Transcrição da Teleconferência – Q&A
Resultados do 3T08
Marisa S.A. (MARI3 BZ)
7 de novembro de 2008

Thais Pinho, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Queria primeiro parabenizar, o resultado operacional foi muito bom,
principalmente no cenário de stress agora. Eu tenho duas perguntas. A primeira, que a
gente está fazendo bastante, é: como as vendas de outubro estão se comportando?
Vocês já estão sentindo alguma desaceleração? A gente viu que este trimestre não foi
tão impactado por esta crise, e a gente queria saber se agora vocês já estão vendo
alguma coisa.
Fernand Setton:
Obrigado pela pergunta. Naturalmente, nós não podemos dar guidance nesta época,
mas não vou me furtar a dar uma resposta um pouco evasiva, mas que acho bastante
esclarecedora.
No mês de outubro nós chegamos a uma venda para as lojas comparáveis ao número
aproximado de dois dígitos, um pouco inferior àquilo que nós estimamos,
principalmente em função das lojas novas situadas em shoppings novos. A maturação
desses shoppings, a aceleração, a velocidade da maturidade desses shoppings ficou
um pouco aquém da nossa expectativa. As demais lojas performaram mais ou menos
perto dos dois dígitos.
Quanto aos meses de novembro e dezembro, estamos olhando este futuro de uma
maneira conservadora, estamos ajustando os nossos estoques de uma maneira mais
justa do que normalmente faríamos, porque estamos confiantes que, em caso de
necessidade, poderemos apelar ao que nós chamamos de contrato para pronta
entrega. Espero ter respondido sua pergunta, Thais.
Thais Pinho:
OK. Muito obrigada. Só mais uma pergunta para o Arquimedes, em relação às vendas
a crédito. A gente viu, no número que vocês mostraram, que as vendas parceladas
com juros, em relação às vendas totais, aumentaram. Dado este cenário que vemos
agora, vocês já estão sentindo a necessidade de mudar esta política? Como vocês
estão vendo isso daqui para frente? Com o arrefecimento de crédito, qual vai ser a
política da Marisa daqui para frente?
Arquimedes José Rossi Salles:
Bom dia, Thais. Nós estamos olhando este cenário de inadimplência para frente, e já
tomamos algumas providências, que é incentivar a venda com juros em prazos mais
curtos. Então, nós estamos redirecionando nossa venda com juros para prazos mais
curtos, o que diminui a nossa exposição no caso de uma piora no cenário de
inadimplência.
Além disso, eu gosto sempre de ressaltar que, hoje, a qualidade da venda que a gente
faz através do cartão é bem melhor que no passado, porque hoje ela está muito
concentrada em clientes já antigos da Marisa, clientes que a gente já tem histórico de
comportamento, histórico de crédito e histórico de pagamento. Isso também reduz
bem nossa exposição em um caso de piora do cenário.
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Thais Pinho:
Está certo, Arquimedes. Muito obrigada.
Marcela Morais, Banco BBM:
Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta em relação a este acordo que você
fizeram com o Itaú. Eu queria entender melhor como é que vai ser feito o pagamento
dos R$120 milhões.
E em relação ao guidance que vocês tinham dado de margem EBITIDA para o ano, eu
queria saber se isto foi mantido e se será realmente entre 13% e 14%. Obrigada.
Paulo Borsatto:
Eu vou falar primeiro sobre o EBITIDA. Em relação ao guidance de EBITIDA, quando
nós demos este guidance, fomos conservadores nos números. Nós continuamos
nossas projeções, porque como o Setton disse, até outubro, nossas vendas ficaram
próximas dos dois dígitos, então dá para mantermos este guidance. Temos só cinco
dias de venda de novembro, estamos muito atentos sobre este 4T, e qualquer
modificação que houver, falamos para vocês.
Quanto ao acordo operacional, eu vou passar para o Arquimedes, e ele explica.
Arquimedes José Rossi Salles:
O acordo que foi feito com o Itaú envolve uma parceria, uma associação para explorar
a base de clientes da Marisa e os canais de distribuição, as nossas lojas, por um prazo
de dez anos.
Os R$120 milhões que foram o front deste negócio entram no caixa da Marisa de uma
única vez, assim que nós assinarmos o contrato definitivo. E depois, ao longo da
operação, todos os resultados dos produtos que a gente comercializar através destes
canais para clientes da Marisa, terão os resultados divididos meio a meio, 50% para
Marisa e 50% para o Itaú.
Marcela Morais:
Entendi. E vocês já teriam uma previsão de quanto do portfólio de cartões de vocês
estariam propícios a fazer o cartão co-branded com o Itaú?
Arquimedes José Rossi Salles:
Trabalhamos com uma estimativa de conversão de 30% da nossa base de cartões
private para o novo cartão, isso tanto para a base atual que tenho, quanto para os
novos cartões que serão gerados.
Eu quero ressaltar também um aspecto importante desta associação, que os cartões
que não forem convertidos continuam sob administração exclusiva da Marisa. Essa
base de cartões, essa base de clientes, pelas nossas estimativas, algo em torno de
2/3 dos clientes da Marisa, continuam sendo clientes exclusivos da Marisa.
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Marcela Morais:
Está certo. Muito obrigada. Só uma última pergunta: qual que é o plano de expansão
de vocês para 2009? Este plano está mudando conforme as mudanças que a gente
sente na economia?
Paulo Borsatto:
Para 2009, nós traçamos vários cenários de crescimento, vários cenários que podem
ocorrer com a crise, e dentro disso, vários cenários de crescimento e investimentos.
Conforme for se desenvolvendo este cenário, e das projeções de economia para
frente, temos uma analise junto com a nossa consultoria macroeconômica, nós vamos
implementando este plano.
É difícil dizer agora o quanto vai ser isso, porque nós estamos levando isso à
aprovação do Conselho, mas é dentro destes cenários que estou dizendo, que vai ter
crescimento, mas vamos seguir o que for ocorrendo na economia.
Marcela Morais:
Entendi. Muito obrigada.
Jorge Saab, Rio Bravo:
Bom dia a todos. Minha dúvida é em relação ao IR diferido de R$15 milhões no
trimestre. Dá para ver que isso vem do efeito da variação cambial nos swaps que a
Empresa tem, mas eu queria entender um pouco melhor, no detalhe, como se chegou
a este número; e também, se aqueles cerca de R$12 milhões e pouco da despesa de
rescisão do derivativo com o Credit Suisse foi considerado dedutível da base de IR.
Obrigado.
Antônio Carlos:
Bom dia. Com relação à dedutibilidade da liquidação dos swaps do Credit Suisse, sim,
eles foram considerados todos dedutíveis agora.
Com relação à parte do IR diferido sobre os resultados que apareceram agora no
balanço, ele aconteceu pela seguinte situação: alguns swaps estão neutralizando as
variações cambiais de possíveis empréstimos; a variação cambial é dedutível, e o
ganho com swap não é tributável agora, ele é tributável somente quando ele se
transformar pelo regime de caixa. Então, consequentemente, há a necessidade de
tirarmos esta adição temporária e deixarmos o Imposto de Renda agora, neste
período, e que ele vai ter o desembolso de caixa somente no momento em que o swap
se realizar.
Jorge Saab:
OK. E a variação cambial da dívida também é dedutível só à medida que ela vai sendo
paga. É isso?
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Antônio Carlos:
Não, a variação cambial, ela é dedutível agora.
Jorge Saab:
Já?
Antônio Carlos:
É, já. Ela aconteceu, ela já é dedutível, e no swap a receita é tributável só no final.
Jorge Saab:
Então vem só dessa diferença temporária mesmo?
Antônio Carlos:
Sim, só temporária.
Jorge Saab:
Está certo. Obrigado.
Marcela Morais, Banco BBM:
Primeiro, obrigada por me conceder uma segunda pergunta. Na verdade, eu queria
entender como é que estão funcionando o funding da Empresa hoje para o 4T, se
vocês mudaram, se vocês estão com outro custo de funding que vocês estavam
apresentando no 3T. E depois ainda, mais na parte do Nordeste, eu queria entender
como é que está sendo a evolução das vendas especificamente lá. Obrigada.
Paulo Borsatto:
Em relação a custo de funding, para nós ele não modificou, porque as nossas
operações tem vencimento longo, as operações de passivo, e nós temos caixa para
poder bancar as operações de crédito tranquilamente até o final do ano, inicio do ano
que vem, sem problema nenhum. Então, o custo não mudou nada.
Em relação ao Nordeste, eu vou passar para a Renata.
Renata Ísis Kater:
Por enquanto, no Nordeste, este ano, as vendas no 4T começaram da mesma forma
que estavam no 3T, não existe nenhuma grande surpresa, mas nós estamos
confiantes para o ano que vem com o Nordeste, porque, como o Paulo citou no
começo da apresentação, esperamos que o reajuste salarial no ano que vem supere a
inflação, e neste momento o Nordeste será o maior beneficiado. Então, estamos
confiantes de que as vendas no ano que vem no Nordeste sejam melhores do que
este ano.
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Marcela Morais:
Está bom. Muito obrigada, Renata.
Operadora:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora gostaria de passar a
palavra ao Sr. Paulo Borsatto para suas considerações finais.
Paulo Borsatto:
Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês na nossa teleconferência do 3T,
e estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Podem nos ligar,
entrar em contato pelo site ou por telefone, e estamos à disposição para esclarecer
qualquer dúvida.
Obrigado a todos.
Operadora:
A teleconferência da Marisa S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, e tenham um bom dia.
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