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Relatos da Presidência
Marcio Goldfarb

Bom dia. Nosso segundo trimestre de 2010 foi marcado por um especial
acontecimento; não só para a Marisa, mas também para a consumidora brasileira,
com a entrada, em mercado nacional, de um conceito de loja já existente em outros
países, mas inovador no Brasil. Estou falando de um modelo de loja com
aproximadamente 300 m² de área de vendas dedicada, em especial, para a venda de
lingerie. E aí, nasceu Marisa Lingerie, aonde as mulheres encontram uma grande
diversidade de produtos e marcas que estão divididos em 8 diferentes estilos de vida.
O lançamento desse novo conceito de loja foi marcante no mercado. Desde os criativos
tapumes de obra em loja ao mais requintado design interno e de fachada.
Inauguramos, simultaneamente, 4 pontos de vendas da Marisa Lingerie em um
mesmo dia e ainda tivemos, na mesma semana, nossa tão sonhada loja na Avenida
Paulista, o que gerou na mídia relevante recall para a marca “Marisa”. Através de
recente pesquisa, pudemos constatar que a Marisa Lingerie surpreendeu e agradou às
mulheres das mais diversas faixas etárias e de todas as classes sociais. E não foi só na
classe C, que é nosso público-alvo, mas também com extraordinário sucesso nas
classes A e B.
Mas não foi só a inauguração dessa nova marca e novo formato de loja que fizeram do
semestre, um semestre memorável para a Marisa.
Neste primeiro semestre de 2010, tivemos resultados expressivos, não só por meio de
redução de despesas, como foi o nosso comportamento ao longo de 2009, mas com
extraordinárias melhorias em diversas áreas da Companhia. Um exemplo disso foi a
margem bruta do varejo, que atingiu 54,7% e que bateu nosso próprio recorde num
mesmo segundo tri.
Já o crescimento das vendas em mesmas lojas, que foi de 15,1%, um bom resultado, é
claro, mas somos sabedores de que, se não fôssemos atingidos pelo efeito “Copa do
Mundo” no mês de junho, a Marisa teria um crescimento muito mais relevante.
É importante ressaltar que para fazer frente ao audacioso crescimento futuro, a
Marisa, nesse segundo trimestre, aperfeiçoou, capacitou e consolidou ainda mais seus
principais pilares, acreditando ser necessário solidificar as bases para que tenhamos
forte sustentação administrativa no longo prazo.
E é com satisfação que informo que nossa expansão está a todo vapor, e que ela, no
momento, privilegia o crescimento orgânico, e que é muito mais minucioso na escolha
e aprovação loja a loja. E aposta na qualidade obtida e nos resultados colhidos, e é
sim nossa vocação, a vocação da Marisa, com capacidade e velocidade na instalação e
entrega de novos pontos de venda.
E a Marisa já comemora as suas novas lojas de 2010. Encerraremos este ano com 264
lojas: 201 lojas no formato Marisa Mix Ampliado, com 53 lojas no formato Marisa
Feminino e com 10 lojas no formato Marisa Lingerie. É bom falar a vocês também que
todas, absolutamente todas, com contratos assinados, garantindo, assim, a expansão
por nós prevista para 2010. Muito obrigado a todos e estamos à disposição .
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Sessão de Perguntas e Respostas
Tiago Duarte:
Boa tarde a todos. Primeiro, queria explorar um pouco essa questão do crescimento
de vendas mesmas lojas de 15%. Olhando a variação, o que compõe esse
crescimento, vimos que o ticket médio da Companhia cresceu muito pouco. Então,
isso nos leva a crer que boa parte desse crescimento, quase a totalidade dele está
relacionada ao aumento de volume, ao aumento de tráfego na loja, ao aumento de
check-outs.
Vocês acabaram de comentar essa questão do efeito da Copa do Mundo. Eu queria
entender justamente se esse raciocínio faz sentido, e como fica esse crescimento se
expurgado o efeito da Copa, se é que houve um efeito relevante da Copa, porque esse
crescimento de volume me parece bastante alto já. Esta é a minha primeira pergunta
Marcio Goldfarb:
Bom dia, Tiago. Respondendo a primeira pergunta, realmente, o nosso crescimento foi
praticamente total em número de peças; pouca inflação nós tivemos nos produtos.
E com relação ao nosso trimestre de 15,1%, na realidade abril e maio foram muito
superiores, e o mês de Copa do Mundo atrapalhou demais. E nós fechamos 15,1%, e
poderíamos ter fechado com um número muito mais relevante em same-store sales.
