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Operadora – Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem vindos à
teleconferência da Marisa para a discussão dos reajustados referentes ao
primeiro trimestre de 2018. Informamos que esse evento está sendo gravado e
está disponível no site de RI da Marisa 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. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer
que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência
relativa às perspectivas de negócio da Marisa Lojas S.A., projeções e metas
operacionais e financeiras constituem sim crenças e premissas da diretoria da
companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações
futuras não são 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 senhor
Adalberto Pereira dos Santos, CFO e diretor de relações com investidores, que
dará início à apresentação. Por favor, senhor Adalberto, pode prosseguir.
P/Adalberto Pereira dos Santos – Bom dia a todos. Bem vindos à
teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2018 da Marisa Lojas.
Aqui comigo hoje, o Marcelo Araújo, nosso CEO, o Célio Lopes, nosso diretor
da área de produtos e serviços financeiros, o Marco Muraro, nosso vicepresidente da área comercial, a Karina Lozano, nossa gerente de RI. Conforme
todos puderam observar nosso release nesse primeiro trimestre do ano, os
resultados da Marisa foram afetados pela baixa performance das vendas, que,
no nosso entendimento, teve como principais causadores os baixos fluxos em
lojas, o efeito calendário com antecipação do carnaval para meados de
fevereiro, em boa parte também por questões operacionais, incluindo entre elas
a questão do desbalanceamento do estoque com excesso de itens de baixo
preço que nós aqui internamente chamamos de P1. O início do processo de
correção desse desbalanceamento, em especial a baixa performance nas
vendas, acaba pressionando a margem bruta e o lucro bruto também,
apresentando uma queda relevante, um prejuízo de quase, aproximadamente
10%, que afeta o resultado da operação em varejo e da companhia como um
todo. Vale destacar que em todos os demais pilares de operação, tais como
controle de despesa, resultados na saúde das carteiras da área de produtos
financeiros, além das relações de caixa, continuaram com performance
bastante positiva. Vale também destacar que a companhia iniciou 2018

concentrando energia no seu programa de transformação, conforme
mencionado no release, deve ter seu foco quase totalmente direcionado para
as iniciativas voltadas à correção de gap nas áreas comercial e de lojas. Vou
passar agora para a nossa apresentação, onde nós comentamos mais
detalhadamente evoluções de cada grupo de números. Começando pela
página dois, no chart superior, a evolução da receita líquida, que apresentou
uma redução de 4,5%. No gráfico inferior a evolução de mesmas lojas, com
queda de -3,9%. E aqui, conforme eu já havia mencionado, o impacto deriva
dessa questão do efeito calendário aí, com a antecipação do carnaval, além do
desbalanceamento dos estoques em algumas categorias. Sempre bom
destacar o lado positivo, evolução de peças/tickets com bastante... uma
performance bastante positiva ao longo do trimestre, identificando aí uma
conversão. Vou destacar também a evolução do mês de março, que do ponto
de vista de vendas, de conversão e vendas foi bastante positivo com relação
aos dois primeiros meses do ano. O chart da página três, evolução de lucro
bruto e da margem bruta. O lucro bruto ele é impactado aí tanto pela questão
das vendas quanto pela redução da margem bruta, ela caiu de 51,3% para
48,5%, isso deriva de uma dificuldade de recuperação das vendas a preço
cheio ali no início de fevereiro e também desse início de correção dos
estoques. Conforme eu já havia mencionado ainda pouco também, a
normalização nas vendas também atinge lucro e margem bruta já no mês de
março. Página quatro, evolução do SG&A da companhia com a queda de 0,3%,
novamente aí reflete os contínuos de estoque da companhia para a utilização
dessa estrutura de SG&A. O grupo maior corresponde cerca de 80% do total,
uma queda importante de 0,6% e no G&A especificamente um pequeno
aumento de 2,6% devido aí a composição de times das principais áreas de
negócio comercial e área de operações. Página cinco, evolução do nível
ajustado da margem ligada a companhia, a situação aqui ela é relevante, ela
passa do ponto positivo, 33,8 milhões para 32,7 negativo, que deriva
efetivamente da queda de vendas e da compressão de margem bruta. Além
disso, a contribuição, ainda em relação à base comparável, quando no
trimestre, o mesmo no trimestre anterior, nós tivemos aí a recuperação
tributária da ordem dos 60 milhões, também 7,8, muito coeso. Nesse primeiro
trimestre essa recuperação foi inferior, foi da ordem de 22,5 milhões. Página
seis, evolução da margem junto à contribuição dos grupos de produtos em
PSF. Os resultados de produtos que nós chamamos da casa, um empréstimo
pessoal e o resultado do Private Label foram impactados pela menor
penetração do cartão Marisa, sofreu uma queda de 2,7% em relação ao
trimestre anterior e também da participação de produtos 0,8%. Já o empréstimo
pessoal, teve então uma performance bastante positiva com o aumento na
maioria das contribuições de 12,5%, derivado aí de um crescimento de carteira
de 22%. O co-branded também com uma performance bastante positiva, 4,2%
de crescimento, que deriva principalmente do maior número de contas aptas.
Na página sete, evolução dos usuários PSF, passa de 77 para 73, mesmo a

pequena queda continua bastante sólido o estado da área. Esse período foi
impactado pela adoção do IFRS 9, a nova metodologia de previsão de perda,
que além de trazer previsões sobre as carteiras vencidas, também exige uma
nova previsão sobre as carteiras a vencer. Acabou impactando o resultado da
área em 4 milhões, exatamente a diferença para o resultado do ano anterior.
