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P/Operadora – Bom dia e obrigado por aguardarem, sejam bem-vindos a teleconferência
da Marisa para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2018.
Informamos que este evento está sendo gravado e está disponível no site de RI da Marisa e
que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante apresentação
da companhia. Em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando
instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que
eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativa às
perspectivas de negócio da Marisa Lojas S.A, projeções e metas operacionais e financeiras
constituem sim em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações
atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas
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 Lojas S.A. 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 CFO e diretor de
relações com investidores, que dará início a apresentação. Por favor, senhor Adalberto,
pode prosseguir.
P/Adalberto Pereira dos Santos – Boa tarde a todos. Bem vindos à teleconferência de
resultados do segundo trimestre de 2018 da Marisa Lojas. Mais uma vez aqui comigo,
Marcelo Araújo, nosso presidente, Célio Lopes, líder da nossa operação de produtos e
serviços financeiros, Marco Muraro, head da nossa área comercial, Marcelo Pimentel, head
da nossa área de operações, e a Karina Lozano, gerente de RI. Conforme vocês puderam
observar no nosso release, em vários cenários, mas um desafiador de vendas. Companhia
continua apresentando sinais de recuperação em sua operação como um todo,
particularmente no varejo, que de certa forma já reflete o resultado de um amplo programa
de transformação pelo qual companhia vem passando nos últimos meses. Vale destacar,
vendas, apesar de fracas já com claro sinais de melhor aceitação das novas coleções, uma
performance excepcional do e-commerce. Lucro bruto em patamar historicamente elevado,
mesmo diante do processo de ajustes de estoques do período, um SG&A bastante
controlado, apesar dos maiores investimentos em marketing e reforço nas estruturas
internas particularmente da área comercial, área de produtos e serviços financeiros com a
performance novamente bastante resiliente, uma geração de caixa robusta, garantindo um
nível de alavancagem e posição de caixa ainda confortáveis, e finalmente um destaque
especial para conclusão do processo de rolagem de dívidas estruturais da companhia,
finalizada no ultimo mês de junho. Vamos agora para nossa apresentação. O chart dois nós
temos evolução da receita líquida, gráfico superior, e vendas em mesmas lojas no gráfico
inferior. Receitas líquidas com queda de 2.8% refletindo o aí impacto negativo na greve dos
caminhoneiros, da Copa do Mundo e também de certa forma das temperaturas mais
amenas no começo do inverno. É pelas nossas estimativas eliminadas aí particularmente o
efeito da grave dos caminhoneiros e Copa do Mundo, a variação teria sido levemente
positiva na ordem 0,2%, impacto total de aproximadamente vinte milhões nas vendas do
período. Destaque da boa performance das coleções do dia das mães e dia dos
namorados, e o crescimento de 32% na nossa operação de compras. No chart três,
evolução do lucro bruto e da margem bruta. Lucro bruto com a queda passando de 292
milhões para 276, refletindo aí, portanto, vendas mais fracas do varejo. A margem bruta
com a queda de 53.5 para 51.9, pressão ai derivada da correção dos estoques. Ainda
assim, é uma margem bastante saudável, para padrões verificados aí e no passado. Chart
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quatro, evolução do SG&A, que no combinado apresenta uma queda de 1.7% refletindo,
mais uma vez, os contidos esforços da companhia para controle de despesas. É analisado
separadamente, as despesas com vendas que tiveram aumento de 2.6%, refletindo aí os
maiores investimentos em marketing. O SG&A por sua vez, uma queda de 19% devido a
uma simetria de dados comparados, como visto no passado, no período passado, nós
tivemos gastos não recorrentes relativos ao nosso programa de transformação. Excluído
tais gastos, teríamos tido um pequeno incremento de 10% relacionado aí, mais uma vez,
aos reforços nas estruturas particularmente da área comercial. Do chart cinco, o EBITDA
ajustado da companhia, e a margem ele dá. Ele parte de 12.2 para 14.6 milhões, apesar da
menor receita, foi positivamente impactado pelo controle de despesas e também creditos
fiscais contabilizados no período. Chart seis, evolução da margem de contribuição dos dois
blocos de produtos da área de produtos financeiros. Na parte inferior, a evolução dos
resultados aí do __ pequena queda, passando de 82 para 80 milhões. Em partes derivadas
principalmente da menor penetração do cartão, e do produto zero mais oito e de um leve
aumento nas perdas do EP. Na parte superior, a margem de contribuição anda cobrando,
com a queda de 4.6% refletindo aí as mudanças no regulatório relacionado à taxa do
rotativo. No geral, uma queda de 2.5% na margem de contribuição dos dois grupos de
produtos. Na página seguinte, página 7, chart sete, evolução do EBITDA total da área, que
apresentou um crescimento de 31.6 para 34.2 milhões, crescimento aí de aproximadamente
10%, apesar das quedas nas margens de contribuição, que eu mencionei no ultimo chart.
