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Fabio Monteiro, BTG Pactual:
Boa tarde a todos. Eu queria explorar um pouco mais em detalhe o plano de eficiência.
Queria saber o quanto já está refletido no resultado em relação aqueles R$52 milhões
que vocês planejam chegar, de economia ao longo desse ano, tanto da parte de
gestão de pessoal como do restante, também, se vocês puderem dar um pouco mais
de detalhe, por favor. Obrigado.
Paulo Sérgio Borsatto:
O que eu vou frisar para você é essa redução que nós vimos por m². Depois fique a
vontade para nos procurar, para podermos dar um pouco mais de detalhe.
Fabio Monteiro:
Especificamente dessa parte de pessoal, se eu não me engano, representavam 35%,
40% do total de economia. Faz sentido? Esse é um valor que dá para imaginar que
veio especificamente da redução de pessoal?
Paulo Sérgio Borsatto:
30% do total dos R$52 milhões que nós prometemos no ano. Mas isso ocorrerá
durante o ano. Uma boa parte dele já ocorreu no 1T, principalmente na parte
administrativa, porque a força de trabalho foi reduzida no meio de dezembro; alguma
coisa ocorreu em janeiro, mas durante o ano o que vai ocorrer são os 30% prometidos
futuramente.
Fabio Monteiro:
OK. Só uma outra pergunta com relação à margem bruta. Vocês comentaram que a
atividade promocional continuou em janeiro/fevereiro, mas diminuiu depois, março e
abril principalmente. Não sei se é possível, mas queria ter uma ideia de como foi a
evolução da margem bruta mais para o início do ano, janeiro e fevereiro, e depois
como foi em março, ou de repente como está sendo em abril, mais para ter uma ideia
de ao longo do trimestre qual foi o peso da atividade promocional intensa na margem.
Márcio Goldfarb:
Nós tivemos um 1T fraco em função das nossas margens, das nossas vendas, e ele
veio escalonadamente subindo. Agora, infelizmente nós só conseguimos rever a
entrada de novos produtos, porque como o nosso calendário civil não acompanha o
comercial, não é exatamente na fechada, não segue exatamente os nossos trimestres,
infelizmente nós não pudemos repor nem setores nem produtos. Houve uma
concentração em corrigir lojas, mas infelizmente ficamos para o mês de março para
corrigir tudo isso na virada de coleção.
E o que eu posso te adiantar, a coleção em março foi muito melhor do que janeiro e
fevereiro, o abril também. Nós ainda temos 25 dias do mês de maio com uma
importante data que é o Dia das Mães para nós, temos junho também, no 2T, com o
Dia dos Namorados, também, que é relevante. Agora, a aceitação da nossa coleção
foi brilhante, foi muito boa, com margem cheia. É isso que eu posso te adiantar.
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Fabio Monteiro:
OK. Muito obrigado.
Guilherme, Raymond James:
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é em relação ao
desempenho das lojas novas que vocês têm aberto nos últimos trimestres. Fazendo
uma conta de padeiro com os números que vocês divulgaram, eu vi que o crescimento
da área de vendas no 1T em relação ao 1T11 foi 15.6%, e o same-store sales foi 2%.
O seu crescimento na área de varejo foi 8%.
Eu queria entender como está a produtividade dessas lojas novas. Eu entendo que
tem um componente forte de maturação, até porque vocês inauguraram bastantes
lojas no final do ano, até com certo atraso, mas eu queria entender se está dentro do
que vocês estavam esperando para essas lojas novas, o desempenho delas. Me
parece que pode estar um pouco abaixo, com esses números que eu falei, mas é
difícil fazer uma conta exata para chegar no número.
Então, eu queria ter um feeling de vocês sobre o que vocês acham de como está o
desempenho. Essa é a primeira pergunta.
A outra pergunta, voltando um pouco na questão da margem bruta, eu sei que você
falou que a nova coleção já está com uma boa aceitação, eu queria saber se nós
podemos esperar, então, por causa disso, nós já vermos a margem bruta voltando a
um patamar parecido com o que vimos no ano passado no 2T, se esse cenário se
mantiver nesses 25 dias de maio, indo para frente, se podemos esperar que vocês
voltem à margem bruta no mesmo nível do ano passado. São essas as perguntas.
Obrigado.
Paulo Sérgio Borsatto:
Vou falar do desempenho das lojas novas, depois o Márcio responde sobre a margem
bruta. Nós tínhamos dito no último call que nós não temos nenhum problema
concentrado em desempenho das novas lojas.
Essas lojas estão em fase de maturação. Como eu disse para vocês várias vezes, nós
tivemos 34 lojas abertas no 4T11, sendo que dessas 34, 17 foram abertas em
dezembro, e uma boa parcela delas, pelo menos dez lojas foram abertas depois da 15
quinzena, que é algo que não é previsto por nós.
Então, essas lojas já sofreram com isso. Elas também sofreram com esse problema de
posição, considerando que essas lojas já abriram com preços promocionais. Então,
foram lojas novas que abriram com preços promocionais, e continuaram promocionais
nos meses de janeiro e fevereiro. Então, elas estão em fase de maturação, sofrendo
como as outras lojas.
