MARISA- Português 11/08/2017

OPERADORA - Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bemvindos à teleconferência da Marisa para discussão dos resultados
referentes ao 2T2017. Informamos que este evento está sendo gravado e
está disponível no site de RI da Marisa e que todos os participantes
estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da
Cia. Em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando
instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores
necessite de assistência durante a conferência, queiram por favor
solicitar 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 essa 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 Cia., 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 senhor Adalberto
Pereira dos Santos, diretor financeiro e de relações com investidores que
dará início à apresentação. Por favor, senhor Adalberto, pode prosseguir.
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS - Boa tarde a todos e bemvindos à nossa teleconferência de resultados do 2T2017 da Marisa Lojas.
Estarão aqui comigo hoje, Marcelo Araújo, nosso presidente; Marcelo
Pimentel, nosso diretor de operações; Célio Lopes, diretor da área de

produtos e serviços financeiros; e a Karina Lozano, gerente de RI. Como
os senhores puderam ver no nosso release, no 2T2017, a Cia. manteve
seu foco na recuperação da rentabilidade da operação, no crescimento
do lucro bruto, enquanto paralelamente avançou no seu programa de
reestruturação, o Transformar, que objetiva lacunas estruturais da nossa
operação. As vendas continuaram fracas afetadas tanto pelo efeito
calendário, quanto pela queda no fluxo clientes, mas já é um risco cada
vez mais atenuado com relação ao observado nos últimos trimestres.
Despesas sob controle absoluto associadas aos resultados resilientes da
área de produtos e serviços financeiros tem dado a Cia. a condição
necessária para continuar avançando na sua coleção de lojas.
Indo agora para a apresentação, nós temos no chart 2, a evolução da
receita líquida e das vendas em mesmas lojas. No quadro acima, a
evolução da receita líquida com queda de 12,3%, no quadro inferior as
vendas em mesmas lojas em queda 13,5%. Ambas fortemente
impactadas pelo deslocamento da liquidação de inverno cujos efeito, se
excluído, nos levaria a uma queda em same store de apenas 6,4%,
praticamente o mesmo percentual registrado no primeiro trimestre. O
menor fluxo de clientes em loja, houve uma concorrência intensa tanto
nas lojas de rua, quanto nas lojas de shopping tem sido os principais em
relação às nossas vendas.
Indo para o chart 3, nós temos a evolução do lucro bruto e da margem
bruta que avançou de 45,8% para 53,5%, maior margem bruta dos
últimos seis anos, um importante de 7,7 p.p. Impacto positivo temos o
deslocamento da liquidação de inverno da ordem de 3,2 p.p., além da
melhor saúde dos estoques. Vale destacar que o aumento verificado de
31,0% dos estoques derivado do efeito calendário, além dos ajustes
pontuais realizados nessa categoria.
No chart 4, evolução do SG&A da Cia. que no combinado avançou em
5,5%. Esse crescimento é reflexo de gastos extraordinários no âmbito do

programa de reestruturação da Cia., da ordem de R$ 15,0 milhões
somados a maiores investimentos em marketing e incremento de cerca
de R$ 11,5 milhões. Excluídos dados acima o nosso SG&A teria tido uma
variação negativa de 4,6%.
No chart 5, a evolução do EBITDA e da margem EBITDA, ambos
foram fortemente impactados pelo deslocamento da liquidação de
inverno, pelos gastos extraordinários e investimentos em marketing já
mencionados. Impacto negativo também pela assimetria no grupo de
outras receitas e despesas que no ano passado apresentou um viés
positivo, neste ano trouxe um impacto relevante negativo. Em bases
recorrentes, mesmo apesar de vendas mais fracas, o EBITDA
representava expansão conforme visto no gráfico ao lado, tendo passado
de R$ 24,6 milhões para R$ 32,1 milhões, uma expansão aí de 30,0% no
EBITDA de varejo.
No chart 6, a evolução da margem de contribuição dos produtos PSF
dos dois grupos. No caso da margem de contribuição da operação de cobranded praticamente estável, R$ 24,1 milhões, no caso dos produtos
bancários PL mais empréstimo pessoal, crescimento de 7,0%, passando
de R$ 76,7 milhões para 82,1 que deriva de uma maior penetração dos
cartões Marisa nas vendas, assim como a manutenção de carteiras
saudáveis com opções de crédito bastante assertivas.
No chart 7, a evolução do EBITDA de PSF teve uma pequena
expansão, ele passa de R$ 30,6 milhões para R$ 31,5 millhões que
deriva, conforme já mencionado, da melhora contínua na participação do
private label nas nossas vendas, a manutenção de carteiras saudáveis,
mas também de despesas bastante controladas aí na área de serviços
financeiros.
No chart 8, a evolução do portfólio do nosso private label, no quadro
superior, a evolução das perdas sobre a carteira, que passaram de 9,7%