Isso reflete aí, uns ganhos contínuos de eficiência com custos e despesas, que no período
apresentaram uma queda de 7.4% em relação ao período anterior. Chart seguinte, chart 8,
evolução do portfólio do Private Label, gráfico superior, na parte de linhas, vem mostrando
uma queda de 12 para 11.4% nas perdas sobre o portfólio. Na parte de barras, uma
evolução positiva também, que passa de 40.5% para 39% a parte de vencidos sobre o
portfólio. Um portfólio saudável, com perdas em níveis bastante confortáveis, e indicadores
prospectivos EFFICC do gráfico inferior e níveis historicamente bastante saudáveis. Chart
9, evolução do portfólio do empréstimo pessoal, na parte superior, perda sobre carteira e
vencido sobre carteira. A parte pontilhada reflete aí, a evolução desconsiderada às vendas
de carteira antiga realizadas no passado, então nós temos evolução positiva, passando de
6.6% para 4.1%, de novo isso não me representa perdas totais sobre o portfólio. Na parte
de barras, o total de vencidos sobre o portfólio, passando de 25.9 para 27.9% uma pequena
alta e ainda assim portfólio bastante saudável, e EFFICC dentro das expectativas para o
atual nível de carteira. Página 10, o EBITDA consolidado, operação varejo PSF, um
crescimento de 30%, crescimentos ainda muito a quem da nossa expectativa, né. Nas duas
operações o EBITDA varia e passa de 12.2 para 14.6, o EBITDA de PSF passa de 31.6
para 34.2 no total um crescimento aí de 11.8, e aqui de novo não considera o efeito greve
de caminhoneiros e também de Copa do Mundo. Página 11, evolução do resultado líquido e
fluxo de caixa da companhia. Um Chart superior à direta, evolução do resultado líquido,
passa de 24.4 milhões negativos para 37 milhões negativos. Nesse período, se deve em
grande parte ao efeito contado da simetria de base comparável ou suspensão de creditos
de imposto de renda, ocorrida, em junho do ano passado. Excluído tais efeitos, vamos
analisar ali os prejuízos antes do imposto de renda, contribuição social. Nos teríamos tido
uma evolução bastante positiva, com uma queda de 47% no prejuízo do período. Impacto
positivo, derivado tanto da melhora marginal do resultado varejo, quanto da melhora das
operações PFS, e também as menores despesas financeiras. No Chart inferior, a evolução
do fluxo de caixa, mostrando aí que apesar do menor EBITDA ajustado no período, nós
tivemos uma queda de 154.9 para 89 milhões. A geração de caixa evoluiu bastante
positivamente, com menor consumo de caixa, tanto para capital de giro, quanto pra
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investimentos. O qual no período passado, nós tivemos um consumo de 76 milhões e nesse
período apenas 19. O que deriva basicamente aí da melhor gestão, no que tange ao capital
de giro, destaque para os estoques. Com isso, fechamos o período com saldo final de
aproximadamente 240 milhões e uma alavancagem de 2.8 vezes. Eram essas as minhas
considerações, vamos ficamos aqui agora disponíveis para perguntas e respostas.
