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Ronaldo Kasinsky, Santander:
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta a respeito das vendas já em abril. Não sei se
vocês podem dar algum guidance sobre se houve manutenção do patamar de vendas,
ou se já virá uma redução maior de volume médio do consumidor, como se vê em
algumas outras redes. Se pudessem dar um pouco de cor sobre como estão evoluindo
as vendas.
Arquimedes Rodrigues Salles:
As vendas de abril foram boas, dentro das expectativas, mas os dois principais
eventos do trimestre ainda estão por vir, que são o Dia das Mães e o Dia dos
Namorados, que, para a Marisa, são a segunda e a terceira melhor data do ano. Abril,
no trimestre, não representa nem ¼ da venda. Ainda é cedo para falarmos, mas
estamos bem confiantes.
Fábio Monteiro, BTG Pactual:
Boa tarde. Uma pergunta sobre a sua estratégia de venda direta. Vocês poderiam
detalhar um pouco como está indo a operação? Qual é a estratégia, onde vocês
pretendem chegar em termos de ticket médio, e até de base de consultoras? E
também, o que vocês estão mirando em termos de benchmark para este projeto?
Muito obrigado.
Arquimedes Rodrigues Salles:
Nós iniciamos esse projeto de vendas, o piloto, no final do ano passado, em
novembro. Até o final do 1T, já tínhamos algo em torno de 1.000 consultoras
cadastradas. Os primeiros números nos deixam muito otimistas. Nosso ticket médio
está acima do planejado, está em torno de R$480, e uma média de dez, 11 itens por
pedido.
A longo prazo, começamos agora, em maio, uma primeira expansão; estamos saindo
de quatro estados e passaremos a atuar em dez estados a partir de maio. A parte de
tecnologia, já alinhamos isso com o sistema que implantamos, que é o sistema que
domina esse mercado de venda direta. Agora estamos prontos para a primeira
expansão.
Ainda estamos avaliando a questão de logística, de localização do CD, mas, até o final
do ano, devemos ter essa operação redonda para, aí sim, no ano que vem ela passar
a ter uma representatividade maior para o faturamento.
Nossa estratégia nisso é vender moda através deste canal, que é um mercado não
explorado. Ninguém foca esse canal com esse objetivo de vender moda, e não
simplesmente roupa base.
Fábio Monteiro:
Está claro, Arquimedes. Obrigado. Outra pergunta, sobre marketing: acho que uma
das razões para o SG&A ter sido um pouco mais fraco foi a questão de despesas de
marketing. Queria entender um pouco da estratégia de vocês. Que tipo de mídia vocês
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estão usando? Que tipo de estratégia de marketing? Se vocês imaginam que tem um
novo patamar de marketing sobre venda na Empresa, se esse aumento nas despesas
de marketing está relacionado a mais competição, ou se tem outro fator. Queria ouvir
um pouco mais deste lado. Obrigado.
Arquimedes Rodrigues Salles:
Fábio, não existe. Continuamos trabalhando com o mesmo nível de investimento em
marketing sobre venda. O que houve, sim, foi uma ação pontual do 1T, relativa à
liquidação da coleção de verão, e também do lançamento de venda direta, que existe
um consumo na linha de marketing na questão de catálogos e de conquistas dessas
promotoras de vendas. Mas isso é pontual, não significa que a Empresa tenha
mudado sua estratégia de comunicação.
Fábio Monteiro:
Está ótimo. Muito obrigado.
Nicole Inui, Merrill Lynch:
Obrigada. Boa tarde. Paulo, eu queria saber se você pode dar um pouco mais de
clareza sobre o same-store sales no 1T, se você consegue dar um breakdown de
quanto está vindo de preço, quando está vindo do mix. E também, se tem alguma
maneira de medir quanto está vindo dos novos sortimentos, de sapatos
principalmente. Obrigada.
