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Resultados do 4T08
Marisa S.A. (MARI3 BZ)
18 de fevereiro de 2009

Felipe Bento, Vergent:
Bom dia. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: qual é o critério
de provisionamento de perdas utilizado por vocês?
A segunda pergunta é: o aumento da inadimplência, tão alardeado pelos bancos e
pelo mercado, está afetando sua concessão de crédito?
Arquimedes José Rossi Salles:
Bom dia, Felipe. Em relação aos critérios de provisionamento, nós acompanhamos
aqui a performance da nossa carteira de recebíveis por faixa de atraso, e o
provisionamento que fazemos segue a performance dessa carteira. Ou seja: quando
nós identificamos uma melhora no perfil do crédito, um percentual maior de clientes
em dia, rolagem para faixas de atraso menores, isso faz com que nossa expectativa
de perda futura reduza e nós reduzimos a provisão.
Da mesma forma, quando começamos a identificar alguma piora nas rolagens e no
perfil da carteira, a gente reflete isso no fechamento trimestral, na provisão. A provisão
no final do trimestre reflete nossa expectativa de perda futura.
É um critério adotado pela maioria das instituições financeiras, existe regulamentação
do Banco Central. O que eu posso dizer é que nós somos até mais conservadores no
provisionamento do que a própria medida do Banco Central que regulamenta o setor
financeiro.
Em relação à inadimplência, que você perguntou, nós estamos, sim, apreensivos,
cautelosos com a situação de mercado. Nós temos a clara visão de que alguma onda
de desemprego pode afetar a nossa performance de crédito e, com isso, nós tomamos
várias medidas preventivas.
Já vínhamos fazendo isso durante todo o ano de 2008 e no 4T nós apuramos ainda
mais nossos modelos de concessão, melhoramos a qualidade do nosso credit score,
incorporamos variáveis de bureaus externos, reestruturamos novamente toda a nossa
cobrança; hoje, nós internalizamos e temos dentro da Marisa uma capacidade muito
grande de cobrança.
Já agora, a partir de hoje, todas as lojas da Marisa passam a ser um escritório
avançado da minha cobrança, todas as minhas lojas, a partir de hoje, têm a
possibilidade de renegociar dívida, de fazer acordos com clientes.
Estamos bem agressivos em campanhas de cobrança, adiantamos campanhas de
cobrança com renegociação de dívidas, parcelamento; no final do ano passado,
reduzimos o prazo das vendas, reduzimos em aproximadamente 25% o nosso prazo
médio de venda.
Ou seja, tudo o que poderíamos antecipar de medidas preventivas para um futuro
aumento do desemprego, nós fizemos. E isso desde outubro do ano passado até hoje.
Não sei se eu respondi.
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Felipe Bento:
OK. Obrigado. Respondeu.
Jorge Augusto Saab, Rio Bravo Investimentos:
Bom dia a todos. Eu fiquei com uma dúvida em relação à receita do 4T, que nós vimos
que no ano de 2008 equivaleu a 31,7%, mais ou menos, das vendas de 2008 inteiras.
Normalmente, olhando a curva de sazonalidade, a gente vê que por volta de 36% a
38% da receita de um ano está no 4T. Essa grande diferença poderia sugerir que o
same store sales do 4T fosse eventualmente até negativo, quando não foi, foi 2,9%.
Eu queria entender a que se deve essa maior diferença nesse ano, se é mais em
relação à maturação das lojas, por que a gente a vê essa discrepância. Obrigado.
Márcio Goldfarb:
O último quadrimestre do ano costuma representar entre 38% e 40% da nossa venda
anual. Mas com esse “tsunami” que passou, logicamente nós tentamos nos equilibrar,
e eu acho que conseguimos, e nossas vendas foram menores no último quadrimestre.
