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TRANSCRIÇÃO DE SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 4T07

Jander Medeiros, UBS Pactual:
Bom dia a todos. Eu tenho três perguntas, na verdade. A minha primeira pergunta diz
respeito a vendas. Eu queria entender um pouco de vocês como é que está sendo o
início do ano, já tem janeiro e fevereiro aí, se a gente pode ter uma idéia de o que está
acontecendo.
E eu queria ter uma idéia também de até que ponto no ano vocês acham que a base
de comparação é muito dura por conta de um crédito que estava sendo dado de forma
mais agressiva. A gente sabe, como o Márcio comentou agora, que a Companhia foi
mais restritiva nesse aspecto no 4T, tinha uma base de comparação dura, porque no
4T06 isso vinha sendo feito de maneira mais agressiva. Então eu queria saber quando
a base de comparação fica mais favorável. São duas partes de uma pergunta sobre
vendas. Essa é a primeira pergunta.
Paulo Borsatto:
Em relação a vendas no começo do ano, este ano teve algumas características
diferenciadas do ano passado. Primeiro, a liquidação foi no mês de janeiro, nós
tivemos o Carnaval no início de fevereiro; então vai ser muito fácil a base de
comparação quando analisarmos o trimestre. O que eu posso dizer é que dentro
desses dois meses nós estamos em linha com o que nós tínhamos projetado.
Em relação ao crédito, o que ocorreu? No 3T nós fomos mais restritivos à concessão
de créditos e passamos a ser mais seletivos a partir do 4T, onde nós começamos a
liberar mais crédito, com maior seletividade.
Estamos hoje com um pouco menos de clientes tendo aprovações de crédito, mas
com um limite maior. Nós acreditamos que isso já está mantendo, nós já vamos voltar
aos níveis normais de participação do cartão sobre as vendas.
Jander Medeiros:
Está ótimo. Só para entender essa última parte, a base de comparação fica um pouco
mais fácil no 2S, é isso?
Paulo Borsatto:
Exatamente.
Jander Medeiros:
Ótimo. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre liquidação, que
você começou a comentar, e sobre margem bruta, como é que está sendo. A gente viu
que se compararmos o final de 2007 com o final de 2006 teve um aumento de dias de
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estoque em mais de dez dias. Isso eu imagino que seja impacto de uma venda um
pouco mais fraca, vocês esperavam uma venda forte e tudo o mais, então a
Companhia terminou um pouco mais estocada.
Tendo dito isso, e dado que a liquidação começou mais cedo, é razoável imaginar que
a quantidade markdown foi muito maior e por conta disso você vai ter uma
compressão de margem bruta ano contra ano no 1T, ou você acha que isso nem vai
acontecer?
Fernand Setton:
Vou responder essa pergunta em duas partes. Primeiro, o nosso estoque em fim de
dezembro se apresentou com uma qualidade bem melhor do que em dezembro de
2006, era uma mercadoria relativamente recente, que nós recebemos no fim de
novembro e no início de dezembro.
Isso, mesmo entrando em liquidação só no fim de janeiro, dia 26 de janeiro mais
especificamente, não nos obrigou a dar descontos muito grandes, porque era uma
mercadoria nova, de modo que o total de descontos concedidos, chamamos isso de
descontos com relação ao preço cheio, nós estamos prevendo – não temos os
números finais – que resultarão em uma margem bruta igual à do ano anterior, mesmo
considerando a soma dos dois meses.
Como eu disse, o total de mercadorias oferecidas foi superior ao do ano passado,
mesmo considerando o volume total maior de vendas da Marisa. Mas sendo uma
mercadoria nova, os descontos concedidos foram menores, de modo que a margem
final após os descontos foi comparável, quase igual à do ano anterior.
Além disso, é bom mencionar que nós não cancelamos pedidos com fornecedores,
mas sim readequamos as entregas do fim de dezembro, quando percebemos o fato
que o Márcio mencionou, e também as entregas dos primeiros dias de janeiro foram
um pouco adiadas.
