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Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marisa
Lojas S/A para a discussão dos resultados referentes ao 2T13. Estão presentes hoje
conosco o Sr. Márcio 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 instruções adicionais
serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite 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 dão garantia 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. Márcio Goldfarb, Diretor Presidente,
que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Goldfarb, pode prosseguir.
Márcio Goldfarb:
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença e o interesse de vocês em mais
uma teleconferência de resultados da Marisa. Comigo estão aqui presentes: Paulo
Borsatto, nosso CFO; Arquimedes Sales, nosso Diretor de Vendas e de Produtos
Financeiros; e Francisco Bianchi, nosso Gerente de RI.
Vou começar fazendo um resumo geral do desempenho da Marisa no trimestre. Em
geral, nós observamos uma performance sólida de crescimento de vendas, apesar das
circunstâncias excepcionais que marcaram este trimestre.
No varejo, começamos o período com os resultados de Abril com vendas positivas,
bem dentro das nossas estimativas, com um ótimo volume de vendas até o segundo
domingo de maio, Dia das Mães.
Depois desse Dia das Mães, houve uma queda no tráfego de lojas, sentimento de
retração do consumidor, e essa tendência se explica por alguns motivos. Em primeiro
lugar, houve uma redução da renda disponível do nosso consumidor alvo. Os
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alimentos, que representam cerca de 30% dos gastos da classe C, tiveram inflação,
naquele momento, por volta de 14%, considerando os 12 meses.
Além disso, junho foi um mês bastante atípico. Aconteceram as manifestações
populares no País todo, e nós fomos obrigados a fechar as portas da maioria das
nossas lojas de rua em grande parte desses dias e em praticamente todas as cidades.
Nos dias seguintes ao fechamento de lojas, nós sentimos também que a clientela
fugiu. O movimento foi bastante baixo, paúra total da população, que deixou de sair às
compras. Nós estimamos que estas manifestações reduziram ao redor de 5 p.p. as
nossas vendas em lojas comparáveis neste 2T.
E pra completar, as temperaturas também não foram baixas, foram temperaturas
amenas, e em boa parte dos meses de maior e junho prejudicaram as vendas dos
itens de maior valor agregado.
Em compensação, a unidade de produtos e serviços financeiros mais uma vez
apresentou contribuição positiva, importante nos nossos resultados consolidados, um
crescimento robusto na carteira, em um momento atípico da atividade de varejo.
Continuamos com uma melhora contínua nos indicadores de inadimplência, de atraso,
de recuperação e de cobrança. Nesse trimestre, também focamos na gestão de
controle de custos, de despesas e no ajuste dos nossos estoques.
Continuamos investindo na expansão do negócio, com a abertura de nove novas lojas
nesse trimestre, sem descuidar dos níveis de alavancagem. Os nossos bons
resultados no 2T, apesar dos acontecimentos no período, nos permitem reafirmar
nossa sólida estratégia de crescimento.
Agora eu vou passar ao Paulo, que vai comentar os resultados financeiros da
Companhia. Paulo, por favor.
Paulo Borsatto:
Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Vamos para o slide número quatro, onde temos
um resumo geral dos nossos indicadores financeiros. Como vocês podem ver, mesmo
com um ambiente macro muito favorável, nós apresentamos resultados sólidos e
continuamos com uma estrutura de capital em linha com a nossa meta de 1x EBITDA,
e a dívida líquida sobre capital total em torno de 40%.
Vamos para o slide número cinco. Neste slide, podemos ver que o EBITDA
consolidado teve um crescimento de 1,6%, e boa parte desse resultado veio da
operação de cartões e da Sax.
Essas operações contribuem bastante pra manter o nosso resultado, em um trimestre
em que nós tivemos, como o Márcio já disse anteriormente, vários eventos nãorecorrentes.
O nosso lucro líquido foi realmente afetado pelo aumento nos investimentos em novas
lojas, e também investimento em lojas que nós já temos, que foi o retrofit, ou a
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modernização de lojas, o que reduziu a nossa posição de caixa e, consequentemente,
a nossa receita financeira.
Também tivemos o efeito da marcação a mercados do swap de ações. Por causa de
todos esses fatores, fechamos o trimestre com o lucro líquido de R$39 milhões.
