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Operadora:
Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Marisa
Lojas S.A. para a discussão dos resultados referentes ao 3T16. Estão presentes hoje
conosco o Sr. Marcelo Pereira Malta Araujo, Diretor Presidente, o Sr. Adalberto
Pereira dos Santos, Diretor, Financeiro e de Relações com Investidores, e o Sr.
Francisco Bianchi, Gerente Financeiro e de Relações com Investidores.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia. 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 a ajuda de um operador digitando *0. O replay
desse 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 Companhia, 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 Sr. Adalberto Pereira dos Santos, Diretor,
Financeiro e de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor,
Sr. Adalberto, pode prosseguir.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde a todos e bem-vindos à teleconferência de resultados do 3T16 das Lojas
Marisa. Aqui comigo, conforme já anunciado, o Marcelo Araújo, nosso presidente, a
Janaína Machado, nossa diretora de compras e estilo, demais colegas de diretoria, e o
Francisco Bianchi, nosso gerente-financeiro e GRI.
O 3T16, como vocês puderam avaliar no nosso release, foi um período difícil das
nossas vendas, e de certa forma continuaram refletindo a decisão de antecipação da
promoção de inverno, realizada esse ano em junho. Com isso, além da situação da
base comparativa, enquanto a maioria dos demais players continuava ofertando peças
de inverno, processo que se estendeu até agosto nas baixas temperaturas, nós já
estávamos nesse período com a maioria das nossas lojas viradas para a nova
coleção, primavera/verão.
Entendo que as Olimpíadas também tenham contribuído para os fluxos muito baixos
verificados em agosto, cada vez mais confirmamos uma altíssima correlação entre
essa queda de fluxo e o aumento nos níveis de desemprego.
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Passar agora diretamente para a apresentação, ao longo da qual estaremos tecendo
mais comentários sobre os resultados.
Começando na página dois, no chart dois, temos os principais pontos do trimestre. No
primeiro deles, a receita líquida do varejo, que apresentou uma queda de 19,2%, e
18,5% no conceito mesmas lojas. Esse número seria ajustado pela questão do efeito
calendário, teria sido de 14%.
A margem bruta apresentou expansão de 3,6 p.p., alcançando um patamar de 48,4%,
o SG&A do varejo, um aumento de 7,6% nominal, ou apenas 1,3%, excluindo o efeito
de oneração. Novamente, uma geração operacional de caixa bastante robusta, que
alcança no 9M R$86 milhões, contra R$55 milhões no mesmo período de 2015.
Estoques com nova redução financeira de 15,8%. Operação de produtos e serviços
financeiros também novamente com sólidos resultados e carteiras bastante saudáveis,
com a performance superior ao que tem se visto no mercado.
Cartões Marisa continuaram crescendo a sua participação nas nossas vendas,
alcançando agora 45,5%, contra 4,4 p.p. sobre o mesmo trimestre do ano passado.
No chart seguinte, número três, evolução das vendas no varejo, vendas líquidas,
conforme mencionamos, apresentaram uma queda de 19,2%, mesmas lojas 18,5%.
Ajustada pelo efeito calendário, a queda teria sido de 14%. Se nós isolarmos só os
dois meses, junho e julho essa queda teria sido de apenas 5%, o que confirma o efeito
Olimpíada e baixas temperaturas, impactando bastante o mês de agosto.
Sempre vale a pena ressaltar, essa correlação que nós identificamos, bastante forte
entre a perda de fluxo e o avanço do nível de desemprego.
No slide quatro, a evolução do lucro bruto e da margem bruta. O lucro bruto cai, passa
de R$262 milhões para R$228 milhões, muito em função da queda da venda, porém é
importante destacar o crescimento consistente da margem, que cresce pelo segundo
ano, considerado o 3T, passa de 42,3% para 44%, e agora 48%, nós estamos falando
de 6 p.p. em dois anos. O mesmo movimento, um pouco mais atenuado, é
considerado os 9M.
