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Operadora:
Boa tarde, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marisa
Lojas S.A. para a discussão dos resultados referentes ao 4T15. Estão presentes hoje
conosco: o Sr. Márcio Goldfarb, Diretor Presidente; o Sr. Adalberto Pereira dos
Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e o Sr. Francisco Bianchi,
Gerente Financeiro e de Relações com Investidores.
Informamos que este evento está sendo gravado 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. 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. Bem-vindos à teleconferência de resultados do 4T15 da Marisa
Lojas. Complementando comigo hoje estão o Márcio Goldfarb, nosso Presidente, a
Janaína Machado, nossa Diretora de Compras e Estilho, o René Silva, nosso Diretor
de Operações, e o Francisco Bianchi, nosso Gerente Financeira e também de RI.
Conforme colocado em nosso release, o 4T foi um período bastante difícil, em que
uma perda de fluxo acentuada em nossas lojas impactou de forma significativa nossas
vendas.
A Companhia, que vinha em um processo de recuperação gradual de margens, optou
por preservar a saúde dos estoques, o que acabou sacrificando bastante a margem
bruta e trazendo reflexos negativos para o EBITDA e para o lucro líquido.
Mesmo com o resultado fraco do período, foi mantido o foco da Companhia nas
medidas de reestruturação que vinham sendo implementadas e continuam a
apresentar resultados importantes.
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A melhor gestão de estoques, que tiveram redução no ano de 11%, permitiu seguidas
expansões de margem bruta até o 3T e foi importante componente em nossa geração
de caixa. O tratamento rigoroso das despesas nos permitiu fechar o ano praticamente
com o mesmo valor nominal de SG&A do ano anterior, que traz implícita a economia
de R$110 milhões dada à inflação de 10%.
A área de PSF continuou trazendo importante contribuição com suas carteiras,
apresentando uma performance bastante robusta. E finalmente, tivemos uma geração
de caixa operacional recorde, próxima de R$300 milhões, o que nos permitiu, mesmo
em um cenário tão adverso, aumentar nossa posição de caixa líquido e reduzir nossa
alavancagem de balanço.
Não obstante os sinais positivos das medidas adotadas nos primeiros trimestres do
ano, com a leitura cada vez mais clara da contínua deterioração do cenário macro,
decidimos antecipar medidas adicionais que estavam em estudo, e assim concluímos
a descontinuidade da operação de venda por catálogo, ou venda direta, optamos pelo
fechamento de 12 operações de lojas físicas e avançamos no redesenho de nosso
programa de fidelidade.
A tais medidas associa-se uma série de outras, também de impacto relevante, que em
conjunto nos permitirão ‘offsetar’ boa parte da inflação pré-contratada para o ano de
2016, que, considerada a reoneração da folha em nosso caso específico, poderia
chegar à casa de 17%.
Apesar dos resultados fracos no trimestre e da perspectiva de um 2016 ainda difícil, a
Companhia segue confiante de que as medidas até aqui adotadas nos levam na
direção de uma operação muito mais eficiente, flexível, consistente e focada em uma
boa execução.
Indo agora para nossa apresentação, começando pelo slide três, os principais pontos
do 4T. Temos, então, a receita líquida do varejo, que teve uma redução de 9,1%, a
margem bruta do varejo, que apresentou um recuo importante de 4,3 p.p., descendo
ao nível de 44,7%, e o EBITDA consolidado, que teve uma queda de 25,6%.
No lado positivo, o SG&A com uma redução nominal de 8,2%, a geração de caixa
operacional, já mencionada, em nível recorde, alcançando R$290 milhões no ano, a
contínua melhoria no nível de estoques, que fecharam o ano com redução de 11%, e
as perdas no cartão, no private, que teve queda de 12% no full year, em linha com a
redução da carteira.
No slide quatro, slide seguinte, temos a evolução da nossa venda, que no 4T, em
todas as lojas, apresentou uma redução de 9,1%, e em mesmas lojas de 8,6%,
bastante afetada pelo que já mencionei, a queda do fluxo, ocorrida especialmente a
partir de novembro. Essa queda chegou a superar 10% a partir de novembro, e,
mesmo com alguma recuperação no preço médio, que já estava em andamento,
acabou por impactar bastante as vendas.
O canal e-commerce, que até então apresentava crescimento de dois dígitos, afora o
Black Friday, também deu sinais de desaceleração no trimestre. Continuou positivo,
mas o crescimento passa a ser de um dígito, e não mais dois.
