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Guilherme Assis, Raymond James:
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Paulo, a primeira eu acho que o
Arquimedes também pode ajudar, é em relação à venda de seguros. Eu queria
entender de onde está vindo esse crescimento, o que podemos esperar daqui para
frente, se vocês acham que deve continuar crescendo nesse mesmo ritmo.
E a segunda pergunta é relacionada também a serviço financeiro, as vendas com
juros. Eu vi que houve um aumento das vendas com juros nesse trimestre em relação
ao mesmo trimestre do ano passado. Eu queria saber como vocês veem isso
acontecendo. Qual é a razão de ter mais venda com juros nesse trimestre, se tem
alguma política específica da Companhia para incentivar esse tipo de venda, e qual é
a estratégia daqui para frente, se isso deve continuar aumentando. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Boa tarde, Guilherme. Primeiro em relação à venda de seguros, o que fazemos na
administração disso é constantemente renovar os produtos que temos. O seguro,
quando você vende no varejo, tem a característica que você trabalha com ele um
tempo, ele exerce o potencial de venda que tem e depois começa a decair.
E o que fazemos aqui é administrar sempre essa oferta, de tal forma que quando um
produto, um seguro, começa a declinar a venda, nós substituímos por um novo
seguro, com novas coberturas e novos benefícios. Com isso, você consegue uma
penetração maior, até mais que uma; duas apólices por cliente.
Então, esse crescimento de 2009 para 2010 é um movimento que vem desde 2007,
quando começamos a gerenciar esse portfólio de seguros, e a tendência é continuar
crescendo. Agora mesmo, estamos promovendo uma revisão; já no 2T, se você for a
uma loja, deve achar outro offering de seguros para os clientes.
Em relação à venda com juros, tivemos, durante o ano, um patamar menor do que
2009, e no último trimestre, especificamente, tivemos uma participação pouca coisa
maior do que 2009, no 4T10. Não houve mudança de planos de pagamento, de
carência, continuamos operando até 8x com juros. O que houve foi uma campanha
motivacional interna para que alavancássemos esse volume.
Eu acredito que essa venda com juros, também, não é totalmente elástica. Não
adianta você fazer promoção que vai conseguir aumentar esse percentual
eternamente, porque existe, também, a aceitação do lado do público. Mas eu acredito
que o patamar que estamos hoje, em torno de 23%, 24%, 25%, é um patamar estável,
que devemos manter para frente.
Guilherme Assis:
Só um follow up em relação ao seguro: quais são os tipos? Você mencionou que
vocês oferecem produtos novos, que vão mudando a carteira. Que tipo de produto
diferenciado vocês vão mudando, vão introduzindo? Por exemplo, você falou que
agora, nas lojas, tem uma oferta um pouco diferente do que tinha, talvez, no final do
ano passado. Quais são os produtos novos que vocês estão trabalhando?
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Arquimedes Salles:
Guilherme, eu vou falar genericamente, sem dar detalhes do produto, porque é um
produto que ainda vamos colocar na rua, e eu não gostaria de abrir muitos detalhes
dele aqui.
Mas, em linhas gerais, o que fazemos aqui é ir adaptando as coberturas e os
benefícios que oferecemos para o nosso público. A Marisa é focada no público
feminino, no público da classe C; um público entre 25 e 35 anos; e à medida que
aprendemos com esse público, vamos adaptando as coberturas e os benefícios que
oferecemos do nosso seguro a esse público específico. O foco é uma grande
vantagem que a Marisa tem.
Então, eu consigo desenvolver produtos focados, sem precisar me preocupar em
atender homens, mulheres, jovens, adultos. Temos essa estratégia de focar as
coberturas e benefícios dos produtos para esse público. Não posso te antecipar agora
o que faremos, mas isso, em mais um ou dois meses, reveremos todo o nosso
portfólio de seguros nas lojas.
Guilherme Assis:
OK. Obrigado.
Juliana Rozenbaum, Itaú BBA:
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas, a primeira em relação à abertura de
lojas. Vocês falaram que já contrataram um número expressivo, 33 lojas, e eu queria
entender se já tem uma perspectiva para o ano, se existe um guidance formal ou, pelo
menos, um número que vocês tenham bastante conforto neste momento de já nos
passar, de abertura. Obrigada.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde, Juliana. Nós já contratamos 33 lojas para 2011 e faremos força para repetir
a dose de 2010. Essa força de repetir a dose não é guidance, dependemos de ótimos
pontos, com excelentes retornos. É isso que posso te adiantar.