Se nós abríssemos o trimestre, veríamos a mesma figura mês a mês no 3T. Em todos
os meses tivemos ganho de margem. Isso de certa forma está impulsionado pela
melhoria dos estoques, particularmente pela melhoria do aging, nós mencionamos
uma queda importante no valor financeiro, essa queda se analisada do ponto de vista
de quantidade de peças, é ainda maior. Ela teve uma queda de 19,2%, sendo que a
parte velha, acima de 90 dias, apresentou uma redução importante de 62 p.p.
Identificamos também uma maior assertividade como quantidade de peças vendidas
no primeiro preço para os 9M fechados em setembro, nós tivemos 7 p.p. a mais,
consideradas todas as categorias de peças vendidas do primeiro preço, e para a
categoria Best Performer essa evolução foi de 16 p.p.
No chart cinco, a evolução das despesas gerais e administrativas, também uma
evolução bastante interessante, principalmente se nós voltarmos ao 3T14. Para esse
último trimestre nós tivemos um crescimento de apenas 1,3% nominais, chegando a
R$252 milhões, que é menor, inclusive, do que os R$262 milhões de dois anos atrás
no 3T14, o mesmo efeito verificando os 9M, nós temos R$733 milhões, contra R$742
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nos 9M14, o que responde, de certa forma, a um esforço continuado de otimização de
despesas.
Nós estamos iniciando agora nova rodada de iniciativas, estamos estudando novas
iniciativas, mas com um foco muito grande em preservação de capacidade de
retomada. Ou seja, nós estaremos sempre perseguindo otimização de despesas, mas
não queremos sacrificar em momento algum a capacidade da Companhia de capturar
uma retomada de vendas quando o cenário macroeconômico assim permitir.
Chart número seis, evolução do EBITDA de varejo, passa para o território negativo, no
ano passado o trimestre foi a milhões, avançamos no território negativo para R$-39
milhões. O mesmo acontecendo nos 9M, passando de R$56 milhões no ano passado
para R$-17 milhões, e nós temos realmente um forte impacto das menores vendas,
sendo que a otimização de despesas e o importante crescimento de margem são
insuficientes para offsetar uma queda de vendas nessa magnitude.
O slide sete, resultados da área de produtos financeiros, mostrando importante
evolução na margem de contribuição dos produtos da casa, principalmente,
empréstimo pessoal e private label que cresceu no trimestre 18,9%, e nos 9M, 9,3%.
Co-branded também continua apresentando um resultado bastante robusto, mas no
período ele acaba de certa forma ficando afetado pela mudança no reconhecimento
das receitas da parceria. No trimestre, esse impacto de R$2,5 milhões e nos 9M,
R$7,5 milhões.
No chart oito nós temos o EBITDA consolidado da área de produtos financeiros,
mostrando evolução importante, 32,6% nos três meses, e 23,6% nos 9M, o que reflete
um crescimento bastante equilibrado. Nós falamos no chart anterior da evolução da
margem de contribuição. Isso se dá em função da maior participação do cartão, que
offseta a nova tributação das receitas da área, e de certa forma também a queda de
vendas. Mas nós tivemos também uma importante redução de despesas, custos,
investimentos no programa de relacionamento. E a mais importante de todas essas
reduções, menores perdas.
Indo para o chart número nove, nós temos a análise específica, mostrando a
performance melhorada da carteira do private label, queda consistente nas perdas.
Índice prospectivo sem nenhum sinal de deterioração, tanto quando analisamos a
parcela de vencidos quanto o indicador EFICC, ambos mostram evolução bastante
positiva. O PL, conforme eu já mencionei, vem representando uma importante
participação. E é um processo de revitalização que ainda se encontra em andamento.