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Indo para o slide cinco, temos margem bruta e lucro bruto. Conforme mencionado,
tivemos uma queda importante, de 4,3 p.p., que acabou por anular na visão de ano os
ganhos que tivemos em trimestres anteriores. Vale lembrar aqui que tivemos ganhos
efetivamente nos quatro trimestres anteriores.
Porém, absolutamente em linha com a estratégia que havíamos anunciado, entre a
opção de uma rápida expansão na margem bruta e a manutenção dos níveis
saudáveis de estoque, optaríamos sempre pela segunda opção.
Estamos bastante seguros de que esta foi a melhor decisão, pois, além de preparar a
Companhia para uma melhor virada de coleção, como efetivamente vem ocorrendo,
acaba por impulsionar nossa geração de caixa.
Em uma visão interna da compleição desses estoques, nós vimos ao longo de todo o
ano a substancial redução na dívida de conta velha do mesmo, que é aquele estoque
acima de 90 dias. Ao longo de 2016, continuaremos trabalhando nesse item
especificamente, porque ainda existe algum espaço para ganhos adicionais.
Indo para o slide seis, novamente, uma confirmação dos resultados positivos vindos
da reestruturação das nossas operações. O SG&A do trimestre foi nominalmente
inferior ao do 4T14, no significativo percentual de 8,2%. Isso nos permitiu fechar o ano
praticamente no mesmo patamar observado em 2014, lembrando que tivemos uma
inflação média de 10%, e em alguns itens, como energia elétrica, esse percentual
chegou a alcançar 45% em algumas regiões.
Conforme já mencionado, no trimestre resolvemos disparar algumas importantes
medidas, agora de caráter mais estrutural, que deverão novamente nos permitir
‘offsetar’ boa parte daquela inflação pré-contratada para 2016, o que não é um desafio
nada trivial, já que se considerarmos a reoneração da folha, poderíamos estar falando
de uma inflação de 17% ao ano.
Indo para o slide sete, temos as figuras relativas ao nosso EBITDA e à nossa margem
EBITDA, ambas com quedas relevantes no período. O EBITDA do varejo teve queda
de 43% no trimestre, e o EBITDA derivado de operações de produtos financeiros teve
um aumento de 9,3%, mas eliminado o efeito não-recorrente relativo à venda do nosso
FIDC, teríamos tido aqui também uma queda de 28%. Desnecessário dizer, o principal
ofensor aqui foi a queda das vendas e da margem.
Vale lembrar, no entanto, que tanto no varejo quanto em PSF vimos obtendo
excelentes resultados na redução das despesas.
Indo para o slide oito, do lado esquerdo temos a evolução da receita líquida da área,
que passou de R$187 milhões para R$185 milhões, fruto principalmente da menor
atividade do varejo, menor participação do nosso cartão, e também da nova tributação
de PIS/COFINS, cujo impacto específico no trimestre foi de cerca de R$3 milhões.
Ainda do lado esquerdo, temos o EBITDA da área, que cresceu de R$48,9 milhões
para R$53,4 milhões, mas se descontado o efeito não-recorrente da venda do FIDC,
teria havido uma redução para R$35 milhões.
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A operação de parceria com o Itaú teve uma pequena queda em sua margem de
contribuição, de R$6,6 milhões, vide o gráfico da direita, principalmente em função dos
maiores provisionamentos promovidos no período.
Já a operação dos produtos ditos da casa, o PL e o empréstimo pessoal, teve queda
na contribuição de R$9 milhões, afetada pela menor receita, pelos maiores custos de
funding, e também pela maior tributação.
Contribuições positivas precisam ser lembradas aqui, vindas das despesas da área,
que tiveram redução de 28,4% no trimestre, e do programa de fidelidade, cujo novo
desenho já nos permitiu uma economia de R$10 milhões somente no 4T.
Indo para o slide nove, temos os indicadores de acompanhamento da nossa carteira
de private label, relativos às rolagens e ao first payment default. Conforme destacamos
na abertura, essa carteira continua performando de forma bastante resiliente, o que
nos permitiu fechar o ano com a queda no nível de perdas de 12%, em linha com a
redução verificada na carteira e também com a receita líquida.
As políticas de concessão e recuperação de crédito continuam sendo ajustadas de
forma dinâmica, acompanhando a evolução do cenário macro. Fruto desse dinamismo,
tivemos uma pequena redução na taxa de aprovação agora no último trimestre, que
passou de 68% para 66%.
