Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T16
Marisa S.A. (AMAR3 BZ)
3 de Maio de 2016

Operadora:
Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Marisa
Lojas S.A. para a discussão dos resultados referentes ao 1T16. Estão presentes hoje
conosco o Sr. Marcio Goldfarb, 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. Bem-vindos à teleconferência de resultados do 1T16 da Marisa
Lojas. Aqui comigo, como de praxe, o Marcio Goldfarb, nosso presidente, e a Janaina
Machado, nossa diretora de compras e estilo, o Rene Silva, nosso diretor de
operações, Célio Costa, diretor de produtos financeiros, Francisco Bianchi, gerente
financeiro e de RI.
Antes de entrar no detalhamento do resultado, fazendo um resumo rápido do trimestre,
nós podemos dizer que apesar de ter sido mais um período bastante difícil para as
vendas, no varejo em geral, os números não deixam dúvidas quanto à rápida evolução
da nossa operação.
As despesas absolutamente sob controle, estoques com a nova redução, permitindo
importante expansão da nossa margem bruta, com uma robusta geração de caixa, e a
área de produtos financeiros com excelentes resultados. Nossa leitura confirmada
pelos números é de que a Companhia performou de forma bastante produtiva nas
áreas onde nós tínhamos o maior controle.
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As vendas, que, diga-se de passagem, vieram em linha com o nosso planejamento,
para nós é muito claro que a queda de custo verificada ao longo do 2S15 se manteria
ou mesmo se agravaria nesse o 1T. E além disso, nós tivemos fatos limitantes para a
recuperação de preços, tanto pela queda na renda da população, a população de
classe C e D, quanto pelas limitações impostas por um produto que anda está em fase
de melhoria.
Iniciando agora pelo slide três, nós temos os principais pontos de destaque do
período.
A receita líquida, conforme eu mencionei, receita de varejo, teve uma redução de 8.1%
em todas as lojas, e uma redução de 7,1% no conceito de same-store sales. A
margem bruta de varejo apresentou um aumento de 3,3 p.p., alcançando 52,6% da
receita líquida, ou 52% caso se exclusa os efeitos da exoneração da folha de
pagamentos.
O SG&A do varejo teve um incremento de apenas 4,3%, ou a queda nominal de 0,3%
caso também nós excluamos os efeitos da remuneração da folha. A geração
operacional de caixa, uma performance bastante positiva, é um período normalmente
que consome muito caixa. No 1T nós tivemos apenas R$36 milhões de queima de
caixa, contra R$149,5 milhões consumidos no 1T15.
Uma nova melhoria no nível de estoque, fechando o trimestre uma redução de 24,7%,
e uma operação de PSF com uma performance excepcional, destaque para a saúde
das carteiras. Nós poderemos detalhar um pouco mais sobre isso adiante. As
despesas da área, com nova redução, e uma recuperação importante da participação
nas vendas dos nossos cartões, particularmente no nosso private label.
No slide quatro nós temos as vendas da operação varejo, que no 1T, eu já havia
mencionado, total lojas esperam uma redução de 8.1% contra 2.2% no ano anterior, e
mesmas lojas redução de 7,1% contra 4,8% no 1T15.
Como eu mencionei, nós já esperávamos essa redução, efeito bastante forte da queda
de fluxo, que foi ainda pior que o verificado ao final de 2015, e as limitações impostas
para um repasse maior de preço, essa limitação imposta tanto pela queda drástica na
renda da população, quanto às questões de produto, que é um produto que ainda
continua em evolução.
Indo para o slide cinco, nós temos a evolução do nosso lucro bruto e da nossa
margem bruta. O lucro bruto passa de 49,3% para 52,6%, um crescimento importante
de margem de 3,3 p.p., ou 2,6 p.p. sem o efeito da exoneração.
É importante dizer que tal ganho deriva prioritariamente da melhor gestão de estoque
da Companhia, já que as novas coleções tiveram o impacto bastante limitado nas
vendas do período, afetando praticamente somente os últimos dias do mês de março.
Vale a pena relembrar o ocorrido no 4T15, quando a perda apresentada na sequência
de quatro trimestres com expansões da margem bruta, nós tivemos no 4T15 uma
redução drástica, e eu justifiquei na época que nós estávamos cumprindo o que nós
havíamos prometido, que era priorizar sempre a saúde dos estoques o efeito que nós
temos hoje, e simplesmente estamos aí colhendo os frutos daquela decisão.
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Na época mencionei também melhoria do aging que nós vínhamos verificando, o aging
dos estoques. Esse movimento continua de forma bastante acentuada. Essa queda
que nós tivemos de quase 25%, analisando a quantidade certa, nós analisamos a
parcela acima de 90 dias, nós tivemos uma redução de 30%, e na parcela superior a
30 dias, peças com mais de 180 dias, nós tivemos uma redução de 50%. Ou seja,
essa redução de 25% deriva praticamente de eliminação de estoques velhos, e com
certeza foi o principal driver por trás do crescimento da nossa margem.
Indo para o slide número seis, nós temos a análise do SG&A do trimestre, teve um
crescimento de apenas 4,3%, mesmo com uma inflação pré-contratada de 17%. Digase por inflação pré-contratada uma inflação geral da ordem de 10%, nosso dissídio foi
levemente superior a 10%, mas o efeito de reoneração da folha de pagamento, que no
nosso caso teria um impacto de 7% sobre o total do SG&A, com esses 17% que eu
mencionei.
É sempre bom lembrar que os esforços de reestruturação implementados pela
Companhia nos permitiram fechar 2015 com o mesmo SG&A nominal de 2014, e
esforços adicionais nós acreditamos que nos permitirão fechar 2016 exatamente com
o mesmo número de 2015. Ou seja, nós teremos três anos seguidos com o mesmo
nível nominal de SG&A. Dito com outras palavras, significaria uma redução de cerca
de R$200 milhões/ano em gastos recorrentes. É um número bastante significativo.
Indo para o slide número sete, onde nós temos a evolução do nosso EBITDA e da
nossa margem EBITDA e da nossa margem de varejo, ambos com queda relevantes.
O EBITDA em valor absoluto, ele está em R$6,3 milhões, o EBITDA de varejo, no
1T15, vai para o negativo agora, ficando em R$-7,8 milhões nesse 1T16.
É necessário dizer que o principal tensor aqui foi a queda nas vendas, sendo a
expansão de margem verificada e a contenção de despesas insuficientes para
compensar.
No slide oito nós temos o resultado da área de PSF. Conforme eu mencionei,
apresenta uma performance bastante positiva do ponto de vista de eficiência,
particularmente se nós considerarmos o cenário macro.
Do lado esquerdo, nós temos a evolução da receita, que apresenta uma redução,
passando de R$191,9 milhões para R$159 milhões, fruto principalmente da menor
atividade de varejo, que afeta tanto a receita dos cartões quanto a do empréstimo
pessoal.
Efeito não comparável, negativo da nova tributação do PIS/COFINS, cerca de R$3
milhões, também negativa a mudança do reconhecimento da receita de exclusividade
no cartão bandeirado, e do lado positivo um efeito não-comparável de R$3 milhões
relativo a créditos tributários temporários.
Ainda no gráfico da esquerda, nós temos o EBITDA da área, que cresceu, passou de
R$58,7 milhões para R$59,1 milhões. Eliminando os efeitos que eu mencionei, nãocomparáveis, o resultado teria sido de R$52,1 milhões, queda de 11%.
A operação parceira teve uma pequena queda em sua margem de contribuição de
R$3,3 milhões, vide o gráfico da direita. Grande parte da queda em função dessa
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mudança de prazo do reconhecimento das receitas, utilidade da parceria e também
um pequeno aumento das provisões para perdas da operação.
Já a operação dos produtos da casa, o PL e o EP tiveram queda na sua contribuição
de R$16 milhões, basicamente em função da redução das linhas de receita. Vale
ressaltar aqui as contribuições bastante positivas vindo das despesas da área,
corresponde a 8,9%, e para o novo desenho do nosso programa de relacionamento,
que permitiu uma economia de R$5,7 milhões somente nesse 1T.
Indo para o slide nove, nós temos indicadores de acompanhamento da carteira do
nosso PL. Conforme eu destaquei, essa carteira continua performando de forma
bastante resiliente, e nos permitiu fechar o período com um nível de perdas sobre
carteira próximo ao verificado no 1T15. Por isso as concessões em operação
continuam sendo ajustadas e adequadas de forma bastante dinâmica, acompanhando
a evolução do cenário macro.
Fruto desse dinamismo, nós continuamos tendo uma evolução positiva dos
indicadores prospectivos, o EFFIC e o First Payment Default estiveram nos melhores
níveis dos últimos quatro anos.
Embora ainda sem efeitos materiais na receita líquida do cartão, vale destacar aqui a
evolução significativa na participação dos Cartões Marisa, destaque para o PL, a
participação deles nas vendas do período que alcançou 41,8%, contra 39,9%, ou seja,
tivemos um ganho de 2 p.p. Quem é da área sabe que é um movimento
extremamente difícil, e que na ponta agora de março nós continuamos tendo evolução,
essa participação já se aproxima de 43%.
No slide dez nós temos os gráficos de acompanhamento da carteira do empréstimo
pessoal, também teve um comportamento muito parecido com o portfólio do private
label, porém com condição ainda melhor dos indicadores prospectivos, o EFFIC e o
First Payment Default, que representou uma forte queda em março.
A análise isolada dos níveis de NPL no caso dessa carteira tem que considerar
necessariamente o efeito remanescente do antigo 15x, que já está em fase final, mas
ainda tem algum efeito. E também o efeito matemática da rápida redução do portfólio.
No slide 11 nós temos o EBITDA consolidado da Companhia, que reflete os impactos
negativos sofridos principalmente pela operação do varejo. Não obstante as
contribuições vinda da expansão de margem bruta, a gestão do SG&A e o resultado
positivo na área de produtos financeiros, nós tivemos uma queda de 21% no EBITDA
total da Companhia. O valor absoluto passando de R$65 milhões para R$51,3
milhões.
No slide 12, o nosso resultado líquido em função tanto dos fracos resultados da
operação varejo, quanto do aumento da taxa de juros, resultou em um prejuízo de
R$17,2 milhões no período, contra R$-5,3 milhões no 1T15.
Indo para o slide 13 nós temos um resumo do nosso fluxo de caixa. Confirma
novamente uma forte geração operacional fruto das otimizações que foram feitas na
gestão de capital de giro, e também da redução dos investimentos.
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No slide 14, antes de passar para o Marcio, alguns eventos subsequentes que eu
gostaria de comentar. Foi aprovada na nossa assembleia geral extraordinária
realizada na última semana mais uma etapa de simplificação societária, o
encerramento da Due Mille, a nossa empresa que era utilizada como operadora
logística, e da Visual que era a empresa que suportava a nossa operação de vendas
por catálogo.
Com isso nós completamos esse ciclo de simplificação da estrutura que envolveu o
encerramento e a incorporação de sete unidades de negócio ou CNPJ.
Tivemos na mesma data o ato da nossa assembleia ordinária, eleição do Sr. Cássio
Casseb para a presidência do nosso Conselho de Administração e substituição ao Sr.
Israel Vainboim. No mesmo ato, eleição da Sra. Traudi Guida, profissional de
importante experiência no varejo de roupa para a posição de membro independente do
nosso Conselho.
Já no mês de abril, tivemos a abertura de mais uma loja Marisa ampliada em Nova
Iguaçu, e o fechamento de duas unidades dentro do processo de otimização da rede.
Eram esses meus comentários, eu vou passar a palavra agora para o Marcio, antes de
entrarmos na sessão de Q&A.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde a todos. O Adalberto Pereira dos Santos detalhou bem as medidas tomadas
e os resultados obtidos na utilização do SG&A. gestão dos estoques e produtos
financeiros. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre as ações em andamento com
foco específico na melhoria das nossas vendas. Na realidade, algumas dessas
medidas já haviam sido iniciadas em 2015, e agora avançam rapidamente para toda a
cadeia em 2016.
Na melhoria da operação de lojas, sob o comando do Rene e equipe, temos um
projeto avante, o Workforce e o Task Force Management, que já começam a trazer
melhorias em todas as etapas da nossa operação de lojas, simplificando,
padronizando, liberando tempo dos nossos times de campo, para melhor atender as
nossas clientes.
Concluímos recentemente também o rollout de uma nova programação visual de
merchandising que, além de facilitar a localização do produto nas lojas, por parte da
cliente, melhora de sobremaneira a exposição e a coordenação e, sobretudo, valoriza
o nosso produto.
Até sexta feira última, inauguramos uma nova loja, reinauguramos outras duas e
fizemos também pequenas intervenções arquitetônicas em 72 das nossas lojas,
processo esse que deve alcançar mais de 150 unidades até o final desse ano.
Finalmente, muitos de vocês que frequentam nossas lojas já devem ter percebido a
grande melhoria nas nossas coleções, fruto do belo trabalho pilotado pela nossa
diretora de compras e estilo Janaína, e é interessante destacar que já nas vendas do
mês de abril, apesar das altas temperaturas no Brasil, tivemos excelente aceitação da
nossa coleção e melhora em nosso same store sales.
5

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T16
Marisa S.A. (AMAR3 BZ)
3 de Maio de 2016

Resumidamente, operação, produto e ambiente de loja. É com esse tripé bastante
coordenado que acreditamos que vamos melhorar muito a experiência de compras
das nossas clientes e acelerar a recuperação das vendas.
Obrigado a todos.
Richard Cathcart, HSBC:
Boa tarde a todo mundo. Só uma pergunta sobre a queda de same store sales. Essa
queda de fluxo de perto de 20%, você acha que isso está mais ou menos em linha
com o seu mercado, ou seja, os seus concorrentes também estão com uma queda de
fluxo de 20% mais ou menos? Você acha que vocês ainda estão perdendo share para
lojas informais? Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Richard, bom dia. Antes de iniciar a resposta, eu queria pedir desculpas a todos pelo
problema. Nós tivemos um problema técnico. Nós não conseguíamos nem falar nem
ouvir absolutamente ninguém. Os sistemas simplesmente caíram.
A questão da perda de fluxo, ela tem um comportamento bastante peculiar. É muito
difícil de você falar pelos outros agentes de mercado. É impossível. A nossa realidade
aqui é que nós tivemos quedas subsequentes no último trimestre. No pico de
dezembro, essa queda de fluxo chegou a 13%.
Então nós já projetávamos que pelo menos o 1T e parte do 2T teriam a mesma
magnitude de queda. Nós trabalhamos aqui no nosso planejamento com um número
até um pouquinho pior que esses 13%. E é o que tem se verificado. Agora, bastante
peculiar também é que a queda parou. O número praticamente se manteve estável,
em torno de 16,5% e 17%, ao longo de todo o 1T.
Agora, na virada de março para abril, nós tivemos uma piora nas vendas em geral,
mas aí você já tem necessariamente a influência do clima, que eu acho que afetou a
todos. No final de abril teve uma reversão importante e as coisas já começaram a
rodar bem melhor do que no começo. Basicamente seria isso.
Richard Cathcart:
Está bom. Obrigado. Se eu pudesse fazer só um follow up sobre a composição da
coleção. Vocês estão felizes com a composição: taxa de preço, categorias diferentes
de produtos? Porque eu acho que isso foi um trabalho muito grande para vocês ao
longo dos últimos 18 meses. Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Richard, eu vou te passar aqui para a Janaína, que ela vai te dar mais detalhes sobre
os ajustes que estão acontecendo lá na área.
Janaína Machado:
Oi, bom dia. Nós começamos a fazer esse trabalho em setembro do ano passado. Ele
já se reflete na loja, em 30% do que estamos apresentando na loja hoje já é reflexo
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dessa preparação que nós estabelecemos em setembro do ano passado, e ela vem
progredindo mês a mês.
Então vai tendo inserções, e vai aumentando esse percentual, até que no começo da
próxima coleção, já tenhamos ela totalmente estabelecida em mix, preço e produto, o
que temos na loja.
Mas hoje, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, já temos uma melhoria na
loja; ainda menor do que estamos objetivando terminar o ano, mas já conseguimos
encontrar isso nas nossas lojas.
Richard Cathcart:
Obrigado.
Fábio Monteiro, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma sobre o aumento de preço médio de
17% e até o efeito na margem bruta. Eu queria entender um pouco a questão do mark
down, se teve menos, se esse foi um fator importante, ou se já está tendo um certo
uptrade na coleção, com mais foco em produtos com preço médio maior? Ou se
também teve isso uma parte disso por aumento de preço efetivo. Se vocês puderem
falar um pouco disso, obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Fábio, eu vou começar e passar para a Janaína. Nos últimos dois trimestres, nós
falamos sobre as mudanças que estavam por vir na área de produtos e da nossa
preocupação em não fazer mudanças drásticas em preços e não mexer no
posicionamento da Companhia.
Esse movimento de 17% que você viu tem sido feito com bastante cuidado e tem um
desdobramento interessante em remarcação de preço efetiva, menores descontos –
que é de onde está vindo até a maior parcela – e um pequeno ajuste na parte de P1,
P2 e P3.
Eu vou falar só uma parte e deixar o restante para a Janaína. É uma parte que eu
acompanho bem de perto, praticamente em base diária. Nessa questão, que nós
chamamos de assertividade da coleção, que você falou que é mark down. Nós tivemos
uma evolução grande.
Se você pegar tudo que nós vendíamos, descontar do percentual – infelizmente não
podemos abrir isso, mas dá para falar da magnitude da evolução – e pegar a coleção
toda, P1, P2 e P3, e você comparar o que nós vendemos agora no 1T com o que
vendemos no 1T15, nós tivemos uma evolução de 6 p.p. Ou seja, de tudo que nós
vendemos, foram 6% a mais com preço cheio, de saída.
Sendo que, se você desdobrar isso nas categorias, de P1, P2 e P3, a categoria de P1
teve uma evolução de 11 p.p. Nós vendemos 11 p.p. a mais do que vendemos no ano
passado sem nenhum desconto no preço de saída.
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Eu vou passar um pouquinho para Janaína para ela falar sobre a evolução de preço e
ajuste na pirâmide.
Fábio Monteiro:
Legal. Obrigado.
Janaína Machado:
Boa tarde. Bom, então complementando o que o Adalberto colocou, nós temos uma
preocupação, eu principalmente com minha equipe. Nós estamos bastante em cima
desse mix. Mas os três pontos que você colocou vêm um pouco de redução e
aumento de cada um deles. Então, nós temos, se eu pudesse classificar essa
diferença, 40% vêm da nossa assertividade de coleção, 30% do mix, que nós demos
uma ponderada, e 30% de inflação.
Então, a inflação que eu coloquei para vocês no final do ano passado, nós refletimos
ela em um pedaço só. A nossa importação que estava hedgeada, nós conseguimos
controla-la, estamos com a inflação do nacional em linha. E um pouco como você
citou, é uma redução da remarcação, que nós fizemos uma boa limpa no ano passado,
e tem um pouco da assertividade já com o upgrade que demos na coleção, a
assertividade.
Fábio Monteiro:
Legal. Muito obrigado. Só mais uma pergunta. Eu queria ouvir a situação dos
fornecedores. Como está a relação de vocês? E quantos fornecedores vocês têm
agora em relação há um ano? E o processo de redução de importação, está
acontecendo e em que medida? Se pudessem comentar um pouco, obrigado.
Janaína Machado:
OK. Então falando do fornecimento nacional, a Marisa tem uma relação longa com
alguns dos nossos fornecedores. Isso nos ajudou muito nesse momento da redução
de importação, em que reestabelecemos alguns acordos e compromissos com eles e
eles vêm nos sustentando.
Colocamos alguns fornecedores novos na nossa carteira e eliminamos alguns pelo
nosso rigor agora do controle de qualidade de modelagem. Então, falando para você,
entrou um percentual, tiramos outro, mas quem está nos sustentando mesmo são os
nossos fornecedores de longa data.
Restabelecemos os nossos acordos e volumes e estamos sem problema na nossa
cadeia nacional. Reduzimos o importado, em que temos por volta de 20% do nosso
mix. Em função do USD, paramos de importar algumas categorias. Trouxemos para o
mercado nacional, mas estamos em um momento bastante interessante,
restabelecendo nossos acordos e eles estão nos dando um suporte bastante
interessante.
Fábio Monteiro:
Está ótimo, Janaína, muito obrigado. Obrigado, Adalberto.
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Tobias Stingelin, Credit Suisse:
Olá, bom dia. Eu queria aproveitar o que a Janaína falou, 30% da coleção atual já é de
produtos novos. Eu queria entender um pouco melhor como essa fatia de produtos
especificamente performou ao longo do trimestre, até para comparar com os outros
para podermos ver realmente como está evoluindo essa melhora. E se puderem dar
um pouco mais de detalhe sobre o que mudou nesses 30%, do ano passado para
esse ano, quais foram as grandes mudanças que aconteceram?
Janaína Machado:
Boa tarde. Bom, nós temos essa entrada de produtos novos, esses 30%, eu posso
dizer que eles são mais representativos na loja de março para cá. O Adalberto citou
também que o clima para nós nesse momento era muito importante. Então eu diria
que tínhamos uma condição em relação ao clima, estava muito quente. As nossas
regiões quentes estavam com menos queda.
Agora vimos com o clima nos ajudando. Então, eu posso te dizer, respondendo agora
pelas últimas semanas, que a assertividade da coleção veio progredindo de março
para cá já em reflexo a essa coleção nova.
E você me perguntou...?
Tobias Stingelin:
Eu só queria entender esses 30% de produtos novos. O que eu estou entendendo
agora é que o produto estava na loja e você não estava vendendo porque o clima não
estava ajudando, e agora o que mudou foi o clima. Mas eu também não sei se é tem
como comparar os 30% que não estavam vendendo tão bem com os 30% de produtos
novos.
Eu queria saber se os produtos novos são uma coleção nova, desenhos novos? Enfim,
só para tentar monitorar porque esses 30% devem virar 100% daqui para frente, não
é? Então, para vermos como estão evoluindo esses produtos feitos com essa nova
lógica comercial.
Janaína Machado:
Perfeito. Exatamente como você está colocando. Nós vimos fazendo uma construção
nos produtos novos e eu posso dizer que essa representatividade na loja, para ter
essa coerência na loja, se apresentou de março em diante.
Então, do final de março para cá, nós já começamos a ver o reflexo de venda e giro
desses produtos. E eu tenho um trabalho de construção dessa coleção e de preços,
que até a próxima virada de coleção, eu já tenha 90% da loja com essa nova cara que
nós estamos propondo para a Marisa.
Tobias Stingelin:
Esses 30% venderam quanto melhor do que o resto da coleção? Dá para dar uma
ideia disso? Porque no final, você acaba tendo duas receitas. Os produtos com a
9
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coleção antiga e o 30% com esses produtos novos. Então eu estou assumindo que
uma foi bem e outra foi mal, dá para quantificar isso?
Janaína Machado:
Então, é o que eu te falei, o nosso número de dias que temos com essa coleção nova
e com esse percentual ainda é pequeno para eu te dizer quanto disso vai refletir em
médio prazo. Mas eu posso te dizer que dentro do que entrou do que prepararmos
para o Dia das Mães, está com uma margem melhor e com um giro melhor.
O que você falou que antes estava ruim, nós temos categorias diferentes. Nós temos
lingerie melhor, nós temos categorias que performaram pior. Ela não é um equilíbrio.
Eu não posso dizer que 70% do que estava na loja está ruim. Nós tínhamos algumas
categorias mais comprometidas do que outras, e outras com uma evolução já mais
interessante.
E dentro desses 30% que eu estou te falando, especificamente da roupa, voltados
mais para a coleção híbrida e fria, e que elas que eu estou respondendo que
performaram melhor e com um giro melhor. Respondi sua pergunta?
Tobias Stingelin:
Eu acho que sim. Mas eu faço um follow up depois para ficar um pouco mais claro,
porque não é tão simples assim, mas só mudando um pouco. Esse mês de abril, eu
estou entendendo que deve ter sido um mês difícil ainda como um todo, sem grandes
mudanças e agora um pouco mais de otimismo com relação ao começo de maio em
função da temperatura e do Dia das Mães.
Agora, dá para recuperar ainda o 2T? Nós estamos conversando agora, mas pelo
caminhar das coisas em maio, dá para ter uma recuperação razoável até o Dia das
Mães e Festa Junina? Eu queria entender um pouco como vocês estão enxergando,
vendo abril e o trimestre agora, dado que já teve momentos mais difíceis.
Janaína Machado:
O mês de abril foi um mês interessante para nós. Nós começamos com ele um pouco
de lado, mas ele progrediu. E foi um mês bastante interessante para nós. O nosso
resultado de abril foi bastante favorável. Eu não sei se eu me expressei bem quando
eu falei dos últimos dias, mas o resultado do mês de modo geral foi bastante
interessante para nós. E nós ficamos felizes com o resultado. E quanto à recuperação
do trimestre, podemos, sim, apontar que podemos recuperar.
Tobias Stingelin:
Recuperar? Agora, só para quantificar quando você fala recuperar, vocês estão
pensando no orçamento, então estão prevendo uma queda de fluxo no double digit ou
quando você fala recuperar, já estamos falando de termos positivos mesmo?
Adalberto Pereira dos Santos:
Tobias, eu acho que mencionei um pouco atrás que nós prevíamos um 1T do ano
mais difícil e uma recuperação gradual no 2T, 3T e 4T, de forma que a média/ano
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ainda talvez ficasse próxima de zero e para isso temos que ter um 2T positivo.
Exatamente em função de tudo que está sendo feito na Companhia.
O 2T é melhor do que o 1T dentro do nosso planejamento. Ele ainda trabalha com
same store negativo, mas bem melhor que o primeiro. As metas de abril foram batidas.
Foi o melhor mês do ano, um pouco mais difícil no começo por causa do calor, mas
quando o frio chegou – dizem que é o melhor vendedor nessa época – ele ajudou
bastante.
E esse movimento continua muito forte nesses primeiros dias de maio, o que nos
deixa bastante animados. Parece que é realmente um movimento interessante.
Queremos crer que é um começo de um ciclo bastante positivo.
Tobias Stingelin:
Maravilha. Está ótimo. Obrigado, de novo, Adalberto e Janaína.
Marcel Moraes, Deutsche Bank:
Oi, bom dia a todos. Adalberto, se você pudesse dar uma ideia para nós sobre
evolução de margem bruta. Ela teve uma reação muito forte agora no 1T. Eu não sei
até que ponto isso é reflexo de 4T, em que o estoque tinha sido marcado a mercado.
Eu não se isso beneficia de alguma forma o 1T, e aí ele não serve de referência para o
que podemos esperar para os próximos trimestres em termos de margem bruta. Se
você pudesse dar um pouco mais de cor no que diz respeito aos drivers,
principalmente da margem bruta, eu agradeço.
Adalberto Pereira dos Santos:
Eu teria dificuldade de fazer uma projeção para os próximos trimestres. Teve uma
apresentação interna aqui ontem e, realmente, eu chamei atenção que é uma margem
atípica para qualquer 1T nesse segmento voltado para classes B e C. realmente é
uma margem muito positiva. E, repetindo, o que tem de novas coleções ali,
praticamente impactou somente a última parte de março.
Efetivamente veio absolutamente tudo de melhor redução de estoque. Considerando
que essa é uma postura mandatória para a Companhia, e os estoques continuaram
melhorando, nós fazemos leituras de estoques diariamente de uma forma bastante
estruturada, de 10 em 10 dias, e as leituras recentes todas vêm apresentando
melhoria.
Já depois do fechamento do 1T, nós continuamos apresentando melhorias. Eu acho
que eu fiz um comentário sobre a ponta velha, aquela ponta de mais de 180 dias, nós
conseguimos reduzir mais de 50%.
Então, se depender só da questão de gestão estoques, as margens devem continuar
positivas. Nós sempre falamos com bastante humildade que o nosso primeiro gol é
superar um pouquinho os 50% e depois buscar os 52% que já tivemos no passado.
Agora, controle de estoque é fundamental, mas é uma parcela. Eu acho que margem e
preço dependem muito da dinâmica do mercado. Quando você tem um mercado todo
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muito estocado que vêm liquidando, é muito difícil você defender margem em uma
operação que está inserida nesse contexto.
Agora, se depender dessa questão dos estoques, do que estamos enxergando de
coleção, da aceitação de coleção que temos visto – acho que o Rene depois falar do
movimento que ele tem visto em loja - a coleção realmente está girando muito rápido.
Eu acho que devemos ter aí novos trimestres de evolução positiva em margem, sim.
Marcel Moraes:
No que diz respeito à reforma de lojas, o Marcio comentou que vocês ainda têm um
número de 150 reformas. Se você ou o Marcio pudessem dar um pouco mais detalhe,
um update de como está esse projeto, eu agradeço.
Adalberto Pereira dos Santos:
Eu vou passar para o Rene falar de reforma de loja, e depois eu vou te falar um pouco
de como estamos vendo o necessário equilíbrio dessa composição de reforma de loja,
ambiente de loja, operações. Aliás, eu acho que o Rene pode falar bem disso. Nós
chamamos isso internamente de produto expandido. Qual o efeito que nós esperamos
desse mix de produto, ambiente de loja e serviço, operações de loja?
Rene Silva:
Oi Marcel. Como o Marcio falou, nós temos já 72 lojas que já finalizamos o processo
de reforma agora até o final de abril e vamos completar até o final do ano em torno de
150 lojas que devem sofrer intervenções, são intervenções onde buscamos melhorar o
ambiente de loja do ponto de vista de iluminação, equipamentos, deixar layout mais
leve.
Entramos com novos equipamentos, atualizamos a fachada da loja, atualizamos toda
a parte de vitrines, deixamos as vitrines mais bem produzidas, mais bem eliminadas,
então a loja passa por uma série de intervenções e que nós já temos percebido que
essas lojas têm uma performance um pouco melhor do que estávamos tendo.
Tudo isso vem por quê? Para nós melhorarmos a experiência de compra do cliente,
então nós temos um composto que nós chamamos de produto expandido, que é a
coleção em si, que nós já temos uma série de melhorias, estamos tendo uma ótima
aceitação; o atendimento de lojas, nós estamos focados em todos os processos,
simplificação dos processos de lojas, os gerentes e equipe ficarem focados no
atendimento ao cliente e o ambiente de loja ser propício para nós procurarmos mostrar
a coleção assim como ela merece.
Consegui te responder?
Marcel Moraes:
Conseguiu. Para aprofundar um pouco só essa questão, as 150 que você comentou
são adicionais a 72?
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Rene Silva:
Não, as 150 são incluindo já as 72.
Marcel Moraes:
E você consegue, dentro das 150, dizer quais são aquelas ou quantas que estão
sujeitas a uma reforma mais profunda? Porque tem vários níveis, imagino, de reforma.
Rene Silva:
Estas 150 são esse modelo que eu te falei. Nós temos outra estratégia que é fazer um
novo modelo de loja. Esse novo modelo de loja, nós já temos sete lojas no novo
modelo, que é o que nós chamamos de uma ruptura, é para onde está caminhando a
nova Marisa, então nós já tivemos seis lojas que nós fizemos isso nesse ano.
Três lojas no Rio de Janeiro e três lojas no estado de São Paulo, e é até legal nós
marcarmos uma visita guiada para que vocês pudessem entender porque é todo um
conceito de ambientação, de fluxo de cliente, de modelo operacional, que vai deixar a
loja muito mais consistente com a nossa estratégia.
E essas lojas já têm se mostrado com uma taxa de conversão muito maior do ponto de
venda. São seis lojas já realizadas e nós temos um plano para mais algumas ainda
nesse ano.
Marcel Moraes:
Está ótimo, obrigado pelas respostas.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde a todos. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria fazer um
follow-up em relação à questão do aumento do preço médio e a relação com a queda
do número de check outs do número de itens vendidos. Eu sei que o ambiente macro
está sendo desafiador, acho que teve no trimestre um desafio adicional,
especificamente no mês de março em relação à temperatura um pouco mais alta, acho
que isso afeta um pouco menos vocês por estarem mais distribuídos geograficamente,
mas influencia também.
Eu queria saber se vocês têm acompanhado ou se vocês medem isso de alguma
forma, e acham que pode ter algum impacto desse aumento do ticket médio, que
vocês falaram que uma parte dos 17% vem de repasse de inflação e uma parte de
mix, que eu acho que é sentido pelo consumidor, no tráfego, e como vocês avaliam
isso e se tem alguma coisa que precisa ser feita ou ajustada para tentar melhorar o
tráfego daqui para frente. Essa é uma pergunta.
E dentro desse cenário, como vocês estão vendo a concorrência? Eu sei que vocês já
falaram sobre o mercado informal, mas nós já escutamos de outras empresas do setor
que o ambiente competitivo está extremamente agressivo. Não necessariamente só o
mercado informal, eu queria saber se vocês têm visto alguma coisa nesse sentido e o
que vocês têm feito para tentar se manter competitivos no mercado mais difícil. Essa é
uma pergunta.
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E a outra que eu queria saber é o seguinte: vocês fizeram uma mudança na estrutura
organizacional, com consolidação de CNPJ. Eu queria saber se isso tem algum
impacto na carga tributária, na taxa efetiva de imposto de renda de vocês. São essas
as perguntas, obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
De trás pra frente, simplificação da estrutura, nenhum impacto. Na realidade, nós
desativamos empresas que já eram inoperantes, acabavam ficando ali na estrutura,
existindo trabalho de contabilidade, manutenção dessa estrutura, dessa tecnologia,
etc. Acaba pesando, gastando energia dos times aqui na manutenção, sem nenhum
impacto na nossa carga tributária.
Eu vou passar para o Rene ao final, para ele falar do ambiente concorrencial, ele está
mais em campo, ele tem uma leitura muito clara do que está acontecendo em campo.
A questão da movimentação de preço, acho que a Janaína falou bem da distribuição
do que é o aumento de preço, do que é ajuste fino de pirâmide, o que é maior
assertividade da coleção, acho que nós evoluímos. Eu queria focar particularmente
nessa questão, eu acho que nós evoluímos bastante e acho que ainda temos bastante
espaço para evoluir.
Eu te falei, só no P1 nós ganhamos 11 p.p. de itens que foram vendidos sem desconto
contra o ano passado. O comportamento do cliente, eu acho que Marisa passa por um
processo de reeducação, de reconstrução. Nós passamos oito trimestres, dois anos,
convivendo com problemas de coleção, necessidade de remarcação forte em loja.
Ele é um cliente que vai à loja comprar o liquidado. Ele é um cliente que
desacostumou a ver moda, a ver uma boa oferta de moda, a ver uma boa operação de
loja. Aquele bom cliente, boa parte dele até foi embora, então nós passamos por um
período de reconstrução, de reconquista de um tipo de cliente que, inclusive pelas
nossas leituras da base de cartões, foi embora. Ele está voltando aos poucos, mas
isso é um processo que é construído com lojistas.
O Rene detalhou bem, é ambiente de loja, é operação de loja, não adianta a loja estar
bonita, a fila do caixa está enorme, a arara não está reposta, ainda que o produto
esteja bom. Não adianta também você estar com um ambiente bonito, a arara reposta,
caixa funcionando bem, se o produto não estiver bom e precificado adequadamente.
Essa reconstrução você não faz em um ou dois trimestres, nós temos consciência
absoluta disso. Então, daí esse movimento bastante gradual, ajustes em lojas,
reformas, o projeto que o René falou e a questão do preço que particularmente nesse
momento é extremamente desafiante.
Eu não sei se esse dado foi adequadamente aberto, mas acho que foi comentado no
release, nós perdemos 21% de volume. Você tem um componente aí que é
quantidade de ticket, leia-se fluxo, nós vemos uma similaridade muito grande da
quantidade de tickets com fluxo e a questão da quantidade de peças por ticket que é
uma leitura direta da elasticidade do produto.
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À medida que você vai aumentando o preço, o cliente compra menos. O cliente da
classe C e D tem um comportamento muito peculiar, muitos desses clientes chegam à
loja com um pacote de dinheiro na mão, um pacote de dinheiro contado, essa
característica específica dessa operação, então é um cliente que reserva uma
quantidade de dinheiro para comprar e se você aumenta 5% no preço, bate direto na
necessidade.
Esses 21% de aumento de perda e quantidade de peças, o breakdown, é exatamente
essa, os tickets caíram 16%, ou seja, fluxo 16% e uma elasticidade de 5%. Os clientes
comprando menos peças por ticket. Esse comportamento está estável ao longo do 1T,
existe, conforme eu falei, a Janaína falou, um movimento bastante delicado, seja no
aumento do preço em si, seja nos movimentos de pirâmide.
Nós achamos que o espaço maior aqui idealmente, no mundo ideal, seria vender
sempre com menos desconto. Poucos ajustes de pirâmide, acho que a maioria já foi
feita e poucos aumentos de preço, mesmo sabendo. Eu comentei no ano passado,
nós tínhamos perdido 23% real o nosso ticket médio nos últimos três anos, então nós
teríamos acima da inflação a recuperação, mantido o mesmo posicionamento e 26%
nós sabemos que seria maluquice buscar isso agora.
Então, é uma recuperação gradual, lendo o mercado, lendo o comportamento do
consumidor em lojas e é assim que nós pretendemos avançar, com bastante calma.
Guilherme Assis:
Está bom.
Adalberto Pereira dos Santos:
Eu vou passar para o Rene, ele vai falar um pouco do que ele está vendo em lojas.
Rene Silva:
Essa questão do ambiente competitivo mais duro, mais difícil, também é uma crença
que nós temos. Nós percebemos isso, isso acontece em momentos de desaceleração
de consumo. Mas a nossa crença é: nós somos uma marca forte, os informais não
conseguem ter uma marca forte, uma coleção com a qualidade e a modelagem que
nós temos, uma estamparia desenvolvida com exclusividade.
A Marisa tem um componente muito forte e nós sabemos que boa parte do que nós
temos que fazer é interno, essa é a nossa crença, então nós temos medidas
estruturais, de redução de estoques, eficiência de estoques, melhoria de coleção e
melhoria de ambiente de loja.
Acreditamos fortemente que o composto de execução de produtos financeiros muito
bem executados com a cara do nosso cliente, uma moda com a cara do nosso cliente,
uma logística colocando duas vezes por semana os produtos nas lojas, campanhas de
marketing alinhadas com aquilo que é a nossa proposta de valor.
O cartão Marisa melhorando a participação, estabelecendo uma relação mais
consistente e mais clara para o nosso cliente, isso nos dá possibilidade de medir muito
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mais efetivamente o relacionamento com os clientes ao longo do tempo, e uma
operação de loja onde nós nos focamos no que nós chamamos de o básico eficiente.
Fila rápida, atendimento de ponto de vendas, araras bem abastecidas, lojas
extremamente bem organizadas, gente com sorriso no rosto, isso vai nos facilitar a
vida ao longo do tempo.
Ambiente competitivo sempre vai ser difícil, nós acreditamos que a nossa parte precisa
ser mais bem feita, é para isso que nós estamos trabalhando e aí nós temos uma
marca com quase 70 anos que vai nos ajudar a agregar valor ao cliente.
Guilherme Assis:
Está bom, ficou claro. Obrigado a todos.
Luiz Cesta, Votorantim Corretora:
Boa tarde, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria que vocês detalhassem
um pouco mais a questão de vendas por meio dos cartões Marisa. Nesse trimestre
nós vimos um aumento na participação das vendas desse cartão, bastante diferente
do que acontece no mercado em geral, cujas vendas no cartão vêm caindo e acho que
isso é por conta de todas essas remodelações que vocês têm feito dentro desses
produtos.
Vocês conseguem passar para nós um pouco mais de detalhe do que está
efetivamente acontecendo nesses produtos que estão sendo oferecidos? Talvez
alguma expectativa de evolução desse percentual de venda, alguma coisa perto de 45,
perto do seu principal concorrente ou não. Essa é a primeira pergunta.
Olhando para frente, eu acho que vocês já detalharam bastante aqui no release a
questão de qualidade da carteira, mas olhando para frente, a partir desse momento,
como vocês acreditam que a carteira possa evoluir em termos de qualidade? Essas
seriam as duas perguntas.
Célio Costa:
Obrigado pela pergunta. Primeiro, sobre a participação do cartão. Essa alavancagem
de produtos e serviços financeiros que nós executamos ao longo do 1T, nós
executamos com base, em que principalmente, nós vamos usar produtos e serviços
financeiros para alavancar o varejo de moda de uma maneira consistente.
Não é algo só do 1T, então nós esperamos sim um aumento de participação ao longo
do tempo, cada vez ajudando mais a moda a vender, e como o Adalberto disse há
pouco, abril, nós continuamos com esse crescimento, por exemplo, que nós já fizemos
43% de participação do cartão e nós vamos continuar crescendo.
Essa alavancagem da participação do cartão foi feita através da facilidade do uso do
meio de pagamento, através da melhoria do valor percebido pelo cliente, tanto nos
produtos de serviços financeiros, quanto em moda, e ao alavancador de ticket médio
também, além de um estímulo para a equipe interna.
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Trazendo a sua segunda pergunta sobre a qualidade da carteira, nós primeiro fazemos
uma desintoxicação, nós estamos reduzindo a exposição ao empréstimo pessoal e
aumentando a exposição nos cartões e nos serviços financeiros agregados ao cartão.
Nós temos uma expectativa de melhoria sazonal ainda para a qualidade da carteira de
crédito, tanto no empréstimo pessoal, quanto no cartão de loja. Nós temos uma menor
taxa de aprovação, mas principalmente pelas restrições de crédito no mercado. Nós
temos uma política de crédito hoje mais dinâmica, acertada e automatizada. Essa
automação permitiu a redução de despesas operacionais também não só em crédito.
Em termos de renegociação, nós fizemos uma série de adequações da política de
renegociação, nos canais de contato com as nossas clientes e na operação de
cobrança. Então, nós temos uma expectativa de melhoria contínua da carteira de
crédito ao longo do tempo.
Luiz Cesta:
Entendi. Se vocês me permitem mais algumas perguntas, com relação a fechamento
de lojas daqui para frente, vocês já fizeram uma limpeza relativamente boa nesses
últimos meses, existe algum grupo de lojas que continua sob observação para
possivelmente fechar ainda durante 2016? Como vocês estão vendo o atual parque de
lojas da Companhia?
Mais uma pergunta, o Adalberto mesmo já comentou sobre a entrada da Traudi como
um membro independente do Conselho. Existe algum aspecto específico, alguma área
específica que você acha que a Traudi vai focar? Se é visual da loja, se é montagem
de coleção, tem algum aspecto específico que vocês acham que a Traudi mais vai
ajudar no dia a dia de vocês? Essas seriam as duas outras perguntas.
Rene Silva:
Quanto à parte de fechamento de lojas, nós sempre temos em análise o grupo de
lojas. Nós temos um processo interno que nós denominamos de TI de lojas, onde nós
temos lojas que estão abaixo da performance que nós desejamos. Temos um grupo
multifuncional que trabalha essas lojas.
Hoje nós temos um grupo de lojas que está em análise e fechamentos, se nós não
obtivermos melhoria de performance, se nós não obtivermos a eficiência que nós
gostaríamos, sim, novos fechamentos podem acontecer. O que nós estamos
buscando hoje é: eficiência do pátio de loja, melhoria da rentabilidade da venda por
m², principalmente no que se refere a peças por m² e sabemos que temos
oportunidades muito grandes de crescer vendas com parte existente.
Tal qual nós podemos abrir lojas, também podemos encerrar lojas se elas não tiverem
a taxa de retorno que nós gostaríamos.
Quanto à parte da composição do Conselho, eu vou passar para o Adalberto.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde. Com referência à Traudi, o que nós acreditamos é que um Conselho deva
ter pilares diferentes e cabeças pensantes diferentes, e como a Traudi é uma mulher
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que criou duas empresas, ela criou uma empresa muito bem sucedida e está criando a
segunda muito bem sucedida, nós acreditamos que em todas as áreas ela vai nos
ajudar ou vai trazer um pensamento diferente, que vai nos desafiar a raciocinar e
quem sabe raciocinar um pouco diferente do que nós raciocinamos.
Acho que ela será muito bem vinda aqui, começa na próxima reunião. É isso, um
abraço.
Luiz Cesta:
OK, muito obrigado.
Pedro Fagundes, Goldman Sachs:
Boa tarde. Eu tenho só uma pergunta: em relação à gestão de estoques da Empresa,
o Adalberto comentou que ia depender dessa gestão em particular, deveria ter uma
melhora na margem bruta. Em relação a isso, eu só queria entender uma coisa, na
opinião de vocês, vocês já chegaram ao aging alvo da Empresa, pensando nos
estoques ou vocês acham que ainda tem mais algum passo em relação à redução de
estoque antigo, seja via mark down ou alguma política mais promocional,
eventualmente? É só essa pergunta, obrigado.
Janaína Machado:
Respondendo a sua pergunta, se nós estamos no aging ideal, ainda não. Nós estamos
fazendo uma construção ainda de layout de loja, nós estamos dentro, internamente
com uma turma de planejamento nos ajudando a fazer algumas adequações de
espaço loja, adequação de layout vezes venda, cobertura.
A logística também está trabalhando em uma forma de melhorar e diminuir os nossos
lead times, então, respondendo a sua pergunta, não. Nós não estamos no aging ideal,
nós temos um compromisso com a Companhia de até o final deste ano estarmos com
o ajuste que nós precisamos ou que nós deveríamos, para que tenhamos um giro
melhor e consequentemente o trabalho continua a ser de 90 dias menor do que os
patamares atuais.
Pedro Fagundes:
Está claro. Só uma coisa em relação a isso, para vocês chegarem a esse aging ideal,
na sua opinião, vocês não precisar fazer mais mark downs? Pensando na margem
bruta da Empresa, esse aging viria mais via essas iniciativas de logística, VM etc.?
Janaína Machado:
Não. Nós vamos fazendo isso gradativamente ao longo do ano, nós já começamos o
ano estabelecendo esses parâmetros e estamos dentro do nosso plano de
remarcação mensal, e dentro do nosso fluxo de liquidações e remarcações.
Pedro Fagundes:
Está ótimo, obrigado.
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Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar
a palavra para o Sr. Marcio Goldfarb para as considerações finais.
Marcio Goldfarb:
Eu gostaria de agradecer a todos pela presença no call da Marisa e nos colocar à
disposição. E conforme o Rene falou aqui, gostaria de convidá-los para conhecer as
nossas sete novas lojas. Conversem aqui com o Francisco Bianchi para nós
marcarmos uma visita com vocês, quem tiver curiosidade de ver o nosso novo estilo
de loja. Muito obrigado a todos.
Operadora:
O conference call da Marisa Lojas está encerrado. Agradecemos a participação de
todos e tenham um bom dia.
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