P/Voz não identificada – Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos a
teleconferência da Marisa para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre
de 2018. Informamos que esse evento está sendo gravado e está disponível no site de RI
da Marisa, e que todos participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a
apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir,
gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa
teleconferência, relativas as perspectivas de negócio da Marisa, projeções e metas
operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da
companhia, bem como 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 circunstancias 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 e
podem conduzir a resultados que diferem materialmente naqueles expressos em tais
considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Adalberto
Pereira dos Santos, diretor de relação com investidores e vice-presidente financeiro e
administrativo, que dará início a apresentação. Por favor, senhor Adalberto, pode
prosseguir.
P/Adalberto – Boa tarde a todos e bem vindos a teleconferência de resultados do terceiro
trimestre de 2018 da Marisa Lojas. Aqui comigo hoje o Márcio Goldfarb, nosso presidente
interino, o Célio Lopes, líder da área de PSF, o Marco Muraro,
nosso líder da área
comercial, e o Marcelo Pimentel responsável pela nossa área de operações, além da
Karina Lozano, nossa gerente de RI. Antes de passar a apresentação propriamente dita,
eu gostaria de tecer alguns comentários aqui sobre o resultado do período. Conforme
vocês puderam verificar no realease, mais um período de vendas fracas, derivadas ai
principalmente de um baixo fluxo, o que acabou se refletindo em resultados também
fracos, tanto na área de operação de varejo, quanto na operação de PSF. Função de tais
resultados e por se tratar de mais um trimestre, a companhia optou por revisitar a sua
estratégia de turnaround, o que resultou na decisão de descontinuar 16 operações
ineficientes. 16 lojas. Apesar disso, continuamos investindo nas iniciativas do programa da
transformação, com foco cada vez mais direcionado agora em melhorias do produto e
experiência em loja. Grande evolução também verificada na operação do E-commerce e
no projeto de omnicanalidade que já está em teste em dez das nossas unidades, com
resultados iniciais bastante positivos. Operação de caixa também positiva, garantindo a
posição de caixa confortável, assim como níveis de alavancagem ainda bem abaixo dos
limites adequados. Por fim, já após o fechamento, a excelente notícia do trânsito em
julgado relativo a uma questão fiscal bastante relevante pra companhia, que deverá nos
garantir aí pro futuro, créditos importantes e também um geração de caixa bastante
importante. Indo agora para a nossa apresentação, o chart dois, nós temos a evolução da

receita total e também da receita em mesmas lojas, no chat superior, gráfico de barras,
uma queda de 2.8% na receita liquida total do varejo, explicado basicamente pela questão
de fluxo, principalmente no meio de junho, ainda reflexo da copa. Nos meses seguintes, já
uma melhor performance, com indicações bastante positivas de uma aceitação da nova
coleção. O E-commerce vai destacar ai o crescimento de 38% em relação desse período
no ano passado. Nós não ancoramos em nenhum momento de explicações relativas da
performance do trimestre, na base comparável, mas se vocês verificarem no gráfico
inferior, tem um base comparável de 16.9% no ano anterior, o que torna o desafio bem
maior. A página seguinte, evolução do lucro bruto e da margem bruta, a queda de 243 pra
228 reflete tanto as vendas, quanto da compressão na margem. Função aí da evolução do
trabalho que vem sendo feito para a adequação dos estoques. A página quatro, evolução
do SG&A da companhia, um pequeno crescimento aí 3.6, basicamente a função das
despesas com vendas que aumentaram 6.5%, resultados de maiores investimentos em
marketing, e também de finalização de descontos temporários nos aluguéis que foram
negociados ao longo do ano passado. A queda de 9.2 no G&A se deve a uma assimetria
de base, uma vez que tivemos gastos recorrentes no ano passado, em base comparada já
teríamos tido um crescimento aí de 12% no G&A decorrentes de reforços nos times que já
estão particularmente na nossa área comercial. Na página cinco, a evolução do EBITDA
apresenta um crescimento, ele sai da zona negativa dos últimos trimestres pra 9.2,
sabemos que muito disso deriva não da melhoria na operação, mas recuperações fiscais
que acabam sendo importantes pra esse momento da companhia. No chart seis, evolução
da margem de contribuição, da margem de produtos e serviços financeiros, aí uma queda
de 115 bilhões para 94, basicamente derivado aí do resultado dos produtos da casa,