No slide dez, temos o gráfico de acompanhamento da carteira de empréstimo pessoal,
que tem um comportamento parecido com o do portfólio do private label, porém com
condição até melhor nas últimas rolagens, e também no FPD.
Na realidade, conforme já citado nas últimas conferências, a carteira foi bastante
afetada ao longo do ano de 2015 pelo produto 15x, que já foi descontinuado. Portanto,
a carteira agora ainda está passando por um processo de depuração.
Mas mesmo que não isolemos os efeitos desse produto, nossa leitura é de que a
elevação de perdas verificada se dá em um nível muito inferior ao que temos
acompanhado em operações semelhantes em outros players.
No slide 11, temos o EBITDA da Companhia, o consolidado, que reflete os impactos
negativos sofridos, principalmente na operação principal, a operação de varejo. Apesar
dos bons resultados no lado do SG&A, tivemos uma queda de 25,6% no EBITDA total
do trimestre e 28,8% no acumulado do ano. Em PSF, um pequeno crescimento,
basicamente em função daquele fator não-recorrente, a venda do FIDC,
representando mais ou menos R$18 milhões. Eliminado isso, teríamos tido uma
redução de 28% no trimestre e cerca de 20% no ano.
Indo para o slide 12, temos o lucro líquido, que tanto em função dos fracos resultados
da operação, quanto do aumento das taxas de juros, apresentou uma queda de 61,8%
no trimestre, que levou a Companhia a apresentar um prejuízo no full year de R$35,8
milhões.
No slide 13, temos um resumo do nosso fluxo de caixa, confirmando novamente a
forte geração operacional no período, fruto de uma gestão bastante ativa do capital de
giro e de certa restrição nos investimentos. Fechamos o ano com a cifra recorde de
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R$290 milhões de geração operacional, número que acabou por nos permitir uma
redução na dívida líquida e uma pequena desalavancagem de balanço.
No slide 14, temos a evolução do perfil de amortização da nossa dívida estrutural,
mostrando o pequeno nível de capital demandado para os anos de 2016 e 2017, o que
nos dá uma condição de caixa relativamente confortável para continuarmos, ao longo
do ano, fazendo os ajustes e investimentos necessários à melhoria e modernização da
operação.
Gostaria agora de comentar especificamente um evento subsequente. Nós concluímos
agora em fevereiro as tratativas para redesenho do nosso programa de fidelidade, que
conta com uma parceria importante com a Netpoints, empresa na qual, inclusive,
temos uma participação acionária.
Pelo novo acordo de coalizão assinado, que passa a valer pelo prazo de dez anos,
nós trabalhamos bastante a questão do desenvolvimento conjunto, o alinhamento das
estratégias de crescimento das duas operações.
A partir desse novo desenho, acreditamos que a Netpoints passa a ser uma
ferramenta extremamente importante para a geração de tráfego em nossas lojas, e um
diferencial também extremamente importante para os nossos negócios.
Eram essas minhas considerações. Vamos passar diretamente agora para o Q&A, e
no final o Márcio nos trará suas palavras, também.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde. Obrigado por pegarem minha pergunta. Adalberto, eu gostaria de explorar
um pouco suas perspectivas, já passado o 4T. Você comentou que no 4T houve um
impacto negativo de tráfego, que entendemos, pelo ambiente macro que vivemos, e
que houve um esforço da Companhia em preço e em promoção para tentar desovar o
estoque. E vocês terminaram o ano com um nível de estoque relativamente saudável,
acho que foram bem-sucedidos na sua estratégia.
Mas olhando o passado, o Natal e o Ano Novo, como devemos esperar, e como vocês
têm visto? Se o tráfego continua sendo um problema, se vocês viram alguma mudança
na tendência ou não, e se vocês conseguiram adaptar a coleção, o que tem sido feito
em termos de preço de saída e de desconto para tentar manter esse estoque no nível
mais saudável.
Devemos esperar que a margem continue sob pressão? Porque olhando os
resultados, uma das grandes expectativas que eu tinha era de que a margem voltasse
um pouco mais, para mais próxima de 48%, talvez, e no final acabou vindo uma
pressão maior que a que eu esperava. Essa pressão deve continuar nessa dinâmica
para o 1T ou para 2016, ou vocês acham que já dá para ajustar a coleção e a
estratégia da Companhia para reverter isso também? Essa é uma pergunta.
