Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T15
Marisa S.A. (AMAR3 BZ)
28 de outubro de 2015

Operadora:
Senhoras e senhores, boa tarde, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Marisa Lojas para a discussão dos resultados referentes ao 3T15.
Estão presentes hoje conosco o Sr. Márcio Goldfarb, Diretor Presidente; o Sr.
Adalberto Pereira dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e o
Sr. Francisco Bianchi, Gerente Financeiro e 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 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 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 e podem
conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Adalberto Pereira dos Santos, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor,
Sr. Adalberto, pode prosseguir.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde a todos, e bem-vindos à teleconferência da Marisa do 3T15.
Complementando, além do Márcio, nosso Presidente, e do Francisco Bianchi, nosso
Gerente de RI, estarão aqui conosco, a Janaina Machado, nossa Diretora de Compras
e Estilo, e o Rene Silva, nosso Diretor de Canais e Logística.
Conforme colocado em nosso release, a Companhia considera que esse 3T foi mais
um período importante na consolidação das medidas que iniciamos ainda ao final do
ano passado, que visavam trazer de volta a consistência dos nossos resultados e,
mais que isso, preparar a Companhia para períodos desafiadores que se avizinhavam.
Nunca é demais lembrar que, em não mais que nove meses, a Marisa redesenhou
toda sua estrutura organizacional, automatizou o processo, redefiniu seu
desdobramento de metas, seu programa de incentivos, simplificou sua estrutura
societária e, por fim, reposicionou seu time de diretores.
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Por isso que os resultados que veremos a seguir, embora ainda muito aquém das
nossas ambições e do potencial de entrega da Companhia, nos deixam muito felizes.
Cada vez mais, os sinais positivos se espalham por diversos pontos da nossa
operação e trazem consequências em nossas demonstrações financeiras, nos dando
uma clara sinalização de que estamos no caminho certo.
Iniciando agora pelo slide número três da nossa apresentação, temos alguns
destaques do período. O EBITDA consolidado da Companhia aumentou 21,0%, a
receita líquida do varejo teve uma redução de -1,4% em total lojas e -2,4% em samestore. Nossa margem bruta de varejo teve novamente uma expansão, agora uma
expansão importante, de 250 b.p.; o SGA& teve uma redução nominal de 1,2%, e se
considerarmos somente a operação de lojas, essa redução chegaria a 3,2%.
O EBITDA varejo alcançou R$10 milhões, contra R$-3 milhões no 3T14. Nossa
geração operacional de caixa alcançou R$55 milhões nos 9M acumulados, contra R$116 milhões em 2014. Estoques com nova redução, de 5,1%, e as perdas do nosso
cartão, em nosso private, tiveram queda de 26,1%.
Indo para o slide quatro, temos a evolução das vendas. Eu já havia mencionado, no
trimestre, em todas as lojas, 2,6% positivos em 2014, uma queda em 2015, de -1,4%;
em mesmas lojas essa queda chegou a -2,4% contra -1,5% no ano passado. No
acumulado em todas as lojas, tivemos uma queda de -2,4% contra 4,6% positivos no
ano passado, e em mesmas lojas, -3,7% contra 0,6%.
É desnecessário dizer que é um resultado um tanto frustrante, já que trabalhávamos
com a expectativa de início de recuperação do same-store em função da base
comparativa de preço mais baixa que tínhamos.
Efetivamente, essa recuperação começou a ocorrer ao longo do trimestre. Esse samestore apresentado tem uma componente de recuperação de preços de 7,2%, fruto de
uma recuperação gradual ocorrida ao longo do trimestre.
Ocorre que, a partir da segunda metade de agosto, mais ou menos, passamos a notar
uma perda importante de fluxo nas nossas lojas, próxima a 10%, principalmente nas
lojas de rua, o que acabou por comprometer a recuperação do combinado de samestore que esperávamos para o trimestre.
Interessante notar que, pela primeira vez, esses sintomas de arrefecimento também se
fizeram sentir no e-commerce. O canal vinha sempre crescendo a níveis superiores a
20%, e no mês de setembro especificamente houve uma queda para próximo de 10%.
Indo para o slide cinco, temos a evolução do lucro bruto e da margem. Vamos falar
especificamente da margem, que evoluiu de 42,3% para 44,8%, de novo um ganho
importante de 250 b.p. No acumulado, 46,6% para 47,6%, sem EBITDA acumulado.
Reconhecemos, novamente, que é uma margem bastante tímida para um 2S, onde
normalmente temos margens mais gordas em função das coleções de inverno, mas
que nos deixa felizes por se tratar de uma margem que vem crescendo há quatro
trimestres seguidos. É a questão da consistência que temos falado tanto.
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E agora com uma componente importante, relacionada a ações implementadas no
circuito de abastecimento de lojas, na internalização da manipulação de cortados,
otimização de transportadoras, e também alguma redução nos CDs que operamos.
Tem outra componente não menos importante, a rigor talvez seja a mais importante
para qualquer operação de varejo, que é a questão da disciplina absoluta com os
estoques. Eu já havia mencionado em nossas teleconferências anteriores que os
estoques passam a ser prioridade absoluta e meta de todos os executivos envolvidos
no ciclo de compras, distribuição e vendas na Companhia.
Comentei também que, entre expandir a margem rapidamente ou manter a saúde do
estoque, nós sempre ficaríamos com a segunda opção. Estamos, portanto, entregando
aquilo que prometemos.
Nossos estoques caíram 5,2% em valor financeiro, e se vocês vissem a leitura física,
vocês teriam a leitura de um percentual de queda 9,3% em quantidade de peças, e
uma redução na conta velha ainda maior, que chega a 20%. Estamos entregando
absolutamente o que nos comprometemos.
Indo para o slide seis, temos a análise de SG&A, que cai, no trimestre, do valor total
de R$252,4 milhões para R$249,3 milhões.
Aqui, finalmente, temos de forma inequívoca o resultado de tudo que comentei na
abertura, sobre reestruturação. O SG&A é nominalmente inferior ao do ano anterior,
não tem nenhuma necessidade de eliminação de não-recorrente ou não-comparável,
uma redução de 1,2%.
Na realidade, caso eliminássemos a provisão para remuneração variável no período e
as despesas não-comparáveis da renda direta, total de cerca de R$7 milhões,
estaríamos falando de uma queda ainda maior, cerca de 4%, que é um número nada
desprezível quando está se falando de inflação de 10%, 45% na conta de energia
elétrica.
O mesmo raciocínio se aplica ao valor acumulado. Se eliminarmos as despesas com
ajuste de estrutura, remuneração variável e venda direta, total de cerca de R$26
milhões, estaríamos com crescimento de apenas 1,1%, e devemos chegar a próximo
de zero ao final do ano.
Indo para o slide sete, vemos aqui o EBITDA de varejo e a margem. Nosso EBITDA de
varejo foi positivo no trimestre, ele passa de R$-3 milhões para R$10 milhões, que
reflete a combinação de tudo que mencionamos anteriormente. Basicamente, de forma
resumida, uma boa abertura de margem associada a uma boa gestão de despesas.
O resultado é positivo, é bom, e é com esse tipo de movimento que reverteremos o
gráfico da direita, onde temos o resultado acumulado de 9M com uma queda
importante, R$106 milhões para R$56 milhões, que reflete a baixa performance,
principalmente do varejo, ocorrida nos dois primeiros trimestres.
