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Guilherme Assis, Raymond James:
Boa tarde. Na verdade, a minha pergunta é em relação ao crescimento de vendas e à
margem; são duas perguntas. Com relação ao crescimento de vendas, no trimestre
nós começamos a ver os resultados desse plano do ‘Mais por m²’. Eu queria saber
como vocês estão vendo isso já passado o 2T, e passado um pouco esse efeito de
clima também, que eu acho que agora começa a ficar menos importante, a partir do
3T? Vocês estão vendo um same-store sales aumentando desse nível baixo ou médio
para uma coisa um pouco melhor? Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é em relação à margem bruta. Eu escutei você comentando no
call, Marcio, que teve um impacto de câmbio na margem, que na verdade a margem
voltou para um patamar um pouco anterior ao câmbio quando ele estava em um nível
mais parecido com o que está hoje. Eu queria entender, se o câmbio continuar nesse
patamar, se a margem continua no patamar que nós vimos no 2T.
E queria saber também se teve algum impacto, além do câmbio com relação ao
ambiente mais promocional, porque nós vimos que alguns concorrentes, como Renner
e C&A, acabaram antecipando a liquidação da coleção de inverno para junho, em vez
de começar em julho. Se isso também teve um impacto. Parece que vocês não foram
muito promocionais, mas o preço já estava um pouco mais baixo. Eu queria saber
exatamente o que aconteceu e como foi o ambiente competitivo, e qual é o impacto na
margem, também. São essas as perguntas.
Marcio Goldfarb:
Sobre a sua primeira pergunta, sobre as nossas vendas, o que eu posso adiantar é
que o mês de julho foi um mês bom. Nós tivemos um dígito alto no mês de julho e
estamos acreditando bastante. Estamos fazendo a virada de coleção antecipada para
aproveitar o movimento forte de Dia dos Pais, estamos aproveitando também esse
impacto dos calçados; estamos aproveitando o impacto do projeto de readequação do
nosso m², e acho que tudo isso nos levará a um 3T e a um 4T fortes para nós.
Eu costumo dizer, logicamente, que um mês, 30 dias, não quer dizer resultado dos 90
dias. Tudo pode virar, mas pode virar para melhor também, que é o que acreditamos.
Então, como estou dizendo, nós tivemos um dígito alto no mês de julho, o que para
nós é muito bom.
Sobre a margem que você me perguntou, ela está normalizada, e eu não acredito que
tenha efeito de câmbio, porque o efeito de câmbio subiu, porque temos uma força
muito grande de importação no 2T. Esses itens mais pesados de importação, todo
produto de malharia de inverno, eles têm uma influência muito grande na nossa
margem quando temos um inverno muito forte, como foi no ano passado. E quando
você tem um inverno em que praticamente você vende meia estação, na realidade, à
meia estação você tem quase 6 p.p. abaixo dos produtos importados de inverno.
Então, eu posso dizer que, daqui para frente, eu não vejo problema. Acho que houve
realmente uma inversão, como contamos. Quando importamos produtos em 2010 para
2011, para o inverno, tivemos um ganho no USD, tivemos um aproveitamento no mark
up dos nossos produtos, e agora ficou mais estreito e achamos que estrategicamente
teríamos que correr atrás da nossa venda e não tentar precificar como deveríamos ter
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precificado. Essa foi uma opção nossa, e eu acho que acertada. Não vejo problema
para o futuro.
Guilherme Assis:
Mas em relação ao impacto da concorrência antecipando promoção, como vocês
viram isso? Como foi a sua estratégia também nesse mercado competitivo?
Marcio Goldfarb:
A minha estratégia não foi a que eu quis, porque o que eu queria era não ter feito
nada. Mas eles saíram para o modelo, saíram dando liquidação. Não foi nem
promoção. A concorrência resolveu liquidar com antecedência neste ano, e nós ainda
não tínhamos promovido ainda nada. Fomos obrigados a entrar no jogo e promover
também. Foi isso.
Guilherme Assis:
Entendi. Você acha que tem algum impacto disso no 3T ainda ou não?
Marcio Goldfarb:
Não, é o impacto normal da nossa liquidação. A nossa liquidação é sempre no 3T,
então é liquidação após liquidação. Não tem impacto.
Guilherme Assis:
OK. Obrigado, Marcio.
João Mamede, BTG Pactual:
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é ainda sobre margem
bruta. Acho que a queda expressiva da margem bruta foi o grande desafio que vocês
tiveram no trimestre, e vocês atribuíram a três fatores: câmbio, atividade promocional e
mix piorado. Eu queria entender um pouco se vocês têm como atribuir um peso a cada
um desses fatores, o que foi mais relevante e o que foi menos relevante. Essa é a
minha primeira pergunta.
A segunda pergunta seria um pouco e, linha com o que vocês já falaram, mas se
vocês pudessem dar uma atualizada em relação ao 3T, seria bom também. Muito
obrigado.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde, João. Respondendo a sua pergunta, não é exato, mais ou menos metade
do problema gerado foi realmente o USD, nos produtos foi a precificação, e a
demanda, a falta de venda, a falta de inverno e ser mais promocional, acredito que
tenha sido a outra metade. Assim que julgamos assim aqui. Foi isso que encontramos.
João Mamede:
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Ótimo. Obrigado.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, em relação ao ticket médio. Se não me engano,
o ticket médio subiu 8,3% ano contra ano no 2T, para cerca de R$86 para a Marisa
como um todo. Eu queria entender um pouco o que está por trás dessa subida no
ticket médio, se foi impacto do FX, do câmbio, ou se foi algum reflexo das outras
iniciativas.