para 12,0% e a parcela de vencidos do portfólio que evoluiu, passou de
38,3% para 40,5%. Isso se deve a uma maior penetração de produtos
EFICC nos trimestres anteriores, particularmente no último trimestre de
2016. Aliados a isso, uma menor recuperação de crédito em função da
venda da carteira vencida acima de 360 dias realizada no 1T2017.
Apesar dessa pequena deterioração, ele não traz nenhuma sinalização
de deteriorações adicionais.
Chart 9, nós temos a evolução do portfólio de empréstimo pessoal.
Também no gráfico superior, a evolução das perdas sobre a carteira que
sofre uma redução importante, ela passa de 6,8% para 2,7% e a parcela
dos vencidos que passa de 37,0% para 25,9%. São os melhores índices
de inadimplência da história, os menores níveis históricos para esses
indicadores. E mesmo se nós excluirmos o efeito da venda da carteira,
carteira velha, aquela carteira acima de 360 dias realizada agora no 2T
estaríamos ainda com os menores índices de vencidos do portfólio.
Também no caso do, um indicador de EFICC, indicador respectivo e não
indica nenhuma deterioração futura, muito pelo contrário, ele está aí
também com os menores índices históricos.
Chart número 10, a evolução do EBITDA consolidado da Cia. que traz
um resultado de R$ 60,7 para R$ 42,2 milhões, 30,0% de redução, o que
basicamente aí dá o resultado fraco vindo da operação de varejo, que foi
impactada, como já mencionada, pelo efeito calendário, nas vendas do
varejo, em questão de itens não recorrentes no G&A e dos maiores
investimentos de marketing.
No chart 11, nós temos o resultado líquido e o fluxo de caixa. O
resultado negativo do período foi ampliado em função do fraco resultado
de operação no varejo, já mencionados, e mesmo diante da contribuição
robusta de PSF e das menores despesas com depreciação e financeiras.
No fluxo de caixa nós tivemos a geração de caixa impactada pelo maior
nível dos estoques, mesmo considerando aí EBITDA que cresceu e

passa a R$ 112,0 milhões nos seis primeiros meses do ano anterior para
R$ 143,0 milhões nos seis meses em 2017. A geração de caixa é,
portanto, impactada pelo maior nível de estoque devido ao deslocamento
já mencionado na liquidação de débitos e também dos ajustes pontuais
verificados. Apesar disso o eixo da dívida líquida/EBITDA permanecem
em níveis confortáveis em todo setor, na ordem de 2,5x.
Eram essas as minhas considerações, vou abrir agora para a sessão
perguntas e respostas. Obrigado.
OPERADORA - Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, digitar *1. Você
também poderá fazer perguntas pelo webcast, digite o conteúdo no lado
esquerdo da sua tela e clique no botão “enviar”. O senhor Rubem Couto,
do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
COUTO - Boa tarde a todos. Eu queria ouvir um pouco de vocês do
quanto que o Programa Transformar, que vocês já vem falando há um
certo tempo, quanto ele tem trazido de benefícios na visão de vocês, na
ponta. Eu quero ouvir um pouco mais sobre como as iniciativas que
vocês têm implementado podem estar começando a ajudar a talvez
melhorar um pouco a conversão do fluxo que ainda continua caindo.
Como vocês comentaram durante o release na apresentação, mas se
algumas das iniciativas vocês já estão percebendo é que estão trazendo
benefícios para começar a estancar essa perda de receita. Eu quero
comentar também um pouco sobre como as vendas performaram até
então, julho, agosto. O que vocês estão esperando para esse segundo
semestre do ano também seria uma boa.Obrigado.
SANTOS - Rubens, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre os
aspectos gerais do programa, depois eu passo pro Marcelo que é quem
está acompanhando mais diretamente a frente relacionada à operação
de loja e vendas em geral no programa. O programa ele tem, são sete

