MARISA - PORTUGUÊS 26/10/2017

OPERADORA - Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Marisa para discussão dos resultados referentes ao
3T2017. Informamos que este 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 Cia. Em seguida, iniciaremos a
sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão
fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queiram 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 Cia., bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações
futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e
premissas pois 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 gostaria de passar a palavra ao senhor Adalberto Pereira dos Santos,
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores que dará início a
apresentação. Por favor, Sr. Adalberto, pode prosseguir.
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS - Bom dia a todos. Inicialmente eu
queria pedir desculpas pelo atraso no início, nós tivemos um problema
técnico, acabou impedindo de conectar aqui com a internet, provavelmente

derivado da chuva desta noite.
Bom dia novamente a todos, bem-vindo à nossa teleconferência de resultados
do 3T da Marisa Lojas. Estão aqui comigo o Marcelo Araújo, nosso
presidente; o Célio Lopes nosso diretor da área de produtos financeiros; e a
Karina Louzano, gerente de RI. Como os senhores puderam observar no
nosso release, no 3T a Cia. apresentou uma recuperação importante e
bastante equilibrada nos resultados da sua operação, particularmente da
operação de varejo que trouxe melhorias em todos os seus pilares. A receita
líquida do varejo apresentou crescimento, o lucro bruto teve expansão, o
SG&A importante redução em termos nominais e a área de PSF novamente
com performance bastante resiliente e superior. Além disso, a Cia. continua
concentrando energia no seu programa de transformação, de certa forma já
traz relevante contribuição nos resultados apresentados.
Vamos começar agora no chart 2 da nossa apresentação. Nós temos a
evolução da receita líquida que teve um crescimento de 17,8% em total loja,
passando de R$ 472,0 milhões para R$ 555,9 milhões. Em mesmas lojas o
crescimento foi 16,9%, as vendas positivamente impactadas pela liquidação
de inverno, caso excluído esse efeito, efeito calendário, ainda assim teremos
tido um crescimento de 8,4% em same store sales. Destaque para os meses
de agosto e setembro que foram impactados pelo volume prioritariamente
pelo crescimento do volume derivado tanto de maior fluxo, quantidade de
tickets, quanto por uma conversão também bem maior em termos de por
ticket.
No chart 3 nós temos a evolução do lucro bruto e da margem bruta. O lucro
bruto avançando de R$ 222,5 milhões para R$ 243,6 milhões, um crescimento
de 6,6% sobre o 3T2017. A margem bruta apresentou uma queda de 4,6 p.p.
impactada pela liquidação de inverno cujo efeito, se desconsiderado, nos
levaria a uma margem praticamente nos mesmos níveis do mês anterior, ou
seja, ao redor de 48,0%.

No chart 4, a evolução do SG&A da Cia. que apresentou uma queda
importante, uma queda nominal de 5,0%, em valor absoluto passa de R$
268,0 milhões para R$ 245,0 e reflete os esforços contínuos da Cia. para
otimização de suas despesas. Temos também a normalização dos maiores
investimentos de marketing iniciados no final de 2016, bem como, os impactos
das despesas extraordinárias relativas ao programa de transformação, se
caso desconsiderados nos levaria a uma redução do SG&A ainda maior da
ordem 8,5 p.p., ano contra ano, uma redução de R$ 23,0 milhões.
Na página 5, no chart 5, me desculpem, a evolução do EBITDA e da margem
EBITDA. Temos aqui a evolução de uma figura negativa de R$ 39,4 milhões
no ano anterior para uma figura ainda negativa de menos R$ 12,4 milhões, o
que derivou do crescimento das vendas já mencionados somado ao menor
nível de despesas da Cia. Eliminado aqui novamente os custos do programa
de transformação, essa evolução teria sido ainda maior, ou seja, nós
estaríamos falando aí de aproximadamente menos R$ 3,0 milhões de EBITDA
nesse último trimestre. Muito próximo já o nível de breakeven.
No chart 6, a evolução dos resultados da área de PSF, com a margem de
contribuição dos dois grupos de produtos. Os produtos da casa, cartão private
label e empréstimo pessoal teve um ligeiro crescimento passando de R$ 96,7
milhões para R$ 97,7 milhões de margem de contribuição. Destaque aqui
para a operação de empréstimo pessoal que teve um crescimento de 19,0%
da carteira em dia. A operação do co-branded com uma ligeira queda aí
impactada pelas mudanças na regulação das taxas do rotativo.
No chart 7, evolução do EBITDA da área, que se manteve praticamente
estável, R$ 46,6 milhões, o mesmo patamar do ano passado, sólidos
resultados derivados de um portfólio bastante saudável, concessões de
crédito assertivas e também ganhos contínuos de eficiência nos custos e
despesas da área que apresentaram a queda de 4,1% sobre 3T2016.
No chart 8, a evolução do portfólio do nosso private label. No quadro superior

