TRANSCRIÇÃO CALL 1T19
Orador A: Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e muito obrigado por
aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marisa para discussão dos
resultados referentes ao primeiro trimestre de dois mil e dezenove. Informamos que esse
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
companhia. Em seguida, iniciaremos a seção de perguntas e respostas quando as
instruções adicionais serão oferecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer
que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas
às perspectivas de negócios da Marisa, projeções e metas operacionais e financeiras
constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como
informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de
desempenho, pois envolvem riscos e 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 e podem conduzir a
resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Adalberto Pereira dos Santos, diretor
de relação com investidores e vice-presidente financeiro e administrativo que dará início
a apresentação. Senhor Adalberto, por favor, com a palavra.
Adalberto: Boa tarde a todos e bem-vindos a nossa teleconferência em que eu e meus
pares Marcelo, presidente de operações e Marco Morais, presidente comercial estaremos
comentando os resultados do primeiro trimestre de dois mil e dezenove da Marisa
Lojas, julgados na noite de ontem. Nosso presidente Márcio Goldfarb estará nos
acompanhando remotamente. Em linhas gerais, nós aqui da administração consideramos
que os resultados do primeiro trimestre da Marisa foram bastante positivos e mais do
que isso, trouxeram a confirmação da assertividade das medidas reestruturantes que vem
sendo implementadas nos últimos períodos. Como vocês puderam constatar, houve uma
melhora bastante equilibrada em todos os pilares da operação de varejo e também da
operação de produtos financeiros, quando adequadamente analisados. Nós tivemos
crescimento importante de vendas nas lojas, destaque para o nosso e-commerce,
ampliação da margem bruta, sem deterioração dos estoques, queda nominal e relevante

das despesas e uma recuperação importante também dos resultados dos produtos
financeiros. Necessário lembrar que temos tido no ano que passou um período de ajuste
da companhia com uma série de eventos contábeis positivos e negativos não recorrentes
e o isolamento de tais eventos é de sumo importância para que consigamos ter adequada
leitura dos resultados e das dinâmicas desse primeiro semestre. Nós procuramos dar tal
visibilidade ao longo do revise e agora aqui estaremos fazendo alguns comentários
adicionais. Indo agora para nossa apresentação no chart de número dois, evolução do
receita líquida do varejo com crescimento em total loja de seis por cento, grado superior
e mais importante, crescimento em mesmas lojas de sete ponto seis por cento, que
deriva da crescente aceitação das novas coleções, eu já mencionei isso aqui nas ultimas
calls. Recuperação do crescimento, de uma forma importante não vinda do aumento de
preços que se aproxima da redução Mark Dawson e uma contribuição cada vez mais
importante do nosso e-commerce que apresentou um crescimento de cinquenta e dois
ponto cinco por cento depois de já ter apresentado um crescimento no quarto trimestre
do ano passado de sete por cento. Lembrando que esses crescimentos não são derivados
de novas categorias. Indo para o chart, evolução do lucro líquido da margem bruta da
operação varejo, o crescimento no líquido bruto de dez por cento, derivado aqui de dois
fatores, tanto do crescimento das vendas quanto a expansão da margem bruta, cento e
setenta bits, um crescimento importante e a contribuição já mencionada dos estoques
mais equilibrados que no período apresentaram uma queda de cinco por cento, o que
deve continuar nos ajudando nos resultados dos próximos períodos. Chart quatro,
evolução do SG&A, em bloco uma queda importante de sete e meio por cento, vale
destacar aqui que isso já é ex IFRS 16, essa redução é um reflexo dos primeiros
resultados do projeto Rightsizing em que nós trabalhamos nos últimos meses. Despesas
de venda impactadas já pelo fechamento de doze operações de baixo nível de resultado,
TMA com uma queda de vinte e três ponto seis por cento, uma queda bastante
importante refletindo as medidas de utilização das estruturas aqui do escritório central.
Próximo chart de número cinco, evolução do evidart varejo e margem evidart, ainda em
território negativo nos milhões, tivemos uma avaliação positiva importante de vinte e
um ponto sete milhões, o que deriva basicamente do crescimento sem estoque, sete
ponto seis, expansão de margem bruta e a queda de sete ponto dois por cento no FGA,
de novo é um resultado bastante equilibrado. Conforme eu mencionei na abertura, vale
destacar a questão dos não recorrentes do ano anterior, especificamente no varejo nós
tivemos recuperação fiscais ao mando de vinte e dois pontos cinco milhões que isolado