Tiago Duarte:
Entendi. Obrigado. Vocês conseguem abrir o quão relevante foram abril e maio, o
quão mais alto foi isso?
Marcio Goldfarb:
Consigo. Em abril nós tivemos 22% nas comparáveis, em maio nós tivemos 19%, e a
Copa do Mundo afundou.
Tiago Duarte:
Entendi. Ótimo. A minha outra pergunta é justamente ainda na parte de varejo. Vocês
destacaram muito bem que houve um aumento relevante da diluição das despesas de
venda, e vocês colocaram como principal razão para isso um aumento da participação
no total das lojas, total do espaço de venda das lojas mais maturadas, lojas mais
antigas.
Vocês conseguem quebrar para nós qual é esse percentual de despesas com vendas
sobre a receita dessas lojas maturadas em relação às lojas novas? Se eu pegasse a
loja mais maturada e a loja mais nova, qual seria o tamanho da diluição potencial a
que uma loja consegue chegar? No final das contas, era isso que eu queria entender,
para essa despesa de venda particularmente.
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Paulo Borsatto:
Essa informação é bem estratégica nossa, Tiago. Eu prefiro não entrar exatamente
nesses números, porque utiliza esse número total da Companhia. O que eu posso
dizer é que, conforme as lojas vão se maturando, mais diluição nós vamos tendo. Mas
dividir isso por loja maturada e loja nova, preferimos não falar.
Tiago Duarte:
Perfeito. Se eu puder só fazer mais uma pergunta rápida, com relação a essa parte
ainda nas despesas, mas principalmente gerais e administrativas, vocês comentaram
que um pouco está relacionado a aumentar a equipe para prospecção de novos ponto
de venda, vocês têm crescimento relevante pela frente, atualização de software.
Quanto disso podemos considerar não-recorrente? Por exemplo, atualização de
software eu imagino que seja quase one-off. Só para imaginar qual é o efeito orgânico
do crescimento no G&A, particularmente.
Paulo Borsatto:
Não-recorrente, podemos considerar 1 p.p., aproximadamente.
Tiago Duarte:
1 p.p. Excelente. Muito obrigado.
Alan Cardoso, Ágora Corretora:
Bom dia a todos. Inicialmente, parabéns por mais um excelente resultado. A minha
primeira pergunta, na verdade, eu queria um pouco mais detalhe em relação ao
desempenho de vendas. Vocês tinham comentado que em abril o same-store sales
tinha ficado em 22%, se eu entendi corretamente, e em maio, 19%. Tem como abrir
isso, na verdade, se foi por loja de shopping ou loja de rua, e depois por região
geográfica, como foi o desempenho?
Marcio Goldfarb:
Como eu falei, abril foi 22% nas comparáveis e maio foi 19%, e em junho não foi bem.
Quanto ao desenvolvimento, nós continuamos crescendo nesse 2T mais nas lojas de
rua do que lojas em shopping. E quanto às regiões, não houve maiores destaques a
não ser o Sul, que teve um crescimento muito forte pelas baixas temperaturas. A
nossa coleção estava muito boa para o Sul, com artigos pesados, e acho que o
destaque, eu poderia dizer para vocês, foi o Sul.
Alan Cardoso:
Entendi. Perfeito. Outra dúvida nessa mesma linha: acredito que se abril e maio foram
meses extraordinários, dá para imaginar, por exemplo, no 3T um crescimento em linha
com esses dois meses?
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Marcio Goldfarb:
O que dá para imaginar é que abril e maio do ano passado foram difíceis. Então, nós
tivemos um crescimento muito grande. E você queria saber sobre o 3T. Eu acho cedo
para falar do 3T. Hoje é dia 27, então nós estamos em 1/3 do nosso trimestre. Mas
nós acreditamos em 2 dígitos.
Alan Cardoso:
Perfeito. Muito obrigado, então.
Juliana Cruz, Ativa Corretora:
Bom dia. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Queria saber um pouco sobre
essa margem bruta do varejo, que está nesse patamar de 54,7% nesse 2T, se vocês
podem explorar um pouco dessa margem para nós e tentar explicar o quanto disso
podemos considerar como recorrente. Obrigada.
Roberto Sampaio:
Tudo é recorrente em relação a essa margem bruta.
Juliana Cruz:
Obrigada.