No chart seguinte, número dez, a análise específica do portfólio do crédito pessoal,
consideramos praticamente concluído o processo de depuração da carteira. Essa
carteira apresentou, durante alguns trimestres, aquele arrasto daquele produto 0+15,
que apresentava um peso muito grande na parcela de vencidos. Esse processo de
depuração está praticamente concluído, e acaba refletindo na parcela de vencidos,
que cai de 36% para 30%, e a perda também acaba atingindo menor nível histórico.
O índice prospectivo aqui também nesse caso, tanto a questão dos vencidos quanto o
EFICC, tem um índice de cartão de deterioração, é uma carteira que passa por ajustes
pontuais na concessão, principalmente dado o momento crítico de crédito no país.
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No chart número onze, o EBITDA consolidado mostrando o resultado negativo do
varejo, de certa forma neutralizando os ganhos de PSF, tanto no trimestre quanto
parcialmente nos 9M. No trimestre nós tivemos R$46,6 milhões vindos de PSF e um
negativo de R$39,4 milhões, resultando em um EBITDA de R$7,1 milhões, contra
R$45 milhões no ano passado.
Nos 9M, o EBITDA de PSF avança R$136 milhões, um negativo de R$17 milhões no
varejo, um resultante de R$119 milhões.
No chart seguinte, resultado líquido do fluxo de caixa, resultado líquido na verdade
avança, um resultado negativo no 3T15 avança para R$46,4 milhões, reflexo
basicamente da forte queda de vendas que nós tivemos aí no período.
Não obstante, a geração de caixa da Companhia continua bastante robusta. Se nós
observarmos na linha de geração operacional, nós tínhamos a evolução de R$55
milhões para R$86 milhões, e isso nos permitiu inclusive reduzir o nosso
endividamento líquido, que cai de R$643 milhões para R$570 milhões, e permite a
manutenção de níveis de alavancagem bastante controlados tanto sob a ótica do eixo
EBITDA, quanto sob a ótica de alavancagem de balanço, que ali na comparação
endividamento total/PL, continua mantendo o mesmo nível de um ano atrás, em torno
de 36%.
Eram essas minhas considerações, vamos abrir agora para perguntas. Eu estarei aqui
com o Marcelo, Janaína e o resto do time.
Rubem Couto, Itaú BBA:
Boa tarde a todos. Obrigado pela minha pergunta. Bem rápido, direto ao assunto. Esse
resultado do 3T, por todos esses efeitos que o Adalberto comentou aqui conosco,
deixa o nosso trabalho, tentar prever o próximo trimestre ano que vem, bem difícil.
Será que vocês conseguem nos ajudar a como pensar esse 4T, o que não está
acontecendo a partir de outubro que aconteceu no 3T? Nós também temos uma base
um pouco mais favorável no ano passado que também pode ajudar.
Só tentar balizar um pouco mais essa combinação de preço com volume que vocês
esperam para esse 4T, mais ou menos quanto nós podemos esperar de uma queda
de receita, ou se até mesmo vocês esperam uma recuperação nesse trimestre. E
algum tipo de comentário relacionado à margem bruta também, que na nossa
expectativa deveria seguir essa tendência de expansão como nós vimos no 3T, se há
algum motivo para que isso não ocorra, que não tenha essa expansão de margem
bruta no 4T, também. Se vocês puderem nos ajudar nesse sentido, seria ótimo.
Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
De trás para frente, a margem bruta: as indicações que nós temos materializadas,
inclusive no mês de outubro que está fechando, é de uma evolução bastante positiva,
o que é de se esperar pela saúde dos estoques. Nós temos mantido vigilância total,
principalmente diante de um cenário de queda de vendas, essa questão da gestão dos
estoques se torna bastante crítica. E a Janaína, o time dela, tem feito isso com
bastante competência.
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Então, todo esse ganho que nós obtivemos, esse é um ganho estrutural, nós não
fizemos uma redução de estoque no trimestre. Estamos trabalhando isso há um ano e
meio. Os estoques da companhia hoje são quase 40% abaixo do que eles eram em
janeiro de 2015. Isso acabou cobrando um pênalti na margem, inclusive quando nós
olhamos a margem total desse ano ela paga um pênalti em função dessa redução
estrutural.