Indo para o slide número oito, temos o resultado de PSF. No lado esquerdo, vemos
uma redução na receita líquida da área, que passa de R$176 milhões para R$163
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milhões, fruto principalmente da menor atividade do varejo, uma menor participação do
nosso cartão e maior conservadorismo nas concessões de nosso empréstimo pessoal.
Ainda do lado esquerdo, temos o EBITDA área, que recuou de R$40 milhões para
R$35 milhões, o que é uma combinação de uma série de efeitos. A alteração da
parceria com o Itaú teve uma pequena queda, de R$1,2 milhão, vide o gráfico da
direita. Já a operação dos produtos da casa, o PL e o EP, teve uma queda de R$4
milhões, que tem, do lado negativo, a menor receita líquida, que já mencionei, e
também o custo de funding, e do lado positivo uma boa gestão de custos e despesas e
um menor níveis de perdas totais, perdas combinadas dos dois produtos. Explorarei
um pouco mais esse item relativo às perdas dois próximos slides.
No slide nove, temos indicadores de acompanhamento dos dois principais da carteira
do nosso PL. Conforme destacamos na abertura, o nível de perda dessa carteira teve
uma queda de 26%, em um período que vai inteiramente contra o que seria esperado
e também o que temos visto no mercado, e até certo ponto, também o que vimos em
nossa carteira do EP.
Tivemos uma confluência positiva de dois fatores: um menor provisionamento, que foi
1% a menos no trimestre em função da saúde das rolagens, com nível de recuperação
também recorde, coincidentemente também 1% maior.
O resultado, de certa forma, reconhece e reflete os esforços da equipe, do time e da
área, na busca constante de melhoria do circuito – definição de política, concessão e
recuperação –, mas não nos exclui do cenário macro que estamos inseridos. E aí
basta olhar para o que está acontecendo na movimentação dos dois gráficos. Os dois
gráficos do PL, tanto o gráfico do EFFIC quanto do FPD, já mostram nas safras
recentes uma pequena deterioração.
Resumidamente, seremos, sim, atingidos pelo cenário mais desfavorável, mas
continuaremos trabalhando para minimizar os impactos.
No slide seguinte, slide dez, temos os gráficos de acompanhamento da carteira do
empréstimo pessoal, com comportamento de certa forma parecido com o portfólio do
private label. No caso, aqui o EFFIC é um pouco mais comprometido em função das
safras antigas.
Na realidade, essa carteira foi afetada por dois efeitos: nas rolagens mais novas, pelo
mesmo efeito que afetou o PL, ou seja, uma movimentação estrutural, uma piora no
FPD. Na parte mais longa da carteira, houve uma pressão adicional, principalmente
nas faixas acima de 210 dias. Acho que vocês puderam ver isso na abertura do
portfólio que foi publicada no release.
Vocês verão que grande parte do aumento dos NPLs aqui, estou falando de quase
300 b.p., de cerca de 800 aumentados, estão concentrados nessa faixa acima de 150
a 180 dias. Esse aumento está relacionado basicamente àquele produto 15x, que,
conforme mencionei na última teleconferência, foi introduzido no 4T14, porém já foi
descontinuado em março.
A carteira encontra-se, portanto, em fase de depuração, e essa depuração que causou
um nível maior de perdas, como verificado no outro portfólio.
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É claro que, excluído esse efeito específico, as duas carteiras estariam mais
parecidas, respeitados, no início, de se tratar de produtos diferentes, com níveis de
risco diferentes, e, claro, sempre de se esperar um nível de perda maior para um
produto como empréstimo pessoal.
Indo para o slide 11, temos o EBITDA consolidado da Companhia, que, de novo, no
trimestre reflete uma combinação das melhoras do varejo, com uma pequena
deterioração verificada na atividade de PSF.
O resultado foi um crescimento de 21% no EBITDA total da Companhia, que,
conforme já mencionei, nos deixa, de certa forma, felizes. É um crescimento que
resultou da combinação de uma série de elementos, em diversos pontos de operação:
melhor gestão de estoques, melhor logística, melhor gestão de despesas, carteira de
crédito, controle etc.
Não dá, é claro, para não mencionar, a queda do EBITDA acumulado, cuja queda
reflete, de novo, prioritariamente, as ineficiências da operação de varejo nos primeiros
meses do ano. Da queda de R$73 milhões, R$50 milhões vêm do varejo e os R$23
milhões restantes vêm de PSF.
Apesar do cenário desfavorável, estamos trabalhando para que esse 3T seja um ponto
de inflexão dos nossos resultados na operação principal, o varejo, mesmo sabendo
que medidas relacionadas a produto e melhoria da experiência de loja, esse tipo de
iniciativa leva um pouco mais de tempo para amadurecer.
Indo para o slide 12, temos o nosso lucro líquido, que alcançou R$-27 milhões, a rigor
é um prejuízo líquido no trimestre, e R$52 milhões no acumulado de 9M. É
desnecessário explicar que a geração de resultado operacional, combinada à geração
operacional das duas operações, foi insuficiente para o custeio da alavancagem, aqui
também impactado pelo aumento das taxas de juros verificado nos últimos 12 meses.
Indo para o slide 13, temos o nosso fluxo de caixa, indicando aqui um ponto
importante, uma forte geração de caixa nos 9M acumulados; mais precisamente, uma
diferença ponta a ponta, quando se compara com 2014, de R$170 milhões a mais em
geração operacional, isso mesmo com um EBITDA de R$73 milhões a menor.
Na realidade, trata-se de uma antecipação do que havíamos comunicado, sobre o que
seria uma segunda etapa de mandato, que queria trabalhada somente a partir do ano
que vem; a busca da melhoria da eficiência de balanço.
E aqui não tem nenhuma fórmula mágica. É redução de estoque, melhor negociação
de prazo com fornecedores, priorização de investimentos, e também tivemos uma
ajuda extra do efeito fiscal no compartilhamento das despesas, que foi feito ainda na
virada do ano.
O efeito final foi uma elevação importante da nossa posição de caixa, que passou de
R$393 milhões para R$645 milhões, o que, especialmente em um momento como o
atual, dá um grau de tranquilidade adicional a qualquer empresa.
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No slide 14, temos a evolução do perfil de amortização da nossa dívida estrutural,
mostrando que boa parte das rolagens previstas para 2016 já foi efetuada, e, sem
exceção, todas elas foram roladas a um custo menor.
Resumidamente, temos uma condição de caixa bastante confortável para
continuarmos, ao longo de 2016 e 2017, fazendo os ajustes e investimentos
necessários à melhoria e modernização da operação.
No slide 15, temos alguns eventos subsequentes. Foram encerradas no período logo
após o fechamento do trimestre quatro lojas; concluímos também a contratação do
novo diretor de PSF, o Celio Lopes, que traz uma contribuição e experiência
extremamente importante para a operação de produtos financeiros relacionados a
varejo; e também, acabamos de assinar a parceria com o Itaú, que se encerrava em
2019 e foi estendida até 2029.