P/Operadora – Obrigada. Iniciaremos agora a seção de perguntas e respostas. Para
realizar uma pergunta, por favor, digitar asterisco 9. Você também poderá fazer perguntas
pela webcast. Digite o conteúdo no lado esquerdo da sua tela e clique no botão “enviar”. O
senhor Vinicius do ITAÚ BBA gostaria de fazer uma pergunta.
P/Vinicius Itaú BBA – Então, eu noto uma melhora significativa no capital de giro da
companhia, e muito devido ao maior controle de estoque, né. E eu queria explorar um
pouco, as iniciativas que vocês estão tomando nessa frente e, além disso, eu gostaria saber
se vocês conseguiram manter um estoque saudável nesse trimestre, apesar de um clima
não tão favorável, que fez com que as coleções de inverno não vendessem tanto quanto o
esperado, muito obrigado.
P/Adalberto Pereira dos Santos – Vinicius, Adalberto, tudo bem? Processo de ajuste de
estoque, na realidade, ele começa ali na virada do ano. Nós havíamos no final do ano
passado, promovido ajustes pontuais em algumas categorias. Objetivando a eventual
redução de ruptura que foi indicada ao longo do ano passado. E esse ajuste se mostrou
eficiente pra algumas categorias, para outras não, e de lá pra cá, nos temos buscado esse
novo patamar de estoque. A grande parte do ajuste foi realizada nesse segundo trimestre,
continuamos agora, ainda no mês de julho, no processo de promoção. Acreditamos já ter
chegado a um nível bastante interessante, a um nível estrutural bastante interessante,
algum espaço ainda pra ajuste qualitativo, nós acreditamos que o nível geral do estoque já
está muito próximo do que seria ideal para nossa operação atual.
P/Vinicius Itaú BBA – Está claro, muito obrigado.
P/Operadora – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9. O senhor
Guilherme, da Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
P/Guilherme Brasil Plural – Oi boa tarde, boa tarde Adalberto. Obrigada por pegar a
minha pergunta aí. A eu queria que você falasse um pouquinho, sobre o plano das lojas né,
da TOP e POP, né. Eu sei que assim, a gente passou por um tri difícil, né, teve aí, todos
esses impactos de copa do mundo, temperaturas amenas, etc. Então interesse aí de curto
prazo. Mas assim, na leitura de vocês, como está à evolução, tirando esses impactos de
curto prazo, né, mais conjunturais. Como está evoluindo o plano do TOP e POP e o Marisa
2020, né. Se puder falar um pouquinho, sobre como está, é isso.
P/Marcelo Araújo – Boa tarde Guilherme, boa tarde a todos, é Marcelo Araújo que está
falando. Obrigado pela sua pergunta Guilherme. É sempre bom a gente poder ir atualizando
vocês, né, como está a evolução desse importante programa pra nós, que é o programa de
M-2020. Como vocês vão recordar, nós fizemos então o desenvolvimento de toda essa
nova, esse novo modelo de loja, e modelo de atendimento, modelo de serviços, novos
modelo de gestão das lojas, nova setorização, nova arquitetura, com arquitetura de marcas,
enfim. Tudo isso que nós reunimos, nisso que entendemos que o modelo de go to market ia
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ser desenvolvido para o futuro, para um futuro ciclo de crescimento da Marisa. Ele foi
testado em 34 lojas, 15 lojas top e 19 lojas pop. Nós começamos a fazer a medicação
desses resultados de 15 de janeiro, logo após a liquidação de fim de ano, até o dia 15 de
abril, foram três meses de medição. Como eu comentei no call do primeiro trimestre, o
resultado foi muito bom para as lojas top, o que nos motivou já, a iniciar uma segunda leva
de expansão desse programa em mais 20 lojas. Então agora, no mês de agosto, nós
teremos mais 20 lojas, né, com estes modelos já implementados. E começaremos então o