A margem de outubro tem evoluído bem. Se nós pudéssemos prever o futuro,
infelizmente não podemos, se as coisas continuarem minimamente como estão do
ponto de vista de margem, nós acreditamos que devemos continuar tendo evoluções
marginais na margem, comparado com o ano passado.
Em relação a vendas, também é mais difícil de prever. Nós temos hoje clara para nós
a correlação com a perda de fluxo, na medida em que o desemprego avança, a
correlação é altíssima. Eu prefiro não abrir o número, mas é um número acima de
85%. À medida que o desemprego avança, nós percebemos claramente, nós medimos
claramente, isso está sendo indicado por outros players, também, pelos próprios
shopping centers. Na medida em que o desemprego aumenta, nós acabamos
perdendo o fluxo em lojas, e realmente as coisas ficam muito mais difíceis.
Então, para o 4T, o que nós temos que não tivemos no 1T é que esperamos não ter
um agosto tão desastroso. Vou te falar qual a dimensão desse desastre. Em termos de
fluxo contra uma média anual, e aí já estou consultando inclusive ele. Ele acaba
aumentando um pouco essa média. Mas se você pegar a perda de fluxo de janeiro/
setembro, nós falaremos de um número entre 15% e 16%. Se você pegar a perda de
fluxo específica de agosto, nós falaremos de 26%.
Então, como nós não teremos Olimpíadas em novembro e dezembro, e esperamos
não ter temperaturas tão frias e nem ter aquela questão de transição de coleção, nós
acreditamos que o número continue negativo, sim, mas em um patamar de um dígito,
entre um dígito médio e um dígito alto. Isso pro 4T.
Para o ano que vem, nós estamos começando a discutir a questão orçamentária, e
tudo mais. Mas está claro para nós, qualquer economista que você conversar no país
hoje, qualquer analista, te falará que as coisas tendem a continuar piorando até julho
em termos de geração de emprego, porque o desemprego deve continuar aumentando
até por uma questão de arrasto, e não melhora. Esse é que o dado mais importante.
Ninguém espera melhora no 2S17. Todo mundo espera estabilização. Essa é a
realidade que nós estamos trabalhando no nosso orçamento.
Então, ainda queda de fluxo, e uma estabilização no 2S, de novo com aquela restrição
de recuperação de preço, o que deve nos ajudar bastante ano que vem é essa
questão da saúde dos estoques, que irá nos permitir trabalhar, como já está
permitindo esse ano, com nível de remarcação mais baixo. Isso deve representar
margens marginalmente melhores. Mas deve ser, de novo, um ano bastante difícil.
Rubem Couto:
Perfeito. Bem claro. Obrigado pela ajuda.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
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Boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Voltando um pouco nesse
tema de outlook, estamos pintando um cenário difícil, acho que é um cenário realista.
Por mais que tenha tido uma melhora na confiança do consumidor, eu acho que até
chegar no bolso e efetivamente se transformar em maior tráfego em shoppings e
dentro da loja e conversão etc, tem um caminho grande pela frente.
Dentro desse cenário, que parece que é o de vocês também, como fica a estratégia da
Companhia? Eu entendo, acho que está bem claro todo o esforço que vocês fizeram
no estoque, de melhorar, e melhorou o aging, acho que a quantidade está mais
adequada, se tem impacto na margem bruta.
Mas tem alguma coisa que pode ser feita para perder menos venda, para melhorar a
venda? E o que seria na cabeça de vocês? É ajustar preço? O preço que eu falo não é
diminuir margem, mas ter produto mais barato na loja, que tenha um custo mais
barato, também, ajustar a coleção para preço mais baixo, tentar melhorar a proposta
de valor, ou é fazer mais promoção mesmo. Tem alguma coisa?