empréstimo pessoal e o Private Label. Isso resulta da menor participação do cartão, e
também nas menores vendas do varejo, associado a um nível maior de perdas verificadas
nesse período, mas já em processo de reversão, além de uma maior alavancagem
financeira intencional que busca uma maior eficiência financeira e fiscal. Ou seja, nós
passamos a operar um pouco mais um capital de terceiros ao invés do capital próprio
como era feito no passado. Operação do Co-Branded novamente é um crescimento de
24.7% na contribuição. Chart sete, evolução da área como um todo, o PSF, por exemplo, a
queda do derivado, principalmente dessa queda na contribuição dos produtos PL e EP,
mesmo apesar aí dos ganhos que foram obtidos no Co-branded e dos novos ganhos
obtidos em termos de custo e despesa que apresentaram a queda de 4%. No chart oito,
evolução da carteira do private label no gráfico de linhas acima, no aumento do nível de
perdas que passa de 8.6 para 9.7, conforme havia mencionado, um nível um pouco acima
de perda, mas já em processo de reversão, confirmado, inclusive, nos resultados
verificados em outubro. Confirmado também pelo chart de barras uma queda de 38.1 a
33.6 no nível de vencidos sobre carteira, o que acaba também se confirmando aí pelo
EFFICC, que é um indicador prospectivo de carteira. A carteira deu um maior pico de maior
perda, mas já em processo de reversão. O chart seguinte, número nove, também com o
nível um pouco maior de perda, indicado no gráfico em linha 6.2 para 6.6 e também no
gráfico de barras, nível de perda sob carteira, passa de 25, 24.9 para 27.6 que também

está em processo de reversão, o que está indicado no EFFICC abaixo, que apresenta aí
um dos melhores níveis históricos. Na página dez, EBITDA da companhia ajustado, o
consolidado varejo e PSF, apresenta uma pequena evolução, crescimento de 10%, é o
segundo crescimento, temos consciência que não é um crescimento ancorado na
operação, ele está muito ai ancorado em recuperações fiscais, mas, de novo, não deixa de
ser importante pra esse momento da companhia. Na página 11, evolução do resultado
liquido, chart superior a direita, praticamente o mesmo nível de resultado do ano passado,
50 milhões, ano passado negativo, esse ano 53. Lado positivo destaque pras menores
empresas financeiras de ocorrência de menores taxas de juros, lado negativo nós tivemos
uma reversão de créditos, de imposto de renda e contribuição social de 17 milhões, que
excluído não levaria a um resultado melhor que ano passado. Apesar de negativo, mas,
melhor em 35 milhões aproximadamente. No chart inferior está a evolução do fluxo de
caixa, acho que merece destaque aqui a geração operacional. Ela é bastante positiva,
apesar da evolução do EBITDA negativa. Não é na parte, logo em cima ali nós temos uma
queda de 189 para 127 milhões EBITDA, apesar disso, a geração operacional de caixa sai
de menos 56 milhões para 39 positivos, muito aí em função dessa correção que foi feita
nos estoques. Isso nos garante uma posição final de caixa de 281 milhões, e 281 milhões
desconta o que nós chamamos de cash-collateral das dividas, não fosse isso a posição
seria praticamente a mesma do ano passado, da ordem de 390 milhões. Isso se confirma
na prática, um crescimento muito pequeno na dívida liquida, passa de quase 546 milhões
para 599, e também um nível bastante confortável de 2.7 vezes maior que a do ano
passado. Aí se nós compararmos com o nível do segundo trimestre, do 2T desse ano, ele
é, inclusive, inferior. Com o 2T nós tivemos aí o nível próximo de 2.8 vezes. Eram essas as
minhas considerações, agora vamos ficar aqui disponíveis para responder eventuais
questões. Muito obrigado.
P/Voz não identificada – Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Para realizar uma pergunta, por favor digitar *9. Você também poderá fazer perguntas pela
webcast, digite conteúdo no lado esquerdo da sua tela e clique no botão enviar.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9.
P/Voz não identificada – Nós vamos estar respondendo aqui uma pergunta do Jacó sobre
a questão de alugueis, ele questiona porque alguns varejistas conseguiram manter as
reduções, e nós estamos indicando aqui uma perda? Na realidade, Jacó, nós estamos
conseguindo manter praticamente 70% de tudo que foi obtido, foram descontos estruturais,
foram bastante relevantes pra companhia, tem a negociação bastante efetiva realizada no
início de 2017, foi extremamente importante pro nosso resultado, mas, parte delas eram
descontos temporários, e esses descontos temporários, parte está findando agora. Mas, de
novo, 70% foi estrutural e está sendo mantido. Se você comparar os níveis... Nós não
temos esses números abertos, mas quando nós comparamos os alugueis pagos agora em
2018, com o de 2016, nós conseguimos estar abaixo de 2016, pra você ter uma ideia.