processo gradual de expansão. Com relação às lojas POP, como você mesmo comentou,
nós ainda vivemos um período bastante desafiante, né, para o comercio, né, nessas regiões
mais populares do Brasil. Ainda muito afetadas pelo desemprego e, portanto, ainda não
tivemos condições de chegar a conclusões definitivas. Mas isso não nos impediu, de
ampliar ligeiramente o programa, de 19 para 30 lojas, e fazer alguns ajustes neles, com
vista a acelerar a sua eficiência. Então nós continuamos bastante confiantes que este é o
caminho para o futuro. Esse é um programa, que não apenas um programa de layout, ou de
nova setorização, ou de nova comunicação, ou de nova arquitetura, né. Mas sim, um novo
modelo completo de apresentar, de levar a nossa proposta de valor de uma moda
democrática, acessível e apresentada de forma didática, com atendimento diferenciado, e
com serviços financeiros que viabilizem o acesso das nossas clientes a essa moda, né. Nós
acreditamos então... esse é o caminho, né, de construção para o futuro. Nós continuamos
também a desenvolver, em paralelo, outros pilotos que vão agregando, né, alavanca de
crescimento a este grande programa. Que são as novas categorias de produtos, enfim, o
relançamento da marca Marisa Intima. Todos esses aspectos vão se somar no futuro ao
programa de expansão. Hoje nós já temos cerca de 12% das nossas lojas, já operando
sobre esse novo modelo com uma performance bastante atraente.
P/Guilherme Brasil Plural – Ta bom, tá ótimo, bem útil, Marcelo obrigado. Aí se puder só
fazer mais uma pergunta, né. Vocês já responderam a pergunta do Vinicius, o Adalberto já
comentou na verdade. Sobre a questão dos estoques, né. Uma coisa chamou bastante
minha atenção nos resultados, além do estoque ter ficado bastante sobre controle nessas
condições difíceis. Foi que a margem bruta também veio forte né, veio assim, bem melhor
do que estava vindo de tendência aí dos últimos “tris”, né. Eu queria entender como é que
foi, como é que está à política, de vocês, em relação à precificação e se a gente pode
esperar que a margem se mantenha, nesses níveis, acima de 50%, 51% agora no segundo
semestre, se esse é um novo patamar que a gente deve ver daqui pra frente.
P/Marcelo Araújo – Guilherme, só complementando então a resposta do Adalberto, né. De
fato foi um exercício de grande disciplina, né, ir fazendo gradualmente esses ajustes dos
estoques. Nós já havíamos sinalizado pra vocês que tínhamos começado isso no primeiro
trimestre, e isso veio gradualmente acontecendo ao longo do segundo trimestre, com uma
mínima pressão nas nossas margens. Acho que uma das coisas que a gente tem
enfatizado desde o inicio do Programa de Transformação, é que nós não íamos comprar
vendas a qualquer custo, nem íamos entrar em uma competição excessivamente predatória
de preços, que pudesse afetar o posicionamento e a percepção da marca Marisa, junto aos
seus clientes. É que essa disciplina a gente continua muito firmes nela, né, com os
estoques mais saudáveis agora, nós não temos duvidas que a gente vá continuar mantendo
o nosso patamar de margem bruta, significativamente melhores que no ano passado, né.
Temos ainda, um período bastante desafiante pela frente, como todos sabem, né. O cenário
macro ainda apresenta bastantes desafios e a gente pretende continuar firme nesta política
de gestão de estoques, muitos saudáveis, né, e uma política de precificação bastante
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adequada. Nós temos o ligeiro aumento do preço médio nesse segundo trimestre. E assim
devemos continuar para os próximos meses. Essa é a nossa expectativa, portanto.
P/Guilherme Brasil Plural – Ta bom, ta claro, ta ótimo. Obrigada Marcelo.
