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Operadora:
Boa tarde, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Marisa
Lojas S.A. para a discussão dos resultados referentes ao 1T14. 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
Vendas e de Produtos Financeiros, e o Sr. Francisco Bianchi, 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 instruções adicionais
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 o 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. Márcio Goldfarb, Diretor Presidente,
que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Goldfarb, pode prosseguir.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês em mais uma
teleconferência de resultados da Marisa. Comigo estão presentes Paulo Borsatto,
nosso CFO, Arquimedes Salles, nosso Diretor de Vendas e de Produtos Financeiros, e
o Francisco Bianchi, nosso Gerente de RI.
Quero começar falando do nosso desempenho do 1T14, que foi positivo e importante,
pois já representa melhora dos resultados, o que denota o nosso diagnóstico e a
melhoria dos processos de nosso acompanhamento operacional.
Mesmo com crescimento de vendas em mesmas lojas ainda tímido, fomos capazes de
recompor a margem bruta de mercadoria a partir de ajustes finos na execução da
política comercial, nos controles de estoques, em ajustes na coleção e preços, e na
antecipação da coleção de produtos importados, que nos anos anteriores era em abril,
e este ano a fizemos em março.
Por conta do Carnaval deste ano, que em anos anteriores também não tinha sido em
março, mudamos a estratégia e a antecipamos a nossa liquidação da coleção Verão
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para o início de janeiro. Desenvolvemos um catálogo preview para fevereiro, e em
março lançamos a coleção outono-inverno, em que obtivemos uma resposta bastante
satisfatória por parte das nossas clientes.
Os indicadores de confiança e inflação continuam pressionados, e pressionando as
condições macroeconômicas. Acreditamos que a nossa estratégia comercial nos trará
oportunidades crescentes ao longo de 2014, mesmo diante deste cenário.
Em abril, adquirimos 20% da Netpoints. Assim, nos juntamos à Smiles e aos
fundadores na operação. A Netpoints é parceira nossa desde seu princípio em
algumas de nossas lojas. Ela está presente principalmente na região metropolitana de
São Paulo.
Para nós, este investimento é uma evolução do nosso acordo operacional, e também é
estratégico, pois nos permite conhecimento e crescimento em bases potenciais de
clientes que já participam do Programa Netpoints e que ainda não conhecem o
Programa Amiga, pois ainda não são clientes da Marisa.
Além desta expansão do mercado endereçável, o perfil do Programa Netpoints é muito
aderente à nossa cliente que busca moda e acessórios a preços acessíveis. E a partir
da migração do Cartão Amiga, atingiremos a marca de 8,2 milhões de participantes.
Agora eu passo a palavra ao Paulo para comentar os resultados financeiros do 1T14.
Por favor, Paulo
Paulo Borsatto:
Boa tarde. Obrigado, Marcio. Vamos para o slide número quatro. Neste slide,
mostramos um resumo geral dos nossos indicadores financeiros. Como vocês podem
ver, as receitas apresentaram crescimento de mais de 11%, com nosso lucro
consolidado crescendo 20%, principalmente pela retomada do varejo. Nosso SG&A
teve um crescimento em linha com o aumento de área de vendas mais a inflação do
período.
Nos próximos slides, darei mais detalhes sobre a composição das despesas. Vamos
para o slide número cinco. Vou começar pela operação de varejo. Tivemos uma
retomada da receita liquida com crescimento de 5,5%, alcançando R$510 milhões. A
receita do varejo teria crescido 6,9% sem o efeito da alteração do critério da
contribuição ao INSS. E a margem bruta, pelo mesmo critério, evoluiu 1,4 p.p., e
alcançando 50,2%.
O SG&A cresceu 12%, com as despesas de vendas crescendo 17%, e as despesas
gerais apresentando uma redução de 21%. O SG&A por m² aumentou 3,5%. O
EBITDA da operação de varejo passou de R$11,6 milhões no 1T13 pra R$7,3 milhões
neste trimestre.
Vamos para o slide número seis. Neste slide, faremos uma recomposição da variação
das contas que impactam o EBITDA para explicarmos um pouco mais os motivos de
sua variação.
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No gráfico de cima, o primeiro gráfico, são os números reportados, de onde partimos
do EBITDA de 2013 e somamos as variações entre o 1T13 e o 1T14 de cada uma das
contas que compõem o resultado para chegarmos ao EBITDA de 2014. Podemos ver
claramente o impacto do ganho de margem com o crescimento da receita acima do
variação dos custos.
