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Operador:
Boa tarde, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marisa
Lojas S.A. para a discussão dos resultados referentes ao 4T11. Estão presentes hoje
conosco o Sr. Marcio Goldfarb, Diretor Presidente, o Sr. Paulo Borsatto, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Arquimedes Salles, Diretor de
Serviços Financeiros e responsável pela administração do Cartão Marisa, e o Sr.
Flávio Bau, Gerente de Relações com Investidores.
Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia. Em
seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções
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 S.A. e podem
conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Paulo Borsatto, Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Borsatto,
pode prosseguir.
Paulo Borsatto:
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por participarem de nossa
teleconferência de resultados do 4T11. Como sempre fazemos em nossas
teleconferências, para um melhor entendimento, separamos a apresentação entre
operação varejo e operação cartão, o que facilita a análise dos resultados da
Companhia.
Vamos para o próximo slide, número três, e vamos iniciar com os resultados do varejo.
Tivemos um ano de forte crescimento em número de lojas e área de vendas.
Inauguramos em 2011 59 lojas, totalizando assim 336 lojas, e dando prosseguimento
ao nosso plano de expansão. As 59 lojas equivalem a 51.000 m2 de área de venda
adicional, um crescimento de 17%, atingindo assim o total de 346.000 m2 de área de
vendas da Companhia.
Em relação ao crescimento das vendas mesmas lojas, houve uma desaceleração no
2S11, particularmente a partir de outubro. Fechamos o trimestre com 2,3% em vendas
mesmas lojas. Constatamos que esse desempenho foi devido ao cenário
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macroeconômico de desaceleração econômica, com a alta da inflação de alimentos e
serviços, que afeta diretamente a classe C, nosso público-alvo.
Não fomos eficientes na execução de nossa estratégia de incrementar as vendas com
uma política promocional de preços a partir de outubro. Tivemos também que ajustar
estoques e, onde foi possível, cancelamos pedidos, o que causou alguns
desequilíbrios na distribuição por categoria e lojas.
Por fim, houve o efeito previsto de canibalização pela abertura das novas lojas, cujo
impacto é de curto prazo. Nós seguimos confiantes em nossa estratégia de
crescimento de longo prazo.
Vamos para o slide de número quatro. A receita líquida do varejo cresceu 8,3% no
trimestre, passando de R$601 milhões no 4T10 para R$651 milhões no 4T11, e no
ano a receita cresceu 16,9%, passando de R$1,703 bilhão para R$1,990 bilhão. O
crescimento da receita foi impactado principalmente pela desaceleração das vendas
em mesmas lojas no 4T, e positivamente pela abertura de 59 lojas no ano, sendo,
como já foi dito, 34 lojas abertas no 4T; e dessas 34, 17 somente no mês de
dezembro.
Vamos agora para o slide número cinco. O lucro bruto cresceu 2,1% no trimestre,
passando de R$321,9 milhões em 2010 para R$328,8 milhões no 4T11. No ano, o
lucro bruto cresceu 15,3%, passando de R$895,2 milhões em 2010 para R$1,032
bilhão em 2011. A margem bruta teve uma queda de 3,1 p.p., que, como eu disse para
vocês anteriormente, foi resultado da nossa política promocional de preços para
alavancar as vendas já a partir do mês de outubro.
Tivemos também o atraso na inauguração de algumas lojas, que passaram de
novembro para dezembro por conta do atraso de shopping centers. Das 34 lojas
abertas no trimestre, 17 foram abertas em dezembro, sendo que sete dessas lojas
foram inauguradas entre os dias 20 e 23 de dezembro, algo que não é normal no
varejo. Com isso, tivemos muitas lojas que foram abertas com mercadorias com
preços já remarcados, o que limitou o potencial de venda e margem dessas lojas.
Vamos para o slide número seis. As despesas com vendas, gerais e administrativas
cresceram 18,617,7% no trimestre, passando de R$215,5217,1 milhões para
R$255,56 milhões, e 26,21% no ano, passando de R$640,8646,8 milhões para
R$808,6815,9 milhões. Este aumento está relacionado ao acréscimo do aumento do
número de lojas e altos investimentos em propaganda dentro de nossa estratégia de
incrementar as vendas no 4T.
Os atrasos na inauguração das novas lojas também impactaram as despesas, pois
temos o aumento nas despesas pré-operacionais e uma menor venda, e
consequentemente, uma menor diluição.
Vale notar que, já no 4T, houve uma redução das despesas gerais e administrativas
em relação à receita, que caiu de 6,3% em 2010 para 5,4% em 2011, isto muito
impactado pelas despesas relacionadas às demissões anunciadas no final do ano
passado, no contexto do nosso plano desde sempre, que falaremos um pouco mais
adiante.