Vamos para o slide seis. O endividamento líquido foi de R$640 milhões a partir da
redução do caixa, como já falei pra vocês no slide anterior. Reforço o compromisso da
Empresa com a estrutura alvo de capital, com o endividamento líquido próximo a 1x
EBITDA e com uma dívida líquida sobre o capital total em torno de 40%. Isso é
fundamental para a execução da nossa estratégia de alavancagem sem riscos
excessivos, e gerando valor para o acionista.
Agora gostaria de detalhar pra vocês cada operação e as suas contribuições para o
resultado consolidado da Companhia. Vamos para o slide número sete.
Vou começar aqui com a operação de varejo. Como o Márcio já destacou, tivemos um
crescimento de 2,3% na venda total, alcançado R$595 milhões, apesar dos fatores
não recorrentes. Se tirarmos o efeito da desoneração da folha, a receita líquida teria
aumentado em 3,7% ao invés dos 2,3%.
A margem bruta fechou em 48,8%, mas se desconsiderarmos também a desoneração
da folha, a margem seria de 50,2%, contra 50,8% no ano anterior; quer dizer,
estaríamos em linha com a margem bruta do ano anterior.
As temperaturas mais altas impactaram não só nossas vendas, mas também o lucro
bruto e a margem bruta, principalmente em função do aumento das vendas de itens de
meia-estação. Esses itens contam com margens brutas menores e preços médios
mais baixos do que os itens da coleção de inverno.
Já dissemos pra vocês várias vezes, os itens da coleção de inverno são itens mais
pesados, com preço médio muito acima dos itens de coleção de meia-estação e
coleção verão. Como não tivemos tanto frio, esses itens foram trocados por uma
coleção mais soft.
O SG&A por m² cresceu apenas 1,1% no período, e em termos absolutos ele cresceu
abaixo da inflação e do aumento da área média no período. O EBITDA da operação do
varejo passou de R$82 milhões no 2T12 pra R$61 milhões nesse trimestre, com a
margem passando de 14,1% pra 10,2%, e isso por causa principalmente, pelos fatores
excepcionais que já comentamos com vocês anteriormente.
Vamos para o slide oito. Vou falar um pouco do resultado dos cartões da Sax. Em
termos gerais, nós temos uma combinação muito saudável de crescimento de carteira
de recebimentos com a inadimplência sob controle.
Na operação dos cartões, nós continuamos apresentando crescimento na base, e no
private label alcançamos 2,3 milhões de cartões ativos, e no co-branded já temos
800.000 plásticos ativos.
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Como vocês já sabem, eu já disse várias vezes, o cartão é um pilar importante de
suporte à inflação das vendas, já que ele representa quase metade das nossas
vendas de mercadoria.
Isso eu posso comprovar pra vocês através do ticket médio das compras feitas com
cartão private label, que é cerca de 35% superior ao ticket médio da loja.
O resultado da operação de cartões apresentou um crescimento de 37%, atingindo
R$40 milhões no 2T13. E repetindo: como eu já disse várias vezes, o objetivo principal
do Cartão Marisa é fomentar as vendas do varejo, mas como temos a oportunidade de
gerar resultados e criar valor com essas operações de cartão, estamos sempre atrás
de novas fontes de receita e oportunidades que possam nos fazer gerar resultados
cada vez maiores. Um exemplo é o crescimento de 39% da receita de tarifas de
seguros, a partir do aumento da penetração dos seguros na nossa base de cartões.
A operação da Sax no crédito pessoal, continua em expansão, com o crescimento
expressivo de 133% do resultado operacional sobre o 2T12. Isso decorre por vários
fatores. Vou dar só alguns exemplos. O primeiro: a maturação da operação de crédito
pessoal.
A operação de crédito pessoal tem somente dois anos e meio. Ela começou em 2010
efetivamente, porque antes disso, nós tivemos todo um processo de desenvolvimento
de sistemas, desenvolvimento de credit score, e foi efetivamente no ano de 2010 que
ela começou. É uma operação nova, que está em maturação, e no processo de
maturação é evidente que ela cresce mais do que no processo de estabilidade.
O aumento da penetração do crédito pessoal dentro de nossa base de ações, e como
já disse pra vocês também várias vezes, nós oferecemos crédito pessoal aos clientes
que têm bom estoque de compras e pagamentos com o Cartão Marisa, também é um
fator que nos fez crescer a carteira organicamente, sem nenhum esforço maior pra
fazê-la crescer pela carteira de crédito.