De novo aqui, saque para operações de empréstimo pessoal também dos
contínuos ganhos de ciência em custos e despesas que se mantiveram
praticamente nos mesmos patamares do ano passado. Chart 8, a evolução da
carteira, dado sobre a carteira do PL no chart superior, nas linhas “as perdas
sobre portfólio”, a parte pontilhada seria 100 se nós não considerarmos as
vendas de carteiras antigas, que foram efetuadas tanto no trimestre, primeiro
trimestre de 2017, quanto agora. Em um dos casos seja a pontilhada seja a
sólida, nós temos aí uma pequena elevação nos níveis de perdas, isso tem um
pouco aí de efeito matemático também, vai ficando sempre uma carteira em
declínio, aí esse efeito acaba ocorrendo. Nas barras de percentual de exercício
também houve uma pequena elevação, 41,2 para 42,9. Aqui, de novo, um
destaque para a questão da adoção da IFRS 9, um impacto de 4 milhões no
período. Na parte inferior, indicador de EFIC, um indicador de eficiência, é um
indicador perspectivo nos mesmos níveis aí dos períodos passados é
relativamente estável para os padrões históricos. Página 9, a evolução do
portfólio no empréstimo pessoal também na parte superior, nas linhas 1 e 100,
no efeito de vendas de carteiras, em ambos os casos aquela vai refletir
também nos efeitos matemáticos o contrário, não é? Com uma carteira sólida
que acaba tendo esse efeito. Nas barras “o percentual de vencidos”, passa de
26,8 para 26,3, também uma pequena redução, índices no geral bastante
confortáveis, sempre indicando uma fertilidade tanto na concessão quanto na
recuperação de crédito. O EFFICC que estava um pouquinho acima já é
esperado para esse novo patamar de carteira. Página 10, redução dos dados
consolidados da companhia, apresenta uma queda relevante de 60%, nós
passamos de 109 milhões para 40,6, que deriva basicamente aí do resultado
negativo do varejo, né, de novo, destaque para os sólidos resultados de PSS.
Na última página, página 11, evolução do resultado liquido da companhia, parte
superior do lado direito, o chart da evolução do resultado liquido, nós passamos
aí de um saldo positivo de 14,7 milhões para o negativo de 41,1 milhões nesse
último período, que deriva basicamente, conforme já mencionado algumas
vezes, dos resultados, dos fracos resultados do varejo. De certa forma aí foi
terceirizado por essa simetria de base comparável relativa à recuperação de
crédito tributário em volumes menores nesse último período. O impacto positivo
é derivado das menores despesas financeiras também nesse período. A parte
inferior, fluxo de caixa, destaque aí para a geração operacional, 47 milhões
contra 51,6 do período anterior. Praticamente o mesmo nível de geração de
caixa, mesmo apesar da queda substancial do EBITDA. Essa geração de caixa
nos permite manter um nível bastante saudável, saldo final de caixa é
praticamente… saldo final de caixa é 380 milhões, 382 contra 436 no ano

passado. A relação Div. Líquida/EBITDA já sobe, ficou travado em 2.7 vezes,
mas basicamente em função da queda do EBITDA, já que o saldo de caixa,
disponibilidade se mantém bastante robusta. Eram essas as minhas
considerações, ficamos aqui agora à disposição, eu, o Marcelo, e o resto do
time para atender aos usuais questionamentos.
Operadora – Obrigada. Iniciaremos agora a seção de perguntas e respostas.
Para realizar uma pergunta, por favor, digitar asterisco 9. Você também poderá
fazer perguntas pela webcam. Digite o conteúdo no lado esquerdo da sua tela
e clique no botão “enviar”. O senhor Richard gostaria de fazer uma pergunta.
P/Richard – Oi, bom dia pessoal. Só queria fazer uma pergunta sobre a
coleção, porque vocês destacaram que janeiro e fevereiro foram meses
difíceis, março melhorou, então só queria entender um pouco da sua visão de
como a coleção ta, moda, estrutura de preços etc., se vocês estão contentes
ou se tiver alguma coisa que ainda precise melhorar. Obrigado.
P/Marcelo Araújo – Bom dia, dia, bom dia a todos! É o Marcelo Araújo que
está falando. Richard e todos que estão nos ouvindo, obrigado pela sua
pergunta. De fato, eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de
acompanhar o nosso conference call de apresentação de resultados no final do
ano, aonde a gente apontou que nós tivemos no final do ano de 2017 uma não
aceitação, uma não assertividade na coleção de um dos importantes setores
nossos da loja, que acabou gerando um pequeno desbalanceamento nos
estoques ao final do ano. A nossa expectativa era que isso pudesse ter sido
mais rapidamente ajustado, mas a frustração dos fluxos, principalmente no mês
de fevereiro, como a gente já mencionou, acabou não fazendo, não sendo
possível isso. Então os estoques entraram na apresentação da nova coleção,
ainda um pouco desbalanceado. Ah! Os produtos em si da nova coleção
tiveram uma aceitação muito grande, o sell through dos produtos foi bastante
superior ao período do ano passado, que fez com que o mês de março como
um todo fosse um mês bastante melhor do que os meses de janeiro e fevereiro
pra nós. Aí foi fruto basicamente da introdução da nova coleção, um pouco da
expansão da nova setorização das nossas lojas e também da nova estratégia
de comunicação, que foi lançada lá junto com o dia das mulheres, como a
gente já tradicionalmente vem fazendo, no dia 08 de março, com a
apresentação da Cláudia Leite, mas muito mais do que isso, todo esse novo
conjunto, esse novo posicionamento da marca. Nós ainda temos bastante
desafios em produtos pela frente, porque a entrada das novas coleções vão
gradualmente migrando o posicionamento da marca, por isso que a gente tem
dito que isso é um processo de transição que deve talvez ganhar mais
consistência já no segundo semestre, com o inicio da coleção de verão, esta
sim, já totalmente desenvolvida sobre os novos processos de desenvolvimento
comercial que a gente reviu com a McKinsey, ao longo do segundo semestre
do ano passado e depois com a entrada do Marco e a renovação da equipe.