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Vamos para o slide número sete. Com os resultados das operações explicados
anteriormente, o EBITDA do varejo reduziu em 25,824,5% no 4T, passando de
R$111,7110 milhões no 4T10 para R$82,983 milhões no 4T11, o que comprometeu o
resultado do ano todo em função da relevância que o 4T tem na composição do
resultado do ano.
No slide número oito, vamos começar a falar dos resultados do Cartão Marisa.
Primeiramente, apresentamos nossa base de contas no conceito que aqui na Empresa
julgamos o mais adequado para a análise do nosso negócio de cartões, e que
utilizamos internamente na gestão dos Cartões Marisa. Apresentamos nos gráficos os
conceitos de conta apta e contas ativas.
As contas aptas são o número total de CPFs registrados, excluídos os cancelados e
bloqueados. As contas ativas no private label são aquelas que realizaram compras na
Marisa nos últimos seis meses, e no co-branded, aquelas contas que possuem algum
saldo devedor.
A queda nas contas ativas no private label, passando de 2,27 milhões no ano de 2010
para 2,18 milhões no ano de 2011 está principalmente associada à redução na
atividade do varejo e a uma menor demanda por crédito por parte do nosso cliente.
No caso de co-branded, passamos de 540.000 contas ativas em 2010 para 620.000
contas ativas em 2011. Esse crescimento se deve principalmente à maturação do
cartão co-branded.
Vamos para o slide número nove. A carteira de recebíveis do private label cresceu
2,7% no ano, atingindo R$515,7 milhões no 4T11. Esse crescimento está associado à
menor demanda por crédito por parte do cliente, devido às condições
macroeconômicas já explicadas anteriormente. É importante notar o perfil da carteira
com uma maior concentração de recebíveis vencidos nas faixas de atraso acima de 60
dias. Isso foi devido à greve dos Correios, implicando, assim, em um maior nível de
provisionamento de perdas no 4T11.
Slide número dez. Como vocês podem ver no gráfico do EFFIC, a greve dos Correios
impactou claramente os meses de setembro e outubro. Com a normalização da
situação da greve, esse indicador de inadimplência retornou a patamares históricos, o
que indica uma perspectiva muito positiva para o ano de 2012.
Vamos para o slide número 11. No trimestre, o resultado agregado dos Cartões Marisa
teve uma queda de 36%, passando de R$34,3 milhões para R$21,8 milhões. No ano,
o resultado operacional manteve-se praticamente em linha com o ano de 2010. O
maior impacto negativo foi realmente o aumento do nível de perdas, explicado pelos
efeitos da greve dos Correios, situação esta que já foi normalizada, conforme
comentamos.
Há também o efeito da nossa mudança de estratégia na recuperação de recebíveis
não-performados. No 4T10, registramos uma receita proveniente de cessão de
carteiras da ordem de R$4,4 milhões, o que não ocorreu no 4T11, quando tomamos a
decisão estratégica de estruturar um fundo com os recebíveis não performados, com o
objetivo de nos beneficiarmos dos melhores índices de recuperação. Tal benefício, no
entanto, deverá ser auferido ao longo de 2011.
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Houve ainda despesas associadas ao lançamento do programa de fidelidade Amiga,
da ordem de R$4,8 milhões, que não ocorreram no 4T10. Essas despesas incluem
marketing e resgate de pontos. Os benefícios desse programa também serão
auferidos ao longo do tempo.
Vamos para o slide número 12. Vamos falar agora um pouco da nossa carteira e
nossa operação de empréstimos pessoais. No 4T, a carteira de recebíveis a prazo
cresceu 116%, passando de R$25,1 milhões em 2010 para R$54,2 milhões em 2011.
No ano de 2011 o resultado operacional foi de R$17,9 milhões, comparado aos R$7,1
milhões em 2010. Isso corresponde a um aumento de 152%. Vale ressaltar que é uma
operação nova e está em fase de forte crescimento.
Vamos para o slide número 13. No resultado consolidado, conforme os fatores que
expliquei para vocês anteriormente, o EBITDA caiu de 26,5% no 4T10, passando de
R$148,6 milhões para R$109,3 milhões. Esse baixo resultado impactou fortemente o
resultado do ano, em função da relevância do 4T na composição total do ano.
Vamos para o slide número 14. Nós também tivemos um aumento da nossa
alavancagem financeira, e essa alavancagem está relacionada à estratégia de
otimização da estrutura de capital. É importante frisar que nós vemos claramente a
mudança no nosso perfil da dívida, com a maior parcela no longo prazo.
Vamos para o slide número 15, falando um pouco de CAPEX. No ano de 2011, nós
fizemos um investimento em CAPEX na ordem de R$255 milhões, com maior
destaque para o investimento nas novas lojas, onde foi investido o valor de R$180,4
milhões.