Clementina Ferreira, Varbra:
Bom dia. Já que estamos a falar de margem, eu gostaria de perguntar quanto da
margem EBITDA se deve ao resultado excepcional que vocês obtiveram com a vossa
financeira? Eu estimo que seja cerca de 16%, mas tenho certeza. Gostaria que
falassem qual é o percentual da margem que se deve, então, aos serviços financeiros.
Renata Ísis Kater:
Se você for à seção em que falamos de EBITDA em nosso earnings release, abrimos
o quanto do EBITDA total é EBITDA de varejo, EBITDA...
Clementina Ferreira:
É 16%. Então é só isso mesmo. Então, dá por volta de 16%?
Renata Ísis Kater:
O percentual de EBITDA em relação ao total?
Clementina Ferreira:
Exatamente. O percentual de EBITDA que vem dos serviços financeiros e não das
operações de varejo. É cerca de 16%.
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Renata Ísis Kater:
No trimestre, sim.
Clementina Ferreira:
No trimestre, sim. E vocês acreditam que isso vá continuar para frente?
Renata Ísis Kater:
Temos uma meta de que daqui a aproximadamente dois anos o cartão vá participar
com mais do EBITDA. O Arquimedes dará mais detalhes.
Clementina Ferreira:
Ótimo. Obrigada.
Arquimedes Salles:
Bom dia. O 2T tem uma característica sazonal em relação aos produtos financeiros. O
2T não é bom na parte de serviços financeiros, porque tem um reconhecimento da
perda do trimestre do ano anterior. Então, 16% não é parâmetro para você fazer uma
análise do negócio, analisando resultados anuais. Se você olhar o resultado de 2009...
Clementina Ferreira:
Está aí a pergunta.
Arquimedes Salles:
A parte de produtos financeiros representou algo em torno de 23% do resultado.
Acreditamos, como a Renata falou, que o potencial deste negócio é atingir uma
participação de 30% do resultado via essa parte de serviços financeiros ao longo de
dois, três anos.
Clementina Ferreira:
Ótimo. Muito obrigada.
Rafaela Vitória, Kinea Investimentos:
Bom dia a todos. Vocês poderiam comentar essas principais diferenças que vemos no
balanço em BR GAAP e no balanço em IFRS?
Paulo Borsatto:
Rafaela, como é muito específico, e são contas grandes que têm essa diferença, eu
preferia que você ligasse diretamente para nós e eu lhe passo exatamente quais são
as contas que foram alteradas, eu ou a Renata, e explicamos todas as modificações
que foram feitas.

5

Transcrição da Teleconferência – Q&A
Resultados do 2T10
Marisa S.A. (MARI3 BZ)
27 de julho de 2010

É importante, eu queria ressaltar a vocês que a comparação que estamos fazendo é
IFRS já 2010, e nós reapresentamos o 1T10 também em IFRS, e já comparando,
convertendo o balanço de 2009 em IFRS também para ter a mesma base de
comparação.
Então, fico à disposição de você para lhe dar explicações específicas a qualquer
momento.
Rafaela Vitória:
OK. Obrigada. E vocês também poderiam disponibilizar o balanço completo de 2009
em IFRS, para também ajustarmos as projeções para o 3T e 4T?
Paulo Borsatto:
Ligue para nós, e aí disponibilizaremos tudo para você.
Rafaela Vitória:
OK. Obrigada.
Alan Cardoso, Ágora Corretora:
Aproveitando, então, para fazer mais uma, a última dúvida: em relação a essa questão
de que o ticket médio da Companhia no 2T10 ficou quase em linha com o 2T09, como,
por exemplo, eu estava olhando o press release do 1T, e no 1T10 havia crescido o
ticket médio em 12% em relação ao 1T09. Houve uma mudança de estratégia da
Companhia para priorizar realmente um volume maior de vendas, trabalhando com um
ticket médio menor, ou foi algo que aconteceu nesse trimestre, mas não devemos
esperar que ocorra lá na frente, deve ficar um ticket médio flat em relação ao trimestre
do ano anterior?
Paulo Borsatto:
Se eu entendi sua pergunta, você colocou que o ticket médio teve alguma alteração
estratégica da Companhia de ter mercadorias com ticket médio menor, ou foi por que
cresceu vende? Realmente, não entendi. Desculpe.