Juliana Rozenbaum:
OK. Mas você teria algum motivo para não conseguir? Está tendo alguma pressão de
preço ou de disponibilidade de pontos comerciais que não te deixaria repetir essa dose
ou você está bastante confortável de que tudo mais constante é possível?
Marcio Goldfarb:
Confortáveis nunca estamos, porque sempre queremos o melhor em termos de
retorno. Com relação a preços, não estamos tendo pressão. Dependemos de escolher
a cidade, e não nos basta escolher a cidade, temos que escolher as três quadras que
podemos estar nessa cidade e, importante também, ao lado da rua em que estaremos.
É uma sintonia finíssima, onde não queremos errar. Então, estamos cautelosos para
escolher o melhor.
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Juliana Rozenbaum:
Está ótimo. Em relação ao ano de 2010, pelo menos em comparação com a minha
expectativa, vimos um CAPEX maior do que eu imaginava. Você falou que não está
vendo nenhuma pressão de custo, mas tem algum motivo aqui para o CAPEX por loja,
ou para outras fontes de utilização desse dinheiro ter sido muito maior do que
imaginávamos?
Paulo Borsatto:
Oi, Juliana. Não teve nenhuma pressão de custos. Realmente, tivemos um
investimento maior na parte da administração, que seria incorporada ao CAPEX total
da Companhia, aprimorando nosso parque tecnológico também, para poder suportar o
crescimento da Companhia. Então, não tivemos pressão de preço nenhuma em
relação ao CAPEX de loja.
Juliana Rozenbaum:
OK. Então, se eu imaginar que em 2011 você abre exatamente o mesmo número de
lojas de 2010, como suposição, eu poderia imaginar que o CAPEX é menor porque
todos esses investimentos no parque de tecnologia não seriam recorrentes?
Paulo Borsatto:
Não necessariamente, porque tecnologia é uma constante mudança, um constante
aprimoramento que temos que ter, e nós temos que sempre investir em tecnologia
para poder estar tudo funcionando plenamente. Nós ainda não passamos o número
exato de CAPEX, mas investimentos em tecnologia continuarão.
Juliana Rozenbaum:
Então, você imaginaria em 2011 o mesmo nível de CAPEX de 2010?
Paulo Borsatto:
Se você considerar no seu ponto de vista uma abertura de 53 lojas, poderia dizer que
sim. Só não posso dizer que vou investir o mesmo volume em tecnologia.
Juliana Rozenbaum:
OK. Obrigada.
Marcel Moraes, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta diz respeito aos novos formatos. Marcio, o
que vocês tiraram de aprendizado com relação a esses novos formatos que vocês
começaram a explorar em 2010? Qual foi a experiência que vocês tiraram? E isso, de
alguma forma, afeta esses formatos, as novas lojas de 2011?

3

Transcrição da Teleconferência – Q&A
Resultados do 4T10
Marisa S.A. (MARI3 BZ)
15 de fevereiro de 2011

Marcio Goldfarb:
O aprendizado, posso te dizer que foi enorme. Quando lançamos a Marisa Feminina,
já imaginávamos que ela teria um ótimo resultado, como teve, e que poderíamos, com
isso, ter lojas entre 600 m² e 900 m², e quando aparecessem pontos excepcionais não
precisaríamos descartá-los, e foi o que ocorreu.
Quando lançamos Marisa Lingerie, aconteceu a mesma coisa. Já temos lojas hoje,
como em Canoas, que temos uma loja ampliada na frente de uma loja Marisa Lingerie,
e as duas estão dentro da previsão, sem problemas de estarem canibalizadas, sem
problemas de atrapalhar uma à outra. Esse foi um teste drástico que fizemos.
Nós abrimos também uma Marisa Lingerie no Rio de Janeiro, em Ipanema, que tem
sido um sucesso muito grande. Aliás, as Marisas Lingerie têm um foco igual ao de
Marisa Feminina e Marisa Ampliada, para classe C, e nós temos uma visita de clientes
da classe B e da classe A que, para nós, é uma surpresa. Não é o nosso foco, como
eu disse, mas como a loja tem um layout moderno, aconchegante, temos recebido
outro público nessas lojas.
