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Resultados do 3T13
Marisa S.A. (AMAR3 BZ)
18 de novembro de 2013

Operadora:
Boa tarde, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Marisa
Lojas S.A. para a discussão dos resultados referentes ao 3T13. Estão presentes hoje
conosco o Sr. Marcio Goldfarb, Diretor Presidente, o Sr. Paulo Borsatto, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Arquimedes Salles, Diretor de
Vendas e de Produtos Financeiros, e o Sr. Francisco Bianchi, Gerente de Relações
com Investidores.
Informamos que este 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 mais instruções
serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento, por um
período de uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta 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. Marcio Goldfarb, Diretor Presidente,
que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Goldfarb, pode prosseguir.
Marcio Goldfarb:
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença e o interesse de todos vocês em
mais uma teleconferência de resultados da Marisa. Comigo estão presentes o Paulo
Borsatto, nosso CFO, o Arquimedes Salles, nosso Diretor de Vendas e Produtos
Financeiros, e o Francisco Bianchi, Gerente de RI.
Vou começar fazendo um resumo geral do desempenho da Marisa no trimestre.
Tivemos um resultado bastante abaixo do esperado, mesmo diante de circunstâncias
não-recorrentes que marcaram este trimestre.
Acreditávamos em maior desaceleração macroeconômica a partir da continuada alta
dos preços dos alimentos e da queda da confiança do consumidor, que impactam
diretamente a renda da classe C, aliada à extensão dos programas de incentivo, que
privilegiam setores em detrimento de outros.
Além disso erramos nas seguintes decisões: reduzimos nossas compras diante deste
cenário; optamos pela antecipação da liquidação de inverno e não antecipamos o
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lançamento da nova coleção primavera/verão. Com isso, ficamos com estoques
baixos, remarcados e o pior, desatualizados, o que nos levou a uma piora nas vendas
e nas margens.
Gostaria de destacar que as vendas deste trimestre também foram impactadas pelo
fechamento de 6% da área de vendas para reformas, que embora tenham prejudicado
o resultado do período, essas revitalizações são importantes para manutenção do
crescimento e da produtividade de nossas lojas.
Continuamos investindo na expansão do negócio com a abertura de novas lojas.
Neste trimestre, foram nove novas lojas, sem descuidar dos níveis de alavancagem.
A unidade de produtos e serviços financeiros mais uma vez apresentou importante
contribuição positiva nos nossos resultados consolidados, com crescimento na carteira
em um momento de desaceleração da atividade de varejo.
Continuamos com uma melhora contínua nos indicadores de inadimplência, de atraso,
de recuperação e de cobrança. Estamos bastante empenhados em trazer sólidos
resultados no varejo, o que nos permite reafirmar nossa estratégia de aumentar o valor
gerado para nossos acionistas.
Agora passo a palavra ao Paulo Borsatto, que vai comentar os resultados financeiros
da Companhia. Por favor, Paulo.
Paulo Borsatto:
Obrigado, Marcio. Vamos para o slide quatro. Neste slide, mostramos um resumo
geral dos nossos indicadores financeiros. Como vocês podem ver, mesmo em um
ambiente macro e de vendas de varejo menos favoráveis, continuamos apresentando
uma forte capacidade em diluir SG&A por m2, mesmo com as vendas impactadas
também pela redução da área de vendas.
Continuamos com a estrutura de capital em linha com a nossa meta de 1x EBITDA, e
a dívida líquida sobre o capital total em torno de 40%.
Vamos para o slide número cinco. O EBITDA consolidado foi de R$83 milhões, tendo
o impacto maior ocorrido na operação de varejo, mas as operações de produtos e
serviços financeiros, cartões e a SAX, contribuíram bastante para manter o nosso
resultado num trimestre em que enfrentamos vários eventos não-recorrentes.
O lucro líquido foi afetado pelo aumento dos investimentos nas nossas lojas, o que
reduziu a posição de caixa e, consequentemente, a nossa receita financeira, e
também pelo efeito da marcação a mercado do swap de ações. Com esses fatores,
fechamos o trimestre com um lucro líquido de R$12 milhões.