Essa equipe está desenvolvendo já, a partir desses novos processos, uma
nova construção de coleção por diferentes pirâmides de moda e pirâmides de
preço em cada um dos setores. Mas voltando e tentando ser objetivo para a
sua resposta: sim, as vendas da coleção lançadas em março foram bastante
entusiasmantes, nós ficamos bastante satisfeitos com a nova coleção, mas
ainda temos um desafio grande, volto a dizer, quando a gente produz uma
coleção ela muda 10, 15% do volume total dos itens disponíveis na loja.
Richard – Tá bom. Obrigado.
Operadora – O senhor Felipe gostaria de fazer uma pergunta.
P/Felipe – Bom dia a todos! Obrigado por tomar as minhas perguntas. Primeiro
eu queria entender... Eu entendo que março foi o melhor mês do trimestre,
então eu queria saber o seguinte: essa melhora no desempenho continuou no
mês de abril mesmo que de forma qualitativa, só pra gente ter uma ideia. E a
segunda pergunta: em relação a operação celulares. Eu entendo que ainda são
poucas lojas, poucos meses, mas quais são as primeiras impressões que
vocês tiveram dessa operação? E entender porque o rollout deve ser apenas
pra 75 lojas. Isso tem a ver com o padrão da loja que comporta uma operação
de celular, a região...? Entender o racional por trás disso e, por último, ouvir do
Marco quais foram as primeiras ações tomadas por ele na companhia e o que
mudou versus da última gestão do time comercial. Essas são minhas
perguntas. Obrigado.
Marcelo – Ok Felipe. Vamos começar em partes. Vamos começar por partes
aqui. Eu vou falar um pouco sobre como é que nós estamos enxergando o
mercado nesse momento e depois o Célio vai fazer algumas considerações
sobre o projeto de celulares, ele que tem liderado esse projeto aqui na
companhia e vou pedir pro Marco se apresentar e dizer algumas palavras pra
você antes sobre como é que ele está vendo esses primeiros meses aqui na
companhia.
Marcelo – Bom, sobre a continuidade de vendas, sim a coleção segui
vendendo bastante bem também no mês de abril também no mês de abril. O
mês de abril, acho que você já deve estar acompanhando o que está
acontecendo no mercado, o mês de abril já levantamos com uma defasagem
de temperatura em relação a abril do ano passado e muito significativa nas
nossas áreas frias, então o todo está sofrendo muito, porque os produtos de
inverno tem um peso bastante grande tanto no preço, no ticket médio, como na
margem bruta absoluta da companhia. Mas é uma questão apenas de...
provavelmente de defasagem climática, isso deve se recuperar. A gente lançou
no final do mês de abril a nova estratégia do dia das mães, que vem reagindo
bastante bem. Então a gente está confiante que a gente deve, antes, se tudo
correr bem com São Pedro e o inverno não nos frustrar demais, devemos ter
um segundo trimestre um pouco mais em linha, ainda com bastante

rolatividade das vendas, como nós estamos falando, como nós temos falado,
nós estamos fazendo um processo de produção bastante significativo. Nós
mencionamos inclusive no press release, não sei se ficou claro pra vocês, nós
mudamos a setorização, a priorização e a distribuição dos setores dentro das
nossas lojas. Isso nos fez, nesse primeiro trimestre, a fazer uma mudança em
todas as lojas da companhia do Brasil inteiro. Nós planejamos isso aí no
primeiro trimestre, porque e um trimestre de menor demanda né, então foi logo
depois da liquidação em meados de janeiro e no mês de fevereiro a gente fez
essa intervenção em todas as lojas. Quando você faz uma intervenção dessas,
uma mudança tão grande no layout, não tem muito jeito, por dois, três, quatro
dias, dependendo do tamanho da loja, você acaba impactando de alguma
forma o fluxo e a conversão daquela loja. Então isso também faz parte desse
contexto. Então nós estamos ajustando essas lojas agora gradualmente pra
frente. Eu acho que uma consideração importante a fazer quando a gente fala
do cenário e das nossas expectativas de crescimento, é que nós ainda
estamos lidando com um cenário macroeconômico muito frustrante. Nós já
esperávamos que estivesse um cenário melhorado e avançado um pouco,
principalmente nas questões de desemprego, que é a variável
macroeconômica mais diretamente correlacionada com as nossas vendas e
nós ainda estamos num nível de desemprego recorde, muito elevada, firme,
inclusive do mesmo período do ano passado e isso acaba impactando muito as
nossas lojas populares. Portanto, tem um desequilíbrio grande, a gente
continua vendo este efeito, esse efeito foi muito claro no ano de 2017 e ele
persistiu ainda no primeiro trimestre deste ano, tem uma diferença de
performance grande entre as lojas que estão em ambientes comerciais mais
protegidos e as lojas que estão em mercados mais populares, sofrendo não só
com uma contratação de demanda, como também uma concorrência de preços
bastante mais agressivo. Esses efeitos continuam presentes, nós não estamos
vendo uma recuperação muito rápida no horizonte e eles deverão continuar
pressionando um pouco os resultados nos próximos meses. Acho que uma
