Transcrição da Teleconferência – Q&A
Resultados do 2T08
Marisa S.A. (MARI3 BZ)
7 de agosto de 2008

Marcelo Risso, Itaú:
Minha primeira pergunta é sobre a parte do varejo; eu queria saber se vocês estão
prevendo uma melhora operacional, mais especificamente uma redução de SG&A com
uma porcentagem da venda para os próximos trimestres de 2008 e também para
2009. Especificamente varejo.
Paulo Borsatto:
Nós estamos com uma expectativa dentro do nosso guidance, que é entre 38% e 39%.
Nós estamos atuando forte dentro das despesas da Companhia, dentro de mudanças
de processos. E quero deixar bem claro que toda essa situação de despesa e nas
mudanças de processo de loja, e dentro da própria administração, não afeta em
nenhum momento a operação da Empresa. Então, nós mantemos nosso guidance
entre 38% e 39%.
Marcelo Risso:
Perfeito. A segunda pergunta é sobre a parte de crédito; vocês apresentaram uma
melhora substancial em relação aos últimos trimestres. Mais para frente,
especificamente no 3T e no 4T, vocês vêem uma possível redução nas despesas de
PDD mais substancial, vocês estão sendo surpreendidos com a carteira de crédito,
está mais fácil limpar a carteira do que vocês previam, ou isso só vai aparecer mais
para 2009?
Arquimedes José Rossi Salles:
Se eu entendi bem, é sobre comportamento da inadimplência?
Marcelo Risso:
Isso. Mais especificamente a despesa de PDD.
Arquimedes José Rossi Salles:
OK. A gente teve uma melhora muito grande, reflexo daquilo que o indicador de
pontos vem mostrando para o mercado desde o 2S07. Para a melhora dos indicadores
se refletir em resultado ainda existe uma defasagem. No 2T a gente já viu o efeito
dessa melhora no resultado, e daqui para frente, 3T e 4T, a gente observa que todos
aqueles indicadores antecedentes de inadimplência continuam dentro de patamares
bem inferiores ao ano passado.
Então, nós não esperamos nenhum repique, e todo esse efeito de redução de
inadimplência já é esperado.
Marcelo Risso:
Perfeito. Então, para o 3T, como porcentagem das vendas a crédito, a gente pode
esperar um número melhor do que foi o 2T ou não?
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Arquimedes José Rossi Salles:
Não, porque o efeito é defasado. O que eu lanço a perda no 3T é o que eu vendi no
4T07, entendeu?
Marcelo Risso:
Perfeito.
Arquimedes José Rossi Salles:
Então, você não pode pegar a inadimplência do 3T08 e comparar com a venda do
3T08. Existe uma defasagem; primeiro eu vendo, três trimestres depois eu perco. Se
você fizer essa conta, comparar a inadimplência do 3T08 com vendas do 4T07, você
sempre vai ver uma melhora constante nesse indicador.
Agora, o que você não pode fazer é, existe uma defasagem de três trimestres entre o
efeito e a causa, entre eu vender e lançar a perda.
Marcelo Risso:
Só para completar, dentro desse indicador, você acredita que o pior trimestre vai ser o
3T ou, dado que o ano de 2008 está sendo melhor, o pior trimestre de 2008 vai ser o
3T ou o 4T também?
Arquimedes José Rossi Salles:
Pior em relação a quê?
Marcelo Risso:
Em relação ao nível de inadimplência. Dado que vocês estão começando a melhorar,
você tem uma curva de melhora; esse repique pode ser no 3T ou o 4T também vai
apresentar uma...?
Arquimedes José Rossi Salles:
Não. O indicador que você está medindo é: inadimplência do 3T contra as vendas do
3T, vai piorar por esse efeito que eu te falei. A venda do 3T é baixa e a inadimplência
eu reconheço como a do último trimestre do ano passado.
Agora, isso não é tendência. Os indicadores defasados, que a gente mede, continuam
melhorando. E o 4T melhora mais ainda, porque o 4T tem uma venda muito forte e
reconhece a inadimplência do 1T08.
Marcelo Risso:
Perfeito. Está ótimo.