Já no gráfico de baixo, a única mudança em relação ao de cima, é que excluímos as
variações das despesas de vendas no segmento de e-commerce e na venda direta, aí
já para termos uma visão mais apurada do resultado das operação de lojas.
Assim, se considerarmos essa redução na variação das vendas de e-commerce e
venda direta, o EBITDA do 1T14 teria sido R$17,7 milhões, representando um
aumento de 52%, com margem de 3,5%.
É importante que a implantação da venda direta e a reestruturação do e-commerce
requerem investimentos e mais estrutura até alcançarem o ponto de equilíbrio. E ainda
reforço que ainda estão em uma fase de maturação, e ainda geram impacto negativo
no resultado de Varejo.
Vamos para o slide número sete. Vou falar um pouco de resultados do cartão e da
SAX. Tivemos um crescimento das duas carteiras, da SAX e do cartão. Nas operações
de cartões, no private label, continuamos apresentando crescimento na base e, por
consequência, um crescimento da carteira. Nós alcançamos no priva label 2,7 milhões
de cartões ativos, e no co-branded já temos 900.000 plásticos ativos.
Temos uma atenção especial a essa operação do cartão, porque já falamos várias
vezes que ela é uma ferramenta importante de suporte e expansão de vendas, já que
ele representa quase metade das nossas vendas de mercadorias.
Tivemos o relançamento do cartão private label em dezembro, e parte disso vem nos
trazendo participação nas vendas, que aumentou 0,2 p.p. agora no 1T.
O resultado da operação de cartões apresentou aumento de 71%, atingindo R$72
milhões no 1T14. Este aumento é explicado pelo aumento da receita em todas as
linhas da operação do cartão Marisa, com redução dos custos, despesas e resultado
líquido de inadimplência. O resultado do cartão co-branded cresceu 38%,
A operação da SAX continua em expansão, com crescimento de 34% do resultado
operacional, alcançando R$23 milhões, sendo que tivemos 15% de acréscimo no
volume de contratos e 4% no ticket médio.
É importante salientar que os indicadores de inadimplência das duas operações se
mostram muito saudáveis.
Vamos para o slide número oito. Este slide mostra o EBITDA consolidado, que foi de
R$103 milhões, decorrente do aumento das vendas, da margem bruta e do resultado
das operações financeiras, que foi parcialmente compensado pelo aumento das
despesas operacionais. Já o lucro líquido foi de R$14 milhões, aumento de 57% sobre
o 1T13.
Agora, passo a palavra para o Marcio para as considerações finais.
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Marcio Goldfarb:
Acreditamos que o futuro do varejo seja pautado pela estratégia e integração de
vendas multicanal, adicional à principal operação de varejo, que são as lojas físicas. O
e-commerce e a venda direta são importantes canais para nossa estratégia de
crescimento de longo prazo e de expansão do nosso mercado endereçável.
Entretanto, todo começo de operação requer investimentos mais fortes e consome
recursos até atingir o ponto de equilíbrio.
Atualmente, estamos aprimorando nossos processos de gestão, com o
desenvolvimento de nova metodologia de planejamento, de plano de coleção e do
modelo de alocação de produtos.
Para as lojas, buscamos maior eficiência operacional, com revisão e otimização de
processos, melhoria do suporte operacional e implementação de novos indicadores de
controle da operação.
Mantemos para este ano 15 novas lojas já contratadas e dez reformas já
programadas.
Obrigado, e agora pode começar a sessão de perguntas e respostas.
Nicole Inui, Merrill Lynch:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, vocês podem nos atualizar um pouco
sobre canais de venda direta e e-commerce, o quanto estão crescendo, o quanto
estão representando da sua venda, e como você está vendo isso ao longo do ano?
A segunda pergunta é sobre seus estoques. No final de março, no fechamento do
balanço, parece que seus estoques subiram bastante, 18%. Eu quero entender de
onde está vindo esse aumento de estoques no varejo. Obrigada.
Arquimedes Salles:
Boa tarde, Nicole. Primeiro em relação aos canais de e-commerce e venda direta, eles
estão respondendo conforme o plano de negócios que fizemos. O e-commerce com
taxas de crescimento de 70% a 80% ano contra ano, e venda direta ainda é muito
recente, não dá para comparar crescimento anual. Mas a cada ciclo apresentamos um
crescimento de 20% a 30%.
