Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T13
Marisa S.A. (AMAR3 BZ)
14 de Fevereiro de 2013
Operadora:
Boa tarde, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Marisa
Lojas S.A. para a discussão dos resultados referentes ao 4T13. Estão presentes hoje
conosco o Sr. Márcio 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 esse 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,
queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay desse 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 essa 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. Marcio Goldfarb, Diretor Presidente, que
dará início à apresentação. Por favor, Sr. Goldfarb, pode prosseguir.
Marcio Goldfarb:
Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença e o interesse de todos vocês em
mais uma teleconferência de resultados da Marisa. Comigo estão presentes o Paulo
Borsatto, nosso CFO, o Arquimedes Salles, nosso diretor de vendas e de produtos
financeiros e o Francisco Bianchi, gerente de RI.
Eu vou começar fazendo um resumo geral do nosso desempenho no 4T.
Entramos no 4T com estoques desbalanceados, e para reequilibrarmos os nossos
estoques, abrimos mão de margem bruta a partir de promoções e recompomos a
cobertura de mercadorias durante este 4T.
Nossa estratégia de retomada passa por dois momentos: o primeiro foi priorizar a
recuperação das vendas e ganho de market share, na preservação de nossas clientes em
nossas lojas, em manter nossas clientes ativas e trazer o crescimento de vendas para o
campo positivo. Com este objetivo atingido, partiremos para a busca pela recuperação da
margem bruta a partir do reequilíbrio de estoques e de mix de produtos.
Continuamos investindo na expansão do negócio com a abertura de 39 no ano e 18 lojas
no trimestre, sem descuidar dos níveis de alavancagem.
1

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T13
Marisa S.A. (AMAR3 BZ)
14 de Fevereiro de 2013

A unidade de produtos e serviços financeiros continuou com contribuição positiva nos
resultados consolidados, e continua a melhora nos indicadores de inadimplência e de
atraso, na recuperação e de cobrança.
Estamos empenhados em trazer sólidos resultados, o que nos permite reafirmar nossa
estratégia de aumentar o valor gerado para nossos acionistas.
Agora eu passo a palavra ao Paulo Borsatto, que vai comentar os resultados financeiros
da Companhia. Por favor, Paulo.
Paulo Borsatto:
Obrigado, Marcio. Boa tarde. Vamos para o slide número quatro, onde mostramos um
resumo geral dos nossos indicadores financeiros. Como vocês podem ver, as vendas
tiveram uma evolução e apresentaram crescimento de mais de 7%.
Apresentamos um lucro líquido de R$85,5 milhões, e investimos R$266 milhões, que
foram distribuídos principalmente nas 39 novas lojas, nas 19 ampliações e reformas, e
também em projetos de tecnologia da informação para suportar o crescimento da
Companhia.
No slide número cinco, o EBITDA consolidado foi de R$94 milhões, principalmente em
decorrência da desalavancagem operacional, o que ocasionou um crescimento das
vendas abaixo do crescimento do reajuste salarial da categoria, e também devido aos
altos investimentos em marketing.
O lucro líquido também foi afetado pelo aumento da taxa de juros, o que aumentou a
nossa despesa financeira, e pela redução do caixa disponível da Companhia devido aos
investimentos, o que reduziu a nossa disponibilidade de caixa e, consequentemente, a
nossa receita financeira. Com esses fatores, fechamos o trimestre com um lucro líquido
de R$26 milhões.
Vamos para o slide número seis. Nosso endividamento líquido ficou em R$534 milhões
devido à redução de caixa, como disse no slide anterior. Reforço nosso compromisso com
a estrutura alvo de capital, com endividamento líquido próximo a 1x o EBITDA e com a
dívida líquida sobre capital total em torno de 40%.
Consideramos essa posição como fundamental para a execução da nossa estratégia de
alavancagem sem risco excessivo, e também gerando valor para os acionistas. Vamos
detalhar cada operação e as contribuições para o resultado consolidado.
No slide sete, vamos começar com a operação varejo. Como o Marcio já destacou,
tivemos uma retomada das vendas com crescimento de 7,6%, alcançando R$859
milhões.
A margem bruta fechou em 46%, mas se desconsiderarmos a desoneração da folha de
pagamento, a margem seria de 46,8% contra 51,8% no ano anterior. Isso também foi
devido ao período mais promocional, com desequilíbrio de nossos estoques,
principalmente no começo do 4T.