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Arquimedes José Rossi Salles:
E se você comparar sazonalmente, você sempre tem que comparar a performance de
inadimplência de forma sazonal. Se você comparar 3T08 com 3T07, aí você vai ver
uma melhora bem significativa. E a mesma coisa vale para o 4T.
Marcelo Risso:
Perfeito. Desde que você entrou, está sendo mais fácil ou você foi surpreendido pela
carteira, você acha que vai ser um trabalho muito árduo? Qual é tua sensação,
Arquimedes?
Arquimedes José Rossi Salles:
Antes mesmo de eu entrar, você vê no gráfico de FPD, várias medidas já tinham sido
tomadas para controlar inadimplência. Isso aconteceu já no 2T07, 3T07. E à medida
que a gente acompanhava os indicadores de first payment default e de rolagem, não é
surpresa esses resultados que estão acontecendo agora.
Marcelo Risso:
Perfeito. Muito obrigado a todos.
Gabriel Reginatto, Investidor Profissional:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas para fazer; a primeira é a respeito das
vendas de julho, se vocês podiam dar uma idéia para a gente de como estão se
comportando as vendas agora em julho, principalmente no Nordeste, onde a gente viu
no press release que teve um same store sales bem ruim no trimestre passado.
Diante da performance boa das vendas no 0+8, eu queria que vocês falassem para a
gente um pouco mais sobre o perfil desses clientes que estão comprando bastante
agora no 0+8.
Márcio Goldfarb:
Vou te informar um pouco sobre julho; não posso dar muito guidance, mas queria te
dizer que em julho nós estamos em dois dígitos, estamos indo muito bem. Não está
indo bem às custas de liquidação, nós tivemos uma liquidação com 20% a menos de
produtos do que no ano passado, produtos a serem liquidados.
Na realidade, um problema que nós tivemos no Nordeste, praticamente está resolvido.
Nós temos uma ferramenta, aqui, interna, chamada UTI, e as lojas que estão com
dificuldade entram para a UTI. Graças a Deus nenhuma morreu até hoje, todas saíram
vivas.
Nós detectamos no Nordeste que tínhamos que ser mais seletivos no cartão para ter
menor inadimplência, e detectamos também uma coleção que não agradou. Com isso,
nós criamos uma nova coleção para lá com novos price points mais baixos – se a
gente trabalha com price points de R$17,90, lá hoje o price point é de R$15,90 –; isso
não afeta em nada nossa margem. A gente procura ter uma coleção também não mais
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simples dentro da moda, mas feita com outro foco, mais acessível para o bolso do
nosso cliente. Criamos catálogos para lá também, e aproveitamos melhor nosso
material ponto de venda.
O Arquimedes vai falar um pouco do cartão agora.
Arquimedes José Rossi Salles:
Bom dia. Em relação à qualidade dos volumes que a gente está produzindo hoje no
cartão, a gente vê que um volume expressivo das vendas que estamos fazendo
através do cartão está sendo feito por safras de clientes mais antigos, com
relacionamento mais antigo com a Marisa.
Então, algo entre 60% e 75% do que a gente vende hoje no cartão são clientes com
mais de cinco transações e histórico de pagamento de mais de dois anos junto ao
cartão.
Se a gente analisar mais recentemente, obtemos que algo em torno de quase 90%
dos volumes que hoje são transacionados pelo cartão são de clientes que estão em
casa já há mais de oito meses, e com performance de pagamento de mais de seis
meses de pagamento.
Isso garante que, hoje, o volume que eu estou gerando no cartão seja de uma
qualidade muito melhor, são clientes que eu conheço, que eu tenho histórico de
pagamento, e são ex-clientes que estão voltando e recomprando dentro da Marisa.
Isso dá tranquilidade com relação à inadimplência do futuro.
Gabriel Reginatto:
OK. Obrigado.
Marco Antonio Di Tullio, UBS Pactual:
Bom dia a todos. Minha pergunta é complementar à pergunta do Fabiano, com relação
ao 0+8; a gente está vendo que está aumentando a participação do 0+8 no cartão e
tem, como você falou, uma migração dos clientes que compravam no 0+5 para o 0+8.