P/Voz não identificada – Nossa primeira pergunta vem da senhora Helena, do Bradesco
BBI.
P/Helena – Oi pessoal, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu só queria, na verdade,
entender um pouco da operação varejo primeiro, o que vocês estão vendo agora nesse
quarto trimestre, a gente tem um EBITDA negativo no quarto tri 17, acredito que isso deve
ajudar um pouco agora no quatro tri 18, então, só queria entender um pouco agora com as
reformas, o que está dando certo, o que vocês estão vendo que não está funcionando
tanto... Se vocês ainda tem alguma mudança pra fazer, ou se vocês já tem o formato mais
fechado das lojas, e a minha segunda pergunta, na verdade, é em relação aos serviços
financeiros. A gente viu aqui no terceiro um pouco da queda da participação do cartão, dos
produtos financeiros de vocês, e eu só queria entender se vocês estão conseguindo ver
um (ininteligível) se está sendo um (ininteligível), se é uma estratégia comercial, ou se
vocês deram uma segurada no crédito por conta, aí, talvez de uma piora no índice de
perda. Então, eu só queria entender um pouco melhor o que a gente está vendo aqui no
quarto tri de 2018. Obrigada.
P/Adalberto – Helena, Adalberto de novo. Obrigado pela participação. O que a gente está
vendo no resultado do 4T, basicamente é uma continuidade do que a gente vinha já
verificando nos dois últimos meses do terceiro trimestre. As coleções continuam indicando
a aceitação bastante positiva, nós tivemos a indicação tanto através de pesquisa, quanto
indicações, feedback do nosso pessoal de loja, feedback de clientes muito positivos, e o
próprio giro da mercadoria indicada aqui pelos nossos números indica isso. É o seguinte, a
companhia passa por um processo de mudança bastante grande né. Primeiro, olhando o
macro nós continuamos trabalhando com o macro extremamente favorável, nós temos um
nível de desemprego ainda de 12 milhões de pessoas, 12% na nossa economia, um nível
bastante alto, e nós temos a correlação, bastante... Nós como checamos a correlação do
nosso fluxo em loja com esse nível de desemprego, é absolutamente alto, cerca de 60%,
então, nós continuamos trabalhando ainda com esse macro desfavorável. No ambiente de
loja, apesar de o produto estar sendo melhor aceito, ele ainda não ocupa 100% das
coleções. Nós estimamos que isso vai acontecer agora pro final do ano a partir de
novembro e dezembro, a gente deve estar alcançando o pico de 100%. Além disso, apesar
disso, ela veio tendo a questão do rebalanceamento de estoque, está bastante adiantado,
mas a gente ainda tem um saldo de estoque das coleções antigas que precisa ser
liquidada. Fora isso, existe uma estratégia comercial sendo alterada. Nos anos passados,
principalmente 2016 e 2017, em função da baixa qualidade das coleções, a companhia
acabava tendo que fazer promoções sequenciais. Isso acabava trazendo um tipo de cliente
que era focado muito em preço. A transição para um cliente focado em moda, começa a
ocorrer agora. Pra ela ocorrer, eu tenho que ter o melhor produto em loja, que é o que a
gente só foi alcançar agora a partir do primeiro pro segundo semestre. Durante esse
período de transição, para os que frequentam mais as nossas lojas, vocês devem ter visto
também uma série de promoções já intencionais, cujo objetivo era fazer o desmame de

uma promoção necessária, passando por uma aprovação intencional, isso é muito pague
dois e leve três nas nossas lojas, para um momento sem promoção. O cliente que vai
voltar pra nossa loja porque ele aprecia a nossa moda, e ele vê valor no produto que nós
oferecemos. Um custo, um valor benefício bastante interessante. Esse momento nós
estamos entrando, mas tem a ponte ainda pra travessia, ta?! Até lá, a gente deve ver uma
recuperação mais gradual de vendas, não deve ser um pico. A gente já tem indicações
muito fortes de que as novas coleções ok, vão ser muito bem aceitas, estamos no caminho
correto, mas ainda tem esses fatores negativos aí tanto do macro, quanto do interno. Na
parte de PSF, sim, foi um soluço, acho que é uma das poucas operações do mercado,
operações de varejo que passou os últimos quatro anos sem nenhum sobressalto,
absolutamente nenhum, trimestre após trimestre nós apresentamos crescimento, perda em
queda ou estável e despesa em redução. Pelo que eu me recordo nos últimos aí, 12
trimestres, é a primeira vez que a gente apresenta uma redução. Está em fase de
correção, tem uma questão estrutural ali que deve continuar acessando o resultado, que é
a maior alavancagem de novo. A gente busca uma maior eficiência fiscal pro
conglomerado. E essa maior alavancagem das financeiras vai nos dar isso. Além disso tem
a recuperação gradual da participação do cartão, que deve levar mais alguns meses, mas
nós acreditamos que a gente consiga acelerar isso compensando com a venda de outros
produtos mais linkados no serviço e não a crédito. O pessoal já está trabalhando nisso.