E uma segunda pergunta, já emendando, em relação a produtos e serviços
financeiros, qual é sua expectativa para 2016? Eu entendi bem o que vocês disseram
no press release e o que você falou agora, Adalberto, que estão sendo tomadas as
iniciativas para tentar conter aumento de inadimplência, que tem sido mais restritivo, a
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taxa de aprovação caiu – caiu pouco, até, mas caiu. E tirando o efeito da EFICC veio
flat o resultado. Devemos esperar que a contribuição ao resultado financeiro continue
flat em 2016, ou vocês antecipam alguma pressão pela piora do macro? São essas
perguntas. Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Guilherme, boa tarde. Realmente, a tendência de tráfego mais baixo se manteve, a
tendência que começou a se verificar em novembro. Em novembro um pouco mais,
fica sempre o questionamento de se foi por conta do Black Friday ou não, o que
atrapalhou bastante a atividade do varejo como um todo, Brasil afora.
Dezembro continuou, e a partir do que vimos acontecendo, preparamos a Companhia
para 2016 nesse nível de tráfego. Assumimos isso como uma nova realidade, e por
isso até decidimos antecipar algumas medidas; leia-se que a decisão por eliminação
de estoque também veio a reboque dessas decisões.
Nós preferimos limpar os estoques e virar em um nível bastante saudável para esperar
a entrada das novas coleções, porque corríamos o risco de entregar uma margem
melhor, nessa linha que você falou, eventualmente até mais próxima de 48%, 49%,
mas comprometer a entrada das novas coleções.
Então, o tráfego continua baixo, mas em função da limpeza de estoques que fizemos,
o mês de janeiro performou bem melhor, já com a margem mostrando uma
recuperação importante. E o melhor de tudo, e isso talvez já responda um pouco do
que você perguntou sobre pressão, é que a recuperação verificada em janeiro tem
zero de participação de produtos novos. Ela é, basicamente, em função da melhoria
da gestão de estoques.
A coleção nova começa a entrar agora em fevereiro, com aceitação bastante
interessante, muito cuidado com a recuperação de preço, mais ou menos em linha
com o que Janaína falou no último call, inflação com um pouco mais. E pelos nossos
cálculos, buscaremos ‘offsetar’ a queda de tráfego exatamente com essa pequena
reposição de preço que queremos fazer com muito cuidado.
Isso é o que estamos vendo para o varejo ao longo do ano. Talvez até um pouco pior,
nós trabalhamos em nossas projeções com uma piora maior no 1S e alguma
recuperação ao longo do 2S, até em função da entrada gradativa das coleções ao
longo do ano.
De novo, a margem de janeiro nos surpreendeu positivamente, principalmente por ser
derivada somente de gestão mais eficiente de estoques.
Acho que falamos tudo sobre varejo.
Em PSF, nossa leitura é de que o resultado veio bastante positivo. Se analisarmos
tudo que aconteceu na carteira do PL ao longo do ano, se pegarmos perda, tivemos
mais de 50 b.p. no 1T, -20 b.p. no 2T, -200 b.p. no 3T, e agora no 4T um pouco mais,
mais 100 b.p. Nossa leitura é que no ano que vem não deveremos ter absolutamente
nenhuma surpresa nesse produto.
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O nível de perda em relação à carteira, em relação à receita gerada, para o full year
deve se manter estável, claro, com alguma sazonalidade ao longo do ano.
Em EP a história é um pouco diferente. É um produto mais arriscado e, em função
disso, devemos esperar um pouco mais de perda. Isso já está computado em nossos
cálculos. Também na operação com o Itaú, até em função do que ele próprio vem
anunciando, um pouco mais de provisão e um resultado um pouco mais sacrificado.
Como iremos ‘offsetar’ esse nível maior de perda? Pelas iniciativas do lado das
despesas, que ainda estão sendo colhidas, ainda estão sendo implementadas. Não
me lembro de ter comentado em nenhum ponto do release a aceleração que tivemos
no processo de fusão da operação da SAX com a Club. Tem muita coisa sendo feita e
muita coisa ainda por fazer.
O Célio está nos ajudando nisso, e efetivamente está trazendo uma dinâmica nova
para o processo como um todo. Tem muito “mato alto” para ser colhido ainda em
termos de despesas e de melhoria de processos em PSF.
Então, do lado negativo, um pouco mais de perda, um pouco menos de participação,
um pouco menos de atividade do varejo, gerando menores carteiras; e do lado
positivo, a despesa que virá absolutamente controlada, eventualmente até com
alguma redução, e os gastos menores, em função da maior efetividade do programa
de fidelidade.