Lembrando que 95% dessas parcerias foram descontinuadas nos últimos anos, e
nossa parceria tem sido muito bem-sucedida. A prova é que acabamos de renová-la
por mais dez anos, uma renovação antecipada.
Vou abrir agora para perguntas e respostas, e no final o Márcio volta conosco.
Robert Ford, Bank of America/Merrill Lynch:
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Poderiam falar um pouco sobre as oportunidades
que vocês veem em despesas? Vocês fecharam venda direta, mas que outras coisas
estão olhando para reduzir na estrutura de despesas, por favor?
Adalberto Pereira dos Santos:
Robert, very good question. I will speak in Portuguese.
O trabalho que foi feito em despesas na Marisa nesse período é realmente
impressionante pela magnitude, pelo prazo em que conseguimos avançar. Eu gosto
muito de repetir que não foram aqueles cortes feitos como 20% cross border. Foi um
trabalho que foi embasado em uma análise diária, foi um trabalho com muita
tecnicidade, muita inteligência. Até porque nós queremos que ele seja sustentável.
Mas olhando para frente, e percebendo um cenário que não é nada positivo, não sei
se você teve a chance de olhar o gráfico da PMC que foi divulgado recentemente, a
Pesquisa Mensal do Comércio, efetivamente, o humor do consumidor brasileiro vem
desabando.
Nós viraremos o ano praticamente com nosso SG&A zero. O mesmo valor nominal
para 2015 e 2014 é um feito excepcional quando você tem uma inflação média
rodando a 10%. Isso representa um corte de mais ou menos R$110 milhões de
despesas.
E usando esse mesmo princípio de ajuste de operação, acreditamos que ainda exista
um percentual aí, alguma coisa perto de 10% que pode ser perseguida, mas são
esses ajustes pontuais.
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Só quando olhamos para frente, começamos a ver que provavelmente o cenário pode
ser ainda pior, e decidimos olhar algumas estruturas ineficientes, e antecipadamente,
como fizemos no ano passado, atuar sobre elas.
Fomos reexaminar o case de venda direta, que é um número que nós nunca abrimos,
mas no ano de 2014 ele representou uma perda líquida de R$24 milhões. R$24
milhões de perda líquida, em termos de despesa, para este ano a expectativa é que
ele tenha um peso de R$40 milhões. Isso foi eliminado. É venda por catálogo, essa
terminologia de ‘venda direta’ acabou gerando alguma confusão no mercado. A nossa
venda por catálogo foi descontinuada.
Quando olhávamos para frente, o prazo de breakeven, o prazo de retorno desse
negócio era cada vez mais longo. Então, preferimos descontinuar a operação e focar
nas operações principais. Então, teremos aí, diretamente, uma redução de R$40
milhões.
Além de analisarmos a efetividade do nosso programa de fidelidade. No ano
retrasado, no ano de 2013, esse programa consumiu entre R$40 milhões e R$45
milhões. No ano passado, R$34 milhões. É uma conta bastante alta. Mergulhamos no
nosso RM para ver efetividade. Efetividade baixa. Nós tínhamos um problema de
construção de coalizão.
Estamos neste momento revisitando esse programa, e a diretriz é: o programa
necessariamente tem que ser muito efetivo, e a um custo/benefício razoável. Com
certeza não será mais esse custo de R$35 milhões. Teremos uma redução muito
grande nesse valor.
Terceiro: lojas com curva de maturação muito longa. Lojas às vezes de quatro, cinco
anos, que não alcançaram o breakeven. Temos um processo de ‘enfermaria’, em que
colocamos um gerente regional responsável por olhar essas lojas, trocamos o gestor
direto da loja, damos uma olhada mais profunda nas despesas da loja, custos de
ocupação, e se após mexer nisso tudo essa loja não reage, encerramos a operação.
Isso é normal, faz parte de qualquer operação de retail.
Mas às vezes você olha para uma loja com certo excesso de paciência. É isso que
estamos encurtando, esse prazo. Esse período de enfermaria está sendo cortado. A
loja vai para a enfermaria e depois de um prazo curto, se não reagir, ela será
efetivamente fechada. Nessa circunstância, temos uma coisa perto de 15 lojas.
Despesas relativas às 15 lojas, se considerarmos somente a despesa – e é claro que
temos uma margem de contribuição importante, e também não estou falando que
fecharemos as 15 lojas, mas existem 15 lojas em monitoramento –, se essas 15 lojas
chegarem a ser fechadas, estamos falando de R$20 milhões de corte de despesa.
Com mais R$30 milhões de programa de fidelidade, mais R$40 milhões de venda
direta, chegaremos facilmente perto de R$100 milhões.
Existem despesas de PSF que estão sendo revisadas a partir da integração das duas
mesas de crédito. Até recentemente, tínhamos operações separadas para o crédito,
para o empréstimo pessoal e para o cartão. Aqui eu não posso precisar o número,
mas existe também uma possibilidade importante de redução.
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Então, como se fala no jargão fala, ‘após ter cortado uma parte do mato alto’, agora
estamos olhando algumas questões estruturais, que além de reduzir custo, nos
liberarão foco para nos concentrarmos na operação principal, que é o varejo.
Robert Ford:
E Adalberto, pode comentar um pouco sobre a estratégia para crédito curto e médio
prazo, por favor?
Adalberto Pereira dos Santos:
Você poderia repetir? Nós não entendemos.
Robert Ford:
Se vocês podem falar sobre a estratégia de crédito no médio e curto prazo, por favor.
Eu entendi que o mandado do Celio é para uma parte que será consolidada no back
office, no crédito, mas quem está olhando para novas oportunidades de crédito no
curto e médio prazo?
Adalberto Pereira dos Santos:
Vamos ver se eu entendi. Existe uma importante redução, sim, no back office da área.
Existem importantes oportunidades de melhoria no circuito, por mais que tenhamos
performado bem até aqui, e aí eu chamo a atenção para performance do private label.
Acho que o empréstimo pessoal mostrou uma deterioração, de novo, eliminada aquela
questão do produto 15x; se eliminarmos aquilo, a deterioração apresentada está em
linha ou melhor que o mercado. Mas, mesmo assim, vemos oportunidades importantes
de redução de custo nessa operação a partir da integração das duas áreas.
O circuito da política de crédito, de construção da política de crédito, concessão,
cobrança, tem algumas gorduras que podem ser eliminadas. Isso, do ponto de vista de
despesa.
Eu não sei se sua pergunta também está relativa à estratégia de concessão. Se for
isso, podemos falar mais um pouco.
Robert Ford:
OK. Muito obrigado. E por último, o tráfego nas lojas caiu muito em setembro. Como
fica outubro, o que estão fazendo para aumentar o fluxo nas lojas?
Adalberto Pereira dos Santos:
O que começamos a perceber, a rigor a partir de meados de agosto, é um
comportamento que, em nosso entendimento, pode ser uma coisa muito peculiar de
uma classe C que está sendo muito pressionada por um nível maior de desemprego,
por uma taxa de juros mais alta e por uma inflação mais alta.
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O que acontece? A venda vai muito bem até por volta do dia 15, e a partir do dia 15
ela começa a oscilar bastante, dependendo da região. A impressão que dá é que a
gasolina vai acabando no final do mês, efetivamente.
Esse comportamento se repetiu um pouco menos intensamente agora em outubro.