P/Helena – Tá ótimo, ficou muito claro. Obrigada.
P/Voz não identificada – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9. O senhor
Anderson Barretos, da Mafre, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor Anderson, verifique
se o seu telefone encontra-se no mudo.
P/Anderson Barretos – Boa tarde. Alô?
P/Voz não identificada – Pode prosseguir.
P/Anderson Barretos – Boa tarde a todos. Gostaria de saber se a proposta do próximo
trimestre é uma expectativa de continuar aumentando um pouco ali a linha de despesa
com vendas, se vocês pretendem crescer ainda nessa linha em marketing? O que vocês
estão planejando?
P/Voz não identificada – A companhia trabalha, Anderson, pra manter o SG&A
absolutamente sob controle né. Você procura economizar em algumas linhas pra gastar
em outras. Essa linha de marketing, as linhas mais relacionadas a motivação da equipe de
vendas e mesmo alguns recursos que foram feitos ali no SG&A da companhia, fazem parte
da nossa estratégia pra retomada do crescimento. Mas, no geral, a gente procura, no
mínimo, estabilidade em relação anterior no máximo, no máximo uma parcela inferior a
inflação de crescimento.
P/Voz não identificada – Obrigado.

P/Voz não identificada – Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9. Para
fazer uma pergunta, por favor, digitar *9.
P/Voz não identificada – Pessoal, entrou uma pergunta aqui do Lucas da Trilha
Investimentos, que eu acho que pode ser de interesse de outros participantes. Ele
questiona aqui sobre o processo do PIS/COFINS. E na realidade a gente já vinha
comentando com alguns dos analistas investidores que nos acompanham mais de perto,
sobre a evolução bastante positiva desse processo. Como no último dia 7 nós tivemos a
decisão em última instancia, beneficiando a companhia, essa é a maior parte do processo.
A menor parte, ela já vinha também tendo a evolução positiva, ela transitou em julgado em
meses anteriores, e essa questão já, como a nossa ação tem uma característica
específica, ela difere da repercussão geral, ela tem também um tratamento, tem tido um
tratamento até agora, diferenciado, por parte também da Receita Federal. Ela transitou em
julgado nos meses anteriores, e ela já foi homologada também, que é o que vem sendo
muito questionado e discutido no mercado. De novo, a nossa ação ela tem uma
característica diferente, e tem tido um tratamento diferente também por parte da receita.
Então, tivemos o transito julgado agora dia 07 e estaremos apresentando o pleito para
homologação dos créditos aí nos próximos dias. Os nossos julgados são muito seguros em
relação a realização desse crédito aí nos próximos anos, que é extremamente importante
pra companhia, especialmente nesse momento de transição.
P/Voz não identificada – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9. O senhor
Felipe Casemiro, do HSBC, gostaria de fazer uma pergunta.
P/Felipe Casemiro – Boa tarde a todos. Obrigado por aceitar minhas perguntas. A minha
primeira pergunta com relação ao plano de fechamento de lojas, ficou bem claro no realise
e (ininteligível) sobre fechamento de 16 lojas agora nesse ano, e eu queria entender pra
frente, se vocês estão monitorando mais lojas, é um número relevante que estão
monitorando ou não, só pra ter uma ideia como que fica pra 2019. E a minha segunda
pergunta com relação ao e-commerce. Queria um pouquinho mais de perspectiva sobre a
evolução desse canal ao longo de 2018. Ele cresceu 38% no trimestre, mas está
acelerando, está desacelerando... Como é que fica comparado com os últimos trimestres,
e queria dar uma ideia de qual a relevância desse canal em relação ao total de vendas no
varejo. E PSF. Obrigado.