Também, hoje nós temos a operação de crédito pessoal, diferentemente do ano
passado, em todas as lojas. Em algumas lojas, inclusive, nós temos analistas de
crédito dedicados à análise e à concessão desse crédito.
A revisão dos processos internos, também, de concessão de crédito, não só nos
permitiu um aumento no volume de contratos, até pela própria velocidade da análise
do crédito, mas também melhorou muito a qualidade da cessão de crédito, que pode
ser comprovada pela queda dos níveis de inadimplência, de rolagem e recuperação.
Com tudo isso, nós tivemos um crescimento de 36% do volume de contratos e 52% do
ticket médio. E ainda pra deixá-los mais confortáveis, seguem mais alguns dados: a
provisão para devedores duvidosos do Sax é 22% maior que a exigida pelo Banco
Central. Hoje, após 90 dias, nós temos aproximadamente entre 92% e 97% de
provisão dos devedores duvidosos.
Temos hoje somente a média de 1,5 contrato por dia por loja de crédito pessoal, em
um valor médio de R$1.000, com um plano médio de 11 meses. Então, somos muito
conservadores, tanto na capitação, quanto no crédito e na provisão, o que nos deixa
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muito tranquilos em relação à operação de crédito pessoal e à operação de cartão,
também.
Se vocês observarem, o EFICC se mostrou muito saudável, tanto para carteira de
recebíveis do private label como da Sax, e estamos muito satisfeitos com a
manutenção desses indicadores a níveis reduzidos.
Obrigado a todos. Agora eu vou passar novamente a palavra para o Márcio, e ele vai
fazer as considerações finais.
Márcio Goldfarb:
Obrigado, Paulo. Antes de abrirmos para perguntas e respostas, eu gostaria de
compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia e das nossas perspectivas
futuras.
Como vocês sabem, a marca Marisa é o nosso maior ativo. Somos top-of-mind em
moda de vestuário feminino e lingerie no mercado em que atuamos. Nosso slogan é
conhecido e reconhecido por toda a população brasileira.
Uma das nossas prioridades estratégicas é manter o ganho de market share, que
vocês puderam observar desde a abertura de capital em 2007. Para atingir este
objetivo, nós temos explorado e desenvolvido diferentes formas de atender o desejo
de compra das nossas clientes.
Além do canal tradicional, que são nossas lojas, por este motivo, acreditamos muito na
capilaridade dos canais de venda. Por meio da estratégia multicanal, estamos
buscando novos clientes e maiores vendas, a partir do aumento das vendas online e
das vendas diretas.
Ao mesmo tempo, continuamos a apostar na abertura de novas lojas e reformas,
sendo que o CAPEX no 2T totalizou R$48 milhões para concretizar essa visão. Com
esse novo plano de expansão, foram abertas nove lojas no 2T, totalizando 12 novas
lojas no 2S, e teremos mais dez novas lojas no 3T.
Neste ano, vamos inaugurar 42 novas lojas. Redirecionamos parte dos nossos
investimentos de abertura de novas lojas para revitalizar e atualizar 19 lojas.
Em linha com o nosso projeto Mais por Metro Quadrado, nós introduzimos um setor de
calçados em mais 37 lojas, chegando ao final do trimestre com um total de 343 lojas
com calçados, mantendo assim o plano de chegar a 363 lojas com setor de calçados
até o final deste ano.
Nossa unidade de produtos e serviços financeiros continua dando suporte às nossas
vendas, e fica claro que o nosso foco é o crescimento da carteira de crédito sem
descuidar dos níveis de inadimplência.
Opostamente à maioria do mercado, nós optamos por manter nossa liquidação em
julho, o que nos mostrou ter sido uma boa decisão, já que as manifestações e a falta
do frio afetaram as nossas vendas de junho. E para nos ajudar, tivemos um mês de
julho mais frio, o que contribuiu positivamente para o sucesso das nossas vendas.
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Em resumo, apesar de ter sido um trimestre muito difícil, tivemos resultados
satisfatórios. Continuamos nossa estratégia de ganho de market share, de ampliação
de novos canais de vendas e de melhoria das operações, para criar ainda mais valor
para os nossos atuais e futuros acionistas.
Obrigado a todos vocês, e agora estamos abertos à seção de perguntas e respostas.
João Mamede, BTG Pactual:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é em relação à carteira da Sax.
