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Márcio Kawassaki, Unibanco:
A minha pergunta diz respeito a esse alto nível de inadimplência que foi apresentado
neste 3T.
Eu só queria ter uma idéia dos senhores se isso era algo esperado por vocês, e como
é o que foi o comportamento daquela parcela de 100 dias para pagar? Eu gostaria de
um pouco mais de comentários sobre como foi a performance nessa modalidade, se
foi por conta disso que a gente viu essa grande elevação de inadimplência. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Bom dia. A inadimplência no 3T07 ocorreu por alguns fatores. Como vocês podem ter
visto no prospecto, nós tivemos um incremento muito grande da base de cartões no
4T06. Esses cartões foram captados através de promotores terceirizados, fora de
lojas. Nós chegamos a ter 1.600 promotores captando cartão através de um cadastro
reduzido, onde, com poucas informações, o cliente poderia obter um limite de crédito
de aproximadamente R$80.
Esses clientes também aproveitaram a promoção no final do ano de 2006, onde eles
poderiam fazer uma compra e começar a pagar em 100 dias.
Esse primeiro pagamento ocorreu em março, e como ocorreu em março, essa
inadimplência foi nos afetar agora, no 4T.
O 100 dias não é a conseqüência da inadimplência, e sim essa captura de cartões que
nós tivemos muito forte no 4T06.
Márcio Kawassaki:
Está jóia. Obrigado.
Cristina Sarian, Neo Investimentos:
Bom dia a todos. Parabéns pelo estado de crescimento e melhorias demonstrados nos
resultados. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro eu queria entender, na queda de margem,
bruta em termos de reorganização societária e esse markdown da coleção de inverno;
eu queria entender o que é recorrente? Que impacto que teve a reorganização
societária. Não sei se vocês podem mostrar um pouco mais esses números para a
gente entender o que é recorrente e o que foi one time
A segunda pergunta: eu vi que teve um aumento no G&A, eu queria saber se esse
aumento de G&A é para dar conta de uma expansão de número de lojas; ele suporta
até quantas lojas? Até que número de lojas vocês acham que vocês conseguem
expandir mantendo essa estrutura administrativa atual? Obrigada.
Márcio Goldfarb:
Bom dia. A primeira parte da resposta sobre a reorganização societária. No final do
ano de 2006, nós passamos por reorganização societária, onde uma parcela das
compras da Marisa era feita através de empresas atacadistas que pertenciam ao
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Grupo. Essa parcela de compras atacadista não ocorre mais, depois dessa
reorganização, e hoje a Marisa compra diretamente dos nossos fornecedores.
Isso afetou, aproximadamente, 1,5% da nossa margem bruta, e nós estamos
procurando compensar essa perda de margem através de uma melhora nas
negociações com os nossos fornecedores e também em uma melhor performance da
nossa venda e da nossa produtividade em loja.
Em relação à sua segunda pergunta, em relação incremento G&A, nós já estamos em
um nível administrativo para suportar o crescimento da empresa forte que teve no ano
de 2006, nós fizemos no ano de 2007. Nosso CD está OK para suportar o crescimento
que poderá vir daqui para frente e assim sucessivamente também.
Cristina Sarian:
Só mais uma dúvida, se você puder responder. Eu não entendi direito a questão do
plano de stock options de vocês, não sei se dá para responder nesse call, ou melhor,
em outro momento?
Márcio Goldfarb:
O plano de stock options vai ter uma aquisição de até 2% e, por enquanto, ele está
sendo limitado à Diretoria da Companhia.
Cristina Sarian:
Mas você tem como dar detalhes de preços e quantidades?
Márcio Goldfarb:
Por enquanto ainda não.
Cristina Sarian:
Está ótimo. Obrigada.
