Operadora: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência
da Marisa para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de dois mil e
dezoito. Informamos que esse evento está sendo gravado e está disponível no site de RI
da Marisa, 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. Antes de prosseguir, gostaríamos de
esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência
relativa às perspectivas de negócio da Marisa, 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 garantia 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 e podem conduzir a
resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Adalberto Pereira dos Santos, diretor
de relação com investidores e vice-presidente financeiro e administrativo, que dará início
a apresentação. Por favor, senhor Adalberto, pode prosseguir.
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS: Boa tarde a todos! Bem vindo à
teleconferência de resultados do quarto trimestre de dois mil e dezoito da Marisa Lojas
S/A. Estarão aqui hoje comigo, presencialmente, o senhor Marcos Goldfarb, nosso
presidente interino, Célio Lopes, diretor da área de produtos e serviços financeiros, Davi
Alegre, gerente de finanças e RI. Teremos ainda remotamente a participação do Marcelo
Pimentel, nosso VP de operações, e do Marco Muraro, nosso VP comercial. Conforme
vocês puderam observar no nosso release, o quarto trimestre foi um período bastante
importante no processo de ajuste pelo qual passa a Marisa Lojas. Lutando aí contra uma
crise econômica bastante prolongada nos últimos quatro anos, e ao mesmo tempo em que
também corrigia questões internas, tanto operacionais quanto de estratégia, Marisa
chegou ao final de dois mil e dezoito com mais um resultado negativo nas suas atividades
operacionais. Ainda sólida do ponto de vista financeiro, importante destacar, mas
acumulando aí um histórico de praticamente quatro prejuízos sequenciais, a partir de dois
mil e quinze, algo inaceitável em qualquer atividade empresarial. Ciente de tal situação,
o conselho de administração em conjunto com o nosso presidente e a nova diretoria
iniciou discussões já a partir ali do início da segunda metade de dois mil e dezoito sobre
o que poderiam ser medidas completares ao programa Transformar, que pudessem
acelerar o processo de recuperação da companhia, particularmente com relação ao topline.
A partir das reflexões e estudos realizados, sempre com o apoio das melhores consultorias
disponíveis, foram elencados um conjunto de medidas voltadas a tal objetivo, que
poderiam ser divididas em dois grupos. Primeiro, um resizing da operação, efetivamente
uma redução de tamanho, uma drástica redução das áreas de apoio aqui do escritório
central acompanhadas de um fechamento de lojas consideradas ineficientes. Com esse

movimento, aceleramos a recuperação dos resultados e também garantimos a
sustentabilidade da companhia. Segundo grupo, garantir o foco absoluto na execução da
estratégia comercial que, diga-se de passagem, já se encontrava em implantação com
importante evolução do produto, alocação e oferta de moda, desde o segundo semestre de
dois mil e dezoito. Nesse sentido, após concluídas as iniciativas de eficiência do
Transformar, os poucos projetos remanescentes foram reavaliados e direcionados
essencialmente para esse tema: fortalecimento da estratégia comercial, melhorias na
operação de lojas e uma nova estratégia de comunicação bastante focado na recuperação
de fluxo. Fora desse escopo, o único projeto não diretamente ligado aí à estratégia
comercial, mas com certeza parte importante da estratégia geral da companhia, seja o
omnichannel, onde estamos avançando rapidamente e com resultados excepcionais. Essa
é a síntese das medidas adicionais que na visão da administração irão acelerar a
recuperação da Marisa, uma empresa mais enxuta, de baixo custo, ágil, com um de lojas
bastante eficiente e um foco absoluto na execução de suas estratégias comercial e digital.
Era essa a mensagem inicial que eu gostaria de deixar com vocês. Agora eu passo a
apresentação, onde além dos comentários sobre os números dos trimestre, estarei também
tecendo alguns comentários sobre o impacto das medidas adotadas sobre esses números.