Temos visto um crescimento muito forte nos últimos semestres e agora a base de
comparação começa a ficar bem mais forte, e, ao mesmo tempo, o risco relacionado a
esse portfólio aumenta, porque é um produto que tem um perfil de risco mais elevado.
Queria saber se existe a intenção de vocês de chegar a um tamanho X de carteira, se
vocês têm uma meta, e como vocês veem esse aumento de risco especialmente em
um momento de crédito mais escasso e mais arriscado também, dado que o ambiente
macro de agora é bem mais desafiador. Esse é o primeiro ponto.
E o segundo ponto que eu queria abordar é referente a como vocês estão enxergando
o 2S. Pelo feedback que temos de alguns varejistas em relação a julho, parece que as
vendas melhoraram um pouco em relação a junho, mas também temos que levar em
consideração que julho é um mês bastante promocional, então boa parte dessa
melhora foi em função de promoção.
Vocês têm dito ao mercado que vêm trabalhando em um portfólio de ticket mais baixo
por conta desse cenário mais desafiador, mas, ao mesmo tempo, olhando para o
2S12, vocês têm uma base de comparação muito difícil – o seu same-store no 3T e no
4T12 foi de 17% e 14%. Então, o crescimento de volume terá que ser muito mais forte
pra alavancar as vendas. Eu queria entender como vocês estão olhando para esse 2S
em termos de venda. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Bom dia. Eu vou responder sobre a Sax. Como eu falei anteriormente, a carteira da
Sax cresceu organicamente, sem muito esforço, principalmente pelo processo de
maturação da operação, que é uma operação nova. Hoje, temos somente 1,5 contrato
de crédito pessoal por loja por dia.
Dizer a você a quanto vai chegar essa carteira, é evidente que nós não queremos ser
banco. Não somos banco, não é esse o nosso core, o nosso negócio é ser varejista. A
Sax nos dá a oportunidade de ganhar dinheiro com toda a segurança que o produto
exige.
O que eu posso falar para vocês? Que com essa carteira, com esse volume pequeno
que eu tenho de crédito pessoal por loja, tem uma tendência natural, pela própria
maturação da operação, de ela crescer acima de inflação, acima de alguns níveis, mas
que nós seguramos muito isso, não a deixamos desordenadamente. E sempre com
crédito muito bem calibrado.
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Nós temos estatísticos, e não vou dizer que dia a dia eles vêm fazer uma revisão, mas
pelo menos uma vez por semana eles fazem uma revisão do nosso score. No dia a
dia, nós fechamos e reabrimos conforme a necessidade, por região, mas ele vem fazer
pelo menos uma revisão de score conforme nós pedimos, por região, e conforme haja
necessidade de ter mais segurança em cada região, ou em cada categoria
profissional, ou por cada produto, sempre gerando maior segurança.
É só fazer um conta simples: se eu crescer de 1,5 para 2 contratos por loja,
cresceremos perto de 30% a carteira no ano que vem, sem considerar o crescimento
de novas lojas, sem considerar a maturação das lojas, porque a Sax matura junto com
as lojas, a maturação das lojas que foram abertas do ano passado pra este ano.
Então, acredito que na base de 20% a 30% de crescimento de carteira, isso
organicamente, normalmente seria um número razoável para se considerar.
Se crescer algo acima disso, você pode ter certeza que foi permitido com toda a
segurança e com toda a maneira que eu falei de provisionamento que o tipo de
operação que tem um pouco mais de risco gera para a Companhia.
Só deixando bem claro, é uma operação de oportunidades, como eu já falei várias
vezes pra vocês. Se nós não estivermos fazendo essa operação, vamos abrir para
outros fazerem, porque a maioria dos varejistas faz essa operação, e ele me gera
oportunidade de deixar resultados e criar valor para o acionista.
Agora vamos falar das vendas.
Márcio Goldfarb:
Realmente, no mês de julho nós tivemos um ótimo desempenho, como você mesmo
falou, e a sua pergunta era como estávamos vendo o 2S. Estamos vendo um mercado
restritivo, mas temos que passar por isso.
Então, nossa estratégia continua a mesma, mas a nossa tática está mudando um
pouco para o 2S. Ela não vem mudando de hoje, ela vem mudando de junho pra cá.
Você deve ter visto, inclusive, que nós vamos abrir 42 novas lojas, não mais 51, e
revertemos o nosso CAPEX para 19 revitalizações.