Mas outubro é um mês fraco no trimestre. Não dá para fazer uma projeção do
trimestre a partir do que acontece em outubro. Ele está um pouco menos pior do que
aconteceu em setembro.
Robert Ford:
Muito obrigado.
Rubem Couto, Itaú BBA:
Bom dia. Obrigado pela pergunta. Só um follow-up, ainda nessa questão do tráfego de
lojas: o que vocês estão esperando para o 4T, mais especificamente essa temporada
de Natal? E talvez comentar um pouco sobre Black Friday, que vocês mencionaram
uma queda de 10% em e-commerce, se não estou enganado. Tem algum movimento
de mudar um pouco a estratégia, fazer algo talvez mais tático para tentar melhorar a
situação agora no 4T para aproveitar o Natal?
E também, queria ouvir um pouco sobre a questão de fechamento e abertura de lojas.
Eu acompanhei no release, e até durante a apresentação, que vocês estão fazendo
uma reanálise das últimas aberturas. Queria entender qual é sua expectativa em
relação a fechamento, novas aberturas, tanto para esse 4T, mas também para 2016.
E, de fato, o que houve aqui, se foi uma abertura mais concentrada em ruas que levou
a isso, ou se vocês mudaram algum processo na forma como vocês avaliam o nível de
retorno mínimo, curva de maturação. Só pegar um pouco mais de cor sobre isso.
Obrigado.
Adalberto Pereira Santos:
Vamos direto à questão de análise de lojas. Nós pesquisamos isso com bastante
profundidade, e não tem nenhuma característica comum a essas lojas que estão em
processo de análise. Poderia se pensar que são lojas instaladas em shoppings recémabertos, mas não é o caso. “São lojas da safra de 2014”, não é o caso. Nós temos
lojas que foram abertas em 2010 e que estão nesse processo.
Não há nenhuma concentração, nem em safra, nem em localidade, e nem em formato.
Também não é o caso de ser feminina, de ser expandida. O que aumentou foi um grau
maior de criticidade em relação a esperar a recuperação da loja.
Existem algumas regiões que, por estarem sendo afetadas por questões macro, como,
por exemplo, região do Rio de Janeiro, são regiões em que, efetivamente, a economia
como um todo tem sofrido, a operação de varejo. É um exemplo. Não é o caso de lojas
localizadas lá, estou apenas lhe dando um exemplo de que um efeito externo pode
também afetar um período maior de maturação, não necessariamente o projeto em si.
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Então, não tem nenhuma característica. O que está acontecendo é um grau de
criticidade maior na análise de lojas que estão com performance demorada, com
maturação demorada.
A Companhia continua abrindo lojas, abriremos uma loja agora nos próximos dias,
inauguraremos uma loja; reinauguraremos outras três, e depois o Márcio vai falar um
pouco disso. Para o ano que vem, é melhor não trabalhar com previsão, mas
deveremos continuar em um ritmo mais pontual, com crescimento mais cirúrgico. O
Márcio também falará daqui a pouco de um planejamento mais de médio prazo.
Quanto a sua outra pergunta, sobre o Black Friday, se haverá alguma ação mais
pontual, eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Rene falar um pouco sobre o
que ele está vendo do humor de mercado. A Companhia basicamente seguirá sua
estratégia, sem nenhuma ação mais agressiva de vendas.
Até porque, conforme eu mencionei, existem duas vertentes. Existe uma componente
macro, que afeta a todos, e existe uma componente, que eu não sei precisar se é
50%, 60% ou 40%, da operação, que temos consciência, temos cada vez mais
consciência dos problemas que nos afetam em produtos, em logística e em operação
de lojas, e é aí que estamos concentrando os nossos esforços, mas mais com a visão
de médio e longo prazo.
Você não consegue corrigir problemas de uma coleção de um mês para o outro. Tem
coleções que são importadas, é um processo gradual, e é nesse processo que
estamos avançando, na gradualidade, com consistência. E é claro que, no curto prazo,
nós abriremos mão da eficiência na gestão de estoques.
Não tem nenhuma ação para acelerar a venda de um momento para o outro, para
fazer um belo resultado de 4T e depois ter uma queda novamente. Vocês verão que
no resultado da Marisa, assim como está acontecendo no SG&A, assim como está
acontecendo na margem bruta, a recuperação de vendas deverá ser também gradual.
Vou passar para o Rene agora, para ele falar sobre o que ele está vendo no mercado.
Ele conhece bastante o mercado e falará um pouco para vocês.
Rene Silva:
Rubem, reforçando as palavras do Adalberto, temos percebido que o mercado, por um
lado, está bastante promocional, existe uma necessidade de um ambiente competitivo
mais promocional, e entendemos que a Marisa está bem posicionada para este
momento.
O nosso foco, em nossa operação de lojas, tem sido absolutamente a melhoria de
conversão e o ganho de produtividade e eficiência nos principais processos de loja,
atuando em fila de caixa, atuando em organização de ponto de venda, fazendo as
melhorias necessárias de visual merchandising para nos prepararmos para uma
virada.
Sabemos que este momento é um momento em que muitos têm que pagar conta do
final do mês, então existem promoções pontuais muito fortes, outros têm uma
sinalização de estoque mais alto, então isso gera uma pressão promocional, e nós
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temos buscado, através do nosso posicionamento, sermos consistentes no médio e
longo prazo. Acho que esse é o ponto principal, preparados para termos um final de
ano tranquilo.
O Natal, como sempre, é um momento em que as pessoas destinarão dar presentes a
si mesmas e gastar um pouco mais de dinheiro com moda. E nós queremos estar
preparados para isso, mas sempre com consistência.
Do ponto de vista de Black Friday, já é um evento importante para nós. Nós já
participamos disso há dois anos, estaremos, teremos um evento bacana, mas sem
fazer nada de loucura. Sempre buscando a melhoria da eficiência, foco em venda de
peças, e preparados para que, no ambiente promocional, consigamos competir em
condições de igualdade.
Rubem Couto:
Está ótimo. Obrigado.
Tobias Stingelin, Credit Suisse:
Bom dia. Eu queria aproveitar o que o Rene falou, e acho que o Adalberto também
disse, se eu entendi corretamente, você falou que vocês achavam que em torno de
40% da performance de vendas estariam relacionados ao ambiente macro, e uns 60%
ainda estariam em função da operação.
O Rene já falou um pouco agora, mas eu queria entender o que mais pode ser feito.
Vocês já reposicionaram preço, vocês estão com uma margem consistente agora
nessa faixa de preço. O que está faltando, na sua opinião, para que os 60% restantes
melhorem e se traduzam em uma recuperação de venda, talvez?
Adalberto Pereira Santos:
Tobias, obrigado pela pergunta. Essa questão de reposicionamento de preço merece
ser melhor explorada. Nós fizemos duas movimentações bruscas no passado. O que
está acontecendo agora é exatamente que queremos fazer um ajuste de preço, um
ajuste pontual. Nós achamos que o posicionamento geral está bastante em linha com
o posicionamento da Marisa, existem oportunidades de melhoria pontuais, e nós não
queremos fazer nenhum movimento brusco.