palavra antes de passar pra o Célio e para o Marco, eu acho que pode ser do
interesse de todos, nós vamos falar um pouco do rollout de celulares, um
pouco das iniciativas na área comercial, mas pra não deixar de atualizar todos
vocês a respeito da evolução do projeto M-2020, que é o novo modelo de lojas
da Marisa, que nós começamos a testar em novembro do ano passado em 34
lojas, 19 lojas top, 15 lojas top no nosso conceito de (ininteligível) coorporativos
que nós temos. As 19 lojas top esse modelo se mostrou extremamente positivo
e nós já estamos, essas lojas já estão positivas em relação ao ano passado, no
SSS e nós já estamos começando uma nova onda de mais 20 lojas que serão
implementadas agora nesse segundo trimestre do ano nas lojas top. Então
esse é um modelo que tem se confirmado, um modelo significativamente com
base em uma análise estatística bastante rigorosa, melhor que o modelo
anterior e a gente começa então gradualmente a fazer o rollout dessa nova
metodologia de posicionamento, de arquitetura, de setorização das nossas

lojas, áreas quentes e atendimento parcialmente assistido, enfim, todo o
conjunto que nós acabamos apresentando a vocês aqui no Marisa Day,
aqueles que tiveram a oportunidade de assistir. O modelo pras lojas pops ainda
vem sofrendo também como o resto das lojas pop como um todo, então nós
reagrupamos e estamos reiniciando com algumas mudanças nos testes pilotos
ampliamos de 15 pra 30 lojas o piloto de testes pops, do modelo de lojas top e
nós vamos ainda nos próximo 60 dias continuar fazendo muitas pesquisas e
muitos testes de campo pra ajustar ainda mais esse modelo pras lojas top.
Então a gente segue muito focado no nosso programa de transformação, a
gente tem colocado com muita clareza que é um programa de três anos, nós
iniciamos esse programa em fevereiro do ano passado, nós completamos o
primeiro ano agora recentemente, nós estamos muito satisfeitos com o
andamento das iniciativas desse programa, como bastante frustrados com os
resultados de vendas também do varejo, mas confiantes de que essas medidas
fundamentadoras, que constroem pilares para uma competitividade mais
sustentável da companhia, no tempo vai nos recolocar num novo ciclo de
crescimento nos próximos trimestres. Se colocado, vou passar a palavra pro
Célio, que vai fazer seus comentários a respeito dos celulares.
P/Célio – Oi, Felipe! Aqui é o Célio. Obrigado pela pergunta. Espero que esteja
tudo bem aí no México. Seguinte...
Célio – As lojas que a gente implantou celulares eram lojas que a gente
considerou como piloto pra gente aprender com essa operação. Porém o
período que a gente está operando com celulares de seis meses ainda é um
período curto pra gente fazer um rollout intenso dessa operação. A gente está
numa curva de aprendizado importante, a gente aprendeu muita coisa, mas
tem algumas coisas pra gente aprender ainda pra fazer uma curva ainda mais
intensa e, obviamente, pelo momento da empresa em focar a venda mais
intensa de moda, tem um desafio operacional aí também para o crescimento do
celular. Quando a gente fala em aprendizado, um aprendizado muito
importante é o portfólio tanto em termos de tipo de aparelhos, preços e
tamanho desse portfólio, ainda é algo pra gente aprendeu um pouco, mas
ainda tem a evoluir. A gente aprendeu bastante aí com crédito pra esse setor,
que parece ser um diferencial para um público que a Marisa atua. Em última
instancia a operação, a operação de celulares tanto em termos de
abastecimentos e toda a cadeia envolvida em celulares como a influencia dos
celulares dentro da loja em termos de fluxo e venda, não só olhando
isoladamente celulares, é algo ainda que a gente precisa evoluir e desenvolver
pra fazer um rollout mais intenso. Mas a gente acredita em 55 lojas aí esse
ano, a gente vai tornar a cor bastante madura e aí a gente ainda tem que
consolidar o crescimento de receita pra melhor entendimento desse negócio.
P/Marco Muraro – Bom dia, Felipe! Marco falando. Em relação às mudanças
na área comercial, nos primeiros meses nós tivemos um trabalho grande de

reestruturação do time, no investimento grande da companhia na parte de
planejamento, abastecimento e estilo, de forma a garantir que a gente tenha
uma coleção mais equilibrada no seu mix, no seu (ininteligível) também de
forma regionalizada. Então o trabalho agora fica sendo fortemente pra próxima
virada de coleção, ela já mostrou uma melhoria no mês de março e claro que
abril, maio e junho a gente fica muito ainda refém do clima, principalmente
onde nossas lojas estão posicionadas, mas existe um trabalho forte na
construção de coleção e de planejamento mais adequado a cada tipo de loja e
de acordo com seu nível. Então foi um investimento grande nos últimos meses
e que o time agora está se reestruturando, está se fortalecendo me termos de
curva de aprendizado, mas a gente acredita que a partir daí do segundo ou
terceiro tri já possa começar a refletir esse trabalho todo nesse mix, nesse
balanceamento melhor da construção de coleção.