Isso nos traz a garantia de que, nessas lojas pra revitalização, já temos o cliente, já
temos o cartão e não dependemos da maturação, então é uma coisa muito mais
rápida.
Outra coisa que nós estamos atuando também, estamos sendo bastante restritivos.
Acreditamos, na macroeconomia, em um PIB de 1,5% a 2%, no máximo. Estamos
trabalhando mais próximos do PIB real com as nossas vendas, e nessa hora achamos
muito bom, porque em um mercado mais restritivo a Marisa pode até ganhar clientes,
pelo nosso preço.
Estamos apostando em um mix diferenciado, com preço diferenciado, sem perder
margem, logicamente. É isso que estamos fazendo.
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João Mamede:
Está ótimo. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Só complementando sobre a Sax, como eu falei, azemos uma provisão acima de 90
dias de quase 100%, mas qualquer alteração na rolagem de pagamentos que eu tenha
diariamente, a cada dez dias, a cada 15 dias ou a cada 30 dias, não importa, acende
uma luz vermelha, que nos mostra quão mais restritivos no crédito nós temos que ser.
Isso nos deixa muito tranquilos em relação à operação.
João Mamede:
Ótimo. Se eu puder fazer um terceiro ponto aqui, rápido: vocês já pensaram em
alguma revisão para aquele plano de corte de despesas, no sentido de que o cenário
econômico se deteriorou bastante, o Márcio até mencionou que vocês estão
esperando um crescimento baixo pra este ano; claro que deve ter alguma recuperação
em relação ao que foi no 2T, mas enfim, vocês já chegaram a pensar em plano
adicional de corte de despesas, algo nesse sentido?
Paulo Borsatto:
A despesa é uma preocupação constante dentro da Companhia. Não é porque
tivemos aquela evolução no ano passado que nós paramos de pensar nisso, e neste
ano nós começamos até muito mais antecipadamente, porque as projeções já no 1T
mostravam que o 2T não seria tão forte como esperávamos, e mantemos isso como
uma política da Companhia, de cada vez mais estarmos reduzindo a despesa. Tanto
que eu mostrei no discurso que nossa despesa por m² cresceu somente 1,1%, contra
o aumento de 10,5% de área de vendas, e mais cerca de 6% de inflação.
Isso é uma preocupação constante da Companhia, e nós temos que perseguir isso.
Em um momento de venda mais baixa, realmente temos que procurar valor em outras
áreas dentro da Companhia.
João Mamede:
Está ótimo, Paulo. Obrigado.
Vitor Paschoal, Itaú BBA:
Bom dia. Só uma primeira coisa, eu queria conferir duas informações que vocês
deram. A primeira, se eu ouvi bem, é que os protestos afetaram em 5 p.p. o samestore sales. Foi isso mesmo? Não sei se eu ouvi direito.
A segunda coisa é checar se essa revisão no plano de aberturas foi realmente por
opção da Marisa ou se foi atraso de shoppings.
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Arquimedes Salles:
É isso mesmo. Em junho houve uma queda brutal no fluxo em nossas lojas,
principalmente em lojas de ruas, mas não só em lojas de rua. Tivemos até shoppings
que foram fechados durante a tarde. E nós estimamos, por essa queda que houve no
fluxo, um impacto em torno de 5% nas vendas do trimestre. No mês de junho, muito
mais.
Em relação à revisão do plano de expansão, é isso mesmo. É lógico que sempre tem
atrasos de shoppings etc., mas sempre conseguimos recuperar esses atrasos. Por
decisão da Marisa, neste momento estamos dando um pouco mais de foco na
revitalização das nossas lojas, que, como o Márcio disse, o retorno é muito mais
rápido, uma vez que você já tem base de clientes, já tem loja maturada, já tem tudo
pronto. A Marisa já é mais conhecida na praça.
Vitor Paschoal:
OK. Minha segunda pergunta é sobre o push and pull. Eu vejo aqui no release que
vocês decidiram ir adiante com o push and pull. Eu gostaria de saber qual é o CAPEX
desenvolvido nessa iniciativa, e se vocês acham que, mesmo nesse primeiro
momento, já devem fazer o push and pull, até pras lojas mais distantes; se vocês não
preferem, nessas lojas, manter o estoque na loja.