Jander Medeiros:
Está ótimo, respondeu a segunda pergunta. Obrigado. A última pergunta, sobre PDD.
A gente viu nesse indicador de first payment default que tem uma queda bastante
grande, estava rodando em 10% no ano passado e já está em torno de 7%. Eu queria
tentar usar esse número para entender o que vai acontecer com o que a gente
enxerga de PDD no seu income statement.
O espaço que você enxerga para queda dado o que você estava fazendo, eu não sei
se é melhor falar em percentual da receita, ou imaginar que seria o semestre passado
não rodando de uma forma normalizada, mas a pergunta é a seguinte: de forma
normalizada, tomando todas as medidas que você está fazendo agora, qual é o
espaço para queda de PDD? 10%, 20%? Um grande número, só para termos uma
idéia de para onde isso caminha e a velocidade com que isso caminha. Essa é a
última pergunta.
Arquimedes Salles:
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Pela própria evolução do FPD você vê que a gente tem espaço grande para melhorar
nosso índice de inadimplência. Isso vai ocorrer de forma bem gradual, porque
qualquer ação que você tome em crédito demora certo tempo para refletir na
qualidade da carteira total que você tem dentro de casa.
Mas pensando em uma situação estabilizada, uma situação normalizada, eu acredito
que a nossa inadimplência possa recuar por volta de 30% a 35% em níveis relativos.
Jander Medeiros:
Está ótimo. Muito obrigado.
Ricardo Fernandes, Banco Itaú:
Bom dia. Na verdade são várias perguntas. A primeira: eu queria ter uma idéia, dentro
de cada loja, do espaço percentual de m² que é dedicado a não-femininos, quer seja
homem, criança, cama, mesa e banho. Essa é a primeira pergunta.
Fernand Setton:
Eu vou responder a pergunta, mas não entendi muito bem o que você quer entender.
É o espaço que nós dedicamos aos produtos não-femininos nos percentuais das
lojas?
Ricardo Fernandes:
É. Por exemplo, de 1.400 m², 1.200 m², que porcentagem, ou quantos m² tem para
não-femininos?
Fernand Setton:
Respondendo objetivamente, tem mais detalhes que se você quiser nós podemos
fornecer mais tarde, mas eu diria em torno de 30%, dependendo das lojas.
Ricardo Fernandes:
30%, mais ou menos?
Fernand Setton:
Mais ou menos 30%.
Ricardo Fernandes:
As outras são mais relacionadas ao resultado do 4T. Eu vi que você tinha um crédito
tributário em R$11 milhões, e queria saber se isso é uma coisa que vai recorrer no
futuro ou foi uma vez só?
Renata Isis Kater:
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Esse efeito já esteve presente no ano inteiro de 2007, e daqui para frente você verá
esse efeito ocorrendo. Então quando você comparar as margens brutas do ano de
2008 com as de 2007 elas estarão na mesma base, a diferença ocorreu do ano de
2006 para o ano de 2007. Daqui para frente, quando falamos em 48%, 50% de
margem bruta, estamos comparando realmente com a margem no ano de 2007,
porque o efeito já foi visto no ano inteiro de 2007, esse efeito da reorganização
societária.
Ricardo Fernandes:
Eu estou falando do crédito tributário, dos R$11 milhões nos ganhos não-operacionais.
É disso que você está falando?
Renata Isis Kater:
Não, eu achei que você estivesse falando da margem bruta.
Paulo Borsatto:
Uma parcela desses R$11 milhões, aproximadamente R$7 milhões, são créditos
tributários referentes a PIS/COFINS. Mudou a regra em 2004 de pagamento de
PIS/COFINS, e hoje nós podemos apropriar de créditos, de energia elétrica, de aluguel
de terceiros e de algumas outras compras.