P/Felipe – Muito obrigado pelas respostas. Obrigado.
Operadora – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9.
Senhor André, da empresa Brasil Plural gostaria de fazer uma pergunta.
Senhor André, da Brasil Plural gostaria de fazer uma pergunta.
P/André (Brasil Plural) – Opa! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Apenas um
follow up a respeito do estoque de vocês. Eu queria entender se ainda tem
resquícios ainda das coleções passadas no estoque ou vocês já estão em um
ritmo “eliminando mais rápido” essas coleções passadas? Então queria saber
um follow up sobre isso e também queria entender um pouco mais, ainda
falando de celulares e perfumaria, a respeito do planejamento de SG&A de
vocês, quer dizer, por estar em estágio de rollup eu queria saber, eu queria
entender um pouco mais dos custos e de como vocês estão planejando
equalizar isso de acordo com noção de receita de vocês. É isso. Obrigado.
P/Marcelo – Oi, André. É o Marcelo novamente, só pra dar uma rápida atualiza
para vocês sobre o estoque, como eu comentei, nós viramos o ano com um
pequeno desbalanceamento dos estoques. Nós já tínhamos planejado ter um
patamar de estoques maior, eu comentei isso com vocês, mas ficou um pouco
acima do que nós gostaríamos na virada do ano, por conta das festividades da
coleção de um setor importante no quarto trimestre do ano passado, a coleção
de outono/verão. De lá pra cá nós viemos fazendo trabalhos de fazer o ajusto
gradual desses estoques. As frustrações de vendas e de fluxo no primeiro
trimestre não ajudaram a gente a girar na velocidade que a gente queria, então
a resposta é sim, nós ainda temos ajustes pra serem feitos, que a gente
pretende concluir até a liquidação de inverno, que a gente tradicionalmente faz
ali na virada de junho pra julho. Então até lá a gente pretende ainda
gradualmente ir fazendo esses ajustes. Com relação a sua pergunta sobre
celulares... Desculpa... Com relação a sua pergunta sobre celulares, os
celulares, nós ainda não consolidamos os celulares na receita da companhia,

isso é só uma informação pra vocês, mas ela já está sendo faturada através de
um parceiro nosso, por enquanto não está consolidada as vendas de celulares
na nossa receita, a gente só deve fazer isso a partir do ano que vem, quando
tivermos concluído essa nova etapa do piloto que o Célio se referiu. Nós
estamos bastante entusiasmados, a gente acha que sim, é uma categoria
bastante importante, geradora de fluxo, principalmente gerando negócios
complementares com serviços financeiros, da mesma forma como a gente
entende que cosméticos também poderá agregar bastante valor. Essas duas
categoria foram priorizadas nas nossas lojas com margem em pesquisas feitas
com os nossos clientes ao longo do final do ano passado, então nós
começamos os testes pilotos junto com esse conjunto de transformações que
nós estamos fazendo nas lojas M-2020. Nós estamos testando diferentes
modelos de aonde colocar na loja, como colocar, qual é o mix de produtos, pra
que a gente ao desenvolver um modelo consistente estejamos certos que
podemos fazer um rollout maior. Nesse momento os custos são bastante
marginais ainda, poucos materiais como um todo. Então, não sei se o
Adalberto gostaria de fazer algum complemento a respeito do SG&A, mas não
estamos vendo isso de uma maneira material ainda na companhia.
P/Adalberto Pereira dos Santos – Eu acho que o Marcelo falou bem, é uma
estrutura interna aqui, pequenos times focados aí nas pesquisas,
desenvolvimento na área de produtos, em loja basicamente mudança de
processo de treinamento. Então custos, evolução de SG&A relativas a essas
duas iniciativas, é marginal também.
Operadora – O senhor Felipe, do HSBC, gostaria de fazer uma pergunta.
P/Felipe (HSBC) – Obrigado. Só um rápido follow up sobre fechamento de
lojas, nesse semestre, pelo menos o número liquido aqui, vocês fecharam uma
loja, entender risco pro ano que tenha lojas no radar pra serem fechadas ao
longo do ano.
P/Marcelo – Oi, Felipe. Marcelo de novo. O Pimentel, o Marcelo Pimentel hoje
não está acompanhando a gente, está acompanhando a gene de forma
remota, porque ele está viajando em lojas, que nós estamos na véspera do dia
das mães, então vou responder por ele aqui. Coma a gente tem falado a
analise criteriosa da performance da rentabilidade do retorno sobre o
investimento de cada uma das lojas da nossa rede é uma obrigação contínua
de uma empresa que pretende ir ao longo do tempo expandindo com o
crescimento de rentabilidade do seu negócio. Então a gente sempre tem,
independente do nível de resultado, a gente sempre tem no radar as lojas que
estão com o menor índice de retorno. Então a gente vem monitorando essas
lojas, quando elas entram nesse grupo de lojas, que a gente chama
carinhosamente pelo nome de TI, elas recebem então uma atenção especial, a
gente faz um novo plano, a gente faz um novo Assessment do potencial da

região, faz uma nova recapacitação das equipes e avalia satisfação do cliente.