Vamos para o slide número seis. Nosso endividamento líquido, como vocês podem
ver, foi próximo a R$600 milhões. A partir da redução de caixa, como disse para vocês
no slide anterior, mantemos nosso compromisso com a estrutura-alvo de capital, com
endividamento líquido próximo a 1x EBITDA e com a dívida líquida sobre capital total
em torno de 40%. Isso é fundamental para a execução da nossa estratégia de
alavancagem sem riscos excessivos, gerando valor para os acionistas. Reforço
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também a nossa estratégia de focar na geração de caixa operacional da Marisa, com o
rígido controle de estoques e na redução das despesas.
No próximo slide, vou começar a detalhar cada operação e suas contribuições para o
resultado consolidado. Vamos para o slide número sete. Começamos com a operação
de varejo. Como o Marcio já destacou, tivemos uma variação negativa 5,7% na venda
total, alcançando R$595 milhões devido em grande parte a fatores não-recorrentes. Se
tirarmos os efeitos da desoneração da folha de pagamento, a receita líquida teria
caído 4,4% em vez da queda de 5,7%.
A margem bruta fechou em 43,6%, mas também, se desconsiderarmos a desoneração
da folha, ela seria de 44,4%, contra 48,7% no ano anterior, devido ao ambiente mais
promocional e à antecipação da liquidação de inverno, que impactaram as margens
durante esse trimestre.
Mesmo com a queda da receita líquida, o SG&A por m2 caiu 2% no período em termos
absolutos, e cresceu abaixo da inflação e do aumento da área média no período, o
que demonstra o nosso compromisso em reduzir as despesas da Marisa.
O EBITDA da operação de varejo passou de R$85 milhões no 3T12 para R$24
milhões neste trimestre, com a margem passando de 13,8% para 4,2%. Este resultado
foi causado principalmente pelos fatores excepcionais que já comentamos
anteriormente.
Vamos para o slide número oito. Vou falar um pouco do cartão e da SAX. Em termos
gerais, tivemos uma combinação muito saudável de crescimento da carteira desse
segmento com a inadimplência sob controle.
Na operação de cartões, continuamos apresentando crescimento na base. No private
label, alcançamos 2,4 milhões de cartões ativos, e no co-branded já temos 800.000
plásticos ativos.
Como vocês sabem, o cartão é um pilar importante de suporte à expansão de vendas,
já que representa quase metade das nossas vendas de mercadorias. Isso é
comprovado pelo ticket médio das compras feitas com o cartão private label, que é
cerca de 35% superior ao ticket médio da loja.
O resultado da operação de cartões apresentou crescimento de 35%, atingindo R$37
milhões no 3T13. Como já disse para vocês várias vezes, o objetivo principal do cartão
Marisa é fomentar as vendas no varejo, e como temos a oportunidade de aumentar os
resultados com as operações de cartão, estamos sempre atrás de novas fontes de
receita. Um exemplo é o crescimento de 22% da receita líquida de seguros, a partir do
aumento da penetração do seguro em nossa base de cartão.
A operação da SAX, que é o crédito pessoal, continuou em expansão, com
crescimento expressivo de 77% no resultado operacional, alcançando R$22,9 milhões,
decorrente de vários de vários fatores, entre eles: a maturação da operação de credito
pessoal, o aumento da penetração desse produto na nossa base de cartões, a
operação, hoje, ativa em todas a lojas, e a revisão de processos internos de
concessão de crédito.
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Isso não só permitiu o aumento do volume de contratos avaliados, como também
melhorou a qualidade na cessão do crédito, o que pode ser comprovado pela queda
dos níveis de inadimplência, da rolagem e da recuperação. Com tudo isso, tivemos um
crescimento de 42% no volume de contratos e de 13% no ticket médio.
O EFICC se mostrou muito saudável, tanto para a carteira de recebíveis do private
label quanto para a carteira da SAX. Estamos muito satisfeitos com a manutenção
desse indicador em níveis reduzidos.
Obrigado a todos. Agora passo a palavra novamente para o Marcio, que vai fazer as
suas considerações finais.
Marcio Goldfarb:
Obrigado, Paulo. Antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, vou fazer
brevemente minhas considerações.
Sei que tivemos um trimestre adverso, e que o nosso resultado ficou tremendamente
abaixo do esperado. Confesso que fiquei profundamente indignado. A Marisa tem
quase 65 anos, eu estou aqui há 45 anos, e erros têm que ser evitados. Concordo,
mas às vezes eles acontecem.
Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: eu, minha diretoria e meus gerentes já
arregaçamos as mangas, tomamos e implantamos as medidas necessárias para
reverter esse cenário. E mais: estamos bastante confiantes na retomada e no futuro.
Obrigado a todos vocês. E agora podemos começar a sessão de perguntas e
respostas.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta em relação ao crescimento de same-store
sales, que veio, como vocês falaram, bem fraco, abaixo da expectativa. Uma coisa que
vocês comentaram é que vocês tiveram essas reformas das lojas, que representaram
6% da área de vendas, e no release vocês comentaram que, sem isso, teria caído só
3,7%. Queria saber como está o andamento dessas reformas. Ainda tem reforma no
4T? Por quanto tempo? Quantas lojas? E se vocês estimam que ainda tem impacto de
reforma de loja no 4T?
E sobre o same-store sales, tirando a questão da reforma, com o ambiente macro
desafiador que vimos no 3T, vocês estão vendo alguma melhora? Vocês já têm um
cheiro do que foi o começo do 4T, em outubro e novembro, até agora? Está negativo
ainda ou não está? O que vocês estão esperando do que já foi do trimestre? E para o
Natal, como está a programação?
E a segunda pergunta é em relação à margem bruta, acho que um pouco relacionada
com a primeira. Agora eu entendo que já tem um estoque normalizado, nãopromocional, adequado à coleção de verão, que já está nas lojas. Devemos esperar
uma recuperação forte de margem, ou vocês acham que o ambiente macro ainda está
difícil e a margem vem só gradual? São essas duas perguntas. Obrigado.
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Arquimedes Salles:
Em relação aos retrofits, sim, eles ainda vão impactar no 4T, por um período menor
que no 3T. As lojas em outubro ainda estavam em revitalização, e entraram também
na primeira quinzena de novembro. Então, teremos um impacto um pouco mais
reduzido, mas ainda temos esse impacto no 4T.
Guilherme Assis:
São 19 lojas, Arquimedes?
Arquimedes Salles:
São 19 lojas em retrofit.
Guilherme Assis:
OK. Ainda no 4T, é o mesmo número?
Arquimedes Salles:
É o mesmo número. Todas entraram pelo 4T.
Em relação às vendas do 3T e tendência e ambiente, que foi a tua pergunta. Em julho,
estivemos aqui com vocês no call, dizendo que tivemos um julho excelente, e depois
agosto e setembro derrubaram as nossas vendas e expectativas.
O que posso dizer é que sentimos uma reversão ao longo do tempo. Agosto foi muito
ruim, setembro já veio um pouco melhor do que agosto, e outubro também está um
pouco melhor. Mas nós ainda temos 70% do trimestre pela frente, então não
queremos antecipar e cometer o mesmo erro que nós cometemos há três meses.
Ainda é cedo para falar de Natal e de venda de dezembro. O que nós vimos foi uma
melhora na tendência.
Guilherme Assis:
Arquimedes, na tendência que vocês veem, vocês já veem um número positivo, ou
você acha que o macro ainda está deixando negativo?
Arquimedes Salles:
Eu não quero antecipar. Como eu falei, são apenas 30% do trimestre. Nesses 30%, eu
diria que não está negativo, mas ainda temos 70% do trimestre pela frente.
Guilherme Assis:
OK. Obrigado. E sobre as margens?
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Marcio Goldfarb:
Sobre as margens, eu vou responder aquilo mesmo que o Arquimedes acabou de
falar. Eu acho que se eu falar o que veio rolando agora no trimestre, nesses 45 dias,
eu estou falando de 30% do trimestre, e 70% ainda estão por acontecer.
O que eu posso dizer é essa melhora que o Arquimedes falou. Não foi só uma melhora
também de venda, como uma melhor de margem. Nós já constituímos nosso estoque,
problemas que tínhamos, não vemos mais, e estamos acreditando no futuro. Estamos
lutando, estamos trabalhando, arregaçando as mangas, e vamos lá. Só isso.
Obrigado.
Guilherme Assis:
Obrigado, Marcio.