que a evolução das perdas sobre a carteira apresentaram um pequeno
crescimento de 8,0% para 8,6%. Isso deriva basicamente de uma melhor
recuperação de crédito em função da operação de venda da carteira vencida
acima de 360 dias realizada no 1T2017. Desconsiderada essa operação, o
percentual teria se mantido no mesmo nível do ano passado, ou seja, 8,0%.
Vale destacar aqui também o percentual de vencidos sobre a carteira que
apresentou uma redução importante, passando de 40,5% para 38,1% do
portfólio. A evolução do EFICC, que é um indicador respectivo importante, não
indica, não traz nenhuma sinalização de deterioração futura do portfólio.
No chart seguinte, chart 9, os mesmos dados para o portfólio de empréstimo
pessoal. Um pequeno crescimento também no nível de perda, passando de
5,1% para 6,2%, também aqui no caso afetados pelas operações de venda de
carteira realizada agora no 2T. Eliminado esse percentual teria ficado em
5,8%. Novamente aqui uma redução importante no percentual de vencidos
sobre o portfólio, que passa de 30,3% para 24,9%. O indicador EFICC
também sem nenhuma indicação de deterioração futura.
Na página 10, a evolução do EBITDA da Cia. O consolidado, que apresenta
evolução importante passando de R$ 7,1 milhões para R$ 34,1 milhões.
Deriva basicamente da redução de R$ 27 milhões no resultado negativo do
varejo, fruto aí do crescimento do lucro líquido associado a menores
despesas. Vale ressaltar novamente contribuição importante dos resultados
vindos da área de PSF.
No chart 11, evolução do resultado líquido e do nosso fluxo de caixa. Apesar
do crescimento aí mencionado do EBITDA, o reflexo do crescimento do lucro
líquido antes dos impostos, houve um aumento de 8,7% no prejuízo líquido da
Cia. que passou de R$ 47,4 milhões para R$ 50,5 milhões, o que deriva
basicamente da suspensão do provisionamento de crédito diferido sobre o
prejuízo fiscal. Em bases comparáveis, isto é, com a constituição crédito, o
prejuízo teria sido de R$ 25,6 milhões, uma melhora de R$ 20,8 milhões. No

quadro inferior, a evolução do fluxo de caixa que mostra uma geração
negativa de R$ 53,3 milhões no período, o que deriva basicamente dos
maiores investimentos em capital de giro, basicamente aí ajustes pontuais nos
estoques, já inclusive mencionado no trimestre anterior. Apesar disso a dívida
líquida da Cia. apresenta redução, passa de R$ 570,0 milhões para R$ 546,0,
bem como os níveis de alavancagem que apresentam também pequena
redução, passando de 2,5x para 2,3x vezes.
Eram essas as minhas considerações, vamos estar agora, eu, Marcelo e o
Célio, disponíveis para perguntar e respostas. Obrigado.
OPERADORA - Obrigada, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, digitar *1. Você também
poderá fazer perguntas pelo webcast: digite o conteúdo no lado esquerdo da
sua tela e clique no botão “enviar”.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Rubem Couto, do Itaú BBA.
RUBEM - Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado,
primeiro em relação ao tri, se a gente olha a margem bruta da Cia. que foi
afetada aqui pela liquidação, mas será que vocês podem passar para gente o
que é o run rate de margem bruta após a liquidação, só para gente tentar
entender um pouco a que patamar vocês estão conseguindo rodar de uma
maneira normalizada? E uma segunda pergunta em relação a expectativa de
vocês em relação ao Natal e como vocês estão enxergando o mercado. A
gente tem percebido de uma maneira geral uma reação do mercado, acho
que vocês comentaram algumas coisas aqui durante o release e que parecem
também que está começando a ver isso, um maior fluxo na loja, um pouco
melhor de conversão também, mas se vocês puderem dar um pouco de
expectativa para gente em relação aos próximos meses e também puder abrir
um pouco em relação ao crescimento de fluxo e ticket médio também ajudaria
bastante. Obrigado.