Vamos para o slide número 16. Nesse slide, vou falar um pouco das iniciativas
estratégicas para 2012. No ano de 2012, a nossa perspectiva é de abertura de 33
novas lojas, sendo que dessas 33, 21 já estão com os contratos assinados. Teremos
também a otimização do sortimento de produtos dentro da nossa loja, alocação de
área de vendas, e a introdução do setor de calçados. Também já está implantado,
desde dezembro de 2011, um plano de eficiência, onde teremos uma economia de
R$52 milhões nas despesas com vendas, gerais e administrativas durante o ano de
2012.
Na operação do cartão, iniciamos a venda do cartão co-branded diretamente aos
clientes, independente de possuírem o cartão private label, e temos a maturação do
programa Amiga como foco na ativação e fidelização dos nossos clientes. Também
temos a operação de crédito pessoal através da SAX, que está em forte crescimento e
tem um potencial de dobrar de tamanho em dois anos.
Agradeço a todos, e estamos agora abertos a perguntas.
Fábio Monteiro, BTG Pactual:
Boa tarde a todos. Uma primeira pergunta sobre os efeitos negativos no crescimento
de venda, e também nas margens: vocês citaram diversos motivos, como a
canibalização das lojas antigas pelas novas lojas, até o incentivo fiscal para a linha
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branca, a estratégia comercial agressiva. Eu queria tentar pegar com vocês, e sei que
é muito difícil saber o peso de cada coisa na desaceleração, no crescimento e também
nas margens, mas eu queria pelo menos tentar pegar com vocês qual é a percepção
com relação ao ranking; quais foram os principais motivos na ordem para esse efeito
negativo no resultado? Obrigado.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde. Eu acho que contribuiu mais que nós viemos, nos 9M11, crescendo a
nossa receita em 22% sobre 2010. E nós efetuamos compras para esse montante de
venda, e quando vimos que a venda não ia ocorrer, começamos a fazer promoções, a
entrar fortemente com investimento de mídia, e a venda acabou não ocorrendo. Quem
sabe poderia até ter sido pior do que o que ela foi. Esse foi o primeiro ponto, e acho
que é o mais importante deles.
E em termos de canibalização, como você falou, temos monitorado e considerado o
efeito de canibalização já na análise de retorno e aprovação das nossas novas lojas. E
esse é um efeito de curto prazo.
Vale lembrar a todos que nós estamos comprometidos numa visão de crescimento em
longo prazo, e, para recorrência de vocês, nós abrimos em 2011 59 lojas, e em 2010
53, que totalizaram 112 lojas abertas nos dois anos. 63 dessas lojas abertas foram em
praças onde não tivemos efeito de canibalização, porque eram praças virgens, e as
demais 49 lojas canibalizaram 66 lojas existentes, e essas 66 lojas tiveram em média
12% de performance abaixo da venda potencial do período. Nós estimamos que isso
impactou nosso same-store sales do 4T em 1,3 p.p.
Fábio Monteiro:
Está ótimo. Muito obrigado. Só uma segunda pergunta, com relação ao plano para
2012: entre as coisas que vocês citaram, tem esse programa Mais por m², que inclui
mudança de sortimento e calçados, e também o plano de eficiência, com corte de
R$52 milhões. Eu queria entender o timing que vocês enxergam para isso. Da parte da
economia de R$52 milhões, tem uma parte que já deve estar dentro de casa, dado
que era das demissões que vocês fizeram no ano passado. Mas eu queria saber como
isso deve acontecer ao longo do ano para o restante. E do projeto Mais por m²,
também se tivesse alguma métrica, o que vocês estão esperando de efeito em venda
por m² por conta desse programa em 2012, seria ótimo. Obrigado de novo.
Marcio Goldfarb:
Dentro do Mais por m² e do plano de eficiência, eu vou responder que no plano de
eficiência nós temos três concorrentes principais que compõe essa economia
esperada de R$52 milhões.
Primeiro a economia de salários, da redução do quadro, que já vem sendo observada.
Segundo, o aperto do budget, isso também já está acontecendo. E terceiro, com as
melhorias de processo, esse componente deverá acontecer mais longo prazo durante
o ano.
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Você queria saber também do Mais por m². Nós estamos iniciando com o setor de
calçados agora em abril de 2012, onde teremos 30, lojas e para o 2S mais 30 lojas,
iniciando com calçados.
Fábio Monteiro:
Então, a princípio não tem nenhum outro segmento além de calçados?
Marcio Goldfarb:
Na Marisa Lingerie nós estamos fazendo um incremento. O modelo está indo muito
bem, é um modelo novo e nós estamos incrementando o nosso índice de produtos e
introduzindo moda praia e moda fitness.
Fábio Monteiro:
OK. Muito obrigado, Marcio.
Guilherme Assis, Raymond James:
Boa tarde a todos. A minha pergunta é a seguinte: voltando ao ponto do crescimento
de vendas, eu sei que teve uma conjunção de fatores que atrapalharam o número do
4T, mas eu queria saber um pouco de tendência e perspectiva, o que podemos
esperar para este ano.