Atua em todas as dimensões. Então esse é um processo continuo pra nós. Nós
não temos nenhum plano hoje de fechamento de lojas no curto prazo, mas nós
temos sim, como teremos sempre, uma quantidade aí de 3% a 5% das lojas da
rede sendo analisadas, sendo testadas e eventualmente... Essas lojas que nós
fechamos ano passado ela fez parte daquele primeiro lote, ela só foi diferida,
teve seu fechamento, por conta de uma negociação com um shopping lá no Rio
de Janeiro, lá em Governador. Que foi essa loja que você se referiu, que nós
fechamos de lá pra cá. Nós estamos sim avaliando sempre a rentabilidade,
mas nós não temos planos de curto prazo, uma decisão tomada de fechamento
de loja nos próximos meses. E o cenário se recuperando, provavelmente isso
não deve acontecer.
P/Felipe (HSBC) – Tá certo. Obrigado.
Operadora – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9.
Operadora – Aquênia, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
P/Aquênia – Bom dia, meu nome é Aquênia, eu sou do Banco do Brasil,
gostaria de saber sobre a apresentação que está no slide número seis, sobre
penetração do cartão Marisa, que houve uma redução e um aumento das
operações co-branding, pelo maior número de contas aptas. Eu gostaria de
saber qual estratégia será adotada pela companhia em relação aos recebíveis
para os próximos anos?
P/Adalberto Pereira dos Santos – Aquênia, é Adalberto que ta falando, eu
vou passar pro Célio, depois eu gostaria que você, eu não entendi muito bem a
conexão da primeira parte da sua pergunta, que tem a ver com a estratégia do
produto, a coparticipação do cartão, se habituar um pouquinho, depois, se você
puder repetir qual que é realmente a sua questão em relação a estratégia de
recebíveis pro futuro. Mas o Célio responde a primeira parte, depois eu volto
com você.
P/Célio – Oi, Aquênia, obrigado pela pergunta. Os cartões de crédito são parte
importante da estratégia de serviços financeiros e da companhia. A gente tem
um aumento aí bem importante em termos de números de contas ativas no
cartão de crédito. A base faturada por cartão, ela vem num crescimento
expressivo, já há mais de um ano, então o relacionamento com as nossas
clientes via cartão de crédito, ela ta melhorando ao longo do tempo. Em termos
de receitas, obviamente foi impactado a partir do ano passado pelas mudanças
regulatórias ao longo de 2017 e uma agora menor em 2018, mas a estratégia
do faturamento e a inadimplência controlada do cartão de crédito, ela se
mantém, ela vem ajudando bastante o resultado do produto. E a gente
intensificou a conversão de quem já tem o nosso cartão de loja para o cartão
de crédito e esse aumento de conversão vem aproximando as clientes da

Marisa e vem aumenta o nosso faturamento também. Essas são as principais
bases desse nosso resultado.
P/Adalberto Pereira dos Santos – Poderia agora repetir sua pergunta sobre o
futuro da carteira? Eu não entendi bem.
P/Aquênia – Em relação à estratégia com recebíveis. Então você adota
algumas estratégias como o cartão Marisa e o co-branded como operação para
faturamento de vocês. Vocês vão priorizar mais os co-branded ou vocês vão
continuar atuando com a penetração do cartão Marisa?
P/Célio – Oi, Aquênia, aqui é o Célio. A gente vai continuar intensamente
desenvolvendo nosso cartão de loja. A nossa cliente tem uma necessidade de
crédito relevante e o uso do cartão aproxima ela da nossa compra de moda e
demais produtos e serviços que a gente oferece na Marisa. O cartão de crédito
é complementar a essa estratégia. O cartão de crédito, além de fornecer as
mesmas condições de crédito dentro da loja, mas aí para um público um pouco
mais qualificado, um pouco mais evoluído em termos de crédito, abre espaço
também para outros mercados, mas a gente continua intensamente
desenvolvendo todos os serviços financeiros que a gente já tem no nosso
portfólio.
P/Aquênia – Tá ok. Muito obrigada.
Operadora – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9. O
senhor André, da Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
P/André – Só mais um follow up. Em relação as lojas pops e tops que vocês
sempre estão falando muito nos calls. Eu queria só entender uma coisa. Vocês
tem algum target de quanto por cento da sua base de lojas vocês querem pop
e quantos por cento vocês querem top? Por que, pelo que eu to entendendo,
as lojas top estão performando um pouco acima das lojas pop, certo? Vocês
tem alguma visibilidade de uma composição ideal de loja? Apenas esse follow
up. Obrigado.
Marcelo – Oi, André, obrigado pela pergunta, acho que essa sua dúvida é a
dúvida de outras pessoas, a gente tem sido, algumas vezes, perguntado sobre
esses aspectos. Então, deixa eu só esclarecer primeiro o que é esses top e
pop que nós nos referimos tanto. Então, o pop e top é apenas uma
clusterização para fazer uma adaptação na forma como nós gerenciamos
essas lojas. Então, o que basicamente muda de uma loja pop para top? Muda o
ambiente, o contexto competitivo dessas lojas, a maioria das lojas top está, por
exemplo, em shopping centers, com um grupo de competidores nacionais e um
ambiente de compra muito específico e com um público, ou seja, com um
grupo de clientes que tem um poder aquisitivo e uma sofisticação de compras
um pouco maior do que nas lojas populares. Nossas lojas pop, em sua grande

maioria, são lojas de rua, situadas em comércios populares ou, às vezes, em
periferias das grandes cidades ou nas cidades menores, com uma competição
majoritariamente formada por lojistas locais ou varejistas locais ou regionais.