Guilherme Assis:
OK. Adalberto, só um follow-up, em relação ao varejo: podemos assumir que o 4T foi o
bottom em termos de margem bruta, dado que vocês já estão trabalhando com um
estoque melhor? Vocês fizeram um ajuste maior no 4T?
Adalberto Pereira dos Santos:
Totalmente correto. Na realidade, essa foi uma decisão tática. Nós teríamos a opção
de rodar o 4T com uma margem eventualmente até com um ganho de 10 b.p. ou 20
b.p., conforme havíamos entregado, e ver alguma deterioração dos estoques que, em
função dos ganhos que acumulamos até o 3T, eventualmente nem seriam percebidos.
Eventualmente, viraríamos com uma redução de estoques, não de 11%, mas de 5%,
conforme foi a evolução da venda no full year. Isso não seria percebido.
Preferimos apertar a mão, sacrificar bastante os estoques, limpar espaço de loja e
deixar um espaço absolutamente limpo para a entrada da nova coleção. É até
estranha essa colocação, mas 200 b.p. a 250 b.p. da margem do 4T você pode
considerar como não-recorrentes.
Guilherme Assis:
Está ótimo. Obrigado, Adalberto.
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Alan Cardoso, Banco Safra:
Boa tarde a todos. Eu estava em outro call, então não sei se eu perdi, mas caso já
tenha sido perguntado, me desculpem. Primeira pergunta, vocês já comentaram
alguma coisa sobre como está o same-store sales desse início de 2016, se ele
reverteu um pouco essa tendência de queda forte que vimos no 4T? Essa seria a
minha primeira pergunta.
Adalberto Pereira dos Santos:
Não, o same-store do 1T, especificamente janeiro e fevereiro, o que temos até agora,
continua bastante fraco. O que temos é uma melhor compensação na relação
preço/tráfego.
O nível de tráfego continua bastante fraco em lojas, e não há muita diferenciação nem
de lojas de rua e lojas de shopping, e nem de lojas em diferentes regiões do Brasil,
mas a aceitação dos novos itens de coleção que estão entrando, e ainda estamos
falando de um percentual muito baixo, assim como do resultado das menores
remarcações, em função do estoque melhorado, tem nos ajudado a trazer uma
resultante de preço médio que acaba compensando a perda de tráfego.
Mas no net, o same-store continua bastante fraco, com dígito alto, mas resultando em
uma margem melhor em função dessa questão dos estoques e da entrada dos novos
itens.
Alan Cardoso:
Perfeito, Adalberto. E um follow-up nessa questão: quando olhamos para sua queda
de same-store no 4T, vocês imaginam que foi basicamente a piora do cenário macro –
acho que é meio que um consenso que o 4T foi muito pior que os trimestres anteriores
–, ou de fato vocês sentem que talvez a sua coleção tenha vindo um pouco aquém da
performance dos trimestres anteriores? Só para entender um pouco essa dinâmica de
queda do 4T.
Adalberto Pereira dos Santos:
De certa forma, eu já havia falado sobre isso, mas repetimos. Efetivamente, no 4T
houve uma queda de fluxo acentuada, principalmente a partir de novembro.
Especificamente em novembro, não tínhamos uma leitura clara se tinha a ver com o
efeito do Black Friday, que veio muito distorcido na versão brasileira. Em dezembro,
essa queda de fluxo acabou continuando, então novembro e dezembro tiveram
quedas importantes de fluxo.
Em relação ao produto, efetivamente o nosso produto, e nós reconhecemos isso,
passava por um período de transformação e precisava de melhorias. É nisso que o
novo time do DECOM, novo time de estilo liderado pela Janaína, que está aqui
conosco, está trabalhando.
Mas esse é um efeito mais de médio prazo. Eu estava comentando há pouco que
somente agora em fevereiro que começam a chegar alguns itens das novas coleções
em loja, e isso representa cerca de 20% do que está em loja.
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Independente disso, nossas margens já vêm melhorando, muito em função da
melhoria do perfil do estoque.
Alan Cardoso:
Entendi. Perfeito. E olhando um pouco agora para produtos e serviços financeiros, no
seu resultado no 3T em alguns dos produtos acabou tendo melhora nas perdas, e
agora no 4T voltamos a ver uma deterioração de perdas, especialmente em
empréstimo pessoal.