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As despesas com vendas, gerais e administrativas, cresceram 18%, sendo que despesas
de vendas cresceram 29%, principalmente pelo crescimento das despesas com marketing
no período. O SG&A por m² aumentou 7,7%.
O EBITDA da operação de varejo passou de R$143 milhões no 4T12 pra R$64 milhões
neste trimestre, com a margem passando de 18% para 7%. Este resultado foi causado
principalmente pelos fatores que já comentei anteriormente.
Vamos para o slide oito, para falar um pouco dos resultados do cartão e do crédito
pessoal. Continuamos com uma combinação muito saudável de crescimento de carteira
com inadimplência sob controle nas duas operações.
Na operação dos cartões, continuamos apresentando um forte crescimento da base,
sendo que, no private label alcançamos 3 milhões de cartões ativos, e na operação cobranded já temos 900.000 plásticos ativos.
Como vocês sabem, já falamos várias vezes, o cartão é um instrumento muito importante
no suporte e na expansão das vendas, já que ele representa quase metade das nossas
vendas de mercadorias. E um fato importante é que, neste trimestre, tivemos o
relançamento do cartão private label, e a participação das vendas aumentou 3,6 p.p.
O resultado da operação de cartões apresentou redução de 66%, atingindo R$15 milhões
no 4T13, porque tivemos R$12 milhões de despesas não recorrentes por uma alteração
das regras de bonificação do Programa Amiga nas compras com o cartão co-branded
realizadas fora das nossas lojas; também tivemos a reclassificação das despesas entre
cartão e varejo, no valor de R$14 milhões; e pelos gastos não recorrentes para o
relançamento dos cartões no valor de R$5 milhões.
A operação do crédito pessoal continuou em expansão, com crescimento de 14% do
resultado operacional, alcançando R$15 milhões, decorrente de vários fatores, como a
maturação da operação de credito pessoal, o aumento da penetração desse produto na
nossa base de cartões, as operações em todas as lojas, e a revisão dos processos
internos de concessão de crédito. Tudo isso nos levou a ter um crescimento de 60% no
volume de contratos e de 15,5% no ticket médio.
É importante mostrar que também tivemos a reclassificação de despesas, que antes eram
contabilizadas à operação varejo e agora são contabilizadas à operação de crédito
pessoal, ou seja, na SAX, o que demonstra maior exatidão dos resultados de cada
segmento.
O EFFIC se mostrou muito saudável, tanto para a carteira de recebíveis do private label
quanto da SAX, e estamos muito satisfeitos com manutenção desse indicador em níveis
reduzidos.
Obrigado a todos, e passo a palavra para Marcio, que fará as suas considerações finais.
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Marcio Goldfarb:
Obrigado, Paulo. Antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, farei
brevemente minhas considerações finais. Sei que tivemos um ano adverso e que nosso
resultado ficou abaixo do esperado. Acredito que temos inúmeras oportunidades em
2014.
Já temos 15 novas lojas contratadas e dez reformas já programadas, e não vamos parar
por aí. Boas oportunidades serão sempre bem-vindas. Devemos ser mais seletivos nas
ações de marketing, e acreditamos que o futuro do varejo seja pautado pela estratégia de
integração de vendas multicanal, adicional à nossa principal operação, que são as lojas
físicas.
Desta forma, o nosso canal de vendas em vendas diretas se mostrou uma decisão
acertada em 2013, aderente à nossa estratégia e ao perfil de nossas clientes. Assim
como o canal de e-commerce, canal já mais consolidado, criado há 13 anos. Todos estes
canais serão importantes vetores de crescimento da Companhia para os próximos anos.
Queria destacar que nosso principal foco de 2014 está na operação interna, na
reavaliação de processos e na busca pela eficiência. Nosso sistema de acompanhamento
de resultados foi fortalecido. Estabelecemos rotinas de acompanhamento de indicadores
mais rigorosas e mais frequentes, com maior responsabilidade direta.
Obrigado, e agora podemos começar a sessão de perguntas e respostas.
Victor Pascoal, Itaú BBA:
Boa tarde. Minha primeira pergunta é explorando o início do call, quando vocês disseram
que a linha de ação para recuperar resultados passa por, primeiro priorizar recuperação
de vendas, e segundo, a recuperação de margem bruta através do reequilíbrio de
estoques.
A mensagem que, em minha opinião, vocês passam com isso é que houve um erro de
execução, mas tão somente de execução. Minha pergunta é se vocês não acham que
possa existir um problema maior que esse, como de posicionamento ou proposta de valor.