Jorge Augusto Saab:
OK. Mas, possivelmente, a gente não veria isso refletido em um same store sales mais
fraco? O número de 2,9% foi um número muito bom; como você falou, diante desse
“tsunami” que ocorreu, é um número bom. Agora, o percentual das receitas do 4T
sobre o ano todo ficou bem abaixo. Eu queria tentar chegar a uma relação entre esses
dois números e por que ela não fica tão clara.
Márcio Goldfarb:
Tem dois motivos aí: nós fomos bem porque melhoramos nossa margem no último
quadrimestre, e acabamos não indo tão bem também porque tínhamos novas lojas
novas, onde temos a maturar.
Jorge Augusto Saab:
OK.
Márcio Goldfarb:
Nessas lojas novas, o m² é mais baixo e o cartão também tem muito a maturar nessas
lojas. Elas não saem a todo vapor como as outras.
Renata Isis Kater:
Eu vou só complementar a resposta do Sr. Márcio: se você comparar o percentual das
vendas desse ano com os outros anos, e comparar a área de vendas novas desse ano
com a dos outros anos, você vai ver que 73% da nossa área de vendas ainda não está
100% maturada, o que era menor nesse percentual nos anos anteriores.
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Jorge Augusto Saab:
OK. Obrigado.
Bruno Brandão, Deutsche Bank:
Boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma perspectiva para 2009, algum
dado de guidance, e também queria saber as perspectivas que vocês têm a respeito
da crise. Muito obrigado.
Márcio Goldfarb:
A respeito da crise, não é que achamos que ela não virá. Eu acho que nós estamos
passando por um momento difícil, mas a Marisa tem 60 anos, eu tenho 42 anos de
Marisa, e acho que isso tudo é muito pouco pelo que eu já assisti, é muito pouco pelo
que já fizemos pela Empresa em momentos difíceis e acho que estamos indo
relativamente bem.
Nós criamos três cenários possíveis para 2009: um cenário otimista, um cenário
conservador e um cenário pessimista. Nós adequamos as nossas despesas ao
cenário pessimista, mas estamos correndo a todo vapor em cima das nossas vendas
para fazê-las otimistas.
Bruno Brandão:
OK. E você tem algum guidance para 2009, ou pelo menos para o 1T?
Márcio Goldfarb:
Não. Nós achamos, aqui dentro da Empresa, que, no momento, passar um guidance
para vocês seria um tanto irresponsável de nossa parte. Então, preferimos não passar.
O único guidance que eu posso te dar é que nós abriremos seis novas lojas no ano de
2009, das quais cinco delas serão no mês de abril e uma no mês de outubro.
Bruno Brandão:
OK. Muito obrigado.
Jander Medeiros, JGP:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Acho que todo mundo
concorda que de fato está muito difícil dar guidance, a visibilidade das coisas está
muito pequena, então eu queria saber se vocês podem comentar, grosso modo, sem
dizer nenhum número, como está sendo a venda no início do ano. De repente se
referindo a janeiro, já que não dá para olhar fevereiro porque teve Carnaval mais cedo
ano passado, mas eu queria ter uma idéia de como as vendas em janeiro de 2009
foram comparadas com janeiro de 2008, até porque a base de comparação é um
pouquinho mais difícil. Essa é minha primeira pergunta.
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Márcio Goldfarb:
O 1T de todo ano tem diferenças entre liquidações, uma hora caindo em janeiro, outra
hora caindo em fevereiro; você tem diferentes datas de Carnaval; tem diferentes datas
de lançamento de coleção; tem despesas de IPTU, IPVA, volta às aulas. É muito
complicado, em um mês e dez dias que estamos, ou um mês e 20 dias, do total de
três meses do trimestre, dizer para você como nós estamos.
Eu posso estar indo muito bem e não fechar bem, e posso não estar indo tão bem e
fechar muito bem. O 1T é muito complicado, e eu volto a repetir: nós não vamos dar
guidance de venda.