ADALBERTO - Rubem, bom dia.. Vou falar rapidamente da margem bruta e
depois o Marcelo vai te dar aí um pouco sobre a nossa perspectiva para o 4T
e essa questão de fluxo e preço. A margem bruta normalizada conforme eu
mencionei, é em torno de 48,0%, tanto quando você considera o combinado
de junho/julho pra offsetar o efeito da promoção que ano passado foi feito em
junho e esse ano em julho, você tem o número dessa magnitude para esse
combinado quanto para a evolução em agosto/setembro. Nós tivemos
bastante estabilidade dessa margem bruta. Passo agora para o Marcelo para
ele te falar sobre a questão do fluxo e dessa expectativa do 4T.
MARCELO ARAÚJO - Bom dia. Rubem, bom dia a todos. É um prazer estar
com vocês aqui, estamos à disposição para outras questões que vocês
tenham, né. Respondendo a você, Rubem, nessa questão com relação como
nós estamos vendo aqui no 4T e o Natal, eu acho que gostaríamos de estar
um pouco mais otimistas para ser honesto com vocês, né. Tivemos um bom
resultado no 3T, um resultado dentro das nossas expectativas, talvez pudesse
ser um pouco melhor, mas com alguma volatilidade nós ainda vemos
claramente, tanto nos fluxos das nossas lojas, quanto em pesquisas junto aos
nossos clientes que nós ainda estamos com uma diferença significativa dos
resultados das lojas em regiões mais populares, ainda sofrendo mais com a
contração de consumo. O fluxo nas lojas ele tem se mantido também com um
razoável grau de volatilidade, então nós temos alguns períodos de aumento
de fluxo, seguidos de períodos, muitas vezes mais próximos ao fim do mês,
os fluxos caindo bastante. Por outro lado, nós temos também visto um ticket
médio em ascensão. Um número de peças por ticket também em ascensão,
uma conversão maior nas nossas lojas. Nós estamos acreditando ainda que
apesar dos indicadores de confiança estarem melhorando, para nós, para
nossa cliente ou para o grosso, o core do nosso negócio, como os indicadores
de desemprego, a melhoria dos indicadores de desemprego e da massa
salarial ainda são muito tímidos, né, a gente ainda não consegue sentir o
impacto muito robusto disso nos nossos negócios. Com isso dito, a nossa

expectativa para o 4T é de um cauteloso otimismo. A gente acha que deve ter
um pequeno crescimento sim em relação ao ano anterior, mas nada nos
autoriza neste momento a fazer apostas de uma retomada muito
espetaculosa. Nós não temos, infelizmente, essa leitura neste momento. Por
outro lado, nós nos preparamos para isso, se houver uma demanda um pouco
mais aquecida, nós certamente estaremos preparados. Nós estamos com
níveis

de

estoque

recompostos,

revisitamos

todos

os

modelos

de

planejamento e alocação desses estoques, teremos uma campanha, um
conjunto de ações mais sólidos e robustos do que tivemos ano passado, ou
seja, estamos preparados. Contanto, cautelosamente otimistas. Não sei se
isso responde à sua questão, fico à disposição de vocês.
RUBEM - Responde, sim, Marcelo. Obrigado. Agora só em relação ao preço
médio que vocês têm praticado, vocês estão enxergando alguma alteração aí
desde o início do ano ou estão basicamente mantendo a mesma estratégia?
Se você puder complementar com essa visão de preço médio e volume?
MARCELO ARAÚJO - Nosso preço médio ele tem apresentado um nível de
estabilidade muito grande, ele caiu zero vírgula qualquer coisa por cento,
basicamente dentro do erro previsto que você possa imaginar numa dispersão
de mix de tantos itens diferentes que a gente vende na loja. A nossa política é
clara de não repassar aumento de custos para os nossos preços. Nós
estamos mantendo os preços dos nossos produtos nos mesmos patamares já
desde o final do ano passado. Nós fizemos um grande ajuste nos
posicionamentos dos nossos preços entre o último trimestre de 2016 e o
1T2017 e de lá para cá a gente tem mantido muita estabilidade nos preços. O
preço médio este ano está praticamente igual ao preço médio do ano passado
e nós esperamos que ele se mantenha assim no 4T.
RUBEM - Está ótimo. Obrigado, pessoal.
OPERADORA - Nossa próxima pergunta vem da Sra. Helena Vilares, do
Bradesco BBI.