E uma coisa que vocês mencionaram no release de vocês, que para mim não estava
muito claro, é que vocês estão com uma consultoria de moda, se eu não me engano.
Se vocês puderem falar o que está sendo feito, qual o escopo da consultoria, qual o
trabalho, e se isso vai ao encontro dessa estratégia para esse mercado difícil que nós
devemos esperar pela frente da parte de varejo. São essas as perguntas. Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Vou falar um pouco do passado, e passo para o Marcelo, que falará do futuro.
Eu mencionei rapidamente sobre novas iniciativas em relação à despesa, e a
preocupação da Companhia de preservar a capacidade dela de crescimento. Quando
você fala em cortar despesas, fala-se logo em redução de quadros, fechamento de
lojas, nós fizemos um trabalho bastante interessante, foi feito com muito cuidado, com
muita ciência em ambas as áreas, tanto a redução de quadro quanto fechamento de
lojas. E nós não queremos sacrificar essa capacidade da Companhia de crescer no
futuro.
Para você ter uma ideia, já fruto dessa avaliação da consultoria, nós avaliamos as
despesas da Companhia em relação a players globais inclusive em despesa por m²,
os nossos números já estão bastante próximos, são números bastante positivos.
Alocação de capital, e também para efeito de capital de giro, também os nossos
números estão bastante positivos.
Lendo as recentes divulgações que foram feitas, quando nós olhamos para o nosso
giro de estoque, se não é o melhor, está entre os melhores. Então, essa consultoria
não é uma consultoria de moda; é de estratégia e varejo, que deve nos ajudar daqui
para frente.
Nós não queremos fazer nenhum movimento abrupto. Eu estou com um chapéu muito
forte de CFO, exatamente continuar resguardando essa questão de geração de caixa,
despesa baixa, e o Marcelo usará a energia e experiência dele mais na frente de
estratégia, de produto, recuperação de vendas. Passo a palavra aqui para ele, que
falará um pouco das percepções dele e o papel dessa consultoria.
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Marcelo Pereira Malta Araujo:
Boa tarde a todos. Eu acho que a sua pergunta é bastante adequada para o momento
que nós estamos vivendo. Nós temos uma realidade de cenário que precisamos viver
com ela. Não adianta nós imaginarmos que temos o dom de sermos mais poderosos
do que o cenário macroeconômico que se apresenta para nós, mas certamente nós
não podemos aceitar que não há nada para fazer e que nós não temos oportunidades
a capturar.
O Adalberto focou com muita clareza uma coisa que nós estamos perseguindo com
absoluta determinação e obstinação, que é o rígido controle de despesas da
Companhia e um foco grande na geração de capital, na gestão do capital de giro.
E por que isso? Porque é muito importante para nós que mantenhamos a capacidade
da Companhia de continuar gerando atratividade e valor para os seus clientes para
poder estar pronta para uma retomada que deverá acontecer ou começar a acontecer,
ainda que lentamente, em algum momento no 2S17. Para isso, nós estamos com
várias iniciativas no sentido de reforçar ou fortalecer a nossa proposta de valor, toda a
nossa estratégia de go to market.
Continuando, o nosso grande desafio nesse momento é como recuperar as vendas de
maneira muito consistente. Por que consistente? Porque é muito importante que não
abramos mão das conquistas que a Companhia obteve nesses últimos trimestres de
melhoria no seu capital de giro, de melhoria no seu estoque e principalmente de uma
melhoria na margem, advinda de uma maior assertividade da coleção, portanto, menor
demarcação.
Quando nós olhamos os números em um pouco mais de detalhe, números que vocês
não dispõe, sobre o impacto dessa queda de vendas, fica evidente para nós que as
nossas lojas quando colocadas em regiões que tenham a posição socioeconômica
ligeiramente superior, lojas que nós chamamos de premium, elas têm resultados
significativamente melhores do que as lojas que estão colocadas em regiões de
consumo mais popular ou de menor renda per capita.