frentes na realidade que trabalham tanto as questões relacionadas aos
produtos, questões relacionado ao outsourcing, operação de loja,
produtos financeiros e indiretos. Nesse primeiro momento os maiores
impactos que já tem sido capturados pelo programa são relacionados ao
SG&A que, conforme eu mencionei já trás, nós vínhamos conseguindo
manter esse flat nos últimos anos. Agora o SG&A já está negativo, ou
seja, nós estamos conseguindo tirar mais eficiência ainda da estrutura
com as medidas implementadas no âmbito do programa. Também alguns
relacionados à PSF, medidas importantes tomadas apesar da nossa
operação de PSF já ser bastante robusta, mas vamos conseguir tirar
mais eficiência dela para corrigir. As medidas relacionadas a produtos, é
medida de mais de médio e longo prazo. Nós temos medidas
relacionadas a operações de lojas, medidas de eficiência e medidas
relacionadas ao desenvolvimento dos produtos, gestão de remarcação,
etc, e também relacionamento com fornecedor. Essas medidas, várias
delas já estão entrando em estágio que nós chamamos de L4, que é
quando tudo que foi feito para você ter em EBITDA já foi feito. O EBITDA
seria o L5. Infelizmente, a captura do L5 deve começar a partir do 3T, do
4T deste ano e se distribuir ao longo do ano que vem. Eu acho que pode
por um pouco mais de cor no que tem sido feito relacionado à loja, aos
pilotos, os vários pilotos que foram feitos que vão, algumas já estão
sendo operacionalizadas frutos desses pilotos, né, mas que vão refletir
provavelmente nas vendas do último trimestre e daí por diante.
ARAÚJO - Boa tarde, Rubem, é o Marcelo falando. Boa tarde a todos.
Respondendo diretamente a sua pergunta, né, eu acho que nós temos
algumas frentes no programa “Transformar” dedicadas especificamente a
uma revisão do nosso posicionamento, uma melhoria nos processos de
operação de loja, em especial de atendimento e várias iniciativas do que
nós chamamos de "ciclo comercial". Começa desde a construção das
nossas coleções, até as ações de marketing decorrentes delas, né.
Essas frentes nós estamos atacando elas em ondas. Nós já tivemos uma

primeira onda de testes pilotos em diferentes lojas do Brasil. Nós
estamos realizando aproximadamente treze testes simultâneos que se
concluíram agora no final do semestre e nós começamos o rollout das
conclusões, dos principais atrasos e das principais mudanças já para
sete desses treze pilotos. Já começamos o rollout para o Brasil e vamos
ter até o final do ano o impacto em todas as lojas. Uma outra parte
desses testes nós ainda estamos complementando os testes pilotos,
ampliando os testes pilotos em ondas antes de estender para o Brasil
inteiro. Esses testes, esses modelos de testar, estão dentro daquele
conceito de rápido, desenvolvimento rápido, rápido aprendizado, rápido a
implementação, por isso fazemos testes simultâneos em diferentes lojas,
diferentes setores do Brasil sempre com lojas controle. Então nós vamos
começar a ver se o impacto desses resultados, ainda tímidos nesse
segundo semestre, porque nós vamos estar “rolloutando” essas
iniciativas para o resto do Brasil e a partir de então, em 2018, a gente já
espera ter esses modelos aperfeiçoados em todas as lojas. E esses
modelos nós tivemos uma clusterização diferente nas nossas lojas. Nós
estamos mudando o modelo de atendimento em algumas das nossas
lojas, em alguns dos setores de nossas lojas. Nós estamos revendo toda
a setorização das lojas em cada cluster. Esse é um trabalho um pouco
mais de longo prazo, que vem acompanhado também de pesquisas e
desenvolvimento de evoluções do nosso modelo de arquitetura de
vendas das lojas, que ainda vai ser, feita uma onda importante de testes
nesse segundo semestre e só no ano que vem a gente começa a fazer o
rollout desses testes mais completos para todo Brasil. Nós estamos
avançando, temos dito a vocês que esse programa de transformação,
diferentes de um programa de turnaround clássico, que a gente faz um
ponto de corte, faz um downsizing e recomeça. A gente não viu razão
para abordar dessa forma, não tínhamos nenhuma urgência, nenhuma
pressão financeira que nos impusesse esse tipo de abordagem e que
poderia reduzir muito a nossa capacidade de retomada no futuro. Então