Indo para o chart de número dois, nós temos a evolução da receita líquida que apresentou
no total uma queda de dois ponto dois por cento, aí temos o impacto do fechamento de
dezesseis lojas ainda no ano passado, no segundo semestre, dezesseis lojas ao todo; uma
retração de zero ponto cinco no seis, que se nós olhamos o gráfico debaixo, apesar de
negativo, é o melhor número da série. Nós melhoramos quando passamos de menos
quatorze para menos um e agora novamente uma pequena melhoria. Negativo ainda,
claro, muito aquém das nossas expectativas, mas não deixa de ser uma evolução. Impacto
negativo do fluxo de lojas na última parte do ano principalmente em dezembro. Destaque
positivo para a performance de algumas categorias, destaque para a Feminha, nossa
principal categoria, que já vem apresentando crescimento nos últimos meses seguidos,
crescimento bastante importante até. Houve crescimento também importante na operação
do e-commerce tanto no ano quanto no trimestre, ou de forma invertida, no trimestre de
setenta e sete por cento e no ano trinta e cinco por cento, um crescimento bastante
relevante. E no chart seguinte, o lucro bruto e a margem bruta. O lucro bruto foi impactado
pela fraca performance das vendas no trimestre, ele passa de trezentos e cinquenta para
duzentos e noventa e seis ou trezentos e trinta em bases recorrentes. A margem
pressionada pela continuidade nos ajustes de estoque que foram ocorrendo ao longo do
segundo semestre e também pelas provisões extraordinárias que, se retirada, nos levaria
a uma margem recorrente de quarenta e nove ponto nove por cento no trimestre. No chart
número quatro, evolução do SG&A com crescimento de treze por cento com impactos
dos maiores investimentos em marketing de alguns descontos de alugueis que foram
negociados ainda em dois mil e dezessete. Sessenta por cento dos alugueis negociados
eram estruturais, ou seja, continuam para sempre no contrato e quarenta por cento,
aproximadamente, seriam temporários que nós estamos vendo agora. Gastos adicionais
também no caso da ordem de vinte e oito milhões decorrentes do processo de
reestruturação. Não fosse isso, o crescimento do SG&A seria de apenas três por cento já
considerado tanto dos descontos quanto os investimentos maiores em marketing. O chart

número cinco, a evolução do EBITDA ajustado da companhia, que passa para trezentos
milhões. É claro que nós temos aqui um impacto grande do reconhecimento dos créditos
tributários, a parte considerada principal do crédito - o crédito se divide em duas partes:
uma principal e uma correção monetária - de trezentos e quarenta milhões. O EBITDA
ajustado, sem esse crédito, seria de vinte e um milhões, uma queda importante em relação
aos cinquenta e três milhões, e daí a necessidade do resizing que eu acabei de mencionar.