Kátia Regina, Banco do Brasil:
Bom dia. São duas perguntas. A primeira é com relação ao endividamento. Percebese que o endividamento, em comparação ao EBITDA, tem se elevado até pela
estratégia da empresa por expansão. A primeira pergunta seria até que nível a
administração da empresa considera como saudável a relação endividamento líquido
versus EBITDA?
Paulo Borsatto:
A companhia considera saudável aproximadamente 1,5x nosso EBITDA.
Kátia Regina:
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A segunda pergunta é só para tirar uma dúvida, na verdade, quanto ao resultado do
Cartão Marisa. A principal conta que prejudica, vamos considerar assim, o resultado
do Cartão Marisa, pelo menos de alteração, tem sido a provisão para devedores
duvidosos. A pergunta seria: houve alguma alteração na regra de PDD? Ou é por
conta dos fatos já relatados que a inadimplência subiu e, por conta disso, a provisão
acompanha?
Paulo Borsatto:
É por conta dos fatos relatados. Não houve alteração na regra de PDD; a PDD
cresceu por conta dos fatos relatados.
Kátia Regina:
Última pergunta a respeito do endividamento, novamente. Percebe-se que nesse
momento o endividamento da empresa está mais alocado para curto prazo, contudo,
no último trimestre já teve uma elevação da participação do longo prazo. Existe
alguma relação entre dívida a curto prazo e longo prazo que a Companhia considera
saudável?
Paulo Borsatto:
A tendência é alongar o nosso endividamento.
Kátia Regina:
OK. Existe algum percentual de referência? É busca de alongamento.
Paulo Borsatto:
Não.
Kátia Regina:
OK. Obrigado.
Elisa, Citibank:
Bom dia a todos. A minha pergunta é com relação ainda ao nível de inadimplência; as
operações de cartão de crédito.
No início da apresentação foi comentado que os resultados do 3T não refletem as
ações efetuadas. Eu gostaria de saber que tipos de ações são essas e os reflexos que
isso provocará nos resultados.
Paulo Borsatto:
Como disse a vocês, nós tivemos uma forte captação através de promotores
terceirizados no 4T06, chegamos a ter 1.600 promotores terceirizados captando cartão
fora de lojas. Esses promotores já não ocorrem mais da maneira indiscriminada como
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estavam ocorrendo. Nós tínhamos cadastros reduzidos que, com algumas
informações dos clientes, obtinham crédito de até R$80, isso também foi eliminado.
A nossa cobrança não era tão rígida em cima dos maus pagadores. Nós tínhamos 72
posições de cobrança que cobravam o cliente de 11 até 90 dias; hoje nós temos 172
posições de cobrança que cobra os clientes de cinco a 120 dias, e a partir daí ela é
terceirizada.
Nós implementamos um departamento com sistemas anti-fraude; nós implementamos
auditorias nas lojas para podermos ter uma melhor qualidade das propostas e
também, hoje, a gerente da loja, a administração da loja, é responsável não só pela
captação e pela venda de mercadoria, mas também pela boa qualidade do crédito e
isso é um indicador de desempenho das nossas gerências.
Em relação o que isso pode melhorar o futuro, infelizmente, por nós estarmos em
período de silêncio, eu não posso dar esse tipo de informação. Assim que sairmos do
período, poderemos e, estamos a disposição para mais esclarecimentos.
Elisa:
Obrigada.
Ricardo Fernandes, Banco Itaú:
Bom dia. Eu queria fazer algumas perguntas simples. Não lembro quantas lojas
abriram, se abriram lojas agora, mas, quanto custa abrir uma loja, mais ou menos, em
termos de CAPEX, incluindo o inventário? Quanto tempo demora para uma loja chegar
a um nível maduro em termos de vendas?
Marcio Goldfarb:
Bom dia. Uma loja custa aproximadamente R$2.500 a o m2, para ser aberta, e o prazo
de maturação de uma loja é de aproximadamente três anos.