Paulo Borsatto:
Em primeiro lugar, o push and pull será implementado a partir da introdução do novo
CD, que devemos mudar o CD que está em Alphaville hoje pra Itaquaquecetuba, um
CD três vezes maior, a partir de Outubro, se tudo correr bem. E realmente, ele está
indo dentro desse prazo.
No CD não temos investimento, porque ele é terceirizado, mas o push and pull
efetivamente vai custar entre R$8 milhões a R$10 milhões, para montagem de sistema
de todos os processos envolvidos, e para este ano nós não vamos ter. Estamos ainda
em cima de estudos.
A característica da Marisa é bem diferente da característica de outras empresas, pelo
tamanho de loja e pela própria capilaridade nas regiões. Temos um trabalho muito
forte com consultorias que, a partir do ano que vem, 2014, no 1S14 vamos iniciar um
projeto piloto, e no 2S14, próximo do final, já teremos uma implantação, não
totalmente, mas já com resultados que poderão ser observados.
É evidente que, pela própria diferença que nós temos de tamanho de loja, localização
de loja, o trabalho de análise tem que ser muito mais ajustado. Nós não sabemos
ainda exatamente, o estudo é muito forte sobre que categorias poderiam participar do
push and pull, que regiões. É tudo isso que demanda um pouco mais de estudo.
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Vitor Paschoal:
Entendi. Obrigado, Paulo. Mas só para entender, R$8 milhões a R$10 milhões é um
valor pequeno. Não devemos ver nada relevante em termos de margem bruta, em
termos de melhor venda por m² em 2014, não é?
Paulo Borsatto:
No 1S, não. A partir do segundo semestre, pode ser que não apresente exatamente
dentro do nosso balanço, mas teremos muitas informações ricas pra poder mostrar pra
vocês o que isso vai nos iniciar na frente.
Vitor Paschoal:
OK. E minha última dúvida: vemos que os dias de estoque foram um pouco mais
elevados ao final desse 2T em relação ao ano passado. Dá pra fazer alguma leitura
sobre isso, com relação à margem bruta do 3T? Deveríamos ver um nível mais
elevado de markdowns?
Paulo Borsatto:
Realmente, temos um nível maior de estoque. Vamos olhar primeiro o 2T. Pela própria
falta do frio, já é um número um pouco maior de mercadoria importada, e essa
mercadoria chegou pra nós em janeiro, fevereiro e alguma coisa em março, e com a
não venda ocorrida no 2T, gerou uma cobertura maior, se você pegar dentro do
trimestre.
Mas na entrada já do 2T para o 3T, onde no mês de julho nós tivemos já a liquidação –
nossa liquidação começou no início de julho, e nós vemos agora que o nível de
cobertura de estoque, que sempre consideramos referente às vendas do mês futuro, já
estão em níveis normalizados.
Pode ter uma redução de margem somente no mês de julho, porque realmente a
liquidação ocorreu, ela foi um pouco diferente, mas não por uma questão de sobra de
estoque nesse momento.
Vitor Paschoal:
OK, Paulo. Muito obrigado.
Arquimedes Salles:
Vitor, só complementando, a venda de julho foi muito boa mesmo, como o Márcio
falou. Entrou o frio, o País deu uma acalmada no sentidos das manifestações. E em
relação à margem específica da liquidação, não houve grandes alterações, não houve
alterações significativa em relação à liquidação que fizemos no ano passado. Então,
esse nível de estoque ao final do 2T não vai impactar as margens do 3T, não pela
questão de liquidação e maiores remarcações.
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Vitor Paschoal:
Excelente, Arquimedes. Obrigado.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, eu tenho duas
perguntas. A primeira, queria entender um pouco, dentro desse contexto mais
promocional que vimos aí 2T e das promoções de julho, como tem sido a estratégia da
Marisa em relação a preço. Queria saber o que vocês esperam em preço para este
ano, como tem sido a política de vocês face ao ambiente macro e um pouco também
em relação à concorrência, que parece que antecipou bastante as promoções do 2T e
continua sendo um pouco agressiva em termos de promoção.
A segunda pergunta é em relação à margem, também, que eu acho que está
relacionada com a questão do preço e do ambiente competitivo. Como vocês veem
margem pra segunda metade do ano, tendo em vista este ambiente macro um pouco
mais difícil? Se vocês acham que conseguem manter esse crescimento gradual de
margem. Porque me parece que, apesar do 2T ter tido um impacto de margens, foi um
pouco menor do que eu esperava. Queria saber se vocês conseguem manter essa
melhora de margem relativa no 2S. Essas são as perguntas. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Guilherme, existe, já enfatizamos aqui, o Márcio já enfatizou, uma revisão da
expectativa de crescimento para a economia como um todo, não só nesse 2S, como
no ano que vem.