Arquimedes Rodrigues Salles:
Boa tarde, Victor. Houve mesmo um problema de execução, como o Marcio disse no
discurso, principalmente relacionado a estoque e posicionamento, mix desse estoque.
Nós não identificamos nenhum problema de posicionamento de marca porque, no
momento em que conseguimos equilibrar esses estoques, sentimos uma reação imediata
das vendas e da margem.
Não foi possível, dentro do semestre, recuperar o resultado, mas à medida que
equilibramos nossos estoques e equilibramos nossas ofertas, vimos fluxo de loja
aumentar, conversão aumentar, e a venda voltar para um patamar positivo.
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Victor Pascoal:
Eu entendo. Então, houve uma mudança importante em management, com isso vem uma
mudança maior de estratégia, e também, você mencionou sobre o reequilíbrio de estoque,
e eu queria só entender se para a rede como um todo já foi feito o reequilíbrio de estoque,
e, se não, quanto tempo demora esse processo.
Marcio Goldfarb:
Nosso reequilíbrio de estoque já foi feito. Estamos restabelecendo nossas margens. Se
eu disser para vocês nós estamos conseguindo rapidamente solucionar os problemas,
agora, acho que tem processos que precisamos, com tranquilidade, exigindo mais, com
maior acompanhamento, fazer isso com bastante calma, e acredito que voltaremos à
nossa realidade de crescimento e de margem.
Victor Pascoal:
Ótimo. Por fim, vocês pretendem manter esses esforços de propaganda, ou foi uma coisa
mais pontual?
Marcio Goldfarb:
Foi bastante pontual. Nós fizemos uma campanha que iniciou em agosto de 2013, que
eram os ‘Achados Marisa’, e, na realidade, essas campanhas foram compradas com
muito pouca profundidade de produtos. A campanha funcionou muito bem, mas ela
funcionava, na realidade, por um dia, porque essa mercadoria se esgotava.
Então, acabamos pegando outros produtos que tínhamos em loja e baixando o preço
dessa mercadoria para colocar no lugar, ou na propaganda. Então, infelizmente,
perdíamos venda e prejudicávamos a nossa margem.
Essa programação foi feita até dezembro, e que, vocês conhecem muito bem, os meios
de comunicação não cancelam esse tipo de propaganda. Já aprovada, ela tem que
continuar. Então, realmente foi um dinheiro que acabou escoando e não teve as
oportunidades que poderíamos ter tido com ganho de receita e de margem, também.
Não fomos bem, e para este ano seremos mais restritivos, sim, com nosso custo de
marketing.
Victor Pascoal:
OK. Muito obrigado.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, queria explorar um pouco
mais essa questão das despesas, não só de marketing, mas as de vendas, que subiram
bastante no último trimestre. Queria saber, Marcio, se você pode dar uma ideia de quanto
foi o adicional de marketing gasto, e que não deve se repetir, e se podemos ter uma ideia
se teve alguma relação, também, de gastos pré-operacionais das aberturas de lojas que
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vocês tiveram, de 18 lojas no trimestre e das reformas, se isso também teve algum
impacto aí. Para mim, não está muito claro.
A segunda pergunta, na verdade, é em relação à política de preço daqui para frente.
Entendendo que o estoque já está sendo mais normalizado, como fica isso, e quão rápido
podemos esperar uma recuperação na margem bruta? São essas perguntas. Obrigado.
Arquimedes Rodrigues Salles:
Como o Marcio explicou, nós tomamos uma decisão no 2T13 de concentrar os
investimentos em marketing nessa campanha de Achados. A mídia foi contratada por
quatro meses e, como o Marcio falou, ela não podia ser cancelada.
A campanha de Achados surtiu um efeito muito bom quando olhávamos o fluxo de lojas
se recuperando, mas, como dissemos também, a profundidade das ofertas era pequena.
Então, o efeito era de um ou dois dias, e tínhamos que fabricar ofertas para garantir a
conversão na loja.
Para este ano, estamos revendo todo o nosso plano de comunicação e marketing,
investindo mais em ponto de venda, conversão de ponto de venda, em comunicação em
vitrines, e seremos muito mais criteriosos quando se trata de verba para marketing, para
mídia. Mesmo porque, estamos num ano que a mídia vai ser difícil, por causa de Copa do
Mundo e por causa de eleições.