A gente pode concluir que vai ter um aumento de inadimplência nessa migração do
0+5 para o 0+8? Obrigado.
Arquimedes José Rossi Salles:
Como eu falei agora, essa migração está se dando em cima de uma base de clientes
já conhecida, uma base de clientes antiga da Marisa. Então, não esperamos esse
aumento da inadimplência.
Em uma transação de 0+8, a inadimplência é maior que em uma transação de 0+5,
mas eu tenho uma geração de receita que cobre com folga esse aumento da
inadimplência.
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Se você analisar, inadimplência é sempre relativo. A gente não espera uma piora na
relação entre receita e inadimplência que eu vou gerar na transação com 0+8; pelo
contrário, isso deve melhorar muito a rentabilidade do cartão.
Marco Antonio Di Tullio:
OK. Obrigado.
Jorge Augusto Saab, Rio Bravo Investimentos:
Bom dia a todos. Novamente, parabéns pelos excelentes resultados do trimestre.
Minha primeira dúvida é em relação à SG&A. Borsatto, quando você disse que o
guidance de 38% a 39% que vocês têm para o ano, ele inclui ou não depreciação?
Essa é a primeira dúvida.
A segunda é em relação ao cartão, se a gente pode esperar que as vendas no 0+8
continuem ao longo do ano acima dos 25% que eram normais, ou seja, mais próximas
dos 30% a 32% que foram nesse trimestre.
Renata Isis Kater:
Esses 38% a 39% incluem depreciação. E o que você viu dentro do release, você está
vendo as despesas de SG&A sem depreciação. Eu faço com você depois a conta para
você chegar ao número correto.
José Augusto Saab:
OK.
Arquimedes José Rossi Salles:
Em relação à venda, a participação do 0+8 no cartão, esperamos, e estamos vendo,
que ela se mantenha, talvez não nos patamares do 2T, mas acima de 25%, mais
próxima de 30%, como um novo comportamento nas transações do cartão.
José Augusto Saab:
Está ótimo. Obrigado, e bom dia a todos.
Marcela Morais, BBM:
Bom dia a todos. Eu estou mais preocupada agora no 3T com a margem bruta de
vocês. Vocês estão falando que as vendas estão indo muito bem no mês de julho, e
eu queria que vocês explicassem um pouco o porquê da sazonalidade da margem
bruta na parte do varejo, só de venda de mercadorias, e se eu posso esperar uma
manutenção de margens brutas; ou se pode acontecer exatamente o que aconteceu
agora, que vocês perderam 1,1% de margem em relação ao ano passado, se eu
posso esperar que isso aconteça por causa de mix de mercadorias. Obrigada.
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Renata Isis Kater:
Marcela, a sazonalidade ocorre pelo seguinte: o 1T é um trimestre de liquidação
pesada no varejo como um todo. Então, no varejo inteiro o 1T tem uma margem bruta
menor.
O 2T é um trimestre que tem produtos de inverno. Produtos de inverno geram uma
margem bruta maior no varejo como um todo. Então, a sazonalidade ocorre
normalmente no varejo como um todo.
Se você olhar a nossa margem bruta do 1S07 contra o 1S08, ela é flat, está estável, é
a mesma. No mês de julho já vimos uma margem bruta ligeiramente maior que no ano
passado, porque a nossa liquidação ocorreu em um percentual menor que no ano
passado. Nós vendemos uma quantidade maior em julho deste ano em relação ao ano
passado, por isso você vai ver o aumento de dois dígitos no same store sales em
julho, e com preços, com uma liquidação inferior à do ano passado; nos demos muito
melhor este ano em termos de liquidação do que no ano passado.
A margem bruta de julho, eu posso lhe garantir, está maior que a do ano passado. Isso
não é garantia de que o 3T será maior que o do ano passado, porque não sabemos
ainda como será o trimestre, mas no mês de julho eu já garanto que foi maior.
Marcela Morais:
OK. Muito obrigada.