O que ocorre: nós fizemos um levantamento durante o ano de 2007 com uma empresa
para saber se algum desses créditos não havia sido apropriado, e eles fizeram um
levantamento de aproximadamente R$7 milhões, e nós nos apropriamos disso em
dezembro. Esse levantamento será feito constantemente, para ver se nós sempre
teremos alguma diferença que não foi apropriada, ou não.
E a diferença para os R$11 milhões são crédito que nós temos outorgados de ICMS
de estados que nos dão algum benefício.
Ricardo Fernandes:
OK. Mas, para frente, tem como prever se vai ter mais desses créditos ou é uma coisa
que aconteceu só uma vez, agora?
Paulo Borsatto:
No IPI sim, porque este é uma situação recorrente. Mas no PIS/COFINS não dá para
dizer.
Ricardo Fernandes:
Tudo bem. A outra pergunta é a recuperação de PDD, que foi um número expressivo,
R$18,6 milhões. Tem alguma provisão para 2008 em recuperação de PDD?
Arquimedes Salles:
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Em 2007 nós tivemos um evento one time, que foi a venda de uma carteira, que já
estava reconhecida a perda acima de 180 dias. O efeito dessa venda, que na verdade
é uma antecipação de receita, foi de R$11 milhões.
Quando eu faço uma limpeza na minha carteira, eu reduzo a minha recuperação em
curto prazo, porque tudo que eu teria para recuperar eu antecipei. Mas a nossa
estimativa e a nossa expectativa é a seguinte: eu voltei, a gente já vinha
apresentando, se você analisar o 2T, o 3T e o 4T, um patamar de recuperação em
torno de 20% do que lançamos à perda.
Agora, como eu estou formando novamente essa carteira que eu lancei à perda,
comecei do zero em janeiro, estamos até superiores a esse patamar, porque são
créditos recentes. Se você pensar também em termos de uma operação estabilizada,
está um patamar de recuperação razoável, em torno de 25% do que eu lanço à perda.
É lógico que existe uma defasagem, não é de um mês para o outro, mas se você
sempre pensar em saldo que você tem a superar e a recuperação que você consegue
disso, fica em torno de 25%.
É bom falar também que desses R$11 milhões de receita que nós apropriamos na
venda da carteira, aproximadamente R$7,5 milhões eram em créditos que eu lancei a
prejuízo no próprio ano de 2007.
Então isso você pode contar que é uma receita recorrente, porque eu gerei essa perda
no próprio exercício de 2007 e fiz a cessão disso. Em 2008 provavelmente a gente
continue com essa política de cessão, que nos garante também sempre uma geração
de receita e sucessão de carteiras de créditos que já não vale mais a pena cobrar
internamente.
Ricardo Fernandes:
Está meio difícil escutar, mas depois falamos mais. Obrigado.
Cristina Sarian, NEO Investimentos:
Bom dia a todos. Eu também tenho algumas perguntas. A primeira é em relação ao
same store sales, que veio abaixo das expectativas. Eu acho que teve esta questão da
desaceleração a partir do mês de novembro, mas eu queria entender um pouco
melhor os motivos que vocês colocaram para isso. Tirando a parte do setor, a inflação
de alimentos já vinha rodando alta, não foi uma coisa específica do 4T, e vocês
estavam conseguindo manter um same store sales nos 9M de 18,5%, no 3T de 13%,
mesmo com a inflação de alimentos bem alta. Eu estou imaginando que o maior
impacto tenha sido realmente do aperto na concessão de crédito.
Primeiro eu queria saber se isso é verdade, e segundo, se o aperto do crédito deve ser
continuado como uma forma de evitar problemas com inadimplência, o que é um nível
recorrente? Achei este número bastante baixo, inclusive comparando com
concorrentes que a gente sabe e que também teve um slow down; acho que para
vocês deve ter sido maior ainda o choque, pois estavam acostumados a rodar nos
high double digits. Então eu queria entender um pouco melhor essa queda, essas
causas desse same store sales tão baixo e o que vocês acham, se continuar essa
política de crédito mais restrita, o que deve ser impacto para 2008, para os próximos
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anos, se vocês imaginam rodar em um novo patamar de same store sales. Obrigada.