Em relação à segunda pergunta, de política de preços. Nós revimos, sim, todo o nosso
mix de compras para garantir que teremos ofertas em nossas lojas. Então, aqueles
produtos de primeiro preço que compõem mesa, que compõem massificação e que fazem
o cliente entrar na loja e, daí, também comprar nos setores ou no setor de produtos de
maior valor agregado, já, dentro da nossa nova política comercial, isso está garantido.
Quando começamos a ver os efeitos disso, já agora no final de fevereiro já começamos a
ver os nossos níveis de estoque em loja voltando a um patamar confortável e com um
bom mix entre oferta, moda e básicos.
Isso não impacta nosso mark down, porque os produtos estão sendo comprados para
serem vendidos como oferta. Então, não existe impacto no mark down de entrada. E
esperamos, aqui é uma bola de cristal, que a margem deve melhorar também, porque
esses produtos de primeiro preço sofrem uma remarcação menor do que os produtos de
maior preço.
Guilherme Assis:
OK. Só para explorar isso um pouco melhor, a questão da precificação, tem alguma
mudança na estratégia agora – você comentou sobre mark down – sobre mark up, por
exemplo. Você acha que precisa ter algum ajuste em relação a mark up, ou você está
tendo mais produtos de entrada com mark up parecido? Como funciona isso?
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Arquimedes Rodrigues Salles:
Mark up, desculpe, me confundi. O mark up, ou seja, o preço de marcação de entrada
continua o mesmo. Os preços – vou ter mais produtos nas faixas de primeiro preço, mas
são produtos comprados para serem vendidos nesse preço. Então, não existe impacto em
nosso mark up de entrada. O que expliquei é que, como esses produtos de primeiro preço
sofrem uma remarcação menor, eles giram mais, a tendência é que o impacto na margem
final seja positivo.
Guilherme Assis:
OK, está ótimo. Obrigado.
Marcel Moraes, Deutsche Bank:
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta está relacionada à margem bruta estrutural da
Empresa. Depois da volatilidade do 2S, fica um pouco difícil, pelo menos para mim,
entender qual seria a margem bruta que vocês enxergam hoje como estrutural.
Entendo que tem vários vetores, várias forças que estão pressionando, algumas para
cima, outras para baixo, essa margem, mas queria entender se, na cabeça de vocês, o
que aconteceu no 2S tem um quê de estrutural e poderia levar a margem bruta para baixo
dos 50%.
Ou se não, se vocês acham que isso foi um problema específico e que, portanto,
deveríamos ver tudo normalizado, uma margem voltando para um patamar de 50%. Quer
dizer, onde fica essa margem, 46%, 48%, 52%, 50%? Para nos dar uma ideia de como
vocês enxergam esta questão. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Olá, Marcel. Esse problema que tivemos na margem em 2013 foi pontual, devido aos
problemas que tivemos de execução, dos quais já falamos aqui, que impactaram muito a
margem, essa não é nossa margem estrutural. Devemos voltar às nossas margens
históricas rapidamente, e acreditamos, ainda, numa margem histórica da Marisa, de 50%,
acreditamos nisso.
E, de forma mais gradual, um ganho nessa margem, mas aí com a melhoria da execução,
com a melhoria do processo de abastecimento, com a melhoria do processo de alocação,
com o projeto push and pull, que isso não traz nenhum resultado imediato, mas a médio
prazo, aí sim, vemos oportunidades de aumentar essa margem base da Marisa. Mas o
que aconteceu em 2013, é importante frisar, foi pontual e resultado das falhas que
tivemos na execução.
Marcel Moraes:
Arquimedes, se você puder comentar um pouco o impacto que o câmbio pode estar tendo
no 1S na margem, e se você acha que, mesmo com um possível impacto do câmbio, se
tudo correr bem com essas próximas coleções do ano, se você acha que a margem pode
voltar já para os 50%. Obrigado.
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Arquimedes Salles:
Marcel, o impacto do efeito câmbio na margem, não estamos avaliando isso como
importante. Mesmo porque, estamos mudando um pouco toda nossa área de estratégia
de importação, principalmente na coleção de inverno. Então, vamos entrar muito mais
light este ano com inverno pesado e o impacto do câmbio já está precificado desde que
fizemos as compras.
Em relação à recuperação da margem, acredito que durante este ano voltaremos aos
patamares de margem históricos que a Marisa tem. Da mesma forma que ela foi pontual e
degradou rápido, com todas as ações que estamos tomando, com a mudança na carteira
de compra, com a mudança no mix de preço e oferta, ela também tende a recuperar
rapidamente.