Paulo Borsatto:
Nicole, o same-store sales do 1T, aproximadamente 2/3 é preço e 1/3 é crescimento
de movimento.
Temos falado bastante sobre calçados, e é evidente que o calçado é muito importante
para o nosso negócio, mas não ele sozinho. Para você ter uma ideia, no 1T o calçado
corresponde a 4,4% das vendas totais. Não estamos considerando o same-store
sales, porque não dá para fazer essa comparação exatamente, mas comparando as
lojas que têm calçados com as lojas do ano passado que não tinham calçados, o
calçado corresponde a 4,9%. Ele é importante, mas não é ele sozinho que tem um
aumento de movimento, um aumento de venda para os outros setores, também.
Nicole Inui:
Só para entender: as lojas com calçados tinham same-store sales 4,9% maior que as
lojas sem calçados?
Paulo Borsatto:
Não, a participação do calçado nas vendas das lojas que têm calçados ante as que no
ano passado não tinham calçado é 4,9%, e na venda total da Companhia é 4,4%.
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Nicole Inui:
Você falou que 2/3 estão vindo de preço. Vocês aumentaram preço dos seus produtos
ou é mais uma questão de mix?
Paulo Borsatto:
É mais uma alteração de mix de produto, com nossa estratégia de aumentar nosso
ticket médio para dentro do preço médio, mas não aumentando o preço dos produtos,
e sim modificando mix, colocando produtos que tenham um valor agregado um pouco
maior. Essa é a estratégia. Não só aumento de preço.
Nicole Inui:
OK. Obrigada, Paulo. Vou aproveitar para fazer outra pergunta, para o Arquimedes:
você pode falar um pouco sobre o SAX, o quanto você está esperando de crescimento
do portfólio este ano? E, também, a qualidade do portfólio que você está vendo.
Arquimedes Rodrigues Salles:
A SAX ainda é uma empresa em maturação. Ela vem apresentando esse crescimento
entre 80% e 90%; nós acreditamos que pelos próximos dois anos ela ainda deve
apresentar um crescimento acima da média do varejo e do cartão, porque ela ainda
está penetrando na base do Cartão Marisa, e a partir daí, a partir da maturação, ela
deve acompanhar o crescimento da base de clientes do cartão, porque a principal
fonte de clientes por empréstimo é o cartão.
Em relação à qualidade do crédito, acompanhamos isso diariamente, é um produto de
maior risco, de maior spread, mas como trabalhamos em uma base de clientes
conhecidas, onde já conhecemos o comportamento deles no private, é uma operação
de risco mais controlado e previsível. É algo que, no momento, não nos preocupa, e
não significa que, com essa expansão acelerada, estejamos abrindo mão da qualidade
do crédito. Simplesmente, estamos penetrando em uma base de clientes que ainda
não conheciam o produto.
Nicole Inui:
OK. Obrigada.
Stewart Ragar, HSBC:
Boa tarde. Eu só queria saber um pouco mais sobre a venda direta. Vocês têm metas
de receita que podem divulgar, por exemplo, para este ano, ano que vem e 2015?
Arquimedes Rodrigues Salles:
Este ano, como falei, é um ano de aprendizagem, de testes. Estamos testando
logística, estamos testando toda a parte de tecnologia, de produtos, de catálogo.
Então, para este ano, a venda, a receita deste canal é insignificante.
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Nós acreditamos em um potencial para 2015, em três anos, que esse canal possa
representar entre R$450 milhões e R$500 milhões de faturamento. Mas, este ano,
realmente não é significante o faturamento.
Stewart Ragar:
OK. Obrigado.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos diretores para suas
considerações finais.
Paulo Borsatto:
Agradeço a vocês pela participação em nosso conference call, e estamos à disposição
para qualquer dúvida que vocês tiveram. Boa tarde, e obrigado.
Operadora:
A teleconferência da Marisa Lojas S.A. está encerrada. Agradecemos a participação
de todos, e tenham uma boa tarde.
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