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Guilherme Assis, Raymond James:
Boa tarde. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o same-store
sales, que foi de -0,3%, e você comentou que tem dois fatores principais, o primeiro
que é a base difícil de comparação em relação ao ano anterior, e em segundo lugar as
promoções. Eu queria ter uma ideia do que você está vendo depois do final do
trimestre, se essas promoções continuaram, e tendo em vista que no 4T08 já
começamos a ver uma desaceleração, a base deve ser um pouco mais favorável a
partir de agora. O que devemos esperar, então, daqui para frente?
E a segunda pergunta é sobre o plano de expansão. Você falou que nesse trimestre
devemos ver seis lojas sendo abertas, e eu queria saber qual é o plano da Companhia
para o ano que vem.
Márcio Goldfarb:
Boa tarde. Respondendo a sua primeira pergunta, nossa estratégia no 3T foi baseada
em blindar a marca Marisa, e blindá-la com foco na classe C. Para isso, como nós
tínhamos no 1S um ganho adicional de 4 p.p. na nossa margem, resolvemos como
estratégia devolver 2,2 p.p. e ganhar nos 9M ainda 1,8 p.p. na nossa margem. E com
isso, com a retomada do crescimento, a Marisa estará forte e vibrante, com certeza.
Respondendo a sua segunda pergunta, sobre novas lojas, nós vamos inaugurar em
2010 22 novas lojas, mais seis lojas com o novo formato.
Guilherme Assis:
Só um follow up se eu puder, Márcio: você está falando em 22 lojas novas mais seis
reformas? É isso? Só para saber se eu entendi direito.
Márcio Goldfarb:
Não. São 22 lojas novas e seis lojas com o novo formato. São 28 novas lojas para o
ano de 2010.
Guilherme Assis:
OK. Obrigado.
Thaís Pinho, Credit Suisse:
Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, na realidade, em relação ao release
financeiro. A gente sabe que teve essa reclassificação da PDD que vocês fizeram, que
gerou um impacto negativo no 2T e positivo agora. Eu queria ter uma ideia,
normalizando isso, para ficar comparável ao trimestre passado, de como teria sido
essa PDD e como isso teria influenciado no resultado do cartão. Essa é minha
primeira pergunta.
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Paulo Borsatto:
Boa tarde. O que fizemos este ano foi que, no 2T, passamos a reconhecer a perda
baseado na dívida total do cliente, ou seja, valores vencidos e a vencer, e também
provisionamos todo o atraso acima de 90 dias. Isso fez com que no 2S fizemos uma
antecipação do reconhecimento da perda, que foi revertida agora, no 3T.
Quanto a sua pergunta, eu não tenho esse número aqui, agora, normalizando e
equalizando esse resultado. Eu vou pedir para você depois entrar em contato com a
Renata, e passamos esse pro forma para você.
Thaís Pinho:
Sem problema. E eu só queria entender um pouco essa recuperação de pró-labore
dos seguros. Não sei se eu entendi direito, mas eu vi no ITR que tem alguma coisa a
ver com a seguradora. Você poderia me explicar na realidade como isso funciona?
Como isso impactou? Se vocês revisaram algum tipo de fee e como isso funcionou.
Paulo Borsatto:
Deixe-me explicar. Na venda de seguros, fomos estipulantes das apólices, e tem um
pró-labore na comercialização e na base segurada. Nós fizemos uma renegociação
exatamente desse pró-labora para toda a carteira de seguros, passiva e futura.
O que acontece é que, quando você faz uma renegociação disso, você não pode
mudar as apólices que são emitidas e estão sendo faturadas já em poder dos clientes.
Você não pode mudar a relação do pró-labore.
Então, o que aconteceu foi que essa diferença sobre a base que eu já estou faturando
na apólice antiga, a nossa estimativa de janeiro a dezembro gerou esse impacto de
R$12 milhões. Ou seja, como se toda a minha base de seguros estivesse sendo
faturada nas novas condições acertadas com a seguradora.
Thaís Pinho:
Então eu não posso esperar esse tipo de ganho daqui para frente porque você o
„bookou‟ inteiro agora. Eu posso só esperar que agora você terá um fee um pouco
mais alto para todas as apólices que você repassa para essa seguradora. É isso?
Paulo Borsatto:
Exatamente. Mas entenda o que estamos falando: esse valor que entrou no 3T é
recorrente se você olhar o ano de 2009. Ele não é recorrente no trimestre, porque
nesse trimestre trouxemos resultados do 1T, 2T e 3T09. Mas esse ganho será
incorporado na base de faturamento, portanto ele é recorrente daqui para frente.
Thaís Pinho:
OK. Muito obrigada.
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Guilherme Assis, Raymond James:
Márcio, aproveitando o tempo de vocês, queria desenvolver um pouco mais sobre a
questão do same-store sales, então. Você respondeu que a Marisa deve voltar a
apresentar um crescimento positivo. Você tem alguma ideia de quanto deve ser para o
ano de 2009?
Márcio Goldfarb:
Eu não costumo dar esse tipo de guidance. Gostaria de ser mais gentil, mas acho que
tudo indica que está melhorando muito. Se eu lhe der qualquer guidance para o 4T, eu
acho que o meu RI me mataria. Mas eu posso lhe adiantar que está „bombando‟. Só
isso.
Guilherme Assis:
OK. Obrigado, Márcio.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de devolver
a palavra ao Sr. Paulo Borsatto para suas considerações finais.
Paulo Borsatto:
Agradeço todos vocês que participaram do nosso conference call. Estamos à
disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram saber mais, por
favor, entrem em contato comigo ou com a Renata. Estamos à disposição de todos
para esclarecer. Obrigado, e até mais.
Operadora:
O conference call da Marisa S.A. está encerrado. Agradecemos a participação de
todos, e tenham uma boa tarde.
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