O produto, o estilo de vida fazem com que essas lojas possam conviver as três em
uma rua de grande movimento, sem que uma atrapalhe a outra, porque acreditamos
que sejam momentos distintos da nossa cliente na hora de fazer suas compras.
Marcel Moraes:
Certo. E no que diz respeito ao portfólio, vocês perceberam alguma necessidade de
mexer um pouco em uma ou outra, ou mantém-se o mix que foi idealizado no
passado?
Marcio Goldfarb:
A única diferença é que nós já tínhamos, quando idealizamos, que após três, quatro
meses, quando nós começamos com as quatro primeiras, no dia 27 de abril de 2010, e
quando já foi em agosto, setembro, entramos com a linha Praia. Mas já tínhamos
idealizado entrar com a linha Praia e não houve mexida em termos de layout de loja.
Marcel Moraes:
Está ótimo. Obrigado. Eu tenho duas perguntas, também, para o Paulo. Uma delas diz
respeito à estrutura de despesas gerais. O número, em termos absolutos, ficou em
R$38 milhões na parte de varejo no 4T. O comentário no release coloca que isso foi
para fazer frente à nova estrutura da Companhia, às novas necessidades. Isso é um
novo patamar, ou isso realmente oscila, tem uma grande oscilação nos próximos
trimestres? Ele segue muito esse cômputo de vendas, ou será um novo patamar?
Paulo Borsatto:
Realmente, a Companhia precisou se estruturar, fortalecer sua parte administrativa
toda para suportar o crescimento. No ano passado 53 lojas, neste ano mais 33 lojas,
criamos novos departamentos, por exemplo, departamento de compra e visual
merchandising, marketing, departamentos de expansão e engenharia foram
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fortalecidos com uma nova estrutura. Então, esse seria o patamar de limite para
suportar o crescimento da Empresa. Mas, evidentemente, se o crescimento for muito
maior do que imaginamos, teríamos que ter uma pequena revisão disso, mas nada
que seja algo muito grande, muito expressivo.
Marcel Moraes:
Mas então, vamos supor que 38 tenha algum pico de 4T, R$35 milhões, se eu
multiplicar isso por quatro, daria R$140 milhões. Você acha que a despesa geral da
operação de varejo, o patamar dela fica em torno de uns R$140 milhões por ano?
Paulo Borsatto:
Ela deve seguir a do ano passado, com as devidas correções.
Marcel Moraes:
OK. E capital de giro? Acho que no 4T teve uma composição de estoque natural por
conta das lojas, e aí atrapalha um pouco nossa análise de como estão variando os
dias de estoque e outras medidas de capital de giro. Você provavelmente consegue
isolar esse fator. O que pode nos dizer no que diz respeito a capital de giro? Quais são
as mudanças estruturais, e o que foi pontual no 4T por conta da abertura das lojas?
Paulo Borsatto:
Marcel, a necessidade de capital de giro continua na média de 25%. Realmente, no
4T10 tivemos um pouco mais de estoque, pela inauguração das 38 lojas, mas o
patamar é esse. Até se pegar historicamente, temos mantido esse número. Isso nós
calibramos bem.
Marcel Moraes:
OK, ótimo. Obrigado.
Erick Guedes, Banco Safra:
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, de certa forma,
complementar a algumas outras perguntas que foram feitas, diz respeito às 33 lojas já
contratadas. No ano de 2010, das 53 lojas que foram lançadas, 38 foram no 4T. Como
essas 33 lojas contratadas serão espaçadas ao longo de 2011? Vocês vão, talvez,
lançar agora, ainda neste início do ano, aproveitando Dia das Mães, uma vez que elas
já estão contratadas, ou depende um pouco de pipeline de shopping center?
E nessa linha, também, imagino que das 33 lojas vocês já saibam a área de vendas
delas, se são 400 m², ou 1.200 m². Talvez não para o ano todo, mas para essas 33
vocês já possam dar uma quebra de quantas serão Marisas Lingerie, Feminina ou de
formato tradicional. Essa seria minha primeira pergunta.
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Marcio Goldfarb:
Como nós falamos, temos 33 lojas contratadas para 2011, onde já inauguramos três
lojas, em janeiro; inauguramos uma Ampliada, uma Feminina e uma Marisa Lingerie.
Tem 30 lojas ainda para serem abertas, seis estão contratadas para o 2T, e as demais
lojas, informaremos depois para vocês, porque julgamos que esse é um número que
não devemos comentar. Mas no próximo call explicaremos quantas temos para cada
trimestre, quantas são Marisa Lingerie, quantas são Feminina e quantas são
Ampliadas.