Elas acabam tendo um público que não são muito diferentes, mas tem hábitos
de compras diferentes, vivem experiências de compras de moda diferentes,
portanto, tem uma expectativa diferente sobre como a Marisa apresenta sua
coleção, como é o sortimento que ela encontra em cada uma dessas lojas, qual
é o modelo de atendimento que cada uma dessas lojas vai ter, o que ela
gostaria mais de ver na vitrine de uma loja do que outra, então, é muito mais
uma forma de estar mais próxima das clientes e atender mais as expectativas
destas clientes que estão aumentando, passando com mais clareza o nosso
posicionamento competitivo nas regiões mais populares, deixar mais claro a
percepção de valor das clientes e daquele ambiente, sobre o que ela pode
esperar da Marisa, do que propriamente uma estratégia, se eu quero crescer
mais em uma ou mais em outra. Não, nós não temos um target para o número
de lojas pop ou o número de lojas top, o modelo de expansão é baseado em
identificação de oportunidade, a rentabilidade das duas lojas são muito
parecidas, não tem um padrão de rentabilidade ou de retorno muito diferente
de uma ou de outra, então é muito mais uma adequação da estratégia go to
market em cada um desses mercados para ir mais ao encontro da expectativa
das nossas clientes. O que acontece nesse momento, e normalmente,
historicamente, quando a gente olha para trás a performance desses dois
grupos de lojas não é muito diferente, é que, num momento como esse de
muita contração de demanda pressionando muito, principalmente a classe C,
com o nível de desemprego muito alto, essas regiões comerciais, de uma
maneira geral, estão sofrendo mais a região como um todo e é onde estão
inseridas as nossas lojas pop e aí elas acabam tendo uma performance
diferente do outro grupo de lojas que a gente chama de top aqui. Eu não sei se
ficou claro, mas nós não temos target para isso. A clusterização de lojas top e
pop, as que a gente chama de populares, porque o público da Marisa é o
mesmo nas duas lojas, nós estamos falando da mulher de classe C
preferencialmente, de 25 a 45 anos, com um público que a gente atende
também uma parte da classe B e um público de uma faixa etária que vai de 18
até 50 ou 50 anos mais, mas é de uma maneira complementar ao público forte
da Marisa, ele é o mesmo nos dois grupos, mas o ambiente do entorno de cada
um desses grupos de lojas muda, portanto, muda a expectativa e o hábito de
compra das clientes nestes lugares, e a gente adapta, então, a nossa
estratégia desta forma. Não sei se ajudou a esclarecer ou ajudou a confundir,
mas é um pouco... Não temos uma resposta objetiva, assim, não, nós não
temos um target para isso. Nós queremos que as lojas pop cresçam tanto
quanto as lojas top.
P/André – Ok. Não, ficou claro, sim. Muito obrigado. Entendi.

Operadora – Senhor Pedro, da Mafre, gostaria de fazer uma pergunta.
P/Pedro – Alô, bom dia. Eu queria entender um pouco o que aconteceu com os
custos, que, normalmente, vocês têm eles bem controlados com proporção da
receita. E, assim, em termos de receita, deu para entender claramente a
questão do desemprego, das menores vendas, do calendário, mas queria
saber se houve algum descontrole ou alguma coisa que vocês não controlaram
nos custos ou se teve muita promoção e cobraram preço menor? E aí, depois
eu queria fazer uma pergunta sobre capital de giro.
Adalberto – Pedro, a questão do custo ela é relacionada à questão da margem
que já foi mencionada aqui. Tivemos o início de processo de adequação de
estoque, adequação de estoque significa atividade mais promocional, é você
adquirir alguns itens e isso acaba pressionando sua margem. Agora, eu queria
saber se sua pergunta é exatamente sobre custo ou se é sobre SG&A? O
SG&A da companhia continua absolutamente controlado. Tivemos um estudo
recente para ver a questão, por exemplo, do SG&A por metro quadrado. Nós
tivemos uma queda, para você ter idéia, nos últimos cinco anos de quase 30%
em valores reais, em termos reais, seguindo a estratégia, o Marcelo tem
mencionado, de preservar o máximo possível a rede. Nós poderíamos ter
adotado a estratégia de turnaround, fazer um corte drástico de rede e
rapidamente posicionar a companhia no positivo. A estratégia foi: vamos
preservar o máximo possível a rede porque, tão logo tenhamos resolvido as
questões relacionadas principalmente a produtos, abastecimento, a locação
etc., o impacto da retomada de vendas no EBITDA seria muito violento, e é
isso que a gente tem feito. Então, de novo, o aumento de custo, na realidade, é
um efeito dessa atividade mais promocional no primeiro trimestre. SG&A da
companhia, seja da atividade varejo, seja a PSF de produtos financeiros, é
apresentado aí um resultado, uma performance excepcional.