A aceitação dos dois canais está muito grande, e como o Marcio e o Paulo falam, são
duas operações que ainda exigem investimentos principalmente na estruturação do
canal de venda, e por enquanto não contribuem positivamente com o resultado.
Em termos de valores absolutos, a venda desses canais ainda não é significante perto
do canal de lojas físicas.
Em relação a estoque, tivemos um reposicionamento de estoques; nós antecipamos,
como o Marcio disse, os importados, o inverno. Mas o importante é a qualidade desse
estoque. Estamos com um estoque mais alto, mas é um estoque melhor precificado e
novo. Isso nos dá uma tranquilidade para o 2T, e também foi um pouco de estratégia,
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já prevendo que pode haver algum problema de logística devido à Copa. Foi uma
decisão nossa fazer uma antecipação dos estoques para a venda de Dia das Mães e
Dia dos Namorados.
Nicole Inui:
Só um follow-up: quando você olha seu estoque agora, quanto é a porcentagem de
coleções passadas e quanto é coleção nova?
Arquimedes Salles:
Nós estamos com um nível em torno de apenas 20% de coleções passadas. É um
estoque bem saudável e, como eu falei, já em uma precificação bem aderente à nossa
política comercial.
Nicole Inui:
Está ótimo. Obrigada, Arquimedes.
Vitor Paschoal, Itaú BBA:
Boa tarde. Eu queria entender um dos itens de ajuste da margem bruta, o segundo
item do press release, de ajustes contábeis e de provisões, que impactaram em 1,8
p.p. a margem bruta do varejo. Queria entender exatamente o que foi isso, se foi
alguma coisa de provisão para markdown que vocês fizeram no 4T e agora puderam
reverter. Queria entender, no detalhe, o que foi esse 1,8 p.p. de ajuste. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Vitor, repita, por favor.
Vitor Paschoal:
Minha pergunta é sobre o segundo item que vocês enumeram na página três do
release, de um dos itens que influenciou a margem bruta de varejo, que são os ajustes
contábeis e de provisões, que foram responsáveis pelo aumento de 1,8 p.p. da
margem bruta de varejo. Queria entender o que foi isso, se foi uma provisão de
markdown que vocês fizeram, de repente, no 4T e agora puderam reverter.
Paulo Borsatto:
Uma parte é uma provisão de margem negativa, como chamamos, que foi feita no 4T
e revertida agora no 1T. Uma parte isso, e uma parte é o ajuste a valor presente que
fizemos de fornecedores e de estoques.
Vitor Paschoal:
Obrigado. Paulo, dá para quantificar mais ou menos quanto foi cada um? Ou pelo
menos dizer qual deles foi maior?
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Paulo Borsatto:
Meio a meio.
Vitor Paschoal:
E minha segunda pergunta, são duas perguntas no mesmo tema, sobre a qualidade
do crédito. Primeiro, esse aumento de vencidos, tanto no private label quanto na SAX,
vocês falam que esteve relacionado a um forte desempenho do cartão no 4T. Eu
queira entender o que exatamente o forte desempenho do cartão ocasiona no próximo
trimestre. Eu achava que era até o contrário, você oxigena a carteira e entra com um
crédito novo que não está vencido, então você até ajudaria a qualidade da carteira.
Queria entender onde estou entendendo errado.
E segundo, sobre a SAX, no último encontro com investidores vocês haviam dito que
R$200 milhões seriam o teto, e depois teriam que reconsiderar. Estamos chegando
razoavelmente rápido a esses R$200 milhões. Queria entender se já tomaram a
decisão de ultrapassar a barreira de R$200 milhões. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Vou explicar um pouco sobre o movimento do cartão. Tivemos um 4T13 com um
volume excepcional no cartão private label, em decorrência do relançamento que
fizemos, em decorrência do programa Amiga.
O que acontece com isso? Em um primeiro momento, se você olhar o 4T13, você
realmente oxigena a carteira. Você entra com muito volume novo e volume em dia.
Depois, a sazonalidade no 1T, a geração de novos negócios é bem menor. É um
movimento natural.
A carteira em dia no 1T e no 2T cresce menos, e esses valores que entraram em
dezembro seguem a trajetória normal de atraso. Por isso que sempre, no 1T e no 2T,
vemos uma deterioração da carteira, principalmente comparado com o passado.