Eu entendo que algumas das coisas que vocês mencionaram, que acabaram
afetando, elas continuam. Por exemplo, como vocês aceleraram bastante a abertura
de lojas, essa questão de canibalização continua afetando por um tempo o same-store
sales de vocês. E não só isso, também as medidas do Governo com incentivos para
linha branca etc. continuam afetando. Mas, por outro lado, vemos no 1T12 alguns
efeitos contrários, como o aumento do salário mínimo.
Eu queria saber qual é a perspectiva de vocês, dados todos esses elementos, e o que
vocês estão vendo nas lojas? Por exemplo, como foi janeiro em relação ao que vocês
viram no 4T? Se já estamos vendo uma melhora, ou se essas pressões continuam
afetando o same-store sales.
E a segunda pergunta é em relação ao CAPEX que vocês têm para o ano. Vocês vão
abrir este ano, segundo o plano, 33 lojas; no ano passado foram 59, 60, CAPEX de
R$180 milhões para abertura de lojas ano passado. O que podemos esperar para este
ano, dado que vocês vão abrir menos lojas? São essas as perguntas, obrigado.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde, Guilherme. Sua primeira pergunta, que era sobre a venda do 1T, deixe-me
voltar um pouco no 4T11, onde entramos freando mercadorias, e quando você segura
a entrega de mercadorias, você não segura aquilo que você quer, você segura aquilo
que pode, o que consegue, para continuar a parceria com seus fornecedores.
Ninguém quer interromper ou criar um problema em uma fábrica. Outra, você também
tinha um componente promocional, em que você acabou desregulando os nossos
estoques.
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Para entrada agora em janeiro, a nossa recomposição de estoque não poderia para
ser feita com a mercadoria de alto verão. Então nós tivemos que aguardar o final de
fevereiro para fazer esse equilíbrio de estoque com mercadorias do ano todo.
Sobre a venda do 1T, ela está parecida com o 4T. Nós estamos com
aproximadamente 1 dígito positivo, baixo, mas já melhor do que em dezembro. E
notamos que essa distribuição do estoque que tivemos, já contamos para vocês, já
está solucionada agora, em março, onde nós estamos vendo nas vendas uma
recuperação importante.
Sobre o CAPEX, o Paulo vai te responder.
Paulo Borsatto:
Guilherme, o nosso CAPEX para este ano, nossa posição está em R$130 milhões
aproximadamente, Inclusive, é um número que já estamos colocando no nosso
orçamento de capital.
Guilherme Assis:
Obrigado, Paulo. Se eu puder fazer um follow-up da questão das vendas, Marcio. O
que você está falando é que, por causa dessa questão de ajuste de estoque e das
questões que afetaram o macro no 4T, nós estamos vendo uma melhora, mas
continua ainda em um nível relativamente baixo. Eu queria saber, então, como está a
questão do promocional nesse trimestre? Porque no trimestre passado vocês
acabaram sendo mais promocionais para tentar alavancar venda. O que podemos
esperar para o 1T e para 2012 em relação a isso?
Marcio Goldfarb:
Guilherme, as margens do 1T estão em linha com o nosso orçamento, mas abaixo das
margens do 1T11. Essa pressão da margem nesse 1T é pela promoção que
costumamos ter de 26 de dezembro a 10 de janeiro, que é uma promoção imperdível,
que entrou neste final de ano e acabou seguindo o mês de janeiro todo em função da
estratégia adotada pelos nossos concorrentes, e nós acabamos tendo que seguir. E
durante o ano, esperamos uma recuperação de margem bruta em linha com o ano de
2010.
Guilherme Assis:
Obrigado, Marcio.
Renata Coutinho, Deutsche Bank:
Boa tarde. A minha pergunta é um pouco relacionada ao cartão, à parte de
inadimplência. Vocês mostram esse índice de eficiência de cobrança como indicador
do potencial de inadimplência estando já abaixo do nível de 2010, e isso foi
provavelmente mais para o final do 4T. Ao mesmo tempo, nós vemos um resultado
líquido de inadimplência bem forte, como percentual de receita, como percentual de
carteira.
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Então, eu queria saber o que podemos esperar. Dado que o indicador era bem mais
produtivo em relação à inadimplência futura, como janeiro e fevereiro têm se
comportado? Se podemos esperar uma melhora nesse resultado líquido de
inadimplência, dado que o indicador tinha melhorado bastante durante o 4T, e também
se vocês imaginam que os efeitos que aconteceram, específicos por conta da greve, é
tudo uma coisa que já saiu do caminho e que podemos esperar uma melhora também
por conta do tratamento de provisionamento por causa da FIDC, se isso também alivia
essas despesas de provisões. Então, mais pela parte das despesas mesmo com
cartão, como vocês estão vendo agora que já passou pelo menos janeiro e fevereiro?