P/Operadora – A senhora Helena, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
P/Helena Bradesco – Oi boa tarde pessoal e obrigada por pegar a minha pergunta. É na
verdade eu queria entender se vocês tem algum... uma ideia de quantificada, de quanto foi
o impacto debaixo de fluxo, né, por conta da greve dos caminhoneiros e até a copa do
mundo, que impactou todos os varejistas. Eu queria saber mais ou menos, o quanto isso
pode ter impactado vocês, se vocês tem uma noção desse número mais ou menos. E a
minha segunda pergunta, eu vi que o canal de e-commerce, né, cresceu bastante, e um
crescimento significativo aí. E eu queria só saber como é que está indo o projeto de
omnicanalidade e como que está investimento, e como vocês têm visto, e se vocês têm
aprendido nesse, nesse novo projeto. Obrigada.
P/Adalberto Pereira dos Santos – Eu Adalberto, vou responder a primeira parte da sua
pergunta e depois eu passo para o Pimentel, que vai te dar aqui uma radiografia completa
sobre e-commerce e omnicanalidade. A nossa área de inteligência, deu uma mergulhada
nessa questão dos impactos da greve e também da copa. E conclusão é que, o número
aproximado de valor absoluto é em torno de vinte milhões, derivado claro de fluxo, né. Vinte
milhões e aí aproximadamente dez milhões pra copa e dez milhões para a greve dos
caminhoneiros, tá. Isso acabou se estendendo um pouquinho após o fechamento de
trimestre também tá. Mas o número é esse, em termos percentuais nós sairíamos uma que
de 2,5%, né, para um crescimento de 0.2%, acho que eu já havia mencionado esse número
quando falei. Passo agora para o Pimentel, que vai te falar do e-commerce e da
omnicanalidade.
P/Pimentel – Boa tarde Helena, boa tarde a todos. O e-commerce nesse segundo semestre
tem sido uma grata surpresa pra gente. Ele vem consolidando, desde a virada da
plataforma que a gente fez no ano passado, e todos os ajustes tecnológicos vêm sendo
feitos. E com isso a gente conseguiu trabalhar na estabilidade da plataforma. Atrelado a
isso, a gente vem trabalhando junto com o time comercial, nos ajustes de sortimento para o
e-commerce, e com isso vem agregando venda. E isso muito focado no sortimento
adequado para a nossa cliente Marisa, e isso tem tido um reflexo muito positivo, e a gente
tem visto uma aderência até acima do que a gente esperava inicialmente. Com relação ao
canal, a questão do omnicanalidade, a multicanalidade, o plano continua em linha como o
esperado e a gente espera agora no terceiro trimestre, iniciar testes em lojas. A gente tem o
planejamento de até o final do ano, ter ali os testes e iniciar o piloto em dez lojas.
Confirmando isso em linha com o que estava planejado, e aí preparar um plano de rollout
para o próximo ano.
P/Helena Bradesco – Tá ótimo, muito obrigada.
P/Operadora – Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Encerramos
nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao
senhor Marcelo Araújo para as suas considerações finais.