Ricardo Fernandes:
Eu vi que teve um aumento de vendas por loja bastante bom esse trimestre. Isso foi
em função de tráfego, de aumento de ticket médio? Como foi a composição desse
aumento de produtividade da loja?
Paulo Borsatto:
Desculpe, eu não entendi sua pergunta. Você poderia repetir, por favor?
Ricardo Fernandes:
A venda de mesmas lojas, o aumento foi composto por mais clientes, contando o
mesmo ticket médio, ou foi mais aumento de ticket médio que de número de clientes?
Queria ter uma idéia de como foi composto o crescimento de business de mesmas
lojas.
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Paulo Borsatto:
Nós tivemos “UMPC”, Um Monte de Pequenas Coisas. Nós tivemos, primeiro, uma
parcela devido a maturação de nossas lojas, sendo que hoje nós temos 40% de
nossas lojas com menos de um ano de vida. E é importante destacar que 87% da
nossa metragem quadrada está atualizada dentro do nosso novo padrão de layout.
Segundo: existe uma parcela também devido ao crescimento do poder aquisitivo da
classe C, que é o nosso público alvo, e que hoje representa 50% do consumo e está
em expansão.
Temos também uma maior facilidade do crédito, apesar da nossa rigidez hoje muito
mais forte em relação aos novos cartões afetados. Nós tivemos uma maior
agressividade de ofertas também dentro desse período. E também dizer que a maior
participação da entrada da mulher no mercado de trabalho também está afetando
favoravelmente o nosso crescimento de vendas.
Ricardo Fernandes:
Mas mais especificamente, você viu um aumento de tráfego nas lojas esse trimestre,
de 5%, 10%? Ou você viu mais compra por cliente para chegar aos números de
vendas?
Paulo Borsatto:
Nós tivemos um maior volume, um aumento, no nosso ticket médio.
Ricardo Fernandes:
Então foi basicamente o mesmo cliente comprando mais?
Paulo Borsatto:
Não, tivemos também um maior volume do ticket médio e um maior volume no tickets.
Ricardo Fernandes:
Mas você pode falar se foi 50/50? Se foi 30/40? Foram os dois de igual importância?
Só para ter uma idéia de como o cliente está reagindo nas lojas.
Paulo Borsatto:
O ticket médio cresceu, aproximadamente, 8,5% do volume da loja, e o tráfego
cresceu proporcionalmente.
Ricardo Fernandes:
E quando vocês saem do quiet period?
Paulo Borsatto:
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Dia 23.
Ricardo Fernandes:
Dia 23, mais um pouco...
Paulo Borsatto:
Semana que vem.
Ricardo Fernandes:
Então te ligo para agendar uma reunião.
Paulo Borsatto:
Está ótimo.
Ricardo Fernandes:
Está bom. Obrigado.
Cristina Sarian, Neo Investimentos:
Obrigada por pegar mais uma pergunta.
Eu queria só entender, não sei se vocês podem comentar. Falando ainda de passado,
o que sobrou desse PDD devido a esses problemas de crédito fácil – vamos chamar
assim – do ano passado que ainda não foi contabilizado no 3T e que sobrou, então,
para o 4T?
Paulo Borsatto:
Sobre o 3T já foi tudo contabilizado, e sobre o 4T, infelizmente, eu ainda não posso te
dar mais nenhuma informação até o dia 23.
Cristina Sarian:
Está bom. Obrigada.
Operador:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Senhor Márcio
Goldfarb, Diretor Presidente da Marisa, que fará as considerações finais.
Márcio Goldfarb:
Antes de encerrar, gostaria de agradecer novamente a presença de vocês e a
compreensão de todos por não termos respondido algumas dúvidas devido ao período
de silêncio; mas nós estamos à disposição, a partir do dia 23, para eventuais
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esclarecimentos ou dúvidas que vocês possam ter. Tenham um bom dia, e muito
obrigado.
Operador:
O audioconferência da Marisa S.A. está encerrada, e tenham todos um bom dia.
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