Obrigada.
Arquimedes Salles:
Boa tarde, Renata. Como divulgamos no release, o indicador mais importante no
gerenciamento da nossa carteira, que nós usamos e é um indicador antecedente da
performance da carteira, nós vimos que tivemos problemas no 3T11, começando em
agosto, muito pequeno, mas em setembro e outubro houve uma deterioração muito
forte no indicador, o que acabou culminando com uma necessidade de um
provisionamento bem elevado no 4T, que impactou inclusive o resultado do 4T.
Sanado esse problema com os Correios, em novembro e dezembro nós já voltamos
para as performances de recebimentos com patamares de final de 2010. Em janeiro e
fevereiro, eu posso falar que esse indicador continua com uma performance histórica
para esses dois meses.
A boa notícia é que em fevereiro eu esperava um indicador até um pouco mais alto,
rolagens mais altas devido ao evento do Carnaval, que no ano passado foi em março
e este ano foi em fevereiro, mas mesmo com o carnaval em fevereiro, nós
conseguimos ter a mesma performance do início de 2011.
Então, estou muito tranquilo com esse item especifico de inadimplência para 2012.
Nós veremos ainda no 1T um resultado de inadimplência comparado com o 1T11 um
pouco mais elevado, porque é o run-off de tudo isso; isso demora um tempo para se
normalizar. Mas a partir do 2T, devemos voltar para patamares de inadimplência
históricos.
Renata Coutinho:
Perfeito. Muito obrigada, Arquimedes.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Boa tarde. Eu queria entender como vocês estão planejando para as despesas gerais
e administrativas; com a redução que houve agora no 4T, imagino que parte disso vem
da remuneração variável. Se puderem talvez quebrar o quanto disso, dessa melhora,
veio de uma diminuição que vocês fizeram na remuneração variável, para
entendermos como projetar isso para este ano.
E a outra pergunta é em relação ao plano de aberturas, se puderem quebrar entre os
formatos da Marisa normal, completa, Feminina e também a Marisa Lingerie.
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E a pergunta final sobre os calçados, se tem uma margem diferente para esse
produto. Eu entendo que isso também irá melhorar a produtividade por m², então
queria entender se vocês esperam algum impacto também no nível da margem bruta.
Obrigada.
Paulo Borsatto:
Irma, a sua primeira pergunta, em relação à remuneração variável, realmente, isso é
uma parte relevante do total da economia que ocorreu no 4T. Não tenho esse número
exatamente aqui e agora, mas depois eu posso lhe passar, sem problema algum.
Em relação à expansão, as 33 lojas estão distribuídas da seguinte maneira: já hoje
nós temos 21 assinadas, e dessas 21, 18 lojas são Marisa Ampliada, três lojas são
Marisa Feminina. Mas no total das 33, a maior parcela delas será da Marisa Ampliada.
Irma Sgarz:
Desculpe, Paulo, só para completar a parte das aberturas, vocês ainda planejam abrir
algumas lojas no formato Lingerie para 2012, ou darão uma parada com isso neste
ano?
Paulo Borsatto:
Irma, a Lingerie está dentro da nossa estratégia, mas dentro das oportunidades que
nos apareceram até agora, foram oportunidades para abrir as lojas nos formatos
maiores. É evidente que se aparecer uma boa oportunidade para abrir uma loja de
lingerie, ela será aberta. Nós temos essa escala de prioridade. E também, não vamos
deixar passar nenhuma oportunidade para abrir outra loja, mesmo que seja acima
dessas 33 que estamos falando para vocês.
Em relação ao calçado, vou falar de margem bruta. A margem bruta dele é um pouco
inferior à margem da confecção, mas o preço do calçado é maior e o ticket médio
também é maior. Então, na composição global, ele deixa um resultado maior do que a
área de confecção está formando agora. Mas a margem bruta é realmente um pouco
menor.
A ideia é, hoje, o ticket médio, o preço do calçado na base de R$60, e a nossa
pesquisa diz que a mulher compra 1,8 par de calçado na média dela do ano, cada vez
que ela está fazendo uma compra. Então, isso tem uma boa perspectiva do calçado
para o nosso negócio.
Irma Sgarz:
Perfeito. Obrigada.
Juliana Rozenbaum, Itaú BBA:
Boa tarde a todos. Eu queria entender, na estratégia de vocês de diminuir o número de
aberturas, nessa desaceleração no número de aberturas, qual foi o fator determinante
nessa decisão? Foi impactado pela canibalização que vocês estão vendo, que talvez
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tenha sido acima do que vocês estavam esperando? E se essa canibalização se deu
somente em lojas maduras, ou mesmo em lojas que foram abertas há menos tempo?