Na página seguinte, o chart número seis, evolução da margem de contribuição de PSF,
uma queda de quinze por cento, resultados impactados principalmente pela menor
participação do cartão Marisa e das menores vendas do varejo. Impactada também por
uma provisão de cerca de nove milhões, relativo ao processo de reestruturação. Vale
destacar, na ponta positiva, as menores perdas do PL e do EP, os produtos da casa,
conforme havia mencionado na call do terceiro trimestre. Naquele trimestre nós tivemos
um pouquinho mais de perdas, e eu mencionava que já estava em processo de correção,
o que a gente vai estar confirmando aqui, sendo que esse processo continua agora no
primeiro trimestre de dois mil e dezenove. O chart número sete, evolução do Ebtda de
PSF, capturando exatamente as menores contribuições do PL e do EP. Nós passamos de
quarenta milhões para dezenove. Aqui também nós temos a questão do item não
recorrente de nove milhões, ou seja, o valor em bases recorrentes seria de trinta milhões
aproximadamente, uma queda de vinte e cinco por cento. Um pequeno aumento de custo
de despesa da ordem de três ponto nove por cento relativo aos maiores esforços do
processo de recuperação. No chart seguinte, número oito, a evolução do portfólio do
nosso PL. Na parte superior, o gráfico em linha, a evolução das perdas sobre carteira, uma
queda importante, o melhor número da série: nós passamos de oito por cento para seis
ponto oito. Também houve uma evolução do percentual de vencidos da carteira, que cai
de trinta e um ponto dois para vinte e dois ponto seis. No geral, um portfólio bastante
saudável. Embaixo a confirmação do indicador (Efic), um indicador prospectivo,
mostrando que não tem nenhuma indicação de deterioração futura. No chart número nove,
a mesma figura, o mesmo conjunto de gráficos, agora para o portfólio do empréstimo
pessoal, mesma característica, uma redução na perda percentual sob carteira, um
pouquinho mais de vencidos. O Efic aparentemente dá uma subida, mas na realidade ele
volta para a posição histórica dele. Nos meses anteriores ele tinha apresentado uma
projeção bem baixa, portfólio aqui também, no caso, bastante saudável e sem maiores
indicações de problema, como tem sido nos últimos períodos, aliás, nos portfólios da
nossa operação da Marisa. O chart número dez, o Ebitda consolidado ajustado, uma
posição importante, um aumento de duzentos e vinte e sete milhões, é claro, impactado
pelas recuperações fiscais, mas sabemos que as menos contribuições tanto do varejo e de
PSF nos levariam ao Ebitda decorrente de quarenta e um milhões bem abaixo dos noventa
e três no período anterior, de novo justificando a iniciativa da companhia de fazer um
resizing. Na página seguinte, a página onze, nós temos o resultado do período, é um lucro
importante de cento e cinquenta e nove ponto cinco milhões, infelizmente não derivado
da operação. Nós temos um impacto agora tanto da parte principal quanto da parte de
correção do crédito fiscal, um montante de setecentos milhões bastante importante. Na
parte negativa, o ajuste no balanço foi feito com a baixa dos créditos de imposto de renda
e correção monetária, eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo chart. Então um

impacto negativo de trezentos e quarenta milhões. Na parte inferior, o fluxo de caixa
indicando uma geração operacional de caixa bastante positiva. Aqui é importante destacar
que o crédito fiscal não afeta; você tem um efeito positivo no Ebitda e um efeito negativo
no capital de giro, mas você tem efeito absolutamente nulo em termos de geração de caixa
derivada desse crédito fiscal específico de oitocentos milhões. Geração de caixa então no
período de cento e quarenta e oito milhões, bastante positiva, principalmente quando
comparada com os cinquenta e dois negativos no 4T17. Isso acabou contribuindo para
posição de caixa bastante confortável no final do trimestre e também uma posição de
alavancagem bastante confortável, absolutamente dentro dos níveis que nós temos
contratados nas nossas debêntures. Era isso, agora no último chart algumas considerações
sobre o impacto, as medidas em geral que foram adotadas e o impacto delas nas nossas
demonstrações financeiras. A primeira medida foi o redesenho da operação do escritório
central objetivando sua simplificação conforme eu mencionei, maior agilidade e uma
relevante redução de custos. Para vocês terem uma ideia, foi aplicada uma redução de
cerca de dez por cento nos nossos quadros aqui no escritório central em todos os níveis.