Isto é um efeito direto do impacto macroeconômico, que reduz o poder discricionário
de compra dos nossos consumidores e, portanto, é um desafio muito grande a vencer,
porque não adianta sacrificar demais a margem se não há disponibilidade no bolso da
consumidora nesse momento. Por outro lado, também não adianta ficarmos muito
distante das nossas clientes e, portanto, entender a capacidade de retomada.
Uma coisa que eu posso compartilhar com vocês, que nos preocupou muito com a
queda de vendas, era saber quão próximos nós continuávamos das nossas clientes.
Recentes pesquisas de marca e satisfação mostram que vamos muito bem, obrigado,
nesse quesito. A marca continua sendo um dos principais ativos dessa companhia, é
uma das marcas mais poderosas do varejo no Brasil e muito próxima das nossas
clientes.
O desafio é: como iniciar o ciclo de retomada. Nós temos duas grandes avenidas que
nós estamos trabalhando. Uma delas é na reestruturação do nosso marketing, vocês
devem ter visto que nós anunciamos ontem a contratação da nova diretora de
marketing, que vem junto com um trabalho que já foi iniciado desde o final de agosto,
de uma reestruturação do nosso esforço mercadológico.
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Nós fizemos um processo chamado planejamento mercadológico integrado para
fortalecer as iniciativas de marketing para esse fim de ano e voltar a nos aproximar
das nossas clientes, introduzimos uma nova plataforma de comunicação no final de
setembro. Aí também tem um pouco de efeito de ter uma parte das despesas que já
caíram em setembro e os resultados virão apenas nos próximos meses.
E essa plataforma de comunicação terá novas inserções ou novos capítulos, vamos
chamar assim, agora no início de novembro e no início de dezembro, com o objetivo
de estarmos um pouco mais próximos das nossas clientes para aproveitar o aumento
de demanda natural que acontece nas épocas de final de ano.
Essas são ações de curto prazo, mas no médio e longo prazo, eu acho que uma
reflexão profunda que nós temos feito, é que o quanto de fato, este momento que o
nosso país está vivendo mudou estruturalmente algumas das condições competitivas
e de demanda no nosso negócio. Portanto, nós decidimos, além das iniciativas
internas, trazer uma visão externa bastante ampla para nos apoiar nesta revisão mais
estrutural e servir a estratégia de longo prazo da Companhia, tentando entender cada
vez melhor as mudanças que possam estar acontecendo em nosso ambiente de
negócios.
Nós estamos com a McKinsey nos apoiando neste processo, em um trabalho em que
foi concluído o diagnóstico já. Nós estamos na fase do desenvolvimento dos planos de
ação para elaborar um novo planejando de iniciativas estruturais para o futuro da
Companhia, para os próximos cinco anos da Companhia. O trabalho ainda deve se
estender por mais alguns meses.
Essas, basicamente, são as duas grandes avenidas, ou seja, nós temos ações no
curto prazo de fortalecimento de esforço mercadológico, e uma revisão estrutural da
nossa estratégia e posicionamento para o médio prazo.
Guilherme Assis:
Está bom, Marcelo. Acho que está claro. Só tentando focar em alguns pontos que nós
conseguimos identificar, e assim, não olhando para o passado, mas para o futuro, em
termos de price point e de mark-up que vocês põem, você acha que tem alguma
mudança que pode ou precisa ser feita para lidar com esse cenário? Estou falando
especificamente de preço por unidade e de mark-up.
Marcelo Pereira Malta Araujo:
Nós recentemente fizemos uma nova avaliação nos price points das diferentes
categorias de produtos nossos, e não apareceu nenhuma grande distorção. Nós já
fortalecemos, como vocês podem ter imaginado, a oferta de produtos mais básicos, na
primeira faixa de preço, principalmente nas regiões mais populares.