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P/Marcelo Araújo – Bom, muito bom senhores. Obrigado pela participação de vocês na
nossa conferência de resultados do segundo trimestre. Nós estamos então encerrando esse
trimestre, né, com uma ligeira melhora, né, uma marginal melhorando os resultados, mas
ainda é muito aquém das expectativas da administração. Resultados estes, como todos
sabem, já mencionados aqui fortemente impactados por alguns fatores externos, como
inverno, greve, copa e etc., né. Mas eu acho que, nós não podemos deixar de reconhecer
avanços importantes, e conquistas que neste período, nos deixam um pouco melhor
preparados para o segundo semestre, e para os próximos períodos do ano, né. O nosso
programa transformar, como já conhecido de vocês, né, iniciado em fevereiro de 2017,
desenhado para conduzir as nossas iniciativas de transformação e recuperação da
companhia, por um período aproximado de três anos, continua sendo a espinha dorsal
desta nossa transformação, deste nosso plano de recuperação. A primeira parte do
programa, o primeiro pilar importante do programa: as iniciativas, ligadas aos ganhos de
produtividade e eficiência, estão absolutamente on track e on budget. O que tem nos
permitido capturar importantes ganhos, em custos, despesas e principalmente melhoria de
processos de gestão. Já o segundo pilar do programa, que foi a ultima etapa do apoio da
Mckinsey, no segundo semestre do ano passado, ficou focado na revisão das estruturas e
processo da área comercial, e no programa de desenvolvimento de coleções. Que agora
com a liderança do Marco Muraro e a equipe, começa a dar os primeiro e importantes
frutos, né. E por fim, o programa conta também com as iniciativas estratégicas de alavanca
de crescimento para o futuro, que segue com muita disciplina, em processos de
desenvolvimento. Assim é como nós já mencionamos aqui hoje, né, a revisão do
posicionamento, a proposta de valor, a nova linguagem de comunicação, o modelo de
atendimento, que a nós reunimos no seu conjunto o modelo M-2020 de lojas, que já
estamos iniciando a expansão, como comentamos. Eu acho que vale destacar, o
lançamento de Marisa Intima. Uma importante alavanca de crescimento para o futuro, dado
a força de liderança da Marisa, né, na categoria de lingerie. Que simbolicamente estampou
aí capa do nosso press release, né. E continuamos também, a expansão para novas
categorias de produtos, o piloto de 15 lojas de celulares, né. Se mostraram bastante
interessante os primeiros resultados, e que nos permitiu uma expansão, o inicio da
expansão devemos chegar ao fim deste ano com 55 lojas. Da mesma forma, a categoria de
cosméticos, que nós introduzimos em dez lojas no dia das mães. Também já estamos
fazendo uma primeira expansão para 30 lojas até o final do ano. Os importantes
investimentos na estratégia de transformação digital, como já citado pelo Pimentel, aqui o
nosso e-commerce, já com uma plataforma bastante ajustada, e uma estratégia de
marketing nos permitindo fazer, iniciar um processo de aceleração para um crescimento
bastante saudável e lucrativo, desse importante pilar de construção para o futuro. E o nosso
omnichannel, nosso programa de multicanalidade, tal como, mobilizando muitos recursos, e
muitas pessoas dentro da organização, nos diferentes setores da organização, já terão as
dez lojas implementadas, ainda no terceiro trimestre de 2018. E com isso, com uma
estrutura de capital estabilizada, ganhos relevantes, né, no controle de custo e SG&A,
estoques muito mais saudáveis, principalmente, né, uma melhor aceitação das grandes
coleções, que tem vindo bastante bem, né. Já tínhamos sentido isso na coleção de inverno
e no dia dos namorados, e a pré-coleção, preview, da nova coleção introduzida há 15 dias
atrás, também tem se mostrado uma ótima aceitação. Ou seja, todas essas, essas
questões, aliadas a uma enorme mobilização interna, e um profundo engajamento das lojas
no programa transformar, nos deixam confiantes, que apesar de um cenário, muito
desafiante, né, para o segundo semestre, nós podemos dizer que estamos cautelosamente
otimistas com a recuperação gradual dos resultados da companhia e com muita
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consistência. Esse é o nosso objetivo, a começar já pela próxima semana, quando vamos
lançar a nossa nova coleção primavera-verão, está sim, já desenvolvida pela equipe do
Marco Muraro e todo novo time de estilo, que se incorporou a companhia desde o final do
ano passado, né. Estamos com a nossa expectativa bastante positiva a respeito, né, dessa
nova coleção. Convidamos a todos a ir as nossas lojas conhecer, acho que é uma
importante forma, né, de avaliar a evolução, né, da consistência da proposta de valor e a
entrega dessa proposta para os clientes Marisa, né. Enfim, assim encerramos aqui, a nossa
conferência de resultados, né, com muito prazer pela participação de vocês, nós vamos
seguir a disposição de todos que queiram aprofundar algumas questões ao longo dos
próximos meses, desejo a todos então, uma boa tarde e um feliz dia dos pais.
P/Operadora – O conference call da Marisa está encerrado. Agradecemos a participação
de todos e tenham uma boa tarde.
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