Marcel Moraes:
Obrigado. Uma última pergunta com relação justamente a essa questão da execução. A
Empresa tem este ano o projeto de reestruturação, imagino que seja prioridade de
processos, enfim, mas paralelamente tem projetos que também são transformacionais
para a Empresa, e a questão da venda direta, a questão da internet, por menores que
sejam hoje, são transformacionais.
Vocês não acham que é muita coisa para ser feita ao mesmo tempo? Que tipo de risco
que vocês enxergam e como vocês estão executando isso no dia a dia? Vocês têm
grupos de trabalhos diferentes, executivos diferentes? Se você puder dar um pouco mais
de visibilidade, agradeço.
Arquimedes Salles:
Marcel, os novos negócios, esses novos canais que acreditamos muito, estamos
caminhando no sentido do varejo multicanal, eles são tocados dentro da Empresa por
unidades de negócio totalmente apartadas e com equipes totalmente dedicadas. Mesmo
porque, o skill, o conhecimento necessário para um e-commerce e para uma venda direta
nós não temos dentro da operação do varejo.
Então, foram estruturadas duas áreas com habilidades e conhecimentos específicos
desses dois negócios. Então, não vejo aí uma concorrência de recursos dentro da
Empresa.
Em relação aos processos, estamos, sim, investindo muito na nossa logística, em
sistemas de controle, de acompanhamento, em loja, em processos de loja, em serviços
prestados para loja. E isso passa a ser a prioridade da Empresa e os recursos que temos
alocado, o negócio varejo tem como prioridade agora a execução, o acompanhamento e
execução desses que achamos que são os processos chave num varejo.
Então, já falamos aqui desde a política comercial, agora estamos investindo bastante na
parte de logística, e, por fim, na parte de processos e revitalização de loja.
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Marcel Moraes:
Ótimo. Obrigado a todos.
Bernardo Cavalcanti, Goldman Sachs:
Boa tarde, obrigado a todos. Uma pergunta rápida: eu percebi que o nível de
alavancagem subiu um pouco, de 1,0 para 1,4 do ano passado para este ano. Só queria
entender se tem um nível alvo que a Empresa se sente confortável em manter ou
perseguir. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Bernardo, esse nível de alavancagem subiu exatamente pela redução das vendas e pela
redução do resultado. O nível de alavancagem que propomos é 1x EBITDA, e dentro do
nosso planejamento ele deve ocorrer até o final do ano, deve voltar aos níveis normais.
Bernardo Cavalcanti:
Obrigado.
Tobias Stingelin, Credit Suisse:
Boa tarde. Na realidade, eu queria entender um pouco melhor – obviamente no varejo as
coisas são complicadas e demora um pouco para você reagir, mas acreditando que as
vendas estejam melhorando agora no começo do ano, gradualmente, vocês mesmos
falaram que da margem bruta que caiu 550 b.p. no 4T, talvez uns 400 b.p., mais ou
menos, são de fatores não recorrentes, quer dizer, uma combinação de ajustes contábeis
e outras coisas que aconteceram.
Então, minha leitura é a seguinte: em tese a venda já está melhorando, a margem bruta,
normalizada, já deveria ser muito melhor só em função de você tirar esses fatores nãorecorrentes que impactaram resultado, e você também está investindo menos em
marketing.
Se você somar tudo isso, por que você não deveria já mostrar um resultado, em tese,
bastante bom logo no começo do ano? Ou onde estou errando? Demora, a venda não
está recuperando, tem algum problema de base de comparação? Enfim, queria entender
um pouco essa dinâmica.
Arquimedes Salles:
Olá, Tobias. Nos resultados, vemos uma recuperação, sim, em margem, vemos uma
recuperação em venda. A margem do 4T foi afetada por eventos não-recorrentes. Em
relação à comparabilidade do 1T, ela vai ficar ainda um pouco prejudicada, mas bem
melhor, porque o 1T13 foi muito bom.
Foi muito bom e foi onde começaram nossos problemas, os nossos erros, quando não
fomos tão agressivos na liquidação, isso fez com que a recomposição da nossa loja, a
virada da nossa loja não fosse, como normalmente é, impactante após a liquidação.
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Então, nesse 1T ainda teremos uma base de comparação com o 1T13, muito alta. Mas a
evolução dos indicadores de negócio, tanto de venda como de margem, acreditamos já
que no 1T vamos entregar.