Aumentamos também o esforço promocional nessas regiões. Isso tem um efeito já
medido, o mês de setembro foi significativamente melhor do que os meses de julho e
agosto. Isso já mostra um pouco dos resultados desse impacto. Outubro vem nessa
mesma toada que o Adalberto se referiu. Ainda negativo, mas certamente não nos
patamares que nós vimos nesse 3T.
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Isso já foi identificado e pequenos ajustes foram feitos, mas nós não identificamos uma
questão de preço muito significativa. A principal conclusão desse estudo foi essa que
eu mencionei para vocês de que, obviamente, talvez como se fosse naturalmente
esperado, as regiões onde você ainda tem um consumo discricionário ainda um pouco
preservado, uma capacidade de consumo discricionário preservado, onde estão as
nossas lojas premium, têm mostrado uma resiliência muito maior do que as demais.
O emprego e a inflação comendo a capacidade de consumo discricionário dos clientes
da classe C, principalmente, são fatores estruturais muito mais poderosos do que
ajustes pequenos no preço, que possamos fazer aqui ou ali.
Não sei se isso responde a sua pergunta, mas é a realidade com que nós estamos
lidando hoje.
Guilherme Assis:
Tudo bem. Acho que ajuda bastante, Marcelo. Obrigado.
Henry Nasser, HSBC:
Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria entender melhor dois pontos, o
primeiro deles eu queria bater um pouco mais na tecla em relação ao ambiente
competitivo e a evolução de margem de vocês. Talvez tanto não na questão do
estoque em si, mas em relação ao repasse de preço para os consumidores finais.
Eu queria entender se está certo e se é a mesma leitura de que vocês estão
pretendendo preservar margem no curto prazo, talvez perdendo um pouco de share no
mercado, mas se preparando para quando vier uma retomada do consumo no ano que
vem. Essa é a primeira pergunta, e me corrija se eu estiver errado, por favor.
A segunda pergunta é em relação a se vocês estão vendo alguma dinâmica muito
diferente entre vendas em shopping e lojas de rua nos últimos trimestres; e o que
vocês esperam em relação à evolução do número de lojas para o ano que vem.
Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Você poderia repetir a primeira pergunta? Eu já vou te responder a segunda. Quando
abrimos fluxo de loja e fluxo de shopping, estranhamente vemos um pouco mais de
redução em rua. Nada significativo, mas é uma dinâmica um pouco diferente. Agora,
em relação à primeira pergunta eu não me recordo, é em relação à preservação de
margem?
Henry Nasser:
Mais em relação ao ambiente competitivo, se a leitura é essa mesma de querer
preservar margem no curto prazo, talvez perdendo um pouco de share, porque nós
temos visto os concorrentes bem agressivos em preço. Se essa é a leitura de talvez
perder um pouco de share, mas preservar margem, talvez se preparando para quando
tiver uma retomada de consumo.
Adalberto Pereira dos Santos:
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O Marcelo vai responder essa primeira pergunta.
Marcelo Pereira Malta Araujo:
Boa tarde. Veja bem, essas são sempre escolhas difíceis a serem feitas, por isso que
eu mencionei que nós estamos monitorando muito de perto a nossa relação com as
nossas clientes. As nossas tentativas, nós tivemos várias delas, acredite, de ser mais
promocionais ou ser mais agressivos no preço, não tiveram retornos muito
significativos porque elas esbarram justamente no limite da capacidade do bolso das
nossas consumidoras neste momento.
Tem o fator limitante estrutural aí, que é o mesmo fator que faz, como o Adalberto
mencionou, que as nossas lojas de rua em geral situadas em regiões de comércio
mais popular estejam sofrendo um pouco mais do que as lojas de shopping e também
as próprias lojas de shopping, shoppings mais populares sofrem mais do que outros, e
é um fator estrutural.
Portanto, a nossa conclusão é que nós precisamos sim preservar a nossa capacidade
de retomada no médio prazo, por isso não podemos derrubar demais a nossa
margem. Nós não estamos aumentando preço, a nossa melhoria de margem está
vindo de uma maior assertividade, de uma gestão mais precisa que vem sendo
construída ao longo de muito tempo pela Companhia, e não subindo preços.
Nós estamos muito confiantes de que isso não está afetando a nossa venda, não é por
causa disso que nós estamos perdendo venda. Quando nós olhamos, o nosso preço
médio parece estar subindo, mas ele está subindo por um efeito mix, justamente
porque nas lojas mais populares, onde você tem um preço médio menor, por causa da
bolsa, da cesta de mercadorias que a cliente consome, certas lojas estão crescendo
menos do que as outras. O efeito mix faz com que o preço médio aparente subir.
Junto com isso, com o menor índice de remarcação, a nossa margem vem subindo e
nós gostamos muito que assim seja porque tendo margem, ou seja, conseguindo
operar com saúde o nosso negócio e estando próximos das nossas clientes, nós não
temos dúvidas de que estamos cada vez mais preparados para quando a retomada
vier, as nossas vendas poderem subir de forma mais acelerada.
Henry Nasser:
Está claro, obrigado.
Mariana Vergueiro, Bradesco:
Boa tarde a todos, obrigada por pegarem a minha pergunta. Eu queria fazer uma
pergunta específica para a Janaína. Se eu não me engano, acho que faz um pouco
mais de um ano que a Janaína entrou na empresa, então eu queria que você fizesse
um breve resumo de tudo que foi feito em relação a produto, em relacionamento com
fornecedor local e internacional, desde que você se juntou ao time.
Eu também queria entender melhor em que pé estamos em relação a esse processo
de melhora na coleção, se você diria que a coleção que está chegando agora na loja
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está do jeito que vocês queriam ou se ainda tem mais algum tipo de melhoria para ser
desenvolvida daqui para frente. Essa é minha pergunta, obrigada.
Janaína Machado:
Mariana, boa tarde, obrigada pela pergunta. Então, falando um pouco do que nós
fizemos ao longo desse ano de trabalho. Quando eu cheguei, nós focamos em alguns
processos que estávamos em defasagem. A qualidade melhor dos produtos,
trabalhamos nesse ano com os nossos fornecedores. Lançamos a sala de
modelagem, está 100% montada.
Mudamos um pouco do mix que nós tínhamos na loja para os nossos clientes,
melhoramos a qualidade do nosso estoque, consequentemente tendo uma
assertividade melhor na coleção, não trabalharmos com tanto produto remarcado na
nossa loja.
Montamos uma sala exclusiva de jeans, o que foi positivo para o nosso business,
ratificando um pouco do que o Marcelo colocou, que nos ajudou no preço médio.
Fizemos uma parceria e um controle de qualidade com os nossos produtos que
estavam vindo da China, que nós também tínhamos uma oportunidade de melhoria.
Já estamos importando com 100% da inspeção feita na origem e fizemos um ajuste na
proporção da carteira também para as nossas lingeries. Nós tínhamos um mix um
pouco diferente, então estamos focando mais nos funcionais, ganhando peso nisso,
que também foi bem positivo para a Companhia e a lingerie está respondendo de
forma muito positiva.
Agora estamos terminando uma reestruturação na área de estilo, com uma adequação
em estilo e compras, que nós esperamos que até o meio do próximo ano nós já
estejamos com essa área completamente estruturada. Acho que é isso.
Mariana Vergueiro:
Está ótimo, obrigada.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e
respostas. Gostaria de retornar a palavra à Companhia para as suas considerações
finais.
Adalberto Pereira dos Santos:
Obrigado a todos pela participação em nossa teleconferência. Realmente é um
trimestre difícil, esperamos vocês aqui nas próximas, de preferência com resultados,
com vendas melhores. Obrigado a todos.
Operadora:
O conference call da Marisa Lojas S.A. está encerrado. Agradecemos a participação
de todos e tenham uma boa tarde.
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