Jander Medeiros:
Está claro. Na verdade, guidance eu não queria mesmo porque eu concordo que é
bastante difícil; queria mais uma idéia de janeiro, nem fevereiro. Mas, se você acha
que não dá, tudo bem.
A minha outra pergunta, esta talvez dê para responder, de repente o Arquimedes pode
ajudar também, de fato, quando olhamos o seu atraso por faixas, no seu DFP, vemos
lá o negócio bastante controlado até dezembro, que é o que você já divulgou. Eu
queria saber como é que está se comportando ao longo de janeiro e fevereiro, e aí
talvez dê para olhar, porque se refere a venda passada.
Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: uma boa parte da venda da Companhia,
como você acabou de comentar, Márcio, acontece no 4T. Então, qualquer
inadimplência ou qualquer coisa que venha, a gente vai ver mais à frente; conforme os
atrasos vão acontecendo as pessoas, por uma dificuldade ou outra, não conseguem
pagar, alguma coisa assim.
Então, a pergunta objetiva é a seguinte: se a gente olhar, por exemplo, em janeiro, se
o atraso é de 30 dias, comparado com a sua carteira ela vem piorando em relação a
dezembro, outubro, novembro e tudo mais, ou esse negócio está bastante controlado?
Basicamente, eu estou querendo entender como está indo a inadimplência. Essa é a
minha segunda pergunta.
Arquimedes José Rossi Salles:
Bom dia, Jander. Se eu olhar o primeiro mês e meio deste ano, nós não sentimos
deterioração, ainda, na nossa inadimplência. É óbvio que tem o efeito sazonal — eu
acho que já falei isso algumas vezes — de janeiro, fevereiro, março, abril; existe,
sazonalmente, uma piora nos índices de inadimplência. Isso é normal.
E sempre quando eu vejo performance de carteira, eu comparo sazonalmente com o
mesmo período de anos anteriores. Ainda não sentimos nenhuma deterioração;
continua, nesse mês e meio, sob controle.
Mas como o Márcio falou, é muito pouco tempo ainda. Para ter uma idéia, mesmo, de
como vai ser a inadimplência, a gente vai ter que ver o comportamento do trimestre
até março, até abril, antes que eu possa afirmar que, por enquanto, não vimos
nenhuma deterioração no nosso portfólio.
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Jander Medeiros:
Ótimo. Muito obrigado.
Guilherme Mazzinne, Daycoval Asset:
Boa tarde a todos. A minha pergunta é: neste cenário mais apertado de demanda
talvez desaquecida, você acha que a gente pode verificar uma redução nas margens
de vocês? Trabalhar com uma margem bruta inferior ao que foi 2008 por conta de não
perder volume? É isso. Obrigado.
Márcio Goldfarb:
Respondendo a sua pergunta, conforme eu contei que nós fizemos uma adequação de
alguns dos nossos price points, e com isso a nossa margem continuou até maior no
4T08, eu acho que não haverá problema e continuaremos assim.
Guilherme Mazzinne:
Podemos trabalhar com uma manutenção das margens?
Márcio Goldfarb:
Sim.
Guilherme Mazzinne:
OK. Obrigado.
Jander Medeiros, JGP:
Obrigado por me deixar participar de novo. Eu queria pedir para alguém explicar com
um pouquinho de detalhe, se for possível, quais foram exatamente as mudanças
contábeis; elas não ficaram muito claras para mim. Essa é a minha primeira pergunta
dessa leva. Obrigado.
Paulo Sergio Borsatto:
No dia 3 de janeiro, a CVM lançou novas interpretações aos enunciados do CPC
referente ao IFRS e à Lei 11638. E nós nos adaptamos a essas normas, inclusive
fazendo isso com data retroativa, porque no dia 23 nós já tínhamos fechado nossos
resultados.
Isso exigiu uma série de adaptações contábeis, e eu acho que ficaria muito mais fácil
para explicar, que é um assunto longo; se me ligar depois, eu posso explicar, ou via email, a gente marcar uma reunião. Isso para todos vocês, não só para o Jander,
porque é um assunto extenso, é um assunto que influenciou bastante no resultado.