Isso não impacta a nossa margem de entrada. Nós estamos, como o Márcio falou
também, revendo mix de produtos, entrando com produtos promocionais, mas
produtos promocionais não significam produtos com menor margem; são
simplesmente produtos, talvez com menor valor agregado.
Existe um fato, apesar dessa revisão no cenário de crescimento, que pode nos
beneficiar. Primeiro foi a significativa redução no preço de alimentos. Da mesma forma
que pagamos caro nisso no 2T, isso de alguma forma pode nos beneficiar no 2S.
E outro fator que também pode nos ajudar é a questão de substituição de produtos.
Em um cenário mais recessivo, é natural, acontece em todos os setores, a busca por
uma relação custo-benefício mais adequada. E nisso, a Marisa se destaca, é
reconhecida no mercado por esta relação.
Então, para o 2S, estamos, sim, com um cenário de venda não tão otimista como foi o
2S12, que foi um ponto fora da curva. Mas não estamos vendo pressão em nossas
margens.
Guilherme Assis:
Arquimedes, na questão do preço, como está a estratégia de vocês? O que podemos
esperar daqui pra frente em relação ao preço?
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Arquimedes Salles:
Guilherme, não tem alteração significativa na nossa estratégia de precificação. Nós
temos, e somos consistentes nisso, que ter uma precificação com um price point
abaixo dos nossos principais concorrentes, quando falamos dos concorrentes formais,
os concorrentes nacionais. E não estamos enxergando nenhuma alteração nessa
estratégia por causa de um ou dois trimestres em que tivemos uma venda fraca, e
principalmente impactada por eventos não recorrentes.
Guilherme Assis:
OK. Obrigado, Arquimedes.
Alencar Costa, Goldman Sachs:
Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação às outras receitas e
despesas operacionais nesse trimestre. Eu vi que vocês tiveram uma redução das
despesas com previsão pra contingências no valor de R$3,8 milhões. Queria que
vocês pudessem elaborar um pouco nisso para entender melhor de onde veio essa
redução.
Além disso, eu gostaria de saber se vocês têm alguma novidade em relação ao plano
de expansão 2014. Eu entendo que vocês geralmente falam disso um pouco mais
tarde no ano, mas queria saber se vocês poderiam passar alguma novidade para nós.
Obrigado.
Paulo Borsatto:
Basicamente, foi uma reversão de crédito de PIS/COFINS, que entram na linha de
outras receitas operacionais, que tivemos no ano passado e este ano ficaram abaixo
do ano passado. É basicamente isso.
Desculpe, eu não entendi a segunda pergunta. Qual é?
Alencar Costa:
A segunda pergunta é relacionada ao plano de expansão para 2014. Queria saber se
vocês poderiam passar alguma novidade para nós, se já têm alguma notícia em
relação a isso.
Márcio Goldfarb:
Nós ainda não temos um plano de expansão para o ano que vem, mas, como eu disse
em outra resposta aqui, estamos acreditando muito mais em revitalizar, em crescer
nossas vendas no m² existente e baixar um pouco o número da abertura de lojas; mas
na combinação, revitalização e número de lojas, praticamente teremos um
crescimento, acredito que razoável. Eu não tenho ainda números, mas vou apresentar
isso no Conselho, e assim que tivermos, apresentamos para vocês. Ainda não tenho o
número de lojas para o ano de 2014.
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Alencar Costa:
OK. Muito obrigado.
Stewart Ragar, HSBC:
Bom dia. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Primeiro, vocês podem dar um pouco
mais de detalhes sobre o ritmo de vendas para julho? Eu sei que está melhor do que
junho, mas em termos de same-store sales, ou de vendas totais em comparação ao
ano passado, está em dois dígitos o crescimento? Como está? E agosto também.
E outra pergunta: se não me engano, eu não vi nada no release sobre o programa de
venda direta. Então, queria saber se vocês ainda estão trabalhando com esse projeto,
como que está indo.