E neste ano, temos uma sazonalidade ainda maior, porque o 4T13 foi muito bom, fora
da sazonalidade normal dos nossos negócios no cartão.
Paulo Borsatto:
Sobre a SAX, a pergunta de se estamos chegando rapidamente aos R$200 milhões,
que falamos várias vezes que seria nosso teto de crédito no primeiro momento, isso
está dentro da nossa estratégia de crescimento. O que é, agora, o próximo passo? É
provarmos ao Conselho de Indicação todos os indicadores de performance da SAX,
levar a elas, indicadores de performance e inadimplência, e a ideia é sugerir que eu
tenha um aumento de limite para poder dar crédito, mais 10% a 15%. Brevemente eles
devem receber todas essas informações para nos dar a autorização ou não.
Mas como os indicadores de desempenho da SAX estão muito bons, acreditamos que
isso será aprovado. E com esse volume, tranquilamente atravessaríamos o resto do
ano com as captações, sem expor muito mais a crédito.
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Vitor Paschoal:
Perfeito. Obrigado.
Tobias Stingelin, Credit Suisse:
Eu queria entender um pouco melhor a estratégia de antecipação das coleções. Como
deveríamos enxergar isso? Porque, sinceramente, se eu olho para venda, eu continuo
achando que ela não foi muito bem. Não sei se veremos um impacto mais forte disso.
Se vocês não tivessem se antecipado, o impacto teria sido pior? Eu queria ler um
pouco melhor essa mudança que vocês fizeram. E onde eu consigo enxergar mais
claramente se isso teve impacto positivo na venda? Essa é a primeira pergunta.
Depois eu tenho uma segunda, queria saber qual é o volume de investimento que
vocês ainda imaginam fazer na parte de venda e distribuição direta, e também na
parte de e-commerce.
Arquimedes Salles:
Em janeiro deste ano, antecipamos a nossa liquidação, que tradicionalmente fazemos
no final de janeiro, início de fevereiro. Este ano, antecipamos para o início de janeiro, e
tivemos na segunda quinzena de janeiro, início de fevereiro, ainda um problema de
stock out por baixos estoques em loja.
À medida que a nova coleção entrou, a partir de março, sentimos, sim, uma melhora
na nossa venda, e isso vem acontecendo também em abril e maio.
Como falamos, nós esperamos que tanto a recuperação de venda como a
recuperação de margem seja gradual e progressiva ao longo do ano. E isso, estamos
vendo quando analisamos nossos indicadores mês a mês. Então, essa antecipação da
coleção para março ajudou, e já sentimos em março e em abril uma melhora no nosso
volume de vendas.
Em relação a e-commerce e venda direta, em venda direta acreditamos que ainda
temos investimentos durante este ano e o ano que vem, principalmente no 1S. Nosso
plano de negócios prevê que, a partir do 2S, esse canal entre em breakeven.
E o e-commerce da mesma forma: estamos com um investimento muito grande,
estamos tratando-o agora não mais como uma loja, e sim como uma estratégia de
negócio, um novo canal de venda, e ele também deve exigir um investimento ainda
este ano e ano que vem.
Tobias Stingelin:
Só para esclarecer, no 1T, pelo que vocês mostraram, teríamos mais ou menos R$10
milhões de investimento nesse negócio. Isso é one-off para o ano, tudo o que você
fez, ou devemos assumir que em todo trimestre vocês farão investimentos nesse
montante?
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Paulo Borsatto:
Tobias, nós temos um investimento que será feito em logística. Para termos uma
melhor sinergia, um melhor resultado das duas operações, as estamos juntando no
mesmo CD. Então, vamos inaugurar um CD novo no mês de junho, em Santa
Catarina, 17.000 m².
E o que vemos hoje, o que chamamos de investimento, mas na realidade ele entra
como despesa, na venda direta é a parte de catálogo, em um primeiro momento, o
catálogo que lançamos a cada ciclo; e no e-commerce é a parte de marketing.
Mais para frente, poderemos abrir para vocês um pouco mais de operações. A venda
direta está em um processo de maturação, não são todas as cidades que estão
tombadas. Então, preferimos segurar um pouco mais para dar mais informações, e
quando tivermos um resultado um pouco mais forte, mais apurado, passaremos mais
informações sobre isso.