Reanálise do parque de lojas com vistas a identificação de unidades de baixa eficiência
ou possibilidade de reversão difícil e provisão para o fechamento de até dezoito unidades,
lembrando que essas dezoito são adicionais às dezessete já fechadas no segundo semestre
do ano passado. Item três, utilização dos demais projetos, a implementação de forma a
fechar o foco conforme eu mencionei, a companhia trabalha e trabalhará dois mil e
dezenove com foco absoluto na execução da sua estratégia comercial e estratégia digital,
principalmente com relação às medidas voltadas à recuperação nas vendas do varejo. Item
seguinte, a reorientação das estratégias de comunicação também de forma a acelerar a
atração de clientes antigos e também de novos. Aproveitando o ajuste operacional, os dois
últimos itens tratam de ajuste no balanço. Foi feito um write-off importante de estoque,
da ordem de trinta e três milhões de reais, associado a provisionamentos para suportar o
fechamento de lojas que eu mencionei, pagamentos de multas e também as recisões
contratuais. No último item, a reversão do crédito de imposto de renda diferido, no valor
de trezentos e quarenta milhões, estaria completando isso que pode ser chamado também
de uma limpeza de balanço. Eu acho que com os ajustes operacionais associados a esses
ajustes de balanço, na nossa opinião, a companhia entra o ano extremamente preparada
para esse processo de retomada de crescimento e resultados positivos. Eram essas as
minhas considerações, muito obrigado, agora estamos aqui, eu e o Márcio, disponíveis
para eventuais perguntas.
Operadora: Obrigada! Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar
uma pergunta, por favor, digitar asterisco nove. Você também poderá fazer perguntas pela
webcast. Digite o conteúdo no lado esquerdo da sua tela e clique no botão enviar. O senhor
Felipe, do HSBC gostaria de fazer uma pergunta.
FELIPE, DO HSBC: Obrigado por tomarem as minhas perguntas. Eu queria
primeiramente fazer um follow up sobre... Eu acompanhei o lançamento da coleção
outono/inverno de dois mil e dezenove nas mídias sociais. Eu acho que o Marco está na
linha também. Eu queria entender o que mudou nessa coleção, tem algum componente

especial novo, é mais moda? Então ter uma ideia mais qualitativa do que mudou e como
que vocês estão sentindo a receptividade das clientes nas lojas. Essa é a minha primeira
pergunta. A segunda é sobre venda, então já passaram dois meses e meio em dois mil e
dezenove, eu queria entender o que vocês estão vendo nas lojas, vocês estão vendo
evolução no fluxo de lojas? Qual que é a tendência agora em dois mil e dezenove versus
o que fechou dois mil e dezoito?
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS: Felipe, é Adalberto, eu vou responder a
segunda parte, depois eu passo para o Muraro falar um pouco do qualitativo da coleção.
O ano de dois mil e dezenove começou num tom bastante positivo, é claro que nós
estamos cautelosos com essa questão do positivo. O mês de janeiro é um pouquinho
poluído ali pela extensão da campanha promocional porque além de fazer a limpeza, por
assim dizer, contábil do nosso estoque, era importante para nós também fazermos a
limpeza física. Com isso você tem dois benefícios: você limpa o ambiente de loja e você
enche o seu caixa. Então nós acabamos conseguindo esses três efeitos. Então um mês um
pouco diferente, mas quando você exclui esse efeito da extensão da campanha, ainda
assim teria sido um mês positivo. Foi confirmado em fevereiro que foi mais positivo
ainda. Março você tem aí uma ressaca de Carnaval, ele começa um pouquinho mais fraco,
depois você tem as enchentes aqui em São Paulo. Mas você vem numa crescente, um
pouquinho mais fraco, que vem numa crescente, no trimestre a gente deve fechar aí
positivamente. Então eu passo para o Muraro agora para ele falar das questões qualitativas
da coleção.