Tobias Stingelin:
Desculpa, Arquimedes. Você vai entregar o quê? Agora no final você estava falando de
uma evolução de venda e uma recuperação de margem, é isso?
Arquimedes Salles:
Isso.
Tobias Stingelin:
OK. Outra coisa, desde o Investor Day você tem falado bastante do foco em fazer o dever
de casa, melhorar a eficiência operacional. Sei que devem ter “n” — até pelo conference
call que vocês estão falando agora que estão muito melhores equipados para monitorar
os diferentes processos, para ver o que está acontecendo.
Você poderia dar alguns exemplos claros, pragmáticos, que entendamos, “Olha,
conseguimos reduzir custo loja em ‘x’, ‘y’, ‘z’, porque estamos fazendo tal coisa”? Só para
tentarmos associar um pouco talvez algumas das iniciativas que sejam as mais relevantes
que já podem mostrar uma redução de despesa, ou estamos falando de algo, “Primeiro
queremos entender o que está acontecendo para depois fazer um plano de ação”?
Arquimedes Salles:
Tobias, nossa interpretação aqui, nosso problema não está em descontrole de despesa.
Se você olhar todos os nossos indicadores de despesa, eles estão ano a ano evoluindo,
conseguimos ganhar produtividade em relação à área de venda. O que houve ano
passado foi o investimento em marketing que não trouxe resultado.
Em relação a controles, o que podemos adiantar é que houve, sim, uma reestruturação de
toda a área de logística, houve uma reestruturação da área de compras e estamos, dentro
de casa, tomando decisões e acompanhando a execução através de indicadores que já
existiam dentro de casa.
Simplesmente, estamos mais atentos e mais disciplinados para acompanhá-los com uma
frequência maior a tempo de corrigir rumo e evitar um desastre maior, como aconteceu no
ano passado.
Tobias Stingelin:
Mas, então, acho que a maneira de ler isso e juntando com o que você começou a falar,
de que vocês não acham que tenham um problema de despesa, então na realidade você
está provavelmente focado muito mais em monitorar drivers de venda. Você deve estar
olhando, “Este produto está vendendo bem, não está vendendo bem, estamos com um
mix desbalanceado”? Então, é isso? É dessa maneira que devemos ler?
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Arquimedes Salles:
Exatamente. Estamos muito mais focados em acompanhar a execução da política
comercial, em acompanhar a conversão em loja, em acompanhar a recuperação da
margem. O grande potencial de alavancar o resultado da Marisa está na geração de
receita.
Lógico que despesa e custo é sempre uma preocupação, sempre estamos procurando
mais eficiência em logística, em operação de loja. Como falei, estamos com um projeto de
rever todos os processos em loja. Mas acho que o grande driver de retomada do
resultado vem da geração de receita.
Tobias Stingelin:
Ótimo. Obrigado de novo.
Fábio Monteiro, BTG Pactual:
Boa tarde a todos. Queria explorar um pouco a parte de expansão. Vocês comentaram
que já têm umas 15 lojas contratadas, queria ouvir sobre o plano de lojas, mas, mais do
que isso, se vocês estão prevendo fechamento.
Queria que vocês falassem um pouco da performance das lojas, como está o range de
margem de pior para melhor, se vocês pudessem passar um pouco para nós sobre como
está o range de performance das lojas, só para termos uma ideia, e o quanto pode ter de
fechamento também. Muito obrigado.
Arquimedes Salles:
Olá, Fábio. Nós acompanhamos, sim, a evolução das lojas por safra, por ano, que
abrimos. Vemos as lojas abrindo com uma rentabilidade menor do que as lojas maduras,
mas em todas as safras, em todos os anos elas estão evoluindo.
2013 foi um ponto fora da curva porque não foi só loja nova que foi prejudicada.
Prejudicamos toda a operação. Mas acompanhamos isso desde 2008, 2009, quando
começou mesmo a expansão agressiva da Marisa e você vê nitidamente que as lojas vêm
evoluindo tanto em venda como em rentabilidade.
Em relação a fechamento de lojas; sim, acompanhamos as lojas deficitárias. Mais do que
acompanhar a loja deficitária é você ver se aquela loja tem capacidade, com a maturação,
de atingir um nível de rentabilidade que exigimos.