Ou se não, se foi alguma coisa relacionada à rentabilidade dessas lojas? Eu queria no
fundo entender o que passou na cabeça de vocês ao ficarem um pouco mais
conservadores no ritmo de aberturas. Obrigada.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde, Juliana. Essa pergunta é boa para podermos esclarecer esse assunto a
vocês. Nós não temos problema de abertura de novas lojas, não temos problema de
ser concentrado. Estamos com as lojas indo bem, a maioria está performando dentro
do esperado; algumas abaixo, outras acima, como é esperado em um plano agressivo
de crescimento.
E o que acontece é que todas as lojas do portfólio sofreram impacto no 4T. E nós
escolhemos para este ano ter duas vertentes de crescimento: novas lojas e o Mais por
m². E como queremos fazer o Mais por m² muito bem feito, não queremos desviar a
atenção com novas lojas, a não ser que sejam grandes oportunidades. E se vierem
ótimas oportunidades, também não vamos parar em 33 lojas. Se elas tiverem bom
retorno, vamos prosseguir.
Juliana Rozenbaum:
Então, quando você olha para 2013 em diante, você acha que o número de aberturas
anuais que faz sentido para a Empresa é mais no patamar de 30 que no de 50?
Marcio Goldfarb:
Deixe-me falar uma coisa, e até fiquei devendo uma das respostas para o Guilherme:
nós vislumbramos no Mais por m² uma venda anualizada de R$150 milhões, o que
equivaleria a, mais ou menos, em torno de 19 novas lojas. Então, na realidade, se
você soma o Mais por m² com as 33 lojas, estaríamos abrindo entre 50 e 52 lojas. A
intenção não é diminuir.
Juliana Rozenbaum:
OK. E você acha que o Mais por m² começa a impactar o same-store sales quando,
dado que calçado começa em abril? É uma história de same-store sales só para o ano
que vem?
Marcio Goldfarb:
Começa a impactar no 2S.
Juliana Rozenbaum:
Obrigada, Marcio.
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Tobias Stingelin, Santander:
Obrigado. Boa tarde a todos. Eu só queria entender um pouco como está a questão do
tráfego. O Marcio falou claramente que vocês sentiram uma desaceleração muito forte
no 4T; vocês estavam vindo em uma velocidade e acabaram se preparando para
vender muito mais, e o mercado reagiu muito rápido, desaceleração no 4T em função
do seu perfil de consumidor.
No 1T agora, nós tivemos aumento do salário mínimo, temos um cenário que parece
um pouco melhor, apesar de não estar clara ainda a velocidade de recuperação. Você
poderia nos dar uma ideia de como você está sentindo o consumidor, para tentarmos
separar um pouco do que seja o consumidor agora no 1T do que seja ainda um ajuste
por conta do que aconteceu no 4T? Obrigado, de novo.
Paulo Borsatto:
Tobias, realmente, o 4T, como falamos para vocês anteriormente, ele teve um impacto
grande dentro da classe pela inflação de alimentos e inflação de serviços. Isso foi
claramente visto em todas as pesquisas e nós sentimos isso, inclusive com uma
redução do tráfego.
Já no 1T, vemos que a inflação está reduzindo e que o aumento do salário mínimo
impacta nosso consumidor fortemente. Se pegarmos os anos em que o salário mínimo
deu um ganho real alto, nós fomos sempre muito bem, porque nós capturamos isso.
Nesse 1T, isso ainda não apareceu, porque o salário mínimo foi dado em janeiro, pago
em fevereiro. É um trimestre em que o volume de despesa dos consumidores é alto, e
achamos que agora, a partir do 2S, começaremos a sentir essa melhora, o pessoal se
dispondo a gastar mais, essa renda a mais que está tendo devido ao salário mínimo.
O que sentimos também foi o seguinte: o tráfego deu uma reduzida, mas a conversão
de vendas deu uma aumentada. Não chegou a compensar, mas é um fator importante
para nós, a disposição de esse cliente estar entrando na loja estar comprando mais.
Tobias Stingelin:
Obrigado. A conversão está aumentando no começo do ano, é isso?
Paulo Borsatto:
É isso.
Tobias Stingelin:
Obrigado de novo.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Obrigada pela oportunidade de fazer mais uma pergunta. Não sei se eu entendi
corretamente, mas falando de gerar uma venda de mais ou menos R$150 milhões
através desse programa de produtividade, mais venda por m², fazendo uma conta
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rápida aqui eu cheguei a um valor de mais ou menos 8% a 10% de produtividade
adicional através desse programa nas lojas existentes. É mais ou menos isso que
vocês estão pensando quando olham essas iniciativas?
Paulo Borsatto:
Irma, nós falamos do Mais por m², mas acho que não ficou colocado todo o programa
que será feito. Estamos falando do calçado, que realmente será introduzido agora em
abril, como o Marcio falou, 30 lojas no 1S e 30 no 2S, que vai começar a gerar receita
mais fortemente a partir do 2S.