Erick Guedes:
OK. A segunda pergunta seria mais em relação a como está este início de ano.
Transcorridos um mês e meio do ano, como estão indo as vendas? Vocês têm agora,
no 1T11, uma base de comparação muito forte do 1T10, de 19,2. Como estão indo as
vendas e custos também? A pressão do algodão continua. Se pudessem falar um
pouco, por favor.
Marcio Goldfarb:
Erick, você está me colocando na fogueira, mas vou falar. Nesses primeiros 40 dias,
estamos com dois dígitos, o que, para nós, é uma surpresa também, porque fizemos,
no 1T10, 19,2 nas comparáveis, então julgamos esse número muito bom. Mas 40 dias
não são garantia de resultado para o 1T. Mas estamos contentes em ver nosso acerto.
Para te responder a segunda parte, vou passar ao Sampaio, que é nosso Diretor de
Compras, para ele te explicar um pouco.
Roberto Sampaio:
Boa tarde, Erick. Sobre o aumento do algodão, esse custo já vem sendo colocado nos
preços desde o 2S10, porque esses aumentos já vêm acontecendo. Não acreditamos
em pressão forte de custos para 2011 por causa do algodão. Existe uma tendência de
estabilização do preço do algodão para os próximos meses.
Outra coisa, também, é que temos uma participação muito grande de outras fibras
naturais, como viscose, e fibras sintéticas também dentro do nosso portfólio de
produtos. Então, não acreditamos que o algodão daqui para frente vá afetar mais o
nosso preço de vendas.
Erick Guedes:
OK. Muito obrigado, Sampaio.
Thiago Duarte, BTG Pactual:
Obrigado. Boa tarde. Uma pergunta rápida: eu queria entender o aumento dos gastos
pré-operacionais associados à abertura de 38 lojas no 4T, eu queria que vocês
pudessem nos quantificar um pouco isso, expurgar esse efeito da margem da
operação de varejo. Obrigado.
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Paulo Borsatto:
O pré-operacional realmente afeta o resultado da Companhia. Nós estimamos o préoperacional para cada loja na base de R$295 mil. Isso geraria, mais ou menos, R$11,5
milhões de resultado pré-operacional, que estaria descontando do nosso EBITDA,
porque as vendas dessas lojas não aconteceram na plenitude; algumas delas,
inclusive, foram abertas em dezembro.
Eu tenho conversado muito internamente, inclusive com os analistas, que essa
despesa pré-operacional antes da mudança do IFRS era um investimento deferido.
Então, realmente ele espelhava aquilo que estaria acontecendo nas nossas lojas.
Contabilmente, somos obrigados a contabilizar como despesa, mas continuamos
analisando isso como investimento. Essas lojas, a partir do ano de 2011, estarão na
plenitude e já vão gerar diluição, e esse pré-operacional vai desaparecer. E cada vez
mais o pré-operacional sobre o total da nossa receita deve diminuir, porque cada vez
mais estamos abrindo mais lojas.
É importante salientar que, mesmo com a abertura das 53 lojas no ano e com o préoperacional das 53 lojas, no ano tivemos uma diluição das despesas.
Thiago Duarte:
Excelente. Muito obrigado, e boa tarde.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Boa tarde. Só duas perguntas rápidas, para voltar ao ponto do algodão. Só para
confirmar, vendo os preços onde eles estão até agora, vocês não esperam nenhuma
pressão na margem bruta ao longo de 2011? E também parece que não estão se
preocupando com uma reação negativa por parte do consumidor através do volume. É
isso mesmo?
Marcio Goldfarb:
Boa tarde, Irma. Nós temos uma estratégia de preços bem agressiva, e mesmo com
uma pressão do algodão nesses últimos meses, continuaremos com essa estratégia
agressiva de preço.
Nós temos tentado, e vimos conseguindo com êxito, substituir também uma parcela
das nossas mercadorias por outras fibras, para não sofrer tanto a pressão com esse
preço do algodão.
Irma Sgarz:
Certo. E só para confirmar, agora a pressão que temos visto na margem bruta do
varejo no 4T. Essa pressão veio por causa de ações promocionais relacionadas com
uma abertura de lojas, e não necessariamente com menor repasse da subida do preço
do algodão. É isso?