HELENA VILARES - Bom dia. Obrigada por ter recebido a minha pergunta.
Eu gostaria de entender melhor um pouco o efeito do rotativo no cartão cobranded. Teve uma receita de juros menor por causa dessas mudanças
regulatórias e eu queria entender melhor como funciona isso, então? Como
que o cliente que está há mais tempo nesse crédito, mas também vai ficar
com juros menor. Eu só queria um net nesse efeito dessa mudança
regulatória e queria entender melhor, um pouco mais no detalhe, esse mais
alto então, quais foram os problemas pontuais que vocês tiveram, só ter um
melhor panorama desse segundo estoque. Obrigada.
CÉLIO LOPES - Oi, Helena. Obrigada pela pergunta. Sobre o efeito do
rotativo, essa política a gente começou a sentir a partir do mês de maio com a
mudança na regulamentação do prazo do rotativo. O prazo máximo passou a
30 dias para o cliente se manter no rotativo. A partir desse prazo a gente faz
um parcelamento da dívida para cliente. Ou seja, essa mudança do prazo
numa redução da taxa de juros que veio para 1,0 p.p. esses dois efeitos
passam a influenciar a nossa receita financeira do cartão de crédito e isso vai
se perpetuar.
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS - Falar um pouquinho da questão
dos estoques. Imagino que você deve ter acompanhado o trabalho que foi
feito particularmente nos anos de 16 e 17 com a redução dos estoques da
Cia. que permitiu a liberação de aproximadamente R$ 180,0 milhões nesse
item de ativo. No começo do ano a partir dos vários pilotos que foram feitos
nós identificamos que como nosso sistema de alocação não estava
perfeitamente ajustado para esse nível de estoque, eventualmente nós
poderíamos estar tendo um nível maior de ruptura em algumas categorias e
nós decidimos para essas categorias ajustar esse nível de estoque que, no
combinado, resultou num aumento entre 10,0-15,0%. O que para esse último
trimestre seguiu exatamente a linha aí o crescimento de vendas. Com os
ajustes que o Marcelo mencionou, os diversos sistemas de apoio ao

particularmente de também o sistema de alocação, nós acreditamos que nos
próximos períodos a gente possa ter uma pequena redução novamente nesse
nível. Não necessariamente nessa mesma magnitude, mas alguma coisa
intermediária.
HELENA – OK. Obrigada.
OPERADORA – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
O Sr. André Esteves gostaria de fazer uma pergunta.
ANDRÉ ESTEVES – Bom dia, pessoal. A pergunta é sobre as lojas, a gente
viu que teve a redução de lojas significativa aí, nesse trimestre do ano
anterior, eu queria entender se vocês já conseguiram limpar a base de loja de
vocês, eu acho que ainda tem alguns fechamentos pela frente e também falar
um pouco mais sobre a coleção, o mesmo, se a questão do reposicionamento
da marca de vocês, vocês estão procurando ou vocês vão manter essa linha
do preço estável de vocês? Obrigado
MARCELO ARAÚJO – Oi, André, obrigado pela sua pergunta, vou responder
em duas etapas. Com relação às lojas, nós não tivemos nenhum movimento
mais nas lojas como a gente mencionou no trimestre passado, o nosso plano
de ajustes na base das nossas lojas nós entendemos que já está
praticamente terminado. Houve uma redução de dez lojas, se não me engano
no início deste ano que completou as últimas lojas que estavam ainda sob
análise nossa. Daqui para frente deve ser um processo normal de retomada e
análise de pontos de venda, com algumas oportunidades novas, alguns
centros comerciais que vão perdendo relevância como é natural numa rede
tão diversificada geograficamente como a nossa, mas nós não temos planos
específicos de novas reduções no parque de lojas. Houve uma redução total
de 12,5% da área de vendas, então esse é o quadro e não temos nenhum
plano específico de seguir fazendo estamos bastante satisfeitos com o
footprint que nós temos hoje e começando a planejar, portanto, a retomada,