Agora elas estão, apesar de tudo isso, se nós expurgarmos todos esses fatores, elas
estão dentro das projeções que nós colocamos para elas no primeiro mês de venda
delas. É evidente que é um período muito curto, mas nós já estamos acompanhando
isso diretamente, e elas estão dentro das projeções.
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Vou passar para o Márcio te falar sobre margens.
Márcio Goldfarb:
Boa tarde. Você me perguntou sobre a margem do 2T. o que eu posso te adiantar é o
seguinte: se o comportamento dos próximos 55 dias forem iguais aos 35 primeiros,
nós faremos a margem equivalente ao do 2T10. Mas como eu te falei, nós temos dois
eventos fortes que é o Dia das Mães e Dia dos Namorados, e acho que cautela e
canja de galinha não fazem mal a ninguém, então vamos andar com cautela, mas
estamos indo muito bem, o frio está aí, e tem tudo para dar certo.
Guilherme:
Só se eu puder complementar a pergunta, então aquela pressão, aquele ambiente
promocional do 1T hoje já não existe mais, já mudou completamente o cenário? De
acordo com o que você tem hoje, você não tem aquele ambiente com mais desconto
que você teve no 1T, não é? Com a nova coleção isso já acabou. É isso?
Márcio Goldfarb:
É isso, sim. Acabou.
Eu acho que os problemas todos acabaram, nós deixamos para trás. E cada vez que
nós detectamos um problema, está mais fácil de acertamos para frente. Eu acho que
nós acertamos todos, e eu acho que daqui para frente será bom.
Guilherme:
Está ótimo. Obrigado.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Boa tarde. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o desempenho nas
lojas maduras, que além da base de comparação difícil e essas temperaturas menos
favoráveis no 1T até sofreram – acho que vocês comentam no press release – com
uma certa canibalização com as lojas que vocês acham temporárias. Vocês podem
talvez dar um pouco mais de detalhe sobre o desempenho com o que vocês veem, ao
longo do ano quanto tempo é esse efeito de canibalização? Imagino que deva ser
difícil mensurar exatamente quanto tempo isso vai demorar, mas quais as iniciativas
que vocês estão tomando para combater isso, e também para entender um pouco se
isso é um problema regular em algumas lojas em que vocês estavam muito forte nas
vendas, ou é uma coisa um pouco mais ampla, em várias lojas? Queria que vocês
comentassem um pouco sobre isso. Obrigada.
Paulo Sérgio Borsatto:
Com o efeito da canibalização, no 4T, eu não tenho a conta aqui agora, depois eu
passo para vocês, das 59 lojas que nós abrimos, quantas lojas podiam canibalizadas
com essa abertura. É evidente que tem a canibalização. Nós sentimos que a
canibalização é um período curto, por vários exemplos que nós já tivemos, em lojas
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que foram abertas na mesma cidade, na mesma rua, e até no mesmo shopping.
Então, ele é um efeito rápido.
Mas é evidente que o efeito que teve, foi muito mal, o 1T para todas as lojas,
aparentemente você vê um efeito maior de canibalização. Mas o que ocorre? Se o
mercado melhorar, esse efeito será diluído mais rapidamente. Isso, com certeza.
Daqui para frente, se as vendas melhorarem, você vê que claramente o efeito de
canibalização foi suplantado. Mas é um efeito muito rápido.
Irma Sgarz:
OK. Então, no resultado a partir do 2T isso já deve pesar bem menos no resultado das
vendas mesmas lojas?
Paulo Sérgio Borsatto:
É difícil dar uma projeção agora. Nós dependemos de vários fatores, não só fator de
abertura de loja uma do lado da outra, depende de fatores de o próprio mercado
melhorar. Eu prefiro não citar o número agora, porque também não tenho essas
projeções, prefiro esperar um pouco mais para te dar uma resposta mais conclusiva.
Irma Sgarz:
Certo. E talvez pegando esse gancho ainda do ritmo de vendas no 2T, vocês
comentaram no press release que já mostrou uma melhora a partir de março, e
imagino que as temperaturas mais baixas agora nas últimas duas semanas até
ajudaram.
Isso foi a melhora nas vendas dessas lojas, isso nós devemos imaginar que já volta
para um patamar em linha com o que vocês entregaram no ano passado ou ainda está
um pouco abaixo disso, pelo que vocês estão vendo para abril? Essa recuperação
vem mais através de ticket ou através do tráfego? Obrigada.
Márcio Goldfarb:
Quanto às vendas no 2T agora, eu quero passar uma mensagem de otimismo, mas
com muita cautela. Nós ficamos muito felizes com a recuperação a partir de março,
que continua em abril, que continua nos primeiros quatro dias de maio. Mas como eu
falei, nós temos Dia das Mães, nós temos junho pela frente. Acho que se nós
performarmos de acordo com o que nós estamos performando, as lojas novas também
vão performar bem. Como disse o Paulo, quando você já não performa quando é
fraco, fica muito mais claro, a sua não performance de lojas novas do que quando
você está indo bem.
Eu acho que nós estamos animados, estamos trabalhando muito forte para ter uma
performance muito boa daqui para frente.