Tem também iniciativas nossas em relação às lojas Marisa Ampliada e Feminina, e
também à Marisa Lingerie. Nós contratamos a consultoria Bain, e através dessa
consultoria, fizemos uma análise profunda do nosso mix de produto em loja, loja a loja,
estrutura a estrutura, e descobrimos que temos a oportunidade de reduzir algumas
áreas de venda, em detrimento de novos setores que possam ser colocados na
Empresa, por pedido até dos nossos consumidores.
Por exemplo, dois deles que já estão entrando, que entraram agora no início de
março, que é o setor de roupa para mulher de trabalho, que chamamos de work, e
também o setor de tamanhos especiais, o plus size, que são setores demandados pela
nossa cliente e que não tínhamos na nossa loja. Essas duas categorias de produto já
nos deixam com venda maior, porque o preço médio da peça já é maior também.
Então, ele deixa um resultado melhor.
Na Marisa Lingerie, também. As lojas que temos acima de 200 m², que são 20 lojas,
vimos que podemos agregar produtos que têm sinergia forte com a lingerie. Exemplos:
a linha de praia em algumas lojas; a linha de ginástica, e também a linha de malharia
básica, onde também tem sinergia; algumas dessas roupas tem sinergia com a
lingerie. Isso também vai agregar valor.
E nós temos outro trabalho sendo feito, muito importante, que é um trabalho também
de região. Foram escolhidas algumas lojas, aproximadamente 50, foi feita uma análise
da região, do produto e concorrência, e essas lojas podem ter agregado o mix de
produtos. Então, se é uma loja somente feminina, dependendo da análise da região e
da demanda, ela pode agregar ao feminino o infantil, que é uma demanda do nosso
consumidor; ou pode agregar o masculino. Ou em uma loja que pode ser até uma
Marisa Ampliada, agregar os dois setores.
Então, esse conjunto de trabalhos que está sendo feito vai gerar, anualizado, não
neste ano, mas anualizado, R$150 milhões a mais de vendas. Eu não sei dizer
exatamente o que cada um vai agregar neste momento. Na realidade, não olhamos
esse número isoladamente. Depois, com calma, eu posso lhe mostrar.
Irma Sgarz:
OK. Obrigada pelas explicações. Então, aqueles R$150 milhões, eu devo imaginar que
isso entra na receita, começando ao longo do 2S13, mas olhando em um ano cheio de
implementação, a conta de implementação, isso deve atingir aqueles R$150 milhões.
É isso?
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Paulo Borsatto:
Exatamente. Ela já está entrando. No 1S ele vai entrar mais vagarosamente, como eu
falei, e a partir do 2S vai entrar mais rapidamente. E R$150 milhões é para o ano
cheio. No ano de 2012 não devem acontecer os R$150 milhões.
Irma Sgarz:
Perfeito, obrigada.
Fernando Labes, Banco Safra:
Boa tarde. Olhando para esse programa de corte de despesas que vocês têm, entre
os três pontos, salário e aperto de budget, eu imagino que já dê pra sentir o gosto
disso a partir do 1T, e a parte de eficiência é uma coisa que vai ganhar gradativamente
ao longo do ano. Então, eu queria saber se esses R$52 milhões para o ano de 2012,
se ao final do ano você atingiria um running rate em um valor acima disso, e quanto
seria esse valor.
A segunda pergunta, para o Arquimedes, em relação à greve dos Correios: como o
atraso do pagamento deveu-se basicamente ao não-recebimento da fatura por parte
dos clientes, e não por uma questão de falta de capacidade de pagamento, eu imagino
que aos poucos vocês consigam entrar em contato com esses clientes e recuperar
esses valores. Como é que você está sentindo isso ao longo desse trimestre? Você
espera recuperar a maioria disso? Sim ou não?
Paulo Borsatto:
Fernando, realmente, os R$52 milhões são no ano fechado. A parte de mão-de-obra já
está acontecendo, porque foi reduzida, e reduziu, não tenho mais essa despesa. A
parte de aperto das despesas, realmente também, já no 1T estamos vendo algo; e a
parte da mudança de processos e sinergias de áreas, que vão correr durante o ano.
A nossa meta é R$52 milhões, isso realmente já está locado dentro do orçamento da
Companhia, virou meta corporativa. E possivelmente pode ser maior, claro, porque se
tivermos oportunidade de poder aumentar isso, com certeza vamos aumentar. Mas o
que nós estamos prometendo hoje são os R$52 milhões.
Fernando Labes:
Mas essa terceira questão, de eficiência, você acha que no 1T já consegue a maior
parte disso? Ou não, fica mais para ao longo do ano mesmo?
Paulo Borsatto:
A maior parte virá a partir do 2T, e mais forte ainda no 2S.
Fernando Labes:
Entendi.