para acompanhar a retomada do plano de expansão, acompanhando a
eventual retomada no futuro da demanda e tão logo a gente conclua a
definição do modelos, nós temos comentado com vocês aqui que este ano de
2017 é um ano onde nós estamos fazendo diferente, diversas experiências e
pesquisas em diferentes praças do Brasil inteiro, com o efetivo objetivo de
voltar a ajustar o posicionamento da Marisa para nossa cliente core, que é a
cliente classe C, de 25 a 45 anos, em alguns serviços, em algumas categorias
complementares às nossas categorias core, esse público pode ser um pouco
mais expandido, estendido para clientes um pouco mais jovens, um pouco
mais velhas, de diferentes classes sociais, mas mantendo sempre o foco
nesse público central nosso. Esses processos nós continuamos dentro do
Programa Transformar com diferentes iniciativas e aprendizados, nós já
estamos fazendo testes em um número significativo de lojas e experiências
integradas desses diferentes aprendizados, vamos viver agora, novembro e
dezembro agora, período de menor número de testes, evidentemente porque
é um período mais aquecido de vendas, retomaremos no início do ano e
deveremos ter concluído todo esse nosso processo de revisão do modelo
alguma coisa em algum momento entre o 1T e 2T do ano que vem para poder
então apresentar para a Cia., para o mercado, para os acionistas um novo
programa, um novo ciclo de expansão já baseado num novo modelo com
mais consistência, né. E aí sim começar a planejar a implantação disso.
Esses são os planos no que diz respeito às lojas, eu só estou relembrando,
nós já comentamos no início em calls passados, como que é horizonte do
nosso Programa de Transformação, um programa de dois anos, podendo se
estender, começou o seu processo de implantação em fevereiro deste ano de
2017. Bom, a sua segunda pergunta com relação à coleção esta é uma das
etapas ou uma das dimensões que estão exatamente dentro desse conjunto
de ajustes que nós estamos fazendo. Então nós estamos bastante satisfeitos
com a coleção, com a aceitação da coleção primavera-verão que foi
introduzida em agosto, nós desenvolvemos um número de itens maior para

este ano em relação ao ano passado, as bases não são exatamente
comparáveis, né, mas o volume dos produtos de coleção foram maiores este
ano do que ano passado por conta dessa estratégia estamos introduzindo
agora nessa, a partir de hoje na verdade, a coleção de alto verão e praia da
Marisa para este fim de ano que eu convido a todos para visitarem as nossas
lojas, as peças estão muito bonitas. Temos aí já novos planos para o início do
ano que vem e nós estamos gradativamente ajustando, né, o posicionamento
dessa coleção à medida que a gente vai tendo leitura das pesquisas das
diferentes praças do Brasil com relação à aderência ou adesão das nossas
clientes. É uma evolução gradativa, nós estamos evitando fazer movimentos
excessivamente bruscos para que, justamente, vou relembrar mais uma vez,
o diagnóstico que nós fizemos no final do ano passado, alguns movimentos
bruscos acabaram nos desconectando um pouco com as nossas clientes
core. Então, a gente tem procurado manter uma estabilidade e ir introduzindo
melhorias e evoluções gradualmente nessas coleções. A nossa intenção é
que isso permaneça ainda nos próximos dois trimestres. Nós vamos estar
fazendo testes diferentes nos próximos dois trimestres, tanto de sortimento,
quanto de nível de moda, quanto de setorização, distribuição de como nós
apresentamos a coleção para nossas clientes. Mas até agora nós estamos
bastante satisfeitos, né, André, para resumir a questão para você. Isso
começa também a se refletir um pouco na estabilização das nossas vendas.
ANDRÉ - OK. Obrigada, Marcelo.
OPERADORA - Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Mais uma vez para fazer perguntas basta digitar *1.
O Sr. Hugo Queiroz, da Caixa Econômica Federal, gostaria de fazer uma
pergunta.
Por favor, Sr. Hugo Queiroz, queira prosseguir.

HUGO QUEIROZ - Bom dia! Eu queria fazer uma pergunta na parte de
despesas, entender se essa nova regra trabalhista pode gerar algum impacto
positivo em termos de despesa para o ano que vem.
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS - Bom dia. Estamos ainda
debruçados aqui sobre os eventuais impactos, a princípio não, nada
relevante, tá. Gostaria de chamar atenção só ao seguinte ponto: esse nível de
despesa apresentada no 3T, com redução nominal importante, sim, ele deve
se propagar pelos próximos trimestres, 4T confirmado, e mais do que isso
chama atenção que é um nível de redução, é um novo nível de despesas que
foi conseguido sem nenhum sacrifício na operação de lojas, tá. Pelo contrário,
estamos até reforçando algumas posições na operação de lojas para melhorar
a experiência de compra da nossa cliente. Então embora ainda não tenha
nada vindo da nova legislação estamos aqui concentrados nos esforços do
Transformar para garantir uma operação realmente eficiente em termos de
despesas. Basicamente era isso.
HUGO QUEIROZ - OK. Obrigado.
OPERADORA - Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Mais uma vez, para fazer perguntas basta digitar *1.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
retornar a palavra ao Sr. Marcelo Araújo para suas considerações finais.
MARCELO ARAÚJO - Muito obrigado pela atenção de vocês nesse nosso
call. Obrigado pelas perguntas e vamos encerrar aqui a nossa apresentação,
nós seguiremos à disposição de vocês para contatos a qualquer momento nos
próximos dias e nas próximas semanas.
Eu gostaria de voltar ao ponto que comentei rapidamente sobre o momento
como nós estamos vendo o cenário. Ainda com uma certa cautela, a nossa
previsão de que os indicadores de confiança começam a voltar, muito