Marco Muraro: Boa tarde, Felipe! Falando um pouquinho da questão qualitativa, nós
viemos já desde o segundo semestre do ano passado para cá melhorando a coleção em
todos os seus aspectos, tanto na qualidade quanto nas alocações, na distribuição e
caracterização por lojas, e principalmente no posicionamento da Marisa no sentido de que
ela possui moda tanto quanto os principais concorrentes e no time correto da moda. Então
desde janeiro nós já tínhamos além da promoção, da liquidação, as cápsulas de preview
de outono/inverno, fevereiro a continuação desse preview, engordando, já preparando
para a virada. Ao mesmo tempo também aproveitando, estando no time de toda a nossa
coleção de Carnaval que também foi bastante comentada e bem posicionada, e no
momento está muito forte, bem crescente com toda essa história dos bloquinhos e tudo
mais. Agora no relançamento da campanha em março, reforçando esse posicionamento,
ou seja, que o cliente passe a enxergar e nos ver como uma empresa realmente de moda,
que está no time da moda, mas com produtos de qualidade, com mais tendência e mais
moda que é a nossa chamada. Então para realmente que o cliente possa perceber que a
Marisa está nesse jogo com os grandes e que ele pode encontrar, sim, todo o que tem de
novidade que o mercado disponibiliza a um preço extremamente competitivo e bem
democrático. Então a vem conseguindo uma bela aceitação nesse sentido, as lojas e os
clientes vem percebendo isso, vem comentando bastante. A gente vem conseguindo ter
bons resultados, tanto que vocês podem observar aqui no último tri que, embora negativo,
foi nosso melhor resultado e a gente vem conseguindo ao longo desse primeiro tri também

boas respostas em relação a isso. Então vem realmente melhorando a parte da qualidade
do produto, das suas tendências e do time correto do marketing em relação à moda.
FELIPE, DO HSBC: Entendi, obrigado. E se me permitem uma última pergunta sobre
omnichannel, o Adalberto comentou, mas eu queria ter mais um follow up, uma cor maior
sobre as iniciativas que estão sendo implementadas, visto que o desempenho do quarto
trimestre foi muito forte, setenta por cento de crescimento ano contra ano. Então o que
aconteceu no trimestre? Foi black friday que vocês apostaram mais, acertaram? E das
iniciativas omnichannel, vocês já têm click and collect? Eu quero uma cor um pouquinho
maior nesse sentido, por favor.
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS: Eu tenho aqui os dados da evolução do
omnichannel. Ele já está presente em dez lojas nossas, mas eu acho que seria interessante
o Pimentel, que também está conectado, te passar um pouco mais de cor sobre a evolução
da operação, que tem sido bastante positiva, tanto que é um dos projetos que a companhia
priorizou praticamente como o principal projeto da companhia hoje. Acho que o Pimentel
pode trazer essa cor a mais.
PIMENTEL: Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos! O projeto digital e como o Adalberto
colocou, a gente está chamando o projeto omni, tem sido uma das grandes prioridades da
empresa no ano de dois mil e dezenove. Nós começamos a fazer esse trabalho no início
do ano passado, trazendo a nova plataforma da (Hybris) da SAP, e passamos o primeiro
semestre do ano passado fazendo todos os ajustes técnicos para que a gente pudesse
começar a operar de forma mais agressiva e com o time de mercado. No segundo
semestre, com a estruturação do time, nós começamos a investir muito, em parceria com
o time comercial, no aumento de sortimento de cauda longa, onde hoje quarenta por cento
das vendas do digital são feitas de produtos que são exclusivos do e-commerce, e aqui a
gente tem relevância importante na área de calçados, na área de plus size, na área de
infantil, e isso tem contribuído muito com as nossas vendas também. Eventos como o
black friday sem dúvida foram bastante importantes para a gente, bem como um
calendário do mercado digital. Diferentemente do que vínhamos fazendo no passado, nós
temos, no ano de dois mil e dezoito, principalmente no segundo semestre e certamente no
ano de dois mil e dezenove, um calendário aderente ao mercado digital que também tem
ajudado a alavancar as vendas. Nós começamos esse projeto trazendo a Links como
parceria, onde a gente tem o Management System, o OMS. Começamos em dez lojas,
como o Aldaberto falou, onde todas as nossas expectativas foram superadas, eu comentei
na última call, não só em vendas, mas principalmente também como uma ferramenta para
nos trazer novos clientes para as lojas físicas. Então hoje a gente tem praticamente duplo
dígito da compra do modelo Omni Picket Store, que são de clientes novos tanto no ecommerce quanto na loja física. Isso tem ajudado muito e a gente agora tem trabalhado
com as lojas na recompra desses clientes. Então a gente tem tido números perto de dez
por cento de recompra dos clientes que vão pegar e coletar os produtos nas lojas. Agora
nós estamos numa segunda fase, que é o aumento do range de lojas, que vão acontecer
nos próximos dois trimestres, e sem dúvida isso, a gente acredita muito, vai nos ajudar a
alavancar. Paralelo a isso, a gente começa os testes no que tange ao uso dos produtos de

loja tanto o pick up in store e o ship from store, e também estamos nos preparando para
eventualmente começar um trabalho de marketplace out, no qual a gente vai disponibilizar
produtos da Marisa e alguns sites relevantes do mercado.