Tobias Stingelin:
Está ótimo. Obrigado. Só aproveitando, falando um pouco de logística, como está a
questão da evolução do novo CD, da mudança do push-pull, que vocês também
estavam começando a trabalhar?
Paulo Borsatto:
Como vocês sabem, inauguramos um novo CD em outubro. Tínhamos um CD de
10.000 m² em Alphaville, trocamos por um de 30.000 m² em Itaquaquecetuba, já com
o projeto de ser colocada ali toda a estrutura de push-pull.
Durante o ano de 2014 teremos investimentos de push-pull, ainda não iremos obter
resultados disso. Em 2015, começaremos os testes mais fortes, para termos os
resultados já aparecendo no final de 2015, início de 2016. Este ano, o projeto está
caminhando como era previsto.
Tobias Stingelin:
Está ótimo. Obrigado, e boa tarde.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta sobre a margem bruta. Vimos que aqueles
impactos que atrapalharam a margem no 4T, que eram one-off, efetivamente não
aconteceram nesse trimestre. Mas a volta esperada para a média histórica da
Companhia para o 1T, que é normalmente 50% de varejo, aconteceu um pouco mais
rápido que o esperado. Eu queria saber se essa volta já aconteceu mesmo, se
devemos esperar que daqui para frente a Marisa deve trabalhar dentro da média
histórica, ou se teve algum efeito nesse trimestre que não deve se repetir nos
próximos, e deve ter ainda algum impacto, deve ficar um pouco abaixo da média
histórica daqui para frente.
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Eu entendo que o 2T é um pouco complicado por conta de Copa do Mundo etc., e
queria ter um pouco de cor do que devemos esperar, tendo em vista esses fatores.
Obrigado.
Paulo Borsatto:
Guilherme, o som ficou meio ruim e não entendemos a pergunta. Você poderia
repetir?
Guilherme Assis:
Minha pergunta, na verdade, é sobre a margem bruta, porque eu acho que ela veio
bem forte. Eu sei que teve efeitos que deprimiram a margem no 4T, que eram one-off,
ficaram lá atrás, mas eu não esperava que a margem voltasse tão forte no 1T, já está
muito próxima da média histórica da margem do 1T. Queria saber se vocês acham que
já conseguiram voltar para a média histórica, se devemos esperar que, daqui para
frente, a margem deve ficar nesse patamar, respeitando a sazonalidade, dentro da
média histórica da Companhia.
E dado que o outlook para o 2T, com Copa do Mundo para o fim do ano, ainda é um
pouco desafiador, se vocês conseguem manter esse nível de margem daqui para
frente. Essa é a pergunta. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Nós esperamos que, pela sazonalidade, voltemos para a média histórica. Realmente,
você tem razão em relação ao 2T, nós temos o desafio da Copa do Mundo e temos
várias iniciativas para poder passar por esse período. Não temos ainda uma leitura do
que pode ocorrer dentro do mês de junho. Mas dentro da sazonalidade do ano,
devemos voltar, sim, à média histórica.
Arquimedes Salles:
Só complementando, como falamos, esperamos ao longo do ano uma melhora
gradual, tanto no same-store sales quanto na margem. Todo esse movimento de
acerto de coleção, de acerto de nossa política comercial, não acontece de uma hora
para a outra. Como eu falei antes, a margem do 1T já é real, e devemos assistir, ao
longo do ano, a recuperação dessa margem para os nossos níveis históricos.
E a partir da implantação do push-pull, que sabemos que demora – os efeitos são
esperados no final do ano que vem e para 2016 –, ai sim temos um ganho adicional
em margem.
Em relação aos impactos da Copa, estamos com uma série de ações de adequação
do nosso calendário comercial, adequação das datas de entrada de coleção, de
catálogos; estamos em um movimento de antecipação do Dia dos Namorados, que
para nós é uma data importante. Então, nos juntamos ao Movimento 11, para que
consigamos driblar um pouco o impacto desses feriados, principalmente durante
junho, que impactarão o 2T.
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Guilherme Assis:
Está ótimo. Obrigado.
Luiz Felipe Bresaola, Citibank:
Boa tarde. Minha pergunta é relacionada à questão das vendas para o Dia das Mães,
se vocês poderiam dar uma indicação de como está o desenvolvimento em relação ao
ano passado. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Como falei, vimos melhorando nossa venda mês a mês. Em janeiro e fevereiro
tivemos um efeito calendário pela antecipação da coleção; em março já tivemos um
same-store sales melhor, em abril melhor, e até agora, em maio, está dentro do nosso
planejamento, e apresentamos uma melhora em relação a abril.