provavelmente isso deverá começar a trazer mudanças mais concretas no
índice de desemprego e no aumento da massa salarial, que são as duas
variáveis, como eu tenho repetido, que tem a maior correlação com as nossas
vendas no Brasil inteiro. Então, esses são dois indicadores que nós
monitoramos muito de perto, mas os cenários para esse fim de ano e para o
ano que vem ainda não nos autoriza ser excessivamente otimistas na sua
retomada. Mas a boa notícia aqui é que a gente já vê claramente uma
estabilização desses indicadores. Não estamos esperando um piora em
nenhum dos principais indicadores, ainda que não estejamos vendo uma
melhora significativa, certamente a estabilidade nos favorecerá. Cremos que é
muito importante, o Hugo aqui tocou num ponto importante das despesas da
reforma trabalhista, nós acreditamos que ela pode sim, no tempo, tão logo a
consolidação dessas reformas, vocês estão acompanhando tanto quanto eu a
quantidade de discussões e debates que emitem sobre ela, quando elas
começam a se tornar mais claras, elas começam a flexibilizar as regras
trabalhistas, aumentar a dinâmica do mercado de trabalho e portanto,
proporcionar uma retomada de emprego e isso retomaria o aumento da
massa salarial e por consequência o aumento do consumo. Essa é uma
expectativa muito positiva para nós, nós acreditamos que o Brasil deve seguir
sim nesse caminho de ir consolidando as reformas trabalhistas, a reforma
previdenciária, ou seja, as reformas estruturais do Estado brasileiro para o
que o país como um todo, a sociedade com o um todo se beneficie de uma
retomada do crescimento. Então essa é a nossa visão de cenário, nós
continuamos acreditando muito que nós estamos no caminho certo no nosso
programa de transformação, nós estamos absolutamente on time, on budget,
on track no Programa Transformar, até com resultados um pouquinho acima
da nossas expectativas, já sendo capturados nos resultados. É um programa
de médio e longo prazo, não é um programa de turnaround de curto prazo,
tenho procurado deixar isso bem claro a todos os senhores. É um programa
que a gente não está vendo nenhuma ruptura na estabilidade, na estrutura de

capital da Cia., portanto, temos tranquilidade para nos preparar de uma forma
muito sólida para um novo e grande ciclo de crescimento, a hora que a
retomada vier. Então nós estamos muito satisfeitos com a evolução, o grau de
mobilização interna da Cia. e o grau de energia sendo colocado nas diferentes
iniciativas de transformação que estão excepcionais e estão contaminando
toda a organização. Estamos muito satisfeitos com esse ponto, estamos
bastante bem preparados para o 4T, tomara que ele seja um pouco melhor
até do que estamos enxergando para que tenhamos todos um Natal muito
mais alegre e muito mais feliz, um Natal onde a gente possa como sociedade
brasileira celebrar uma página virada desses anos mais duros de recessão
que estamos todos vivendo e que afetou tanto a tantas pessoas no Brasil
afora, afetou tanto milhões das nossas clientes no Brasil afora. Então,
encerrando meus comentários, né, e estamos aqui encerrando o mês de
outubro, mês também que nós nos mobilizamos em torno do Outubro Rosa,
uma causa tão importante e tão cara para todas as nossas clientes, e que tem
sido acolhido de forma muito simpática por todas elas. Convido mais uma vez
todos a visitarem nossas lojas, apesar do frio e da chuva que estamos
vivendo esta semana, estamos com uma lindíssima coleção de alto verão e
de praia para que a gente possa relaxar nesse fim de ano. Uma boa tarde a
todos, foi um prazer estar aqui com vocês.
OPERADORA - O conferece call da Marisa está encerrado. Agradecemos a
participação de todos e tenham um bom dia.