P/Voz não identificada – Felipe, eu vou responder de trás pra frente. Vou falar do ecommerce, consta muito bem, na realidade esse número é um número que apresenta uma
aceleração em relação aos números que a gente verificou nesse primeiro mês do ano. A
gente não pode esquecer que no ano passado nós fizemos um investimento importante na
troca da plataforma, recentemente nós temos um recurso de time, tem uma diretoria
específica pra área, tem ações de marketing específica, então, é um canal que tem sofrido
uma atenção especial. E a gente não tem como segregar a evolução desse canal também
do omnichannel. Então, as duas coisas combinadas, tem dado sinalizações bastante

positivas, mas eu não gostaria de abrir ainda os números, até porque a gente não tem
aberto, disso agora, até porque está em fase de teste. Eu acho que assim as coisas
começarem a estabilizar a gente vai poder estar dividindo um pouco mais com vocês, e eu
peço (ininteligível) participe para dar mais luz ao que está acontecendo. Mas, todas as
identificações que a gente tem, principalmente do piloto omnichannel são extremamente
positivas. Seja no aumento de conversão, que o cliente vai buscar o produto em lojas, seja
na captura de novos clientes no e-commerce, extremamente positiva a operação até
agora. Vamos poder falar disso um pouco mais pra vocês aí nas próximas calls, vamos
esperar um pouquinho a operação estabilizar. Em relação ao fechamento de lojas, não tem
plano de fechamento de loja. A gente está efetivamente está fazendo um fechamento de
loja pela demora na recuperação do TOP LINE que acaba comprimindo o resultado. Se
você tem uma compressão de resultados, você acaba tendo que proteger as margens da
empresa na outra ponta que é a ponta da despesa, a ponta das operações ineficientes.
Existe um direcionamento do conselho para que a gente acelere a rentabilidade da
lucratividade da companhia. Nós estamos mergulhados nesse momento para ver quais
outras alavancas a gente pode estar acionando para em um rápido espaço de tempo,
retomar, não só o crescimento do TOP LINE, mas a lucratividade efetiva. Se nós
fechássemos o ano hoje, nós estaremos fechando com quarto ano de SSS negativo, e isso
é considerado inaceitável pelo conselho. Então estamos trabalhando aqui outras alavancas
pra ver como retomar mais rapidamente essa lucratividade. Se as lojas foram fechadas,
então elas tem aí um caráter basicamente de saneamento da rede para nos ajudar nessa
retomada.
P/Felipe Casemiro – Tá certo. Obrigado. E só uma última pergunta sobre a evolução do
SSS ficou bem claro que os últimos dois meses a performance de venda de varejo ficou
bem melhor do que em julho, mas só pra ter uma ideia do que ficou positivo nos últimos
dois meses, o quão positivo, e só pra entender o quarto tri, principalmente pós eleições
alguma mudança de comportamento dos consumidores ou dos clientes. Obrigado.
P/Adalberto – Positivo, mas com a variabilidade ainda alta. Não dá pra cravar uma
tendência de retomada. Alguns períodos positivos, alguns pequenos períodos negativos.
Não dá pra gente falar ainda que a gente já tem uma virada e o SSS já é positivo.
Infelizmente ainda não, a gente vai ter que esperar um pouco mais pra estar falando disso.
P/Felipe Casemiro – Obrigado.
P/Voz não identificada – Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9.
P/Adalberto – Pessoal, mais uma pergunta que está entrando de webcast que eu imagino
que seja do interesse de todos. O Tito da Lis Capital, perguntando se o crédito de 780
deve ser reconhecido no quarto trimestre. A principio sim Tito, e isso tanto a definição do
valor, quanto o momento de crédito, quanto a própria definição em relação a divulgação,
não é um ato discricionário meu, não é um discricionário da companhia, nós estamos

seguindo regras contábeis. E esse valor após apurado, até pela relevância e após a
depuração dos números, já está praticamente em fase final, a companhia é obrigada a
divulgar. E após o transito em julgado, a companhia é obrigada a reconhecer. Então não é
um ato discricionário meu. Sim, a resposta, deve ser reconhecido sim já agora em outubro.
Aliás, agora em novembro, não é nem no fechamento do trio e dezembro. Nós vamos
reconhece-lo agora em novembro e eu sou obrigado a fazer isso.
P/Voz não identificada – Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9. Encerramos nesse momento a
sessão de perguntas e respostas, gostaria de retornar a palavra ao senhor Adalberto
Santos, para as considerações finais.
P/Adalberto – Obrigado a todos pela participação na nossa teleconferência. Espero revêlos aí nos próximos eventos de RI. Aproveito para convidá-los a acessarem o nosso site
Marisa.com.br vamos estar com excelentes promoções ai na Black Friday dessa semana
ainda, não é isso?
P/Voz não identificada – Já começou.
P/Adalberto – E convidá-los também pra frequentar as nossas lojas e conhecer as
coleções que o (ininteligível) está desenvolvendo especialmente para vocês. Muito
obrigado.
P/Voz não identificada – O conference call da Marisa está encerrado. Agradecemos a
participação de todos e tenham uma boa tarde.