É cedo para ver, tem um final de semana pela frente, e para o trimestre também é
cedo, porque ainda temos dois grandes eventos, tanto o Dia das Mães quanto o Dia
dos Namorados, mas sentimos uma recuperação gradual nas vendas.
Luiz Felipe Bresaola:
OK. Obrigado.
Bernardo Cavalcante, Goldman Sachs:
Obrigado. Eu queria uma ajuda para conciliar, na parte de financeira, alguns números.
A primeira conciliação, se vocês me ajudarem a entender um pouco esse crescimento
bem forte em receita de tarifas e seguros de 36% ano contra ano, e também o
resultado co-branded líquido subindo 50%. Como eu concilio isso com os cartões
ativos crescendo só 8%, e levando em conta esse pico de emissão de cartão que
aconteceu no 4T com o relançamento do Marisa Private? É a primeira conciliação que
eu queria entender.
E a segunda é sobre como conciliar a redução de 8% ano contra ano do resultado
líquido de inadimplência dentro do Marisa Card com o aumento de boletos atrasados
no private label. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Como já falei aqui, o resultado dos cartões do 1T foi muito bom, superou nossa
expectativa, e isso muito em função do que eu falei do 4T13. Em uma operação de
crédito ao consumo, no primeiro momento você forma a carteira, você tem os volumes,
tem a produção, para, no segundo momento, essa carteira começar a produzir
resultados. O que vimos no 1T, não só em relação a receitas de juros, é resultado do
aumento da carteira que tivemos no 4T13.
Em relação a tarifas e seguros, isso é um trabalho constante que fazemos aqui em
rever todo o nosso portfólio de seguros, sempre buscando produtos que agreguem
mais valor ao negócio.
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Todo esse aumento de resultados vem de revisão de portfólio de seguros, vem de
revisão do produto, das tarifas que cobramos nos cartões. Lançamos no ano passado
uma alternativa no private label de tarifação, o famoso bônus celular, que está tendo
uma penetração e um resultado excelentes, e nos deixa uma receita unitária por
cartão 50% maior.
Então, mesmo com crescimento de 6%, 7% da base, estamos conseguindo, com
muito sucesso, crescer a geração de tarifas e seguros dentro dessa base, o que é um
movimento muito saudável, porque cada vez menos dependemos de receita com
juros, que é uma receita mais arriscada. Estamos mudando nosso mix de receita nos
produtos financeiros para serviços, que é muito mais saudável.
Em relação ao co-branded, é o mesmo movimento. Todas as ações que fazemos para
o private, fazemos para o co-branded. Então, também tem revisão de seguros, tem
uma maior penetração de seguros na venda. E a inadimplência que vemos no 1T
ainda é fruto do excelente resultado de inadimplência que tivemos em 2013. 2013 foi
um ano fora da curva. A inadimplência rodou em um patamar muito baixo. Já
esperamos este ano uma volta para os níveis normais de inadimplência para esse tipo
de produto.
Bernardo Cavalcante:
Um follow-up: com esse resultado forte, crescendo em seguros e também em tarifas, e
o resultado líquido do co-branded, dá para esperar esse nível de crescimento ao longo
do ano?
Arquimedes Salles:
Não. Como eu falei, o 1T tem uma sazonalidade diferente. Toda a venda que fizermos
no 4T13, principalmente na venda com juros, que temos uma venda em sete ou oito
parcelas, esses juros são apropriados agora, no 1T, e um pouco ainda no 2T. Não dá
para esperar esse crescimento de 60%, 70% para os outros trimestres. Devemos
voltar a um patamar de crescimento normal, compatível com o crescimento do volume
da operação, com o crescimento do faturamento.
Bernardo Cavalcante:
Obrigado.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar
a palavra ao Sr. Goldfarb para suas considerações finais.
Marcio Goldfarb:
Gostaria novamente de agradecê-los pela presença em nosso call, e dizer que
estamos à disposição em nosso escritório para o que mais vocês precisarem. Muito
obrigado.
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Operadora:
A teleconferência das Lojas Marisa S.A. está encerrada. Agradecemos a participação
de todos, e tenham uma boa tarde.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da
qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos
ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta
transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o
conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela
MZ. Por favor, consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais
condições e termos importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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