Minha segunda pergunta é em relação aos dias de estoque, que caíram bastante no
final do trimestre no ano contra ano. Isso é reflexo da promoção antecipada? E como
que vocês começaram o trimestre agora em julho em termos de estoque? Ainda mais
levando em conta que julho, como vocês comentaram anteriormente, deve ter tido
uma demanda boa por causa da chegada das temperaturas mais baixas. Então, eu
queria entender um pouco como vocês lidaram com uma demanda e os estoques
depois do fechamento do 2T. Obrigada.
Paulo Borsatto:
Do crescimento total do varejo, cerca de 13%, 8% veio de aumento de preço,
principalmente via o aumento do valor agregado da própria mercadoria, mercadoria
mais pesada e mercadoria mais cara, e 5% do aumento de volume.
Queria destacar que o fato do aquecimento desse volume de venda no trimestre é
claramente uma melhora importante em relação aos dois últimos trimestres. Veremos
que essa relação do número de vendas mesmas lojas e total já foi bem mais alta que
os últimos dois trimestres.
O fluxo do nosso grupo de controle subiu 3,6% ano contra ano, e a nossa conversão
caiu 0,5 p.p., isso nós atribuímos até à questão da demanda um pouco mais fraca em
relação ao ano passado, não em relação aos outros trimestres.
Em relação ao estoque, a nossa cobertura caiu muito pouco em relação ao ano
passado, mais por conta do câmbio, tem uma parcela grande do câmbio, e uma
adequação dos níveis de estoque também por conta do cenário da demanda. Então,
estamos sempre comparando a demanda em relação à demanda do ano passado.
Não temos falta de mercadoria no mês de julho. Pelo contrário, tivemos até uma boa
venda, como o Marcio falou. O mês de julho foi bom, e isso nos indica que não temos
falta de mercadoria e estamos com o nosso estoque muito bem adequado para a
venda esperada para o próximo trimestre.
Irma Sgarz:
Obrigada.

Claudio Lesing, Credit Suisse:
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Bom dia a todos. Duas perguntas rápidas. A primeira, nós vimos a despesa
relacionada ao Programa Amiga sendo um pouco mais de R$7 milhões nesse
trimestre, tinha sido R$5 milhões no trimestre passado. Queríamos entender um pouco
melhor em que nível isso se estabiliza e como conseguiremos enxergar o resultado
desse programa dentro do conjunto de resultados financeiros. Essa é a primeira
pergunta.
Arquimedes Rodrigues Salles:
O programa, como o Paulo falou, ainda não está estabilizado. Nós tivemos nesse
trimestre essas despesas com esse incentivo de R$7 milhões, e eu acredito que ele se
estabiliza mesmo só a partir do ano que vem, mesmo porque nós ainda estamos em
fase de promover alguns ajustes neste programa. Agora mesmo, em agosto, estamos
promovendo um ajuste grande nesse sentido de reduzir um pouco o custo desse
programa.
Em relação aos resultados, o que eu posso antecipar é o que já começamos a ver
desde março deste ano, e agora apareceu claro nos números do 2T: vínhamos há
quatro, cinco anos, talvez de sempre, com uma tendência de o cartão de crédito, o
cartão private perder participação na venda do varejo. Nesse trimestre isso não
aconteceu. Nós até tivemos um ganho, pequeno, mas um ganho em relação à
participação; ou seja, o faturamento dos cartões da Marisa subiu um pouco mais que o
faturamento do próprio varejo.
Nós vemos alguns efeitos colaterais desse programa na inadimplência. Você pode ver
que estamos com uma inadimplência em patamares até mais baixos que seis meses,
foi o melhor ano histórico aqui. Isso é um efeito colateral que conseguimos medir aqui
vendo o comportamento de clientes que aderiram, clientes que não aderiram ao
programa, o comportamento do cliente que aderiu antes da adesão e após a adesão.
O que eu posso falar é que já estamos em um patamar de alavancagem nos últimos
meses em torno de 8% nos volumes e nas receitas que eu consigo atribuir a esse
programa. Isso já é suficiente para custear todo esse programa de fidelidade, e eu
espero que essa alavancagem chegue até a minha expectativa, pelos números que
vimos, até 15% de maior frequência de compra nos clientes que fazem adesão ao
programa. Não sei se respondi.
Claudio Lesing:
Está ótimo. Obrigado pelos detalhes. A segunda pergunta, acho que é mais para o
Paulo, o run rate que vocês estão calculando do programa de corte de despesas está
um pouco acima do reconhecimento de EBITDA que esperamos para o ano. Vocês
esperam ultrapassar os R$52 milhões de meta para o ano? Como está a visibilidade
de vocês em relação a isso? Obrigado.
Paulo Borsatto:
Claudio, a meta que nós temos é R$52 milhões, mas se continuar dessa maneira,
provavelmente ele vai ultrapassar. Mas vamos manter os R$52 milhões. Ainda
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estamos no dia 1 de agosto, tem um caminho longo pela frente. Os R$52 milhões com
certeza serão feitos.
Claudio Lesing:
Ótimo. Obrigado.
Operador:
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Paulo Borsatto para as
considerações finais.
Paulo Borsatto:
Agradeço todos vocês pela participação em nosso conference call, e estamos à
disposição de vocês para quaisquer outras dúvidas que surgirem no decorrer do
trimestre. Um abraço, até mais. Tchau.
Operador:
A audioconferência da Marisa Lojas S/A está encerrada. Agradecemos a participação
de todos e tenham uma boa tarde.
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