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Marcio Goldfarb:
Sim, eu confirmo isso. Tivemos 38 novas lojas, e toda vez que fazemos a inauguração
temos promoções de preço, descontos nas semanas iniciais de inauguração, e isso
acaba afetando um pouco a margem do trimestre.
Irma Sgarz:
Certo. E agora olhando para o momento em que a coleção de inverno chega às lojas,
em fevereiro, março, vocês devem repassar a maior parte dessa subida que vimos no
preço de algodão, principalmente na segunda parte do ano de 2010, que começa a
entrar nas coleções agora, alimentando os preços das coleções agora.
Marcio Goldfarb:
Como coloquei na última resposta, acho que a maior parte da pressão do preço do
algodão veio do 2S10, e já repassamos uma parte disso para os preços de venda, e o
consumidor assumiu essa nova faixa de preço. E não acreditamos que esses preços
do algodão continuem subindo como no 2S10. Existe uma tendência de estabilização
desses preços para o futuro.
Irma Sgarz:
OK. Obrigada.
Tobias Stingelin, Santander:
Obrigado. Uma pergunta, só um follow up do que acabou de ser dito. Com relação ao
preço médio, vocês falaram que parte do preço já foi reajustada. Só queria entender
se esse reajuste aconteceu ainda no final de 2010 ou agora no começo do ano, se dá
para ter alguma ideia de quanto, na média, teria reajustado o preço, eventualmente,
entre um ano e outro. Essa é a primeira pergunta, depois eu tenho uma outra
pergunta. Obrigado.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde. Na realidade, o algodão como matéria-prima impacta em 30% do custo do
produto. Então, com esses aumentos que tivemos, estimamos que ele tenha afetado
por volta de 10% o crescimento do preço médio de produtos de algodão. Mas isso não
afetou todo o nosso sortimento.
O algodão é uma parte do nosso negócio, temos uma participação grande de fibras
sintéticas, principalmente na participação de lingerie. Então, esse aumento já
aconteceu e não acreditamos que vamos repassar mais isso para a frente nesses
percentuais.
Tobias Stingelin:
OK. Então, desses 10%, o que era algodão é razoável assumir que já no final do ano
passado – me corrija se eu estiver errado – ao longo do ano passado vocês já fizeram
esse ajuste?
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Marcio Goldfarb:
Sim. Já foi feito durante o 2S10.
Tobias Stingelin:
OK. Obrigado. Uma outra pergunta agora com relação só à questão de cartões,
especificamente captação de cartão próprio de vocês. Obviamente ele caiu em função
da abertura de novas lojas e tem um tempo de maturação. Mas realmente existe uma
tendência também de crescimento mais de cartões de crédito de terceiros.
Então, queria ter uma ideia de vocês sobre o que vocês acham que é o objetivo de
vocês a médio e longo prazo: é chegar em 50%, vocês acham que isso pode subir, ou
cair? Queria entender um pouco melhor como vocês estão enxergando essa questão,
sabendo obviamente que tem um impacto da abertura de lojas.
Arquimedes Salles:
Você tem razão. Temos um impacto grande nessa perda de participação do cartão em
relação às lojas novas, que até que formemos um portfólio leva tempo para formar um
portfólio sadio de cartão, mas também tem uma tendência de migração de cartões
private para castões de uso irrestrito.
Hoje a oferta de crédito desse público C é muito grande. Eu não acredito, a médio e
longo prazo, que a participação disso aumente. Também não vai reduzir
constantemente, eternamente. Existe ainda um publico entrante, um público sem
comportamento de crédito que continua sem acesso, e vai continuar sem acesso, a
cartões de maior risco.
Então, se você for para mercados onde o crédito ao consumo é mais evoluído, você vê
que o private, em qualquer economia do mundo, continua sendo um canal de entrada
da pessoa sem experiência de crédito para o mundo de crédito. Então, isso tem o seu
espaço garantido, e terá sempre. Eu não sei te falar se é 50%, 45%, 40%. Mas ele é
um produto que, com certeza, não desaparecerá e vai estabilizar.
Como nós combatemos isso? Com nosso cartão co-branded. A nossa estratégia de
lançar um cartão co-branded foi exatamente já antevendo esse movimento há 2 anos.
Então, essa é uma das formas que temos para combater essa perda de receita pela
migração para outros produtos.