FELIPE, DO HSBC: Interessante. E falando sobre o marketplace, isso já está em
negociação avançada? Isso a gente deve esperar no curto prazo e eles fariam a parte de
marketplace ou seria store a store? Seria como a loja da Marisa dentro de um outro
marketplace?
PIMENTEL: A gente prevê isso para o segundo semestre. Nesse primeiro momento, nós
vamos colocar a loja da Marisa dentro de outro marketplace, não a Marisa sendo o
marketplace.
FELIPE, DO HSBC: Sim, entendi. Muito obrigado. Obrigado pelas respostas, a todos.
Operadora: O senhor Max, da Massa Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
MAX, DA MAPFRE INVESTIMENTOS: Boa tarde a todos! Parabéns pelo resultado.
Nós fizemos um exercício interno, considerando a exclusão do evento não recorrente do
reconhecimento de oitocentos e um milhões em créditos fiscais. Nessas condições, o
Ebitda consolidado teria sido negativo em treze milhões, pelo menos nos nossos números,
sendo do varejo negativo em trinta e três milhões e o resultado líquido um prejuízo de
cento e três milhões, praticamente o dobro do realizado no trimestre anterior. Em
contrapartida, nas notas explicativas consta que a companhia possui vencimentos de
dívida até o segundo trimestre de dois mil e vinte de cerca de duzentos milhões de reais,
os quais, dada a atual insuficiência de geração de caixa, apenas poderiam ser pagos
mediante uma rolagem junto aos credores ou uma combinação eventual com venda de
ativos. Como a companhia pretende endereçar essa questão de liquidez no curto e médio
prazo junto aos credores e que alternativas se colocam na mesa, considerando que a taxa
de captação da companhia e das suas subsidiárias financeiras, nas últimas emissões, tem
vindo cada vez mais elevadas, especialmente quando comparado com os pares do setor?
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS: Um probleminha aqui com a nossa estrela,
eu vou estar respondendo por vocês. Está me ouvindo bem?
MAX, DA MAPFRE INVESTIMENTOS: Sim.
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS: Um probleminha técnico aqui. Os dados que
você traz sobre tanto o Ebitda quanto o lucro líquido eles divergem dos nossos aqui, acho
que é uma questão de critério de cálculo, porque a gente segue aquele critério da
manifestação CVM sobre exclusão de No Cash. Mas, enfim, temos algumas diferenças,
depois a gente pode tratar isso com nosso pessoal de RI para equalizar, mas tem uma
diferença material aqui tanto na geração de Ebitda quanto de lucro líquido. Lucro líquido
você sabe muito bem que não necessariamente tem a ver com geração de caixa. A rigor
nós temos prejuízos nos últimos exercícios, nunca tivemos nenhum problema de geração
de caixa ou de liquidez. É claro que no longo prazo você pode até ter, mas não tem sido
o nosso caso. Pelo contrário, os níveis de liquidez da Marisa sempre tiveram bastante

adequados, os níveis de alavancagem sempre abaixo de três, nunca passamos de dois e
meio. E as simulações que nós fizemos para esse ano agora, tanto para uso interno quanto
para serem apresentados a auditoria, trabalhavam três cenários: um cenário realista, que
tinha um nível de crescimento moderado; um cenário otimista com crescimento mais...
