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Guilherme Assis, Raymond James:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, queria parabeniza-los pelos resultados,
que vieram bem fortes, acima da expectativa de quase todo mundo. As minhas duas
perguntas são: em relação ao same-store sales que vimos super forte, a 17%, eu
queria saber se vocês podem dar uma indicação de como foi ao longo do trimestre.
Minha percepção é que estava indo bem, mas eu esperava algo mais próximo de 13%.
Queria saber o que aconteceu.
Nós vimos uma aceleração no último mês, em setembro; como foi o comportamento?
E o que vocês acham que foi o principal fator para esse crescimento tão forte, acima
do que estamos vendo no mercado de modo geral? Vocês esperam conseguir manter
esse nível de crescimento no 4T? Essa é uma pergunta.
A segunda pergunta é em relação à margem bruta. Nós vimos que a margem foi um
pouco inferior à que vocês tiveram no ano passado, a margem bruta de varejo, mas
mostrou uma recuperação em relação à que vocês estavam tendo no 1S, que estavam
com uma margem mais pressionada do que tiveram no 3T. Eu queria entender
também se houve uma mudança na política de preço.
Eu entendo que no 1S, pelo ambiente mais difícil de venda e um pouco de problema
de coleção, vocês tiveram um pouco mais de promoção e uma política de preços mais
baixa. Nós devemos esperar que a política de preço melhore, e deve haver impacto
positivo em margem a partir do 4T12 e para o ano que vem? São essas as perguntas.
Obrigado.
Marcio Goldfarb:
Guilherme, boa tarde. Quanto à primeira pergunta, nós tivemos um trimestre com
17,2% de comparáveis, tivemos uma liquidação muito forte com produtos de inverno,
mas nós vimos em um crescente com esses números, com esses percentuais de
venda.
Após isso, tivemos a estratégia de lançar a coleção primavera/verão, antecipando-a, e
depois tivemos calçados, onde implantamos 125 lojas nesse trimestre, e foi muito
forte, porque tivemos a estratégia de marketing de praticamente reinaugurar essas 125
lojas. E reinaugurando essas 125 lojas, eu não cresci só o calçado, eu alavanquei
todos os setores da loja, o que foi realmente muito produtivo e onde crescemos muito.
Você ainda perguntou sobre o 4T, que é importante. Nós estamos muito bem em
outubro, vimos caminhando muito bem, mas sempre lembrando que outubro
representa 22% do nosso 4T. Então, ainda temos 78% para caminhar. É cedo dizer.
Você perguntou também sobre a nossa margem bruta, e ela vem sendo trabalhada.
Mas primeiro queríamos crescer esse volume de vendas do jeito que crescemos para
poder trabalhar a margem bruta, porque não adianta, com uma venda pequena, tentar
ter margens melhores sob pena de passar a não vender, porque nós temos um público
classe C, e ele é sensível a preço.
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Então, não adianta. Esse trabalho está sendo feito agora, será anunciado para vocês o
projeto ‘Mais Pela Margem’, e ele continue indo muito bem. Não quero dar números,
mas está indo