E aí, adiantando, devemos, sim, fechar algumas operações, são operações pequenas,
lojas pequenas, com pouco impacto em venda. Estou falando de três lojas que são
pequenas, mal localizadas em shoppings e com custo de ocupação muito alto. E não
vemos um potencial dessas lojas reverterem o resultado.
Então, devemos encerrar três operações durante o 1T, operações pequenas.
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Fábio Monteiro:
OK, obrigado. Só uma outra pergunta: vocês comentam sobre os primeiros testes do
modelo push and pull agora este ano, queria que vocês pudessem detalhar um pouco aí
como está essa estratégia de implementação e cronograma, enfim, como vocês estão
esperando chegar no final do ano, quanto do estoque de vocês já pode estar dentro desse
modelo até o final do ano, até o final do ano que vem talvez. Queria ter um pouco mais de
detalhes, por favor. Obrigado.
Arquimedes Salles:
Fábio, o projeto foi iniciado somente este ano. Ele está na fase, vamos dizer, de
levantamento de gap, levantamento de necessidades. Isso muda toda a nossa logística,
toda a nossa forma de operar.
Temos que adaptar nosso CD, temos que adaptar nossos sistemas, temos que adaptar
todo nosso sistema de controle de transporte, de CD. Para este ano não teremos nada
ainda sendo administrado no sistema de push and pull. O único módulo que deve ser
implantado este ano, e isso vai acontecer só no 4T, é o módulo de remarcação.
Nós colocamos inteligência nas remarcações, aquela coisa de você acompanhar o ciclo
de vida de produto, você espera uma curva de venda, o produto está fora dessa curva,
então já vem uma sugestão de mark down ou não. O produto está performando bem,
você tem um índice de reposição. Esse é o único benefício que nós devemos esperar
para esse ano.
Em relação ao push and pull efetivamente, os testes devem começar no 1T15.
Fábio Monteiro:
Legal. Ainda sobre esse projeto, quanto você acha que vai ter de CAPEX relacionado ao
push and pull nesse ano? E o que você acha que pode ter de ganho, pensando mais no
longo prazo, três ou quatro anos, ganho de margem, até de crescimento na redução de
quebra, redução de mark down? Se você pudesse dar um pouco do impacto lá na frente,
o que vocês imaginam. Obrigado.
Arquimedes Salles:
O CAPEX para esse projeto, só em TI, que nós estamos falando em licenças, em
implantação, é algo em torno de R$39 milhões nesse ano e R$25 milhões nesse ano.
Esse investimento não considera a adaptação do CD, equipamentos de CD,
exclusivamente investimentos em TI, sistema e implantação.
Fábio Monteiro:
Está legal, muito obrigado.
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Arquimedes Salles:
Desculpe, impacto em margem, a longo prazo, que você perguntou. Com o
abastecimento, já com esse módulo de mark down, você põe um pouco mais de
inteligência nas demarcações, você já deve ter um ganho em margem, por administrar
melhor o giro de produtos na loja, ficar atento para isso. Quanto mais envelhece o
produto, mais desconto você tem que dar para girar.
Agora, quantificar isso para você, eu acho que é cedo ainda. Eu poderia te falar alguns
números aqui de empresas que fizeram essa transição, começaram a trabalhar com esse
modelo, mas eu não estou seguro para te adiantar um número.
Fábio Monteiro:
Está legal, muito obrigado.
Vitor Paschoal, Itaú BBA:
Obrigado por aceitar a pergunta de novo. São duas perguntas rápidas, primeiro, eu me
lembro que desde o meio do ano passado, mais ou menos, já existia o discurso de preços
mais baixos, preços médios mais baixos. Se o discurso já era esse, por que não foi
implementado anteriormente? Essa é a primeira pergunta, depois eu passo para a
segunda.
Arquimedes Salles:
Erro na execução. Não acompanhamos, tínhamos já essa preocupação, já tínhamos essa
diretriz, esse diagnóstico, só que primeiro, a carteira de pedidos já estava nos
fornecedores, você não consegue mudar isso em menos de três meses. Assim que nós
tomamos pé da situação e conseguimos mudar a nossa carteira de pedidos, já no final do
4T, nós já começamos a ver uma melhora de mix de produtos em loja.
A segunda pergunta?
Vitor Paschoal:
Está ótimo. A segunda pergunta é se a questão dos estoques se mostrou tão sensível às
vendas, minha dúvida é: quão arriscada fica a implementação do push and pull em uma
rede de lojas como a Marisa que tem muita dispersão geográfica?