Eu sei que o macro acaba jogando muito contra, e até no Marisa Day vocês
comentaram algumas iniciativas para tentar melhorar o resultado de produtos
financeiros. Vocês conseguem nos dar um update de como está esse processo, o que
está sendo feito, e como está a cabeça para o resultado dessa divisão, ou pelo menos
para perdas ao longo de 2016?
Adalberto Pereira dos Santos:
Eu já havia comentado sobre esse tópico, mas vamos lá. O PL teve redução de perdas
no 2T e no 3T. No 4T ele teve uma leva piora, mas bem abaixo do que temos visto em
operações semelhantes. Essa operação do PL, particularmente, nos deixa muito
tranquilos.
No PL, temos trabalhado em outros drivers, que são recuperar a participação do
cartão, que caiu drasticamente. Estamos falando de 5 p.p. de queda na virada de 2013
para 2014. Em uma virada de ano, perdemos 5 p.p. na participação desse cartão.
O impacto disso no EBITDA de qualquer empresa de varejo que tenha essa operação
é absurdo, porque você perde no varejo, e existem várias estatísticas que confirmam
que o cliente que compra no cartão, no private, chega a comprar 30% a 40% a mais, e
há as perdas decorrentes da própria área de PSF em função dos revolvings de quem
compra no cartão. Uma parte ele compra com juros, outra parte ele compra sem juros,
mas mesmo onde ele compra sem juros, há o revolving.
Então estamos trabalhando na recuperação do produto. Houve uma dificuldade de
entendimento na transição do programa Amiga, que tinha uma proposta para o
programa Netpoints, que é uma coisa completamente diferente. Hoje, estamos
trabalhando exatamente na adequação, e os primeiros resultados já começam a
aparecer agora em janeiro e fevereiro, com uma indicação bem positiva de que
estamos na direção certa. Então, a chave no private é manter as carteiras com saúde,
como elas atravessaram 2014, e trabalhar na recuperação de participação.
No EP, a redução da carteira absolutamente não nos preocupa, é até em linha com o
que pensamos para a área. Essa é uma área que tem necessariamente que apoiar o
varejo. O EP é um produto auxiliar, é um serviço que prestamos ao cliente. Então, uma
carteira um pouco menor não nos incomoda. Trabalharemos sempre para
melhorarmos a performance do portfólio. Basicamente é isso.
A visão da área, tanto para o ano de 2016 quanto para o ano de 2017, é essa, é
basicamente ter produtos que apoiam o varejo.
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Alan Cardoso:
Perfeito. E dentro do produto financeiro, vocês já têm uma ideia de pipeline de novos
produtos que vocês possam introduzir ao longo deste ano?
Adalberto Pereira dos Santos:
Ainda não, o Célio está trabalhando nisso. Existem, sim, algumas iniciativas para
eliminação de produtos, simplificação de seguros. Nós oferecíamos cerca de dez
seguros, quatro foram eliminados ou fusionados. Enfim, estão simplificando bastante a
área e deixando, em um primeiro momento, apenas produtos que façam muito sentido,
que realmente tenham valor percebido pela nossa cliente. Novos produtos, por
enquanto não. Por enquanto, estamos simplificando o que temos.
Alan Cardoso:
Está ótimo. Obrigado, Adalberto.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar
a palavra ao Sr. Márcio Goldfarb para suas considerações finais.
Márcio Goldfarb:
Boa tarde a todos. Como o Adalberto acabou de detalhar, tivemos agora no 4T um
período bastante difícil. Uma situação de contínuo agravamento da economia, que nos
pega em um momento de transição, de melhoria nas nossas coleções e operações de
loja, nos impedindo de aproveitar o momento para ganho de market share.
Apesar disso, temos confiança na importância dos ganhos obtidos ao longo do ano de
2015, e a certeza de que a Empresa de hoje é muito mais forte, robusta e resiliente
que aquela do final de 2014.
Também tenho a certeza de que, em cenários desafiadores, como o atual, a nossa
força tarefa pode fazer toda a diferença. Não obstante tudo o que já foi feito,
continuaremos atentos à evolução do cenário, sempre na busca de oportunidades que
nos levem ao aumento dos níveis de eficiência e consistência da nossa operação.
Muito obrigado.
Operadora:
O conference call da Marisa está encerrado. Agradecemos a participação de todos e
tenham um bom dia.
“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da
qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos
ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta
transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o
conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela
MZ. Por favor, consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais
condições e termos importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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