Então, eu estou à disposição de vocês para explicar isso com detalhes. Está bom?
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Jander Medeiros:
Está ótimo. Obrigado.
Marina Fernandes, Mauá Investimentos:
Oi, Arquimedes. Acho que é mais para você a minha pergunta. É meio parecida com a
do Jander; na verdade, eu queria entender pelo menos a linha de juro parcelado. Eu
imagino que vocês não estejam mais reconhecendo na frente a receita de juros, então
vão reconhecer conforme as parcelas vencem, porque caiu bastante essa linha.
Eu queria entender se é isso mesmo e se você tem um pro forma, se você poderia me
dizer quanto teria sido se você tivesse mantido o critério anterior. Essa é a minha
pergunta.
Arquimedes José Rossi Salles:
O efeito foi esse mesmo, do parcelamento com juros. O pro forma disso, como o Paulo
falou, isso envolveu várias linhas de resultado, várias reclassificações contábeis, então
a gente pode te enviar, “via Renata”, esse pro forma, em seguida.
Marina Fernandes:
Está ótimo. Obrigada.
João Gabriel Marino, HSBC:
Bom dia a todos. Eu queria saber qual vai ser o funding para essas seis novas lojas
que vocês vão abrir, e qual o valor total desses investimentos?
Paulo Sergio Borsatto:
Oi, João. Dá para você repetir de novo a questão, por favor?
João Gabriel Marino:
Qual vai ser o funding para essas seis novas lojas que vocês vão abrir, se vai ser
geração própria de caixa, e qual vai ser o valor total desse investimento nas seis
novas lojas?
Paulo Sergio Borsatto:
O investimento total é de aproximadamente R$15 milhões. E funding é caixa, nós
temos caixa para esse investimento, nós vamos utilizar o caixa próprio.
João Gabriel Marino:
OK. Obrigado.
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Operadora:
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar
a palavra ao Sr. Márcio Goldfarb, para suas considerações finais.
Paulo Sergio Borsatto:
Antes das considerações finais, nós temos uma pergunta no webcast, que nós vamos
responder. A pergunta é do Eduardo Lobato Sales: qual é a meta de aumento para a
base cartões de 2009? O Arquimedes vai responder.
Arquimedes José Rossi Salles:
Oi, Eduardo. Nossa meta de captura de novos cartões para 2009 não está sofrendo
nenhuma alteração em relação a 2008. Principalmente neste momento de cautela, nós
vamos continuar sendo cautelosos no nosso critério de concessão.
O que é foco para 2009? É trabalhar a base de clientes que temos dentro de casa.
Nosso foco para 2009 será ativação do cliente, recuperação de cliente, e isso me dá
uma segurança muito maior na qualidade do crédito porque são clientes que eu já
conheço.
Então, para 2009 não estamos baseando a expansão do cartão na aquisição de novos
clientes. Vamos focar bastante a ativação do portfólio que eu já tenho dentro de casa.
Mesmo assim, estamos, em 2009, desenvolvendo novos canais para captura de
clientes. Então, a idéia é sair um pouco da loja e trabalhar com cadastros, trabalhar
com parcerias com empresas, com instituições. Então, várias negociações estão em
andamento no sentido de aumentar a captura de clientes mas sem abrir mão da
qualidade do cadastro.
Paulo Sergio Borsatto:
Agora o Márcio vai para as considerações finais.
Márcio Goldfarb:
Eu quero agradecer a presença de todos vocês na nossa teleconferência de
resultados, e deixar aberto a vocês, via RI, e-mail ou telefone para quaisquer
perguntas que vocês queiram fazer posteriormente. E agradeço a todos, muito
obrigado.
Operadora:
A teleconferência da Marisa está encerrada. Agradecemos a participação de todos, e
tenham um bom dia.
“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
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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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