Hugo Queiroz, Caixa Econômica Federal:
Boa tarde. Eu queria ter uma ideia com relação a CAPEX, se vocês vão chegar a fazer
alguma revisão ou permanece o guidance passado anteriormente. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Hugo, no call passado nós falamos em abertura de 42 lojas. Para esse trimestre, nós
já tivemos três shoppings que postergaram para 2014, três lojas, evidentemente.
Então, para este abriremos 39 lojas. Para o ano que vem, não temos uma definição.
Hugo Queiroz:
OK. Então, para o ano que vem ainda permanece sem ter alguma previsão?
Paulo Borsatto:
Nós temos 15 lojas com contratos já assinados, mas aí é uma antecipação. Algumas
delas já eram contratos que tínhamos negociado com shoppings há muito tempo, mas
ainda não definimos nosso orçamento para o ano de 2014.
Hugo Queiroz:
OK. Obrigado.
Nicole Inui, Merrill Lynch:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, mais sobre a parte de serviços financeiros. A
parte do co-branded, eu vi que o resultado operacional teve uma queda ano contra
ano, mesmo com os números de ativos, de cartões, subindo ano contra ano. Vocês
podem explicar um pouco por que a parte de co-branded na área de serviços
financeiros teve essa queda?
E a outra pergunta na parte de serviços financeiros, você mencionou no press release
que as provisões na área de SAX aumentaram para esse trimestre. Queria entender
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um pouco o que mudou em termos do que você está vendo da sua carteira, que você
está mudando as provisões, principalmente para SAX. É isso.
Arquimedes Salles:
Sobre a sua primeira pergunta, do co-branded, o que aconteceu especificamente no
trimestre, e você vê pelos números, é que tivemos uma geração de novos cartões
muito grande. A operação retomou o crescimento, e isso é uma excelente notícia.
Nós vínhamos com um crescimento muito pequeno, você pode reparar nos últimos
trimestres, e neste trimestre tivemos uma venda, uma colocação de novos cartões
muito grande.
Em um primeiro momento, isso reduz o resultado pelo investimento que você faz na
venda, toda a parte de processo de análise de crédito, de comissionamento de venda
e de colocação de cartões. Mas isso, a médio prazo, é uma excelente notícia, porque
recuperamos a capacidade de crescimento no produto.
Nicole Inui:
Então deveríamos ver isso se reverter no trimestre que vem?
Arquimedes Salles:
É bem provável, não sei se no trimestre que vem. O resultado depende muito da
velocidade de crescimento, quando você tem um portfólio de cartões. Se você cresce
muito rápido, o resultado a curto prazo fica prejudicado por essas despesas de venda.
E depois, à medida que a carteira amadurece, você colhe o resultado deste
crescimento. Mas é algo pontual, e a notícia não é ruim, ela é boa.
Nicole Inui:
Está bom.
Paulo Borsatto:
Nicole, em relação à SAX, a provisão é uma tendência para o futuro. Se você olhar o
saldo da provisão da carteira de setembro de 2013 em relação a setembro de 2012,
nós veremos que ela cresceu basicamente o que cresceu a nossa carteira, o saldo
final da provisão.
Se pegarmos a variação da provisão que você quer apresentar dentro das
demonstrações que você deve ter olhado dentro do release, você tem um aumento.
Nós estamos olhando para frente, e o mercado pode ser um pouco mais prejudicado
por ser um ano de eleição, acreditamos que os indicadores macro podem dar uma
piorada, então estamos nos protegendo de um eventual aumento de inadimplência,
que não é só em cima de provisão, mas também em cima de critérios de concessão
de crédito, e nós somos mais conservadores, inclusive do que a própria regra do
Banco Central.
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Para você ter uma ideia, hoje, a nossa provisão adicional em cima do que o Banco
Central exige está perto de 23%. É só uma questão de realmente podermos ter maior
segurança e podermos proteger mais os ativos da SAX. Não é nada fora desse nível.
Inclusive, se você olhar os saldos de provisão que fecharam os trimestres, você verá
que eles cresceram basicamente iguais à carteira.
Nicole Inui:
Posso fazer mais uma pergunta, sobre o lado de varejo? Quando olhamos o seu
same-store sales, duas coisas: primeiro, quanto você acha que é por causa do tráfego,
que teve menos tráfego na loja, e quanto é por causa do ticket. Porque no ano
passado, nesse trimestre, você introduziu sapatos, o price foi maior. Quanto realmente
está vindo de menos tráfego da loja e quanto está vindo de um ticket menor?