nós optamos por uma abordagem de transformação no programa de dois
a três anos de extensão que teve seu início, fizemos a parte de
diagnóstico, no final do ano de 2016. Começamos a implementação para
valer, algumas iniciativas de verdade começaram em dezembro de 2016
ainda, mas o programa começou cobrando full no início de fevereiro
deste ano, nós estamos completamos seis meses desse programa e com
esses envolvimentos que me referi há pouco. Então sim, nós esperamos
começar a ver, ainda timidamente nesse 2S, já algum impacto
principalmente no que diz respeito à recuperação de vendas, no top line,
já que na área de eficiência de processos e despesas administrativas, as
capturas estão mais avançadas.
COUTO - Perfeito. Tá bom, bem claro. Obrigado, Marcelo. Obrigado,
Adalberto.
OPERADORA - A senhora Helena Villares, do Bradesco BBI gostaria
de fazer uma pergunta.
HELENA - Oi, boa tarde. Na realidade são duas perguntas. Eu
gostaria de entender primeiro como que tá em termos de gestão de caixa
da empresa. Porque a gente viu aqui no balanço que a dívida de curto
prazo aumentou bastante quando se compara ao 2T2016. Então eu só
queria saber como que vocês irão fazer a gestão dessas dívidas,
entender um pouco melhor qual é a estratégia da empresa. O segundo
ponto é para entender as coleções. Então como que vocês têm visto a
assertividade, a receptividade dos consumidores em termos das
coleções que tem vindo agora e como vocês veem isso pro futuro?
Obrigada.
SANTOS - É o Adalberto, Helena. Vou falar primeiro do fluxo de caixa,
depois vou falar da gestão no sentido mais da estrutura de capital e do
endividamento estrutural da Cia. A gestão de caixa da Cia. continua
sendo feito com bastante conservadorismo, acho que principalmente em
tempos econômicos mais difíceis, esse é o ítem de agenda número um

para qualquer setor. A Cia. apesar da dificuldade que vem enfrentando
no topline já há alguns períodos, tem conseguido fazer uma gestão
bastante eficiente dos ativos de forma que se reflita numa condição de
caixa confortável. Nos trimestres passados, apesar desse declínio nas
vendas, nós tivemos expansão no caixa e os índices de alavancagem
continuam confortáveis. Mais do que isso, como nós fazemos simulações
e diversas análises dos estoques, no trimestre também continuamos
confortáveis. Fora isso que nós estamos fazendo é uma antecipação dos
alongamentos de vencimentos do ano que vem. Como nós tivemos pra
esse ano. Este ano nós não tivemos nenhum vencimento, então este ano
nós já estamos trabalhando antecipadamente, até em função do cenário
econômico para o próximo ano que pode ser bastante instável. Nós
podemos ter bastante volatilidade, optamos por antecipar as rolagens do
ano que vem. Já fizemos uma captação que eu considero bastante bemsucedida do ponto de vista de taxas, de custos em geral. E de prazos já
estamos avançados na segunda, ou seja, provavelmente, ao final desse
semestre nós já teremos renegociado, já teremos feito alongamento
antecipado de todos os vencimentos do próximo ano. Então seria isso
em relação à gestão de caixa. Em relação à estrutura de capital eu passo
para o Marcelo agora para responder a segunda parte.
ARAÚJO - Oi, Helena. Boa tarde. Veja só, vou te dar uma informação
ainda muito fresca, porque nós lançamos a nossa coleção, a nossa nova
coleção, por esse período de primavera-verão, na quarta-feira. Então nós
temos um dia e meio aí, de vendas e, para medir ainda é muito cedo,
mas os primeiros sinais indicam uma receptividade bastante positiva
principalmente se comparada com a coleção introduzida no ano passado.
Então nós estamos bastante otimistas com o aumento da assertividade
dessa coleção agora. Mas, não deixamos de reconhecer, que ainda
temos desafios em alguns de nossos setores, onde se nós no
feminino/adulto já estamos bastante contentes e entendendo e temos
visto uma reação muito positiva nas nossas vendas, em alguns outros