Você está movendo o estoque da loja por CD. A minha dúvida é: quanto lead time você
pode perder ou quão mais cara fica a logística, no final das contas quão menos assertivo
pode acabar ficando o seu mix? Nós acabamos de ver que isso teve um impacto muito
grande nas vendas, mais para 2015, como você disse, mesmo lá, eu gostaria de entender
se vocês estão medindo esses riscos e se mesmo assim vale a pena.
Arquimedes Salles:
O que termo de push and pull, você tem modelos mistos de alocação, então você
continua mandando o que é moda para loja, você continua mandando o que é tendência
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para loja, você controla muito mais os itens de repetição que você reabastece a loja. A
complexidade é grande, é, não só pela capilaridade da Marisa, mas também pela
infraestrutura do país.
Não acredito, e já fizemos essa avaliação em aumento de lead time, pelo contrário, uma
vez que eu já tenho produto na reposição dentro do meu CD, eu encurto o prazo entre
fornecedor, CD secundário, CD primário e em relação a custos de logística, nós também
já fizemos nesta avaliação e nos primeiros estudos, a frequência de abastecimento que
eu tenho hoje já para a loja, ela suporta o modelo de push and pull.
Então, eu não vou, a princípio, precisar aumentar a frequência de abastecimento para
suportar o push and pull. Não vejo impactos em lead time, pelo contrário, vejo melhora em
lead time, não vejo impactos em custo da logística. A não ser o CD e esse investimento
que nós vamos ter que fazer no próprio sistema em equipar o CD para esse novo modelo.
Vitor Paschoal:
Está ótimo, Arquimedes, muito obrigado.
Nicole Inoue, Bank of America:
Boa tarde a todos. Eu queria voltar um pouco e entender melhor esse desequilíbrio de
estoque. Qual foi realmente o problema dos produtos na loja? Foi o tipo de produto,
quantidade? Só para entender um pouco de onde veio esse problema.
Arquimedes Salles:
O problema começou no 2T, como eu falei, no 1T nós entramos com um estoque alto, nós
entramos em 2013 com um estoque alto, pelas vendas de dezembro terem ficado um
pouco abaixo da nossa expectativa. Nós não fizemos uma liquidação agressiva no 1T
para renovar a loja.
O que acontece com isso? Você começa a ficar com uma loja com produtos velhos. Ao
mesmo tempo, você não abre novas compras porque, como nós falamos aqui também,
nós adotamos uma política de preservar o caixa da Empresa e ajustar os níveis de
estoque.
Então, foi uma combinação de ter em loja uma coleção velha e ao mesmo tempo não ter
uma carteira de compras nova entrando, para que eu pudesse renovar a loja. A
combinação desses dois itens, eu mantinha o estoque, um estoque velho, estoque
remarcado e não tinha ordem de compras novas entrando. Isso devido ao acerto muito
rápido que nós fizemos no nível de estoque.
Nicole Inoue:
Então, por exemplo, se nós olhamos outubro ou novembro, nas lojas tinha coleções
passadas.
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Arquimedes Salles:
Já no final do ano isso começou a melhorar bem. O pior momento foi o 3T, quando nós
identificamos isso e nós refizemos a carteira de pedidos, são dois ou três meses para
você conseguir corrigir o problema. Já no final do 4T, onde nós vimos recuperação em
venda e recuperação em margem, nós já estávamos com estoques em lojas mais
equilibrados.
Robert Ford, Merril Lynch:
Muito obrigado. Bom dia a todos. Através de todo o ano de 2013 vocês tiveram uma
performance bastante forte em cartões e SAX. Eu queria saber de você, Marcio, a que
patamar você está confortável, crescendo o negócio de crédito, por favor.
Marcio Goldfarb:
Nossa estimativa para este ano é que deva crescer de 25% a 30%, na SAX.
Robert Ford:
E cartões?
Marcio Goldfarb:
O cartão acompanha a evolução do varejo.
Robert Ford:
Muito obrigado.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Marcio Goldfarb para as considerações finais. Por favor, senhor Goldfarb,
queira prosseguir.
Marcio Goldfarb:
Eu gostaria de agradecer a todos vocês por participarem do nosso call e dizer a todos que
nós estamos à disposição aqui na nossa central para o que vocês precisarem, perguntas,
estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado a todos.
Operadora:
A teleconferência da Marisa Lojas S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de
todos e tenham uma boa tarde.
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