E segundo, olhando o mercado como um todo, e eu sei que vocês não gostam de falar
sobre a concorrência, mas vocês acham que os outros players que têm o mesmo tipo
de consumidor de vocês estão sentindo a mesma pressão nas vendas, ou acham que
outros podem estar ganhando share, porque tem uma coleção diferenciada, ou estão
operando com um price point um pouco melhor?
Paulo Borsatto:
Nicole, antes de responder, só voltando um pouco à questão da inadimplência, o
indicador que divulgamos, aquele que chamamos de EFICC, esse é um indicador
importante para você medir qualidade da carteira de crédito.
O saldo acima de 90 dias, o que está provisionado reflete, primeiro, um crescimento
da carteira, o movimento da carteira, porque se ela cresce muito, provavelmente o
saldo em atraso reduz; se a carteira reduz, o saldo em atraso cresce. São movimentos
naturais em uma operação de crédito.
E todo o aumento de saldos em atraso já está provisionado. É muito importante isso, e
o que nos tranquiliza é esse indicador antecedente, e você pode notar que ele
continua abaixo dos níveis históricos que temos desse indicador.
Falando do varejo agora, nós tivemos um impacto. Eu diria que essa performance de
venda, metade dela foi devida a fluxo em loja, e metade devida à menor conversão
pelo desequilíbrio de estoque que tivemos em loja, como o Marcio já comentou.
Quando você fala de mercado, nós sentimos um mercado um pouco mais restritivo,
um fluxo em geral menor, mas tivemos um problema adicional na conversão, que foi
esse desequilíbrio de estoque.
Nicole Inui:
Está ótimo. Obrigada.
Alexandre Amson, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Minha pergunta é relacionada à unidade de cartão private label. Acho
que vocês já comentaram na apresentação que teve um aprimoramento nos critérios

8

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T13
Marisa S.A. (AMAR3 BZ)
18 de novembro de 2013

de concessão de crédito, mas eu queria entender com um pouco mais de detalhes se
é só isso ou se tem outros fatores que levaram ao resultado líquido de inadimplência
caindo no trimestre contra trimestre. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Nós não fomos mais restritivos, nem mais permissivos na nossa política de crédito. O
que houve, e isso é um movimento do mercado, é que você vê o mercado inteiro,
principalmente classe C, por questão de índice de confiança, expectativa, se
desalavancando, principalmente em linhas de crédito mais caras.
O que vemos no mercado como um todo, em linhas de cartão de crédito, empréstimo
pessoal, cheque especial, é uma desalavancagem geral no mercado e essa
desalavancagem leva a uma melhora nos indicadores de crédito. Não houve nada
excepcional, e isso aconteceu em todo o mercado.
Alexandre Amson:
Está certo. Muito obrigado.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde. Obrigado por pegarem a minha segunda pergunta. Eu queria explorar um
pouco essa questão do nível de estoque, de compra e abastecimento de loja. Eu
queria saber como está a estratégia para vocês agora no 4T para o Natal, se vocês
acham que já está normalizado, o que devemos esperar; ou se demora mais um
tempo para você conseguir normalizar isso. Por exemplo, se viria um resultado full
sem esse efeito somente no próximo trimestre, ou quando viria. Essa é minha
pergunta. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Como dissemos, no ano passado entramos no 4T com os estoques altos, e este ano
adotamos uma política de ter um estoque mais ajustado. Se ele está desequilibrado,
não. Os problemas que tivemos no 3T já foram corrigidos, as nossas lojas já estão
abastecidas. Temos ainda problemas pontuais em operações menores, mas não
significativos. Agora sim vamos entrar no trimestre com um nível de estoque que
acreditamos ser mais adequado para dezembro.
Guilherme Assis:
Está ótimo, obrigado.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas está
encerrada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcio
Goldfarb para suas considerações finais. Por favor, Sr. Marcio, pode prosseguir.
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Marcio Goldfarb:
Gostaria de agradecer a todos pela presença em nosso call. Gostaria de agradecer em
nome do Paulo, do Arquimedes e do Francisco, e gostaria de nos colocar à disposição
no escritório, por telefone ou pessoalmente, sem problemas. Estamos à disposição de
vocês para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, até logo.
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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