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Arquimedes Salles:
Fernando, sobre a sua pergunta de recuperação do impacto dos Correios, isso vem
acontecendo. Tanto é que se você olha no próprio gráfico do EFFIC, acabada a greve,
em novembro nós tivemos uma performance melhor que novembro de 2010, e em
dezembro de 2011, uma performance melhor que a de dezembro de 2010.
Isso já é esse efeito que você comentou. Assim que regulariza o processo, você tem
uma melhora no recebimento. Esse efeito continuou em janeiro e, como eu falei, em
fevereiro, se eu isolar o efeito de dias úteis do Carnaval, eu diria que ele continua.
Por isso eu falei que em 2012 a perspectiva para inadimplência é boa. Nós vemos a
inadimplência se estabilizando, ela parou de crescer, ela cedeu, e temos sim uma
oportunidade de ter uma recuperação um pouco melhor devido a essa piora que houve
no final do ano passado.
Mas é um impacto difícil de quantificar, e eu não estou contando com isso no meu
planejamento, no planejamento das minhas ações, no meu planejamento de cobrança,
planejamento de política de crédito. Prefiro ser bem conservador em relação a isso,
mas é um efeito que desde novembro nós vimos observando.
Fernando Labes:
Se não me engano, a partir do 90º dia de atraso, vocês provisionavam zero antes
disso e começam a provisionar a partir daí, acima de 80%. Eu ouvi em uma pergunta
anterior que nesse trimestre você ainda sentiria um pouco do impacto da greve dos
Correios. Então, se o crédito já está em atraso e vai gradativamente aumentando a
partir desses 80%, esse efeito não seria menor do que o efeito da recuperação dos
créditos em atraso? O nível de provisionamento do 1T12 não deveria ser já melhor do
que o do ano passado?
Arquimedes Salles:
Não, menor não é. Se você olhar inclusive no release, você verá que a faixa acima de
60 dias ainda vem um pouco maior. Então, é um efeito ainda que existe para o 1T,
mas é um efeito não muito relevante.
Mas é difícil. Normalmente, eu consigo recuperar ao longo de um ano, um ano e meio,
em torno de 20% a 25% do que nós lançamos à perda. Então, é difícil em um
processo de crédito e cobrança você recuperar na cobrança algum problema que você
teve no crédito. Você consegue amenizar, mas não consegue anular esse efeito.
Fernando:
Ok. Obrigado.
Tobias Stingelin, Santander:
Obrigado novamente pela oportunidade. Do ponto de vista de margem, nós sabemos
que a margem no 1T deve estar pressionada em função das promoções, mas eu
queria entender se, ao longo do ano, vocês estão acreditando em algum tipo de
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melhora que eventualmente possa vir de queda do custo da matéria-prima, negociar
melhor com fornecedor, e se vocês têm algum tipo de preocupação com o que
Governo está discutindo ultimamente com relação à eventual imposição de algumas
restrições de importação. Vocês veem algum impacto para vocês? Como vocês
poderiam enxergar isso, por favor? Obrigado de novo.
Marcio Goldfarb:
Tirando a parte da importação, a parte de Governo, das restrições de importação, a
nossa projeção de margem bruta é que ela fique próxima à de 2010, em linha com a
de 2010. Se formos analisar, essa é a nossa meta. 2010 foi um ano muito bom para
nós.
Mas nós não sabemos ainda quais serão as atitudes que o Governo terá, então é
difícil depender de impacto que isso pode afetar. Temos as contas, mas eu prefiro
esperar exatamente o que será feito para podermos ver que benefícios ele tirará e o
que pode acontecer.
Tobias Stingelin:
OK. Mas é razoável assumir que vocês já devem estar trabalhando com cenários, já
devem ter diferentes tipos de linhas de atuação dependendo do que for acontecer?
Paulo Borsatto:
Sim. Para você ter uma ideia, este ano estamos aumentando também já o importado.
O importado deixa uma margem maior independente de qualquer benefício do
Governo. Esse é um plus que nós temos no negócio. No importado, por ter um preço
mais baixo, você tem uma relação melhor de preço e margem. Todo esse impacto está
sendo analisado e está dentro desse número que eu falei, essa é de margem em linha
com 2010.
Tobias Stingelin:
Está ótimo, obrigado de novo.
Operador:
Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e
respostas. Gostaria de passar a palavra para os diretores da Companhia para as
últimas considerações. Por favor, prossigam com as suas últimas considerações.
Paulo Borsatto:
Agradeço a todos vocês pela participação na nossa teleconferência de resultados. E
nós estamos todos à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Podem
nos ligar. E também, aqueles que quiserem podem nos visitar, inclusive fazendo visita
guiada à loja, visita guiada à central de distribuição, que vocês gostam muito de ver.
Estamos à disposição de vocês. Um abraço
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Operador:
Obrigado. A teleconferência da Marisa Lojas S/A para discussão dos resultados
referentes ao 4T11 está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.
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