Se você puxar o histórico da Marisa dos últimos quatro anos, em termos de preço
médio, você verá uma queda real alguma coisa superior a 20%. Se você disse
“Adalberto, vocês querem recuperar os 20% agora?”, nós temos discutido isso
internamente, mas achamos extremamente perigoso em um momento em que o
cliente está com o bolso mais ou menos restrito.
Toda atividade da Janaína tem sido eventualmente de buscar uma recuperação de
preço médio muito pela assertividade da coleção. O seu preço médio é uma
combinação do seu preço de saída e o seu preço final, aquilo que você vê descontado.
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Quando olhamos os últimos dois anos, temos uma leitura clara dos efeitos nessa
combinação, dos erros que nós cometemos e não queremos cometer mais. Nossa
assertividade de coleção caiu. Não vou falar quanto, mas ela efetivamente caiu.
O trabalho da Janaína é muito mais de procurar uma expansão de preço médio,
reduzindo a venda de peça remarcada. Eu passarei a palavra a ela, mas o que tem aí?
Remarcação é fruto de uma série de coisas. O pessoal fala em termos genéricos,
assertividade de coleção, dá impressão que é o fato de você ter uma coleção bonita,
que agrada a todos. Isso é muito importante.
A coleção tem que estar bem precificada, com alocação adequada. Não adianta você
ter uma peça bonita, que vende bem no Sul, alocada no Nordeste. Isso é uma ciência,
demanda muita tecnologia, muita experiência. E não adianta ela estar alocada no lugar
errado no final da coleção.
Nós temos hoje mapeados, eu não diria 100%, mas muitos dos erros por nós
cometidos, que temos cometido nessas dimensões: assertividade do preço, saída,
assertividade de alocação e assertividade do timing de chegada.
Eu vou passar para a Janaína e ela falará um pouco sobre que ela está pensando
para melhorar isso.
Janaína Machado:
Tobias, boa tarde. Dando sequência ao que o Adalberto estava colocando, eu estou
em um reposicionamento com a equipe de reavaliação da cadeia de fornecimento,
para que com isso eu ganhe não só um pouco mais de assertividade e qualidade na
nossa coleção, que também temos um ponto bastante importante para trabalhar com
ela, não necessariamente um produto melhor, mas um produto com uma qualidade
melhor, uma modelagem melhor, e estou trabalhando nisso.
O mix de produto, para o inverno também estou trabalhando de forma bastante rígida
com sazonalização da coleção, por termos um País muito tropical por um pedaço e
outro com climas muito diferentes, para que também essa assertividade se processe.
Uma alocação, consequentemente, também, na qual o push-pull está nos ajudando
gradativamente, nas regionalizações, para que consigamos manter esse mix de preço
desde 2015, e que reflitamos somente um pouco do rebate do USD, e um pouco da
inflação que estou rebatendo, mas que mantenhamos o nosso preço de venda inicial e
que o preço final, eu tenha um compromisso de melhorá-lo a partir de menos
remarcações.
Tobias Stingelin:
Entendi. Obrigado. Só fazendo um follow-up, aproveitando, que está relacionado com
isso que você mencionou, Janaína: a questão do push-pull, como está
especificamente a implementação do push-pull agora? E queria saber como vocês
estão tratando a questão do USD. Como está o seu USD médio agora? Vocês estão
‘hedgeados’? Como vocês estão enxergando isso, já pensando no ano de 2016?
Obrigado.
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Janaína Machado:
Falando um pouco do USD, estávamos com parte da coleção de inverno com hedge,
então ela está com compromisso que já tínhamos pré-estabelecido de importação, e
para o verão eu estou fazendo uma reavaliação. Temos uma equipe agora lá, então
estou atuando em uma cadeia; nós trabalhávamos com muita trading, e eu estou
atuando em novos fornecedores, com compra direta, e nisso já tem um ganho real.
A China também está aberta a renegociações, eles também estão sofrendo um pouco,
então também estamos atuando. No preço inicial, estamos conseguindo algumas
reduções, e nessa combinação quero ver se reduzimos percentuais pequenos de
importação.
Temos a coleção de inverno ‘hedgeada’ a R$3,52, o que nos ajudará no começo do
ano e no começo da coleção.
O Rene falará um pouco sobre o push-pull. Obrigada.
Rene Silva:
Dentro do que você falou, do que pode ser feito, reforçando os pontos que o Adalberto
e a Janaína falaram, acreditamos também que a loja tem um papel muito importante
na experiência de compra do cliente.
Sabemos que temos ganhos de produtividade e eficiência para se ter em loja, e isso
passa por uma nova forma de contratar, de avaliar, de definir metas das nossas
equipes, passa por um novo papel dos nossos gerentes de venda, dos nossos
supervisores de vendas e dos nossos gerentes regionais.
Do outro ponto de vista, tem a questão de ambiente de loja, e o Márcio deve falar um
pouco, mas acreditamos na força do ambiente de loja para potencializar a coleção.
E do outro ponto de vista, entra o push-pull. O push-pull está on time e on budget.
Estamos onde deveríamos estar, ele já está funcionando. Já estamos com 30% do
que deveríamos ter no pulmão.
Temos ainda uma parte de processo para ser realizada. Os pilotos realizados, os
testes que estão sendo realizados estão de acordo com o programado, e acreditamos
que em meados de 2016 estejamos com ele totalmente implantado.
Então, vemos uma grande oportunidade em operação de loja, uma grande
oportunidade na forma de fazermos a gestão, e o push-pull, com certeza, trará ganhos
a partir de 2016.
Tobias Stingelin:
Está ótimo. Muito obrigado.
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Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde a todos, e obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu tenho, na verdade,
duas perguntas, uma que eu acho que é um pouco mais simples: queria entender essa
renovação da parceria com o Itaú, se isso envolve algum fluxo financeiro para a
Marisa. Se eu não estou enganado, houve um fluxo importante lá atrás, quando foi
feito em 2009, e com essa renovação eu queria saber se foi feito o mesmo valor, se foi
só estendido o período. Se isso tem algum ganho para vocês. Essa é a primeira
pergunta.
E a segunda pergunta é em relação à perspectiva que estamos vendo e ao seu nível
de estoques. Vimos que houve uma mudança, talvez um pouco pequena, no número
de dias estoque, mas pelo que estou entendendo do seu discurso de vocês, tanto no
release quanto agora aqui no call. A qualidade do estoque está melhorando bastante.
Eu queria saber como podemos medir isso, e qual é o impacto que devemos esperar
disso nas margens daqui para frente, sendo que o estoque é um componente para a
margem futura da Companhia. Tem o outro marco e essa questão de gerenciamento
de push-pull para reduzir markdown, mas na questão do estoque, queria saber como
vocês leem a qualidade do seu estoque. Essa é a pergunta. Obrigado.
Adalberto Pereira Santos:
Guilherme, quando à questão do Itaú, não houve nenhum novo aporte, apenas uma
extensão de prazo de dez anos.
Em relação à questão do estoque, conforme eu falei, passou a ser uma das principais
metas da Companhia como um todo. Essa redução de 5%, é importante lembrar,
segue uma de 8% que já aconteceu no 1T. E efetivamente, a Companhia buscará
operar com um nível mais baixo de estoque.
Não basta querer. É igual taxa de juros, não adianta você querer baixar por decreto.