Essa é a primeira pergunta.
Fernand Setton:
A pergunta é bem longa, mas eu serei bem objetivo de novo. Respeito a sua palavra
“restrição” de crédito, mas acho que nós somos muito enfáticos dizendo que nós não
estamos restringindo crédito.
Estamos de um lado selecionando melhor os clientes, a quem nós concedemos o
volume, o limite de crédito muito superior. Portanto o total de crédito ao término dos
leasings para compras ao total dos nossos clientes pode ser considerado até superior
aos leasings anteriores. Temos menos clientes, porém clientes bons, que têm limites
de crédito individualmente maiores aos que concedíamos no passado.
Cristina Sarian:
É que no próprio press release vocês estão usando este termo, adoção de políticas
mais restritivas e seletivas de crédito, então por isso que eu usei.
Fernand Setton:
É mais seletiva e não tão restritiva. Pode ser restritiva em termos de quantidade de
pessoas, mas em termos de limite de crédito concedido é maior. Quanto à inflação, de
alimentos, também notamos que a inflação ocorreu ao longo do ano altamente
compensada pelos melhores salários e uma quantidade de pessoas recebendo
salários maiores em valores absolutos no Natal.
Só que no fim do ano, a curva de ascensão da inflação foi um pouco mais acentuada,
foi isso que nós detectamos. Felizmente, a partir de janeiro os itens vitais como o
feijão já demonstraram uma ligeira queda em relação aos preços de dezembro.
Cristina Sarian:
Desculpa, mas eu não entendi. Porque justamente uma das justificativas que está no
press release para same store sales mais baixos foi a adoção dessas políticas mais
seletivas de crédito. Então, se o volume continua o mesmo, porque isso teve impacto
negativo em vendas como vocês colocaram?
Fernand Setton:
O Márcio foi claro quando mencionou: não somos restritivos à concessão de crédito,
fomos restritivos na promoção. Se você lembra bem, no último trimestre de 2006, nós
fizemos o que os nossos concorrentes estão fazendo hoje, nós demos uma carência
maior e demos um limite maior, e nós neste ano não repetimos a promoção. Não que
nós tenhamos sido mais restritivos na concessão de crédito, fomos mais restritivos nas
promoções enquanto os nossos concorrentes estavam copiando o que fizemos no
passado.
Cristina Sarian:
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OK. Outra pergunta em relação à margem EBITDA. Eu queria entender um pouco
melhor esse número do 4T07, o que é recorrente e o que não é, e entender um pouco
a sazonalidade da margem que vocês esperam ao longo de 2008, trimestre a
trimestre, se possível.
Paulo Borsatto:
Nós tivemos três eventos no 4T07, e uma parte deles vamos considerar como
recorrentes e uma parte como não-recorrentes. Nós tivemos uma venda, como o
Arquimedes disse, da nossa carteira de crédito de não-recebíveis, de
aproximadamente R$11 milhões. Destes R$11 milhões, aproximadamente R$7
milhões referem-se a créditos de referência ao ano de 2007, é o que nós fizemos
como um crédito recorrente, uma receita recorrente.
Nós negociamos com o Banco Bradesco, você deve ter lido no release, o direito de
utilização de posto bancário dentro da Marisa e dentro da Cred 21. Isso gerou para
nós uma receita de R$7,5 milhões por um prazo de cinco anos, que é o contrato que
temos com eles. Isso nós não estamos considerando como recorrente, esse é um nãorecorrente.
Nós tivemos também esse crédito de PIS/COFINS, de R$6,8 milhões, que eu expliquei
na pergunta passada. Esse crédito foi referente aos ganhos de 2004, 2005 e 2006,
nada deste crédito entrou no ano de 2007, então nós o estamos considerando também
como não-recorrente.