Arquimedes Salles:
Primeiro sobre a venda de julho, como dissemos, foi muito boa. Nós tivemos um mês
que favoreceu, o frio, a estabilização do País favoreceram, mas eu não consigo falar,
em termos comparáveis.
No ano passado, a liquidação dos três estados do Sul, os três estados mais frios, nós
fizemos no começo de agosto, e este ano decidimos fazer a liquidação no País inteiro
ao mesmo tempo, em julho. Então, vamos precisar realmente esperar o trimestre para
tirar esse efeito da comparação.
Podemos dizer que foi uma venda muito forte, uma venda nos patamares que tivemos
no 1T, mas ainda é cedo para estabelecer alguma relação de comparabilidade com o
ano passado.
Em relação a vendas diretas, nós iniciamos esse projeto no final do ano passado. Ele
vem atendendo e superando as expectativas que tínhamos em relação à aceitação
desse canal no mercado. A marca está sendo muito bem aceita, nós estamos já com
mais de 10.000 consultoras de venda cadastradas no programa, estamos com uma
surpresa positiva no ticket médio, na aceitação.
Ele ainda não é relevante em vendas, mas vem mês a mês, ciclo a ciclo, apresentando
um crescimento muito expressivo, e acreditamos que aquelas previsões, aquelas
estimativas que fizemos lá no início do projeto serão atingidas.
Esse será um canal importante para a Marisa, não só na própria venda direta, mas
para reforçar a posição da Empresa em mercados menores, em mercados do interior,
em que é praticamente impossível chegar com uma loja física. Ele será muito
importante na questão de capilaridade, como o Márcio falou, de ganhar market share
onde não é viável economicamente colocar uma loja fixa.
Ele continua dentro das nossas expectativas, mas é um projeto a médio prazo. Deve
começar a ficar relevante dentro dos números da Empresa em dois ou três anos.
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Stewart Ragar:
OK. Obrigado.
Luiz Cesta, Votorantim Corretora:
Boa tarde a todos. Na verdade, eu queria entender um pouco mais como serão essas
reformas que vocês estão colocando em compensação às lojas que não serão abertas
durante este ano. Eu queria tentar entender quão profundas serão essas reformas, o
que estamos falando de CAPEX por loja, qual é a área que vai ficar comprometida
com relação a vendas, quanto tempo pode ficar comprometida em vendas, e
obviamente, se isso não for material, também é interessante para tentarmos estimar o
que seria isso em termos de vendas.
Arquimedes Salles:
Como o Márcio falou, iniciamos agora o retrofit de 19 lojas. Esse retrofit consiste em
uma modernização de todo o layout da loja, do piso à iluminação. A loja não é
fechada. Nós interditamos parte das lojas e vamos fazendo a modificação, e à medida
que vão ficando prontas as áreas, vamos remanejando os produtos.
O importante é que todos os retrofits foram planejados para acabar até outubro, para
não impactarem o 4T, que é o período mais forte para a Marisa. O CAPEX de um
retrofit desses é por volta de 50% a 60% de uma loja nova, e a reação, pelo histórico
que temos, é imediata. Assim que você termina o retrofit e reinaugura a loja, a
alavancagem de vendas é imediata, diferente de uma loja nova.
Estamos também, em mais 20, 24 lojas, se não me engano, fazendo a modernização
da nossa área de atendimento ao cliente, onde basicamente fazemos a
comercialização dos produtos financeiros. Estamos com um modelo de serviço mais
integrado à área de vendas, que possibilita, inclusive, aumentar a exposição de
produtos dentro da loja.
Luiz Cesta:
OK. Então, vocês entendem que, talvez, o período em que as lojas estiverem fechadas
mais do que é compensado em termos de crescimento de vendas, possivelmente na
reabertura completa. Então, talvez nem consigamos ver o impacto de vendas
específico em um trimestre.
Arquimedes Salles:
Provavelmente, no 3T veremos um impacto em vendas nessas lojas, porque esse
retrofit demora entre dois e dois meses e meio de uma loja, mas no 4T isso com
certeza é recuperado, dada a alavancagem que vemos em uma loja logo após a
reabertura.
Luiz Cesta:
OK. Obrigado.
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Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar
a palavra ao Sr. Márcio Goldfarb, Diretor Presidente, para suas considerações finais.
Márcio Goldfarb:
Quero agradecer a presença de todos vocês no nosso call, e estamos à disposição
para o que vocês precisarem. Obrigado a todos.
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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