Não funciona. Nós achamos que podemos operar com nível inferior, mas queremos
fazer isso gradualmente, para não haver ruptura.
Por que isso? Hoje, chegamos à conclusão que o nosso circuito CD, processamento,
distribuição, loja e arara, está muito longo. Isso acaba demandando um volume
sistêmico de estoque maior. Então, não adianta eu chegar e fixar a meta de estoque
5% abaixo. Eu tenho que trabalhar para reduzir esse lead time, tenho que fazer as
coisas de uma forma organizada.
Existe também uma questão relacionada à distribuição de área de loja. Existem
departamentos que têm uma área maior do que precisam. Quando você aloca em
função do tamanho dessa área, você acaba forçosamente tendo um estoque que irá
envelhecer.
Estamos atuando nessas pequenas ou grandes causas para ter uma resultante de
estoque menor, porque conservadoramente nós acreditamos que possamos chegar a
um número em torno de 8% ou 9% abaixo do que operamos hoje.
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Guilherme Assis:
OK, Adalberto. E se eu puder fazer só um follow-up, em relação ao preço médio, acho
que também já discutimos aqui um pouco sobre o preço médio, mas uma coisa que
veio um pouco acima do que eu estava esperando foi esse aumento de 6,2%. Na
minha cabeça, sua estratégia até o 2T estava sendo ajustar os preços médios, depois
de uma tentativa de aumento um pouco frustrada no ano passado, e estava caindo.
Eu sei que a base de comparação agora está ficando melhor e a inflação está alta,
então eu entendo esses 6,2%, mas eu estava esperando ainda um preço médio um
pouco mais baixo. Isso vem de uma política intencional de vocês na precificação, ou
vem da mudança do desconto ou dos markdowns que vocês têm?
Também entendo que o mercado está bem promocional, então, de novo, acho que
isso deveria ter jogado o preço médio um pouco para baixo. Dá para entendermos o
que está acontecendo na questão do preço médio?
Adalberto Pereira Santos:
Guilherme, infelizmente, não tenho nada mais sofisticado para falar para você que não
puro efeito matemático. A base comparativa lá de trás se tornou totalmente
comparável, e aí tivemos um crescimento de 6% ou 7% no nosso preço médio
comparado. Ou seja, é somente uma limpeza da base comparativa.
Eu vou bater muito naquela questão da assertividade da coleção, que é onde
entendemos que ganharemos preço médio sem aumentar o preço de saída, porque o
momento do nosso consumidor não nos permite.
Se você comparar a nossa assertividade, e eu não tenho como te abrir os percentuais,
mas a partir de um número imaginário de 60% ou 50% de assertividade em 2013, se
olhar 2014, nós perdemos 5%. Se olhar 2015, perdemos mais 10%. Ou seja, nossa
assertividade caiu. Nós tivemos recuperação de preço médio meramente por efeito
matemático.
Então, temos muito espaço para ganhar nessa assertividade, que, de novo, é uma
combinação de coleções maravilhosas preparadas pela Janaína, com preço certo,
alocadas adequadamente pela célula de alocação, distribuídas adequadamente pelo
time do Rene e com a operação de loja impecável.
Guilherme Assis:
Está bom. Obrigado, Adalberto.
Richard Cathcart, HSBC:
Boa tarde. Eu só queria continuar nesse ponto sobre a margem bruta. Gostaria de
entender qual é a sua expectativa para essa margem bruta no 4T, e talvez em 2016,
porque o ganho de 250 b.p. foi grande, mas acho que a base de comparação é bem
mais difícil no 4T, então alguns detalhes nos ajudarão. Obrigado.
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Adalberto Pereira Santos:
Richard, sempre que você faz a previsão, você acaba ficando escravo dela. E quando
nos perguntam sobre qual é o nosso alvo de margem bruta, o que seria, aí temos tem
que respeitar um pouco o posicionamento de cada um. Um player mais posicionado
mais na classe C tende a ter uma margem um pouco diferente de um player
posicionado na classe A. São nichos diferentes.
Quando olhamos qual seria o nosso alvo de margem bruta, é claro que, em um
primeiro momento, olharemos para o próprio histórico da Marisa. A Marisa já foi líder,
independente de posicionamento, de margem bruta no segmento. Então, temos muito
a fazer até chegar lá.
Resumidamente: o que nós esperamos de 2015? Continuar com pequenas
recuperações, recuperações gradativas. Eu até mencionei o número da
teleconferência passada, que seria bom que fosse 20 b.p. em 20 b.p. É claro que, com
uma base comparativa fraca como tivemos no 3T14, nós conseguimos dar um salto;
não chega a ser uma margem maravilhosa, mas não deixa de ser também uma
recuperação.
Então, vamos subir de 20 b.p. em 20 b.p., 50 b.p. talvez, e ano contra ano
perceberemos alguma coisa entre 50 b.p. e 100 b.p. a mais que o ano anterior. Esse
seria um bom aumento para a nossa margem do ano que vem.
Richard Cathcart:
Obrigado.
Alan Cardoso, Banco Safra:
Boa tarde. A minha primeira pergunta, Adalberto, é se você pode comentar um pouco
sobre o que vocês esperam de mudança em produtos e serviços financeiros com a
entrada do novo diretor. E dentro desse mesmo contexto, se vocês pensam em criar
alguma posição nova de diretoria dentro da Marisa? Eu sei que essa, na verdade, foi
uma mudança apenas de pessoa, não de função, mas se dentro da estrutura da
Marisa faria sentido trazer alguém novo para contribuir com a Companhia, em outra
função também?
Adalberto Pereira dos Santos:
A mudança que tínhamos previsto, o desenho da estrutura da diretoria da Marisa,
acho que ela é completada agora com a vinda do Celio, resumidamente. Não tem
nenhuma mudança adicional a frente. O Márcio está aqui, depois se ele quiser
complementar no final a sua fala, mas basicamente é isso.
A vinda do Celio, basicamente tem alguns mandatos. É claro que, em um negócio
como o nosso, a questão do circuito de definição de políticas de crédito, concessão do
crédito e cobrança é fundamental. E se você olhar o histórico do Celio, ele tem um
histórico bastante extenso, bastante rico nesse circuito.
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Mas nós queremos ir além disso. Se você olhar mercado, você verá quase que uma
mesmice de produtos oferecidos nessa área, e muitas vezes esse excesso de
produtos acaba espantando clientes, ou comprometendo o bolso do cliente. Nossa
leitura é que existe um excesso de produtos, quase uma toxicidade de produtos nessa
área.
Então, talvez a segunda parte mais importante do mandato do Celio seja nos ajudar
em uma reflexão sobre – talvez a palavra ‘reposicionar’ seja muito forte – como evoluir
essa área, para que ela seja cada vez mais uma área de apoio ao varejo, com
produtos mais friendly, menos tóxicos, com produtos simples, que a nossa cliente
possa entender, possa se sentir suportada e não espoliada, como algumas clientes se
sentem em alguns casos.
Alan Cardoso:
Perfeito, Adalberto. A segunda pergunta, acho que é até um follow-up em relação ao
que você já comentou de variação de preço médio nesse trimestre, até como o
Guilherme comentou também, esse número veio um pouco acima do que eu
imaginava, até pela base do ano passado. Quando vemos a margem bruta do ano
passado, vemos que a liquidação foi bem forte no 3T14. Olhando só para setembro,
quando o seu mix já estava totalmente comparável, como foi esse aumento de preço
médio? Só para termos uma ideia do número normalizado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Na realidade, isso começou a crescer um pouco na segunda parte do mês de agosto.