Alan Cardoso:
Desculpe, vou tentar de novo. Nesse 2T o ticket médio total da Companhia vem em
R$72, praticamente em linha com o do 2T09. E, na verdade, pelo que eu vi em seus
press releases, antes o ticket médio da Companhia estava crescendo. Então, minha
pergunta é se houve uma mudança de estratégia para priorizar um maior volume de
vendas e não repassar a inflação para os seus produtos, ou isso é uma coisa que
aconteceu só nesse 2T e podemos esperar que o ticket médio irá voltar a crescer
como aconteceu no 1T, crescer 10%, 12% na comparação de um trimestre de 2009
com um trimestre de 2010?
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Paulo Borsatto:
Agora entendi. Realmente, o aumento de tráfego da Empresa; na Marisa nós estamos
constantemente aumentando tráfego, e temos já reparado isso dentro desse ano, 1T e
2T, e achamos que isso é uma tendência que vai ocorrer para o resto do ano.
Nós estamos muito bem posicionados dentro da classe C, e basicamente é o aumento
de tráfego. Não tivemos nenhuma modificação de estratégia em relação a preço de
mercadoria.
Alan Cardoso:
Na verdade, são consumidores querendo um price point mais baixo do que era o perfil
da Companhia, não?
Paulo Borsatto:
Não é price point, Alan. O preço da mercadoria se manteve o mesmo porque não
tivemos uma influência de custo para aumento nosso preço. O que aumentou nossas
vendas realmente foi o aumento de tráfego dos clientes dentro da Marisa; de tráfego e
de conversão.
Vemos um aumento forte da disposição da classe C em comprar, e isso está nos
ajudando. Se você for olhar as explicações, esse é um dos aumentos. E o poder de
compra da população em geral, também.
Então a Marisa, além da classe C, está sendo descoberta também por outras classes
sociais e estamos tendo um maior volume de tráfego, maior conversão e,
consequentemente, um maior volume de vendas.
Alan Cardoso:
Entendi. Muito obrigado.
Sandra Peres, Coinvalores:
Bom dia a todos. Eu gostaria de saber principalmente essas questões dessas lojas
Lingerie novas: qual é a visão da Empresa, se terá ganhos de margens ou ganhos em
vendas? Vocês poderiam explicar um pouco dessas novas lojas?
Marcio Goldfarb:
Sandra, as lojas Lingerie estão muito bem, estão 6% acima do que nós orçamos, e no
momento é um pouco difícil falar das lojas, porque elas vão muito bem, nós
continuamos a investir, vamos fechar o ano, como eu falei, com dez lojas Lingerie.
Tanto o EBITDA como o lucro estão em linha com o nosso orçado e vêm dentro da
média da nossa Companhia.
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Sandra Peres:
Você não teria algum número de quanto essas lojas vão realizar para vocês, tanto em
margem quanto em vendas?
Marcio Goldfarb:
Eu prefiro lhes fornecer este número, se Deus quiser, no 3T ou no 4T. Eu acho cedo
para comentá-los, mas o que posso dizer é o seguinte: estamos muito satisfeitos.
Sandra Peres:
OK. Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, na parte de cartões: o que vocês
estão esperando para o ano, tanto de private label quanto de co-branded?
Marisa:
Bom dia, Sandra. Vamos separar um pouco a análise da parte de cartões: em relação
à inadimplência, a expectativa para o ano e para os próximos períodos, não vemos
nenhum risco na inadimplência. Ela atinge um patamar que acreditamos que irá se
manter para frente.
A questão de receita, o negócio deve continuar a crescer no ritmo do varejo. A grande
oportunidade que temos de alavancar resultado no cartão é a maturação do produto
co-branded, que é o produto em associação com o Itaú, porque é um portfólio novo
que ainda não está realizando todo o potencial de resultado.
Então, para analisar o negócio de cartão, eu dividiria nos dois produtos que temos: o
nosso private, a tendência dele agora é acompanhar o crescimento do varejo, tanto
em volumes como em resultados; e o cartão co-branded, esse sim ainda tem um
processo de maturação que deve durar mais uns dois anos.
Sandra Peres:
OK. Obrigada.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar
novamente a palavra para o Sr. Paulo Borsatto para suas considerações finais.
Paulo Borsatto:
Nós agradecemos a todos que participaram do nosso conference call. Estamos à
disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem nos ligar, e
estamos à disposição, inclusive, para vocês fazerem visita às nossas novas lojas.
Obrigado, e bom dia.
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Operadora:
O conference call da Marisa Lojas S.A. está encerrado. Agradecemos a todos pela
participação e tenham um bom dia.
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