nos daria uma avaliação positiva no evidart de quarenta e quatro milhões. Chart número
seis, evolução da margem de contribuição dos produtos do portfólio de produtos
financeiros, com a queda de onze ponto sete, basicamente derivado aqui das operações
dos produtos da casa, já que a operação do inint[00:06:42.00-00:06:42.04] manteve-se
com resultado estável em vinte e cinco milhões. A queda na contribuição dos produtos
da casa, deve-se particularmente a redução da participação do cartão, que é na queda de
participação, mas, principalmente das menores vendas no varejo os meses anteriores.
Um pouco menor também o número de operações de empréstimo pessoal. Nesse caso,
eu vou falar um pouco mais quando eu falar de evidart e de PSF, itens não recorrentes
afetaram bastante o resultado positivamente no primeiro semestre do ano anterior na
ordem de vinte e sete milhões. Chart número sete, evolução evidart e PSF, há uma
queda em torno de setenta e três milhões para cinquenta e cinco, e isso deriva
principalmente da menor contribuição do empréstimo pessoal com um pouquinho mais
de despesa em função das maiores provisões de contingência, dois pontos sete por
cento. De novo, se nós isolarmos aqui os eventos não recorrentes, nós estaremos falando
de um crescimento de dezoito ponto oito por cento e não de uma queda. Chart número
oito, a evolução do portfólio do nosso priver label, todos os indicadores bastante
positivos, uma queda no nível de perdas, gráfico em linhas, uma queda no percentual de
vencidos e o Efic absolutamente sob controle, portfólio bastante equilibrado, bastante
controlado. Chart seguinte, chart nove, um pouco mais de perda sobre a carteira, mas,
em nível de vencidos ainda estamos na normalização desse portfólio, efic também um
pouquinho acima, mas, dentro dos níveis históricos e considerado ok para esse tipo de
produto. Chart dez, o evidart consolidado, as duas operações de varejo e PSF, no todo
uma pequena evolução impulsionada basicamente pela melhor performance do varejo,
aqui vale bastante a pena nos falamos da questão dos não recorrentes do ano passado
somados varejo e PSF nós tivemos, não recorrentes aí bastante relevantes, da ordem de
cinquenta e três milhões de reais, corrigindo, teríamos uma avaliação positiva na ordem
de cinquenta e três milhões de reais e não só de quatro. Chart número onze, evolução do
lucro líquido, nominalmente os números são parecidos, um bottom line negativo na
ordem dos quarenta milhões, de novo, excluindo todos os não recorrentes, nós tivemos
tanto na operação de PSF quanto de varejo, nós tivemos uma evolução bastante positiva
já que no ano passado nós tivemos cerca de cinquenta e oito, quase sessenta milhões de
eventos não recorrentes, nos dariam uma variação bastante positiva para esse ano.
Último chart de número doze, evolução do fluxo de caixa, o único ponto de atenção