Se você pegar um mês como setembro, você terá uma leitura mais próxima de 10%.
Alan Cardoso:
Entendi. E isso é, provavelmente, o que podemos esperar para frente, tudo mais
constante, de aumento do preço médio? Faz sentido imaginar isso?
Adalberto Pereira dos Santos:
Acredito que sim. Mas, de novo, é um ponto que temos olhado com lupa,
principalmente observando esse comportamento do consumidor. Está muito claro para
nós, e para todos aqui que já passaram por outras operações – Janaína, Rene, eu –,
que esse cliente é diferente. Ele precisa ser tratado com muito carinho, com muito
cuidado.
Efetivamente, é uma renda menor, que está mais apertada com a inflação, com taxa
de juro; é um cliente que está mais preocupado com desemprego que um cliente da
classe A. Então, movimentação de preço, estamos olhando com muito cuidado.
Alan Cardoso:
Excelente. E a segunda pergunta seria até para a Janaína. É muito claro o momento
de vocês de tentar aumentar a assertividade, de reduzir liquidação para melhorar a
margem bruta. Quando eu olho para o lado da venda de fato, o que está sendo feito
para melhorar a aceitação desse produto pelo consumidor e pela consumidora?
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Estou pensando, na verdade, apesar do belíssimo trabalho de despesa que a Marisa
vem fazendo, mas acho que no final do dia temos que ver o same-store melhorando,
apesar de o cenário de varejo para vestuário igual ou pior. Esse é o grande desafio.
Então, olhando o lado qualitativo de produto, o que de fato está sendo feito dentro do
que vocês podem abrir para nós?
Janaína Machado:
Boa tarde. Estamos trabalhando principalmente na nossa coleção, de ter uma
assertividade, ter um produto com uma oferta melhor para o nosso cliente, com um
mix mais assertivo, e isso atribuído ao nosso visual merchandising, que temos
trabalhado muito junto ao Rene, junto à equipe dele, nas lojas, para colocar esse
produto de uma forma mais atrativa para o nosso cliente, de uma forma que na loja
você tenha uma experiência de compra mais interessante, e com uma referência mais
assertiva para ele.
Então, basicamente, estamos trabalhando em VM e coleção.
Alan Cardoso:
Entendi, Janaína. E última pergunta, Adalberto, vocês comentaram que estão
monitorando 15 lojas, e algumas dessas lojas podem ser fechadas. Olhando mais para
frente, imaginando que o cenário macro continue se deteriorando, ou que a
recuperação de same-store não venha em linha com o imaginado, o que se pode
pensar como uma segunda onda, além dessas 15 lojas?
Porque eu imagino que vocês tenham diversos Tier de lojas; lojas Tier 1, Tier 2, Tier 3,
e conforme for necessário ajustar a base de despesa, vocês poderiam ter uma
segunda rodada de lojas a serem analisadas e, porventura, até fechadas.
Então, se as 15 lojas são lojas que estão com desempenho operacional mais
preocupante, a camada seguinte de lojas que também não estão bem, seriam quantas
lojas mais ou menos, em que vocês podem porventura querer fazer ajustes?
Adalberto Pereira dos Santos:
Alan, foi bom você tocar nesse assunto. À rigor, nós já trabalhamos com a
possibilidade de um cenário pior. Basta olhar a curva do PMC. Qualquer empresa hoje
que fizer uma projeção para o ano que vem considerando um cenário médio, um
ambiente médio de consumo do que ocorreu em 2015, talvez esteja correndo um risco
elevado. Se você olhar o que aconteceu nos últimos meses, realmente é assustador.
E o que estamos fazendo já compõe essa segunda rodada que você está
perguntando. Essas 15 lojas, acho remota a possibilidade de chegarmos a fechar 15
lojas, mas existe.
A questão do programa de fidelidade e do encerramento da venda direta, que foi uma
decisão extremamente dolorida, porque envolveu 25.000 pessoas. Foi uma decisão
extremamente difícil, extremamente estudada.
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Essas medidas formam um conjunto de medidas estruturais que começamos a
trabalhar há três meses, exatamente para preparar a Companhia para um cenário
ainda pior, que poderá vir, e vamos torcer para que não venha com tanta intensidade.
Mas a Companhia já está sendo preparada com a visão de um cenário pior. Não tem
um segundo Tier.
Alan Cardoso:
Perfeito. Muito obrigado pela resposta, Adalberto.
Luís Cesta, Banco Votorantim:
Boa tarde. Obrigado por pegarem minha pergunta. Com relação a esses quatro
fechamentos que vocês estão fazendo, especificamente o formato, me parece que
existem três Marisa Lingerie. Será que vocês conseguiriam falar um pouco, no médio
prazo, sobre o que vocês estão vendo com relação ao mix, ao formato de loja olhando
para frente? Quais são os tipos de loja que mais estão apresentando problemas, quais
são aquelas que têm um risco e retorno um pouco mais bem ajustado? Como vocês
estão pensando nesse mix de lojas olhando para frente?
Me parece que a Marisa Lingerie, pelo número de fechamentos, talvez tenha alguma
dificuldade maior. Queria que vocês comentassem um pouco sobre sua visão olhando
um pouco mais para frente.
E a segunda pergunta seria sobre serviços financeiros, se existe alguma possibilidade
de vermos a Marisa ajustando as taxas cobradas pelos cartões, os juros cobrados
pelos cartões, para se ajustar a esse momento de elevação de impostos, e também à
questão de inadimplência. Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Vamos falar de trás para frente. Em relação às taxas de juros, nós temos evitado ao
máximo fazer o repasse, e acho que isso fica bem claro quando você lê a evolução, ou
a involução da nossa receita líquida. Nós absorvemos a nossa tributação com a nova
tributação no PL; no empréstimo pessoal, você também vê o efeito que teve sobre a
receita líquida, você vê a evolução do custo.
Temos tentado mexer o mínimo possível na questão de taxas, exatamente por conta
daquela preocupação com o bolso do cliente, com o que o cliente dá conta de pagar
neste momento. Não adianta eu só querer proteger minhas margens e não proteger a
minha margem futura, que é o meu cliente. Estamos muito preocupados com isso.
Então, a princípio, taxa de juros é a última coisa em que mexeremos. Nós vamos
espremer ao máximo a eficiência. Eu já tinha mencionado, ainda temos muita gordura
nessa área de PSF, que, com a ajuda do Celio, é claro, queremos acelerar a captura
que pode ser tirada, e transforma-la, inclusive em taxas menores.
O nosso objetivo, vou repetir, é transformar essa área em uma área de produtos
friendly, produtos que sejam muito fáceis de serem vendidos. Que o cliente não
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chegue em casa e quando o filho dele vai analisar a fatura, ele ache que o cliente foi
enganado. Isso não acontece só na Marisa, acontece na maioria dos lojistas.