O EBITDA real no nosso ponto de vista é de R$134 milhões. Nosso EBITDA ajustado
foi R$152 milhões, e R$134 milhões seria o EBITDA real. Lembrando a vocês também
que tem R$27 milhões em despesa de IPO, que é não-recorrente.
Cristina Sarian:
Desculpa, esse número é para o 4T? Essas contas todas que você falou são do 4T,
este ajuste eu posso fazer no 4T, ou não?
Paulo Borsatto:
São do 4T.
Cristina Sarian:
São do 4T. Então de R$96 milhões iria para cerca de R$18 milhões, é isso?
Paulo Borsatto:
Não. Não se pode considerar desta maneira porque a parte de recuperação de
recebíveis é um número que veio do ano de 2007. Ele ocorreu no 4T, mas ele não é
só referente ao 4T.
Cristina Sarian:
Entendi. Mas teria como me ajudar a chegar a um EBITDA recorrente do 3T?
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Paulo Borsatto:
Posso te ajudar, mas eu acho que seria mais fácil a gente fazer isso por telefone
depois, não no call. Eu te mando por e-mail, ou na próxima visita.
Cristina Sarian:
Está ótimo. E em relação à sazonalidade de margem EBITDA durante o ano, o que
vocês esperam, qual é a sazonalidade do negócio de vocês? Porque pelo guidance
que vocês soltaram vai dar uma margem EBITDA para este ano de aproximadamente
14%. Eu queria entender como que gente pode esperar que se comporte durante o
ano.
Paulo Borsatto:
É difícil te dar este número porque existe uma sazonalidade muito grande no varejo.
Você sabe que o 1T é um trimestre mais fraco que o 2T, quando tem o Dia das Mães,
agora temos também o Dia dos Namorados, que está se tornando um mês forte para
nós, tem a sazonalidade no final do ano. Então é muito difícil para nós dar uma
expectativa do EBITDA trimestralmente durante o ano.
Cristina Sarian:
Está ótimo. Uma última pergunta é em relação ao capital de giro. Teve esta questão
dos estoques, que já foi comentada, que teve um aumento, mas vocês estão dizendo
que estão conseguindo controlar isso vendendo sem muito markdown, mas uma outra
conta que teve uma variação importante foi a de fornecedores. Teve uma queda de
30% no número de dias de fornecedores, o que acabou impactando, junto com
estoque, a necessidade de capital de giro de uma forma bastante relevante. Eu queria
entender o que aconteceu com essa negociação com os fornecedores, se isso é uma
tendência que a gente pode usar para 2008. Obrigada.
Paulo Borsatto:
A Marisa sempre teve como política fazer antecipação de recebíveis dos nossos
fornecedores. A partir do momento que o fornecedor entregar a mercadoria na central
de distribuição e ele passar pelo rígido controle de qualidade, ele tem o direito de vir à
Marisa e pedir a antecipação desse recebível.
A partir da entrada do IPO, do caixa do IPO, nós estamos muito mais agressivos, acho
que foi palavra correta, na antecipação para esses fornecedores. Nós antecipamos
muito mais aproveitando também o momento de final de ano, que muitos deles
necessitavam de ter caixa para poder pagar o 13º e as despesas que eles teriam.
Conseguimos melhorar a nossa rentabilidade pelo volume, aumentamos muito o
volume, melhoramos a nossa rentabilidade, reduzimos um pouco a taxa, porque a
rentabilidade é uma rentabilidade melhor que qualquer aplicação que eu fazia no
mercado, sem risco evidentemente, e isso deu redução do prazo nos fornecedores.
Cristina Sarian:
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Está bom. Obrigada.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Paulo Borsatto, para as considerações finais.
Paulo Borsatto:
Obrigado a todos pela participação no nosso call. Estamos à disposição de todos para
maiores esclarecimentos através do nosso departamento de Relação com
Investidores, através de telefonemas ou e-mail. Muito obrigado, e até mais.
Operadora:
O conference call da Marisa está encerrado. Agradecemos a participação de todos e
tenham um bom dia.
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