setores nós ainda temos ajustes a serem feitos nas coleções e nós já
vamos estar endereçando já para o alto verão, para as coleções futuras.
Acho que há uma evolução clara na assertividade, ela tem sido constante
ao longo dos últimos meses, mas, ainda temos sim desafios. Vocês vão
lembrar que no final do ano passado nós deixamos bastante claro
inclusive, no Marisa Day, quem teve a oportunidade de participar, o
nosso resgate do foco do nosso posicionamento da classe C. A partir daí
nós vínhamos ajustando as nossas coleções aos diferentes setores das
nossas lojas para este foco. Então a maior parte disso já foi atingido, já
houve uma evolução significativa, mas ainda temos alguns desafios.
HELENA - Tá bom, ficou bem claro. Muito obrigada.
OPERADORA - Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Caso queira fazer suas perguntas basta digitar *1.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de retornar a palavra ao senhor Marcelo Araújo para as suas
considerações finais.
MARCELO

ARAÚJO

-

Muito

obrigado

a

todos

vocês

pela

participação. Eu acho que podemos dar a vocês uma visão de que
estágio nós estamos no nosso processo de transformação e de
recolocação da Marisa num novo ciclo de crescimento. Acho que
conseguimos nesse 2T manter firmemente a nossa estratégia de
preservar a rentabilidade da Cia., uma operação saudável com
crescimento de lucro bruto. Apesar de não termos tido a liquidação, do
deslocamento da liquidação, então acho que foi um resultado bastante
significativo para nós no que diz respeito a assegurar que nós temos uma
Cia. operando em patamares bastante saudáveis, e, portanto, nos dão as
condições necessárias para seguir no nosso programa de transformação.
Estamos sim acreditando que já nos próximos meses né, ainda, claro,
com um cenário bastante pouco claro do que vamos ver do ponto de
vista de demanda nos próximos meses, não estamos vendo um

aquecimento de demanda para o 2S muito relevante. No 2T, ainda
vivemos um período de pico do desemprego que para o negócio e para o
nosso público, é a principal variável de contração de potencial, de poder
de consumo discricionário. Então nós ainda vivemos no 2T, ainda
estamos vendo para o 2S um cenário ainda não animador. Esperamos
que para 2018, estamos trabalhando com o cenário de 2018, com
crescimento um pouco mais significativo da demanda. Internamente nós
já devemos ver, ainda que moderada, uma recuperação no topline para o
2S, em relação ao 2S2018. Já uma informação acho que relevante para
vocês: quando a gente elimina o efeito de deslocamento da liquidação de
inverno de junho para julho e se somarmos os meses de junho e julho
nós já vimos crescimento tanto na linha de cima da receita quanto no
lucro bruto. Então, a nossa estratégia está se mostrando acertada ainda
que os valores ainda bastante tímidos para as nossas expectativas. Eu
queria concluir a nossa apresentação de resultados de hoje dizendo que
nós continuamos firmes acreditando que as medidas que estamos
tomando e que estão sendo colocadas para reconstrução de um ciclo de
crescimento da Marisa, nós continuamos acreditando que as certas e
esses resultados estão gradualmente começando a surgir. Muito
obrigado a todos, uma boa tarde, um bom fim de semana.
OPERADORA - O conference call da Marisa está encerrado.
Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.