Existe uma série de produtos que são extremamente tóxicos para o cliente, e acabam
afastando ele da loja e, em primeira instância, do cartão. Ele para de querer usar seu
cartão. Você vê esse movimento de queda dos privates muito em função disso. O
cliente começa a ter medo. Ele chega no caixa, e se ele tem cartão, ele o esconde,
porque ele tem medo de ser obrigado, ser constrangido a, de alguma forma, acabar
comprando um produto que ele não quer, um seguro, um 0+8 parcelado.
Esse tipo de produto não nos agrada, e nossa visão de longo prazo é mudar
gradativamente. É claro que eu não posso abrir mão no curto prazo de uma
rentabilidade importante para a Companhia, onde podemos construir uma ponte para
um futuro em que esse tipo de produto seja, de preferência, totalmente eliminado.
Esse é um ponto.
Em relação às lojas, eu já havia mencionado também que não existe nenhum grupo de
lojas que tenha uma característica específica. Você mencionou Marisa Lingerie.
Provavelmente, Marisa Lingerie nasceu como uma inciativa que visava se tornar uma
casa independente. Esse projeto, hoje, efetivamente está em standby, mas vemos a
importância em ter as lojas Lingerie bem posicionadas, aquelas que estão bem
posicionadas, que são rentáveis, como quase uma flagship da nossa operação de
moda íntima, o que realmente é um diferencial da Lojas Marisa, e nós precisamos
manter e reforçar. Não tem nada específico em relação à Marisa Lingerie.
Para o futuro, o Marcio falará um pouco no final, encontra-se em elaboração um
planejamento de médio a longo prazo na Companhia, nós poderemos falar disso no
próximo trimestre, e com certeza poderemos falar de risco de expansão neste
momento. Esse momento ainda não chegou, ficará provavelmente para o 1S16.
Mas uma coisa é importante ressaltar: eu acho que a Marisa fez o seu papel bem feito
em um momento de expansão de classe média no Brasil, um momento de expansão
violenta de mercado, que cresceu a rede de lojas violentamente.
O Brasil não terá uma segunda redistribuição de renda que aconteceu nos últimos
anos. Ela está feita. Vamos torcer para que ela não eroda, não acabe, mas ela está
feita. E o importante espaço que existia para ser ocupado, foi ocupado.
Daqui para frente, e provavelmente falaremos disso nesse planejamento de médio e
longo prazo, os ganhos virão de melhoria de efetividade, melhoria de efetividade da
rede já instalada, tirar produtividade da rede já instalada, que é uma rede de 412 lojas,
uma rede extremamente importante, e crescimento marginal. É um crescimento mais
lento, mas não menos importante, com mais ganhos dentro do que já está instalado.
Luís Cesta:
OK. Muito obrigado.
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Fábio Monteiro, BTG Pactual:
Boa tarde. Eu gostaria de saber sobre o private label especificamente, se vocês têm a
linha de perda líquida de recuperações, que caiu 26%. Não achei nada no ITR, mas
como foi relevante essa queda, mas queria só entender se você consegue abrir a
parte de recuperação, o que houve aí, se houve algum one-off, alguma coisa assim.
Porque quando olhamos a carteira do private label, a parte de crédito em atraso até
aumentou um pouco em relação ao ano passado; era 40,7% da receita e está 42,9%.
Eu sei que tem um descasamento dos prazos etc., mas mais para entender a dinâmica
dessa linha de perda líquida de recuperação no private label. Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Fábio, boa tarde. O que temos de dados que eu poderia lhe passar aqui, talvez seja
mais produtivo falarmos disso na sequência. Eu vou repetir um pouco o que eu falei na
abertura. Na realidade, tivemos uma convergência favorável de dois efeitos: um
provisionamento melhor, em função do que vinha acontecendo com todas as rolagens.
Houve ali um provisionamento, um nível de perda antes das recuperações, 1% menor.
Isso com muita segurança. Se você olhar o nível de cobertura das provisões, se pegar
o nível de cobertura para vencidos acima de 90 dias, continua praticamente 100%.
Então, houve uma redução de 1% nas provisões, e houve um aumento nas
recuperações.
E aí tem uma série de ações que estão acontecendo. A Empresa está atuando,
olhando para o cenário preventivamente, com uma série de mudanças, tanto na
concessão – e em nenhum momento eu disse isso aqui, até porque ninguém
perguntou, mas nós restringimos um pouco as concessões, apertamos um pouco a
régua de aprovação, tanto do cartão como do empréstimo, mudamos os scores de
avaliação –, como na cobrança. Houve uma mudança grande na cobrança.
Na realidade, na medida em que essas duas operações começam a ser integradas,
começa a haver uma série de ganhos, não só de produtividade e de custos, mas de
resultados também. O que estamos vendo aí é o começo desse resultado.
Então, é preferível você ter 1 p.p. a menos de provisão e 1 p.p. a mais de
recuperação. Foi isso que trouxe esse resultado.
Mas mesmo se eliminarmos, por exemplo, a recuperação, que foi a maior, ainda assim
teríamos um resultado extremamente positivo no nível de perdas. Ou seja, é uma
operação que, com certeza, roda de forma consistente.
Como a maioria dos varejistas que operam esse negócio, ninguém quer ter dor de
cabeça com esse negócio. Eventualmente, pode haver ali um ajuste de política, um
nível de perda maior, um nível de despesa maior, mas ninguém utiliza isso para
alavancar a venda que está baixa. Isso é para suportar a venda de uma forma
saudável.
Fábio Monteiro:
Obrigado, Adalberto.
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Operadora:
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar
a palavra ao Sr. Marcio Goldfarb para as considerações finais.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde a todos. Como o Adalberto bem lembrou, a Marisa passou por uma
verdadeira revolução nos últimos meses. Após três anos de crescimento muito
acelerado em nossa rede de lojas, era importante uma parada técnica para arrumar a
casa. No meio esse processo de rearrumação, no entanto, fomos pegos por uma crise
sem precedentes na história recente do nosso País.
Mas vale aqui lembrar que essa não é a primeira crise pela qual passa a Marisa em 67
anos de existência. E não só sobrevivemos a todas, como saímos cada vez mais
fortalecidos.
E não será diferente dessa vez. A Marisa continua trabalhando de forma obstinada,
para gradativamente recuperar sua rentabilidade e a consistência dos seus resultados.
As medidas aqui mencionadas vão exatamente nesse sentido: automatização de
processos, eliminação de desperdícios, meritocracia, times de alta performance. Essas
são iniciativas que, combinadas à força da marca, e à nossa extensão de rede de
lojas, nos darão importante diferencial competitivo nos próximos anos.
Ainda no mês de outubro, inauguraremos uma nova loja e reinauguraremos mais três.
Tal processo de revitalização deverá ser acelerado a partir de 2016, e juntamente com
as iniciativas relacionadas, mais a melhoria de coleção, alocação via push-pull e
operação de lojas, deverão compor o conjunto de medidas para melhoria da
experiência de compra das nossas clientes, o que deverá ser nosso foco nos próximos
anos.
Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês em nosso call, e mais uma vez
nos colocar à disposição de todos para mais informações aqui em nosso escritório,
tanto com o Adalberto como com o Francisco, o nosso o RI. Muito obrigado a todos.
Operadora:
O conference call da Marisa Lojas está encerrado. Agradecemos a participação de
todos. E tenham uma boa tarde.
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