aqui é a questão da maior área de capital de giro, deriva das maiores vendas. As nossas
carteiras de recebíveis aumentaram aí aproximadamente cem milhões, o que acaba
sendo um fator bastante positivo e deve impulsionar os resultados na área de PSF aí nos
próximos meses. Alavancagem está sobre controle um ponto cinco vezes, continuamos
bastante equilibrados nesse aspecto. Eram essas minhas considerações, ficamos à
disposição para eventuais perguntas.
Orador A: Muito bem, iniciaremos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Para
realizar uma pergunta, por favor, digite asterisco nove no seu telefone. A primeira
pergunta é do Felipe Casemiro do HSBC. Felipe, boa tarde.
Felipe: Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, Adalberto, obrigado pela
explicação sobre os impactos positivos do seu estoque mas, você podia dar um
pouquinho mais de cor sobre quanto contribuiu a melhora do tráfego, quanto que foi a
recuperação de preço e quanto que o e-commerce está contribuindo para o seu score, já
que a gente não sabe qual é a representatividade do percentual da receita e segundo, se
você pudesse dar uma ideia mais qualitativa de como foi o mês de abril e qual a
expectativa agora para o dia das mães, continua com a mesma incidência do primeiro
trio ou não? Obrigado.
Adalberto: Vou falar primeiro do e-commerce. O e-commerce vem trazendo trimestre
após trimestre, eu não diria surpresa, mas, resultados positivos, a equipe trabalha
bastante para isso, nós estamos com uma plataforma nova, o Omni Channel tem se
mostrado uma alavanca importante para o próprio crescimento da participação do ecommerce. Acho que no próximo a gente passa a abrir esse percentual, hoje já em torno
de três e meio, três ponto sete por cento da renda total da companhia, lembrando que a
um ano atrás isso era dois e meio por cento, então realmente está evoluindo muito bem.
A dinâmica do primeiro trimestre, você teve um janeiro um pouco mais forte, você tem
o evento da promoção, vale destacar que os itens não promocionais apresentaram um
crescimento também bastante importante, representaram em torno de cinquenta por
cento das vendas, margem cheia. No mês de fevereiro também a mesma dinâmica,
bastante interessante, março ele começa um pouco mais fraco, acho que a maioria dos
varejos verificou esse evento e apresentou uma recuperação nos últimos quinze dias.
Então, em linhas gerais, esse foi um trimestre relativamente equilibrado. Abril começa
no mesmo nível ali da segunda parte de março e depois ele começa a dar uma

enfraquecida, acho que vocês têm ouvido aí da maioria dos varejistas um certo
arrefecimento que tem tornado de certa forma, um ambiente um pouco mais
competitivo. De novo aqui, um aspecto bastante interessante é que você tem nessa
época do ano produtos inverno e não inverno e os produtos não inverno continuam
vendendo muito bem, com margem boa. Os produtos inverno andam dependendo
daquele bom vendedor dessa época que é um bom frio.
Felipe: Está certo, obrigado. E, por último, eu queria entender um pouquinho sobre
produtos financeiros. Sendo a dinâmica geral que vem caindo sucessivamente a receita
devido as vendas do varejo que ainda estavam fracas no ano de dois mil e dezoito,
então, só para ter uma ideia, até quando a gente pode esperar uma contração da receita
de produtos financeiros, assumindo aí que as vendas continuem nessa tendência
positiva. Obrigado.
Adalberto: Eu acho que a queda de receita, ela realmente ocorre pela queda de varejo,
essa elevação das vendas, com o aumento de carteiras, eu acho que eu mencionei, na
ordem de cem milhões que é bastante relevante para o tamanho dessas carteiras, deve
começar a trazer um melhor resultado em termos de receita. O time da área de PSF
junto com o time de operações está trabalhando questões relativas a propostas de valor
do nosso cartão, alguns resultados já começam a aparecer. O resultado que nós tivemos
agora do mês de abril confirma isso. Eu acho que a tendência é estabilização e
crescimento gradual daqui para a frente.
Felipe: Está certo, muito obrigado.
Orador A: Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar
asterisco nove no seu telefone. Senhores convidados, caso tenha alguma dúvida, basta
digitar asterisco nove no seu telefone que estamos com o time da Marisa à nossa
disposição.
Adalberto: Tem uma pergunta entrando aqui pela quest, eu acho que pode ser do
interesse dos demais. Pergunta do GM, sobre fechamento de lojas e se haverá novos
fechamentos. Comunicamos no call do quarto tri que nós estaremos provisionando
dezoito lojas para fechamento. Treze já foram fechadas, duas nós cancelamos em função
de mudanças na condição inicial dos proprietários e três devem ser fechadas até junho.
Fora isso, não existem previsões para novos fechamentos. Era isso.

Orador A: Lembramos para os convidados que, para uma pergunta basta digitar
asterisco nove no seu telefone. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e
respostas. Gostaria então de retornar a palavra ao senhor Adalberto Santos para as
considerações finais. Senhor Adalberto, por favor.
Adalberto: Gostaria de agradecer a todos pela participação na nossa teleconferência,
espero que tenham gostado dos resultados. Gostaria de convidá-los a visitar as nossas
lojas, as coleções realmente estão muito bonitas e aproveitar e fazerem as comprinhas
do dia das mães, obrigada a todos.
Orador A: A Conference call da Marisa está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, tenham uma excelente noite.

