamos aqui à disposição de
vocês.
Operadora:
O conference call das Lojas Marisa S.A. está encerrado. Agradecemos a participação
de todos, e tenham um bom dia.
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