P/Pedro – Tá. Não, a questão era sobre os custos mesmo. Sobre SG&A ficou
bem claro aqui. E também seria da operação varejo. A financeira também está
tranquila. Então é mais pela atividade promocional mesmo que ocasiona essa
queda de margem bruta, pelo que eu entendi. Bom, só confirmar isso. E aí,
seguindo para outra pergunta, aqui, no capital de giro vocês tiveram uma
melhor no prazo de recebimento dos seus clientes. Também se deveu a que?
Justamente a essas promoções que o cliente acaba tendo que pagar a vista,
alguma coisa assim, ou teve alguma outra coisa que dá melhora no capital de
giro? Muito obrigado.
Adalberto – É uma combinação de fatores, né? Você já tem um pouco o
impacto da questão dos estoques, na medida que você vai eliminando, você já
vai tendo um retorno desse recurso pro caixa. A gente tem é que continuar
vendo esse efeito nos impactar positivamente nos próximos períodos. Na outra
ponta você tem também recebíveis. Nós temos operação que, eventualmente,

nós migramos para parceiros bancários ou bancos parceiros ou fazemos
internamente refinanciamentos aos nossos fornecedores. Quando você migra
de financiamento interno para os bancos você tem essa maior liberação. Então,
são dois pulmões que nós utilizamos, dependendo da nossa conveniência,
para geração de caixa. A tendência principal pro segundo período é que a
gente continue tendo efeito positivo.
P/Pedro – Tá, bom. Obrigado.
Operadora – Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
retornar a palavra ao senhor Adalberto Pereira dos Santos para suas
considerações finais.
P/Adalberto Pereira dos Santos – Bom, obrigado a todos. Queria agradecer a
todos pela participação, pelo interesse a nossa teleconferência. Algumas
perguntas entrando pelo worldcast, perguntas mais técnicas. Eu gostaria de
pedir para que direcionasse, quando ligasse na sequência, Carina, Lara e eu
vamos estar aqui à disposição para conversar mais sobre esses
questionamentos, são questionamentos mais técnicos. Novamente muito
obrigado. Aguardo todos na próxima teleconferência do segundo trimestre, com
expectativa de resultado ainda melhor. Passo para o Marcelo agora para ele
fazer as considerações finais.
P/Marcelo – Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos, pelas
perguntas que foram feitas, foram muitas, bastante importante para nós, para
que a gente possa ir interagindo e esclarecendo a nossa visão sobre a
evolução dos negócios da Marisa, sobre o programa de transformação, sobre o
momento que nós estamos passando. É um momento de bastantes desafios, a
gente sabe que todos os programas de transformação, eles trazem bastante
volatilidade dentro das organizações. E, por consequência nos seus resultados
e isso acabou acontecendo neste primeiro trimestre, ainda com um cenário
macro que também não está nos ajudando a empurrar as demandas para
frente. Mas, nós estamos bastante, como nós nos referimos aqui, nós estamos
bastante confiantes na evolução que sendo construída, nos pilares
fundamentais, agora com a consolidação das transformações na área
comercial, que foi o último capítulo a ser frontalmente atacado dentro do
programa TransforMAR, com a entrada do Marco, agora no final do ano
passado e a consolidação dos processos da revisão dos processos de
desenvolvimento, planejamento e abastecimento, já havia sido iniciado com o
apoio da (ininteligível) no final do ano passado. Nós estamos bastante
confiantes para o futuro da organização e neste período de transição, a nossa
prioridade continuará sendo um rígido controle de custos e de despesas, uma
rígida gestão do fluxo de caixa do capital de giro da companhia, para que nos
permita passar por este período de uma maneira tranquila e a gente continuar

fazendo os investimentos necessários, seja na (ininteligível), na transformação
do nosso modelo go to market com o projeto M2020 que reúne todas as
dimensões que impactam as nossas clientes, as nossas lojas, seja na
expansão para novas categorias como celulares e cosméticos, seja numa
estratégia digital, uma transformação digital que também já está iniciada como
parte deste programa de transformação, ou seja, nós estamos continuando
construindo o futuro, apesar desta transição, deste período de transição que
nós estamos fazendo. Isso nos deixa muitos cheios de confiança de que a
nossa cliente continua nos dando a honra da sua preferência e continua
visitando as nossas lojas, continua bastante feliz e satisfeita com os produtos
que nós temos oferecido a elas e a gente está vendo agora no dia as mães
também isso acontecer de uma maneira bastante intensa. Nossa estratégia de
presente do dia das mães, lançada há três semanas, duas semanas e meia
atrás, está indo bastante bem. Hoje e amanhã serão dias bastante importantes
para o varejo de moda no Brasil inteiro, pro varejo de uma maneira geral, no
Brasil inteiro, o dia das mães é, para a maior parte do varejo, o segundo natal,
é um período bastante importante para todos nós. Com isso eu queria me
despedir de vocês, agradecendo mais uma vez a participação de todos.
Desejando a todos um feliz dia das mães, que vocês estejam com as suas
famílias nesse momento. E, para aqueles que ainda não fizeram, as lojas
Marisa terá um prazer enorme em recebê-los para comprar os presentes das
suas mães. Ou também no nosso site marisa.com.br. Gente, um grande abraço
e um bom dia a todos.
Operadora – O conference call da Marisa está encerrado. Agradecemos a
participação de todos e tenham um bom dia.