Não chega a ser agressivo, um crescimento razoável, mas em função do nosso histórico
ruim de crescimento de top line, a gente considerava esse cenário otimista. É um
[inint][00:28:30.15] para você ter ideia. E um crescimento pessimista que seria um
crescimento próximo de zero por cento. Em todos esses cenários, mas particularmente
nesse cenário pessimista, nós ainda assim não teríamos problemas de liquidez. Todas as
rolagens, todo o liability management da companhia para dois mil e dezenove já está
praticamente contratado. Pela sua pergunta, dá para inferir que você é uma pessoa que
tem um conhecimento técnico bastante profundo, não é necessariamente interessante você
desalavancar completamente a companhia. Você perde eficiência no seu custo de capital.
Então é claro que talvez nossa alavancagem hoje esteja um pouquinho acima do desejado,
mas eu diria também que nós não perseguiríamos uma desalavancagem total. O número
que nós temos é bem razoável para o momento da companhia. Se nós colocarmos nessa
simulação que te coloquei as recuperações fiscais, a monetização da recuperação fiscal,
aí sim você pode ter inclusive uma desalavancagem muito forte. Eu estou te falando que
num ano, especificamente dois mil e dezenove, só a recuperação fiscal pode trazer um
free cash flow adicional de cento e trinta milhões, sem falar no Ebitda adicional que vai
ser proporcionado pelo projeto de resizing. Então ainda que eu cresça zero, só o resizing,
mesmo sem a monetização do crédito fiscal, já me dá uma situação bastante tranquila.
Essa simulação, conforme eu te falei, eu foi utilizada internamente para o nosso conselho
de administração e para o nosso auditor. Se nós colocarmos nesse cenário pessimista o
efeito resizing e a monetização dos créditos fiscais, a companhia passa por um processo
desalavancagem já agora. Então não é um tema absolutamente que nos preocupe.
MAX, DA MAPFRE INVESTIMENTOS: Ok, obrigado.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco nove.
Operadora: Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco nove.
Operadora: Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
retornar a palavra ao senhor Adalberto Santos para suas considerações finais.
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS: Eu queria agradecer a todos pela
participação na nossa teleconferência. Eu queria usar aqui um minutinho só para voltar
naquele ponto que eu mencionei no final da minha fala sobre ser a melhor virada de ano
da companhia. Por que nós acreditamos nisso? Acho que o Muraro descreveu bem, é a
condição das nossas coleções que já estão em loja, nós temos sinais qualitativos e
quantitativos bastante positivos em relação a aceitação dessa coleção; estoques
absolutamente ajustados agora tanto do ponto de vista contábil quanto do ponto de vista
físico; despesas bastante ajustadas já em função desse processo de resizing cuja
implementação já podemos considerar em oitenta por cento implementada; as questões
de PSF que nós tivemos lá no terceiro trimestre também bastante acertadas, isso

confirmado já com os resultados de janeiro e fevereiro; fluxo de caixa reforçado, voltando
ainda à pergunta do Max, essa questão das recuperações fiscais, nós temos um empuxo
de caixa adicional com a questão das recuperações fiscais; balanço bastante limpo, todos
os custos de reestruturação, fechamento de loja, etc. e etc., está tudo absolutamente
provisionado; e para complementar o nosso time de frente, coordenados pelo Pimentel e
o Muraro, já bastante azeitado, todo mundo já com mais um ano de casa, é um time que
está jogando junto há algum tempo em plenas condições de fazer um trabalho
excepcional. Eram essas as minhas considerações. No final só um convite para que vocês
também visitem as nossas lojas para conhecer as novas coleções do time do Muraro.
Obrigado a todos!
Operadora: O conference call da Marisa está encerrado. Agradecemos a participação de
todos e tenham uma boa tarde!