Guilherme Mazzilli, Daycoval Asset:
Bom dia a todos. Primeiro, eu só queria tirar uma dúvida: você falou de crescimento de
dois dígitos no mês de julho. Está se referindo a faturamento ou a same store sales?
E a segunda pergunta, eu queria saber o que vocês estão esperando de same store
sales para 2009. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Same store sales, a medida ideal para essa análise é em mesmas lojas. Nossa
projeção para o ano em same store sales continua sendo nosso guidance, entre 8,5%
e 10%.
Guilherme Mazzilli:
Isso em 2008. E 2009?
Paulo Borsatto:
Para 2009 ainda não estamos dando guidance.
Guilherme Mazzilli:
OK.
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Marco Antonio Di Tullio, UBS Pactual:
Mais uma pergunta em relação à PDD. Você já explicou no início mais ou menos como
funciona a dinâmica da inadimplência. Então, só para concluir: a PDD do 3T,
nominalmente, deve ser maior que o do 2T. É isso? Obrigado.
Arquimedes José Rossi Salles:
Sim. Em termos absolutos, o 3T deve vir com uma PDD um pouco maior do que o 2T.
Mas em termos relativos, se você “relativizar” isso de forma defasada, e com a venda
que gerou essa inadimplência, você não vai ver essa piora. E também, comparando
sazonalmente com o 3T07, você também não vai ver essa piora. Mas em relação ao
2T, sim, porque é questão de reconhecer perda de um volume alto de vendas que
ocorreu no 4T07.
Marco Antonio Di Tullio:
Está ótimo. Obrigado.
Marcela Morais, BBM:
Só para complementar essa pergunta do Marcos, considerando que eu vou ter uma
PDD, em termos nominais, maior que a do 2T, eu posso considerar que a minha
margem EBITDA para o 3T ainda venha positiva, ou ela vai acabar vindo negativa,
como foi no 1T? Obrigada.
Renata Isis Kater:
A margem EBITDA do 3T historicamente é menor que a do 2T, até por causa da
sazonalidade, porque a margem bruta do 2T historicamente é menor que a do 2T. Por
quê? Porque no 3T você já tem um pouco de promoções, que foi o mês de julho; no
2T você não tem essas promoções e no 2T você tem produtos de inverno, que têm
uma margem bruta maior.
Então, a margem EBITDA do 3T naturalmente é menor que a do 2T. Isso por causa da
sazonalidade.
Agora, se ela vai ser menor em relação ao trimestre passado, a gente ainda não pode
dizer, porque ainda tem dois meses de perdas para ocorrer. Provavelmente será
maior, porque no ano passado você jogou para a despesa de PDD um valor maior do
que provavelmente vai jogar este ano.
Então, se você parar para pensar racionalmente, a margem EBITDA do 3T08 será
maior que a do ano passado. Não posso garantir, mas racionalmente pensando ela
será maior.
Mas o que importa, em termos de Marisa, é você olhar o EBITDA para o ano e a
margem EBITDA para o ano, porque trabalhamos em um mercado extremamente
sazonal, e reafirmamos que o EBITDA para o ano estará entre R$215 milhões e
R$230 milhões.
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Marcela Morais:
Vocês podem me dizer se estão operando agora no mês de julho com a margem
EBITDA positiva?
Renata Isis Kater:
O que pode melhorar a margem EBITDA nesse trimestre em relação ao trimestre
passado já é a diminuição da despesa de PDD. Isso já é uma contribuição positiva
para a margem EBITDA.
Marcela Morais:
Está bom. Muito obrigada.
Guilherme Mazzilli, Daycoval Asset:
Renata, você passou agora o que você está esperando de EBITDA para o ano e eu
não escutei. Você pode repetir, por favor?
Renata Isis Kater:
Entre R$215 milhões e R$230 milhões.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de
passar a palavra ao Sr. Borsatto para suas considerações finais.
Paulo Borsatto:
Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do nosso call. Estamos à
disposição, eu e a Renata, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, através
dos nossos telefones e nossos e-mails.
Obrigado a todos, e boa tarde.
Operadora:
A teleconferência da Marisa S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, e tenham um bom dia.
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