É importante salientar também que, apesar de perder participação, ele continua
crescendo. Então, é diferente você falar de um negócio que está minguando, que ano
após ano perde volume, que não é o caso do nosso produto – ano após ano ele vem
subindo volume de transações e de faturamento e resultado – só que em um ritmo
menor do que o varejo.
Então, essa é minha análise desse produto. Agora, de antemão falar para você que a
participação desse produto irá se estabilizar em 50% ,45%, isso eu não sei. Não sei se
eu respondi.
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Tobias Stingelin:
Respondeu, está ótimo. Perfeito. Obrigado pela ajuda. Se eu puder só voltar a uma
coisa que eu esqueci de perguntar com relação à questão de custos, nós falamos
bastante do algodão. Eu posso estar enganado, mas acho que fibras sintéticas
também estavam subindo de preço. Queria saber se tem alguma outra preocupação
com relação a custo, seja mão-de-obra; lojas vocês já falaram que não, mas só queria
entender um pouco melhor essa questão, que obviamente é o grande tema do
momento. Como vocês estão sentindo isso?
Roberto Sampaio:
Com relação às fibras sintéticas, subiram muito menos do que o algodão. Não vemos
nenhuma grande pressão de custos com relação à matéria-prima no custo do produto.
mão-de-obra, o custo de sempre, natural, de dissídios anuais, mas nenhuma pressão
significativa.
Tobias Stingelin:
Está ótimo. Obrigado. Boa tarde.
Yuri Carvalho, NVR Corretora:
Boa tarde a todos. Fala-se muito no mercado do comércio eletrônico da Marisa. Qual a
participação do comércio eletrônico nesses resultados de 2010, e se vocês pretendem
alguma expansão, o que vocês esperam para esse setor para 2011?
Roberto Sampaio:
A participação da loja virtual vem crescendo dentro do portfólio da Companhia. Vimos
colocando novas facilidades no site, e tem tido um crescimento interessante a
participação da loja virtual; uma participação maior da classe C comprando via
Internet. Então, é uma participação que está crescendo gradativamente. Acreditamos
que isso vá continuar para o futuro.
Yuri Carvalho:
OK. Obrigado.
Rafael Palone, Santander:
Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta referente ao endividamento. Vimos uma
subida expressiva nele no último trimestre de 2010. Eu queria perguntar, em primeiro
lugar, se isso foi uma oportunidade pontual que vocês viram com custos no mercado
financeiro, ou se esse patamar tende a se manter ao longo de 2011.
E aproveitando o ensejo para perguntar qual é a participação que o BNDES deve ter
na Companhia para o novo CAPEX para a abertura de novas lojas para 2011.
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Transcrição da Teleconferência – Q&A
Resultados do 4T10
Marisa S.A. (MARI3 BZ)
15 de fevereiro de 2011

Paulo Borsatto:
A primeira pergunta, em relação ao crescimento do endividamento. Ali nós crescemos
endividamento bruto. O líquido continua muito baixo, aproximadamente R$34 milhões.
Realmente esse endividamento bruto foi uma oportunidade que tivemos de poder fazer
uma captação a um custo relativamente barato, e também estrategicamente nós
queríamos manter uma maior liquidez da Companhia para que se se apresentar
alguma boa oportunidade, nós não vamos perder por falta de caixa, e tivemos que
correr atrás de recursos que poderiam custar mais caro.
Então foi uma oportunidade, sim, e está no nosso caixa, está aplicado, sem problema
nenhum. É bom lembrar sempre que o endividamento líquido continua muito baixo.
Em relação ao BNDES, passamos com um projeto no BNDES. Inclusive o projeto está
aprovado já pelo BNDES, para participação do BNDES na expansão do ano de 2011,
mas ainda não finalizamos todo o processo com eles. Logo nós teremos novidades.
Rafael Palone:
OK. Obrigado.
Operadora:
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de
passar a palavra ao Sr. Paulo Borsatto para suas considerações finais.
Paulo Borsatto:
Agradeço a todos vocês pela participação. Estamos todos à disposição de vocês para
uma visita a nossa Empresa, visitar as lojas, inclusive com uma visita guiada, que é
muito interessante vocês verem como funciona realmente uma loja, não só na visão do
investidor.
E também se tiverem qualquer dúvida podem ligar para mim, podem ligar para a
Janaína, porque estamos à disposição para responder. Um abraço. Tudo de bom.
Operadora:
O conference call da Marisa Lojas S.A. está encerrado. Agradecemos a participação
de todos, e tenham uma boa tarde.

“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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