Irma Sgarz:
Obrigada. Em relação a ticket e tráfego vocês mantiveram os preços estáveis no ano
contra ano na nova coleção?
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Paulo Sérgio Borsatto:
No 1T realmente nós sentimos uma redução do tráfego, mas agora para o 2T, ele é
muito proporcional a março. Nós já vimos um aumento bem forte no mês abril e muito
mais no mês de maio agora com a chegada do Dia das Mães. Espera-se que isso vá
aumentando no mês de maio até o Dia das Mães e logo já entra a campanha do Dia
dos Namorados. Então, há uma tendência de crescer ainda mais esse tráfego, nós
sentimos essa melhora, mas a partir do 2T.
Irma Sgarz:
Obrigada. Eu imagino que esse impacto tem um parâmetro que eu queria entender.
No ano contra ano a recuperação nas vendas vem muito mais através do tráfego. Eu
queria confirmar que no ano contra ano é o tráfego que faz as vendas melhorarem.
Obrigada.
Paulo Sérgio Borsatto:
Há dois fatores: o fator de correção de preço e fator de tráfego, cada um com a sua
porcentagem. Eu não tenho o número agora exatamente dessa distribuição, mas
depois podemos ver com calma e te passar, mas teve esse aumento de tráfego.
Agora também na coleção de outono/inverno nós temos uma mercadoria com preço
médio maior também e você sente esse efeito na venda, mas nós vemos que a
quantidade de venda de peças são maiores; é sinal de que você tem maior tráfego de
dentro das lojas.
Irma Sgarz:
Está bom, obrigada.
Tulio Takeda, Barclays:
Boa tarde a todos. Minha pergunta é relacionada à Marisa Cartões. Aqui vocês falam
que no trimestre houve um aumento de contas ativas em 2% e que vocês atribuem a
uma retomada da demanda por crédito. Ao mesmo tempo houve uma redução da
participação do cartão Marisa no total das vendas. Eu gostaria de saber se vocês
poderiam nos ajudar a entender como vocês pensam a evolução do número de contas
e a participação dos cartões nas vendas da Companhia. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Boa tarde. O que nós notamos e também acompanhando um pouco o movimento que
nós vimos no Marisa, nós tivemos o cartão no mês de janeiro... Nós vínhamos com
uma redução na linha base de contas ativas desde o 3T11. Isso para uma operação
de cartão é preocupante, porque a parte de cliente ativos é a massa que você tem
para trabalhar, para vender seguros, para vender serviço e também é o que alavanca
o faturamento da Marisa.
Em janeiro e fevereiro nós também observamos isso e em março, com a reação do
varejo e também já com uma maior maturação do nosso programa de fidelidade, nós
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já vimos uma reversão nesse comportamento. Isso continuou em abril, e maio ainda é
muito cedo para falarmos alguma coisa. Mas nos dois últimos nós observamos uma
reação da base de clientes do cartão.
O que isso tem a ver com a participação no varejo? São dois movimentos
independentes. A redução da participação no varejo é uma tendência que vem
acontecendo no mercado de private label. É a substituição desse produto pelo produto
bandeirado, de uso irrestrito. Isso é uma tendência do mercado, vem acontecendo há
vários anos.
O que nós vimos nos dois últimos meses é que essa participação se manteve. Eu
acho que nos últimos três ou quatro anos é a primeira vez que isso acontece. Também
é um sinal de uma recuperação da demanda de crédito e também da atratividade para
o nosso produto.
Não sei se eu respondi.
Tulio Takeda:
Excelente, foi muito claro. Muito obrigado.
Stewart Regar, HSBC:
Boa tarde. Eu queria saber um pouco mais detalhes sobre esse negócio de novo
layout que você falou no release, parece que 40 lojas até o final de maio. Você pode
falar exatamente o que está fazendo e, se possível, quando você acha que pode
aumentar as vendas, o lucro? Obrigado.
Márcio Goldfarb:
Nós estamos fazendo uma revisão das categorias de produto, estamos fazendo isso
com a Bain, que está nos assessorando, e dentro da nossa meta desse ano do nosso
projeto “Mais por m²”, nós já temos 40 lojas que já mudamos o layout. Até o final do
mês de maio nós faremos com essas lojas já implantadas em que privilegiam
categorias com maior venda por m².
Fora isso também, nós implantando linhas novas, como a linha Work e tamanhos
especiais. Contando um pouco mais, do que eu já falei no passado, do calçado, o
nosso projeto “Mais por m²”, que nós pretendíamos no 1S12 desse ano ter 30 lojas,
nós já estamos com 17 lojas implantadas até segunda-feira próxima e até o final de
maio nós já estaremos com as 30 lojas já implantadas.
É isso, obrigado.
Stewart Regar:
Ok, obrigado.
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Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo
Borsatto para as últimas considerações. Sr. Borsatto, prossiga com as suas últimas
considerações.
Paulo Sérgio Borsatto:
Eu agradeço todos vocês pela presença na teleconferência e estamos à disposição
para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos ligar. Obrigado e até
mais.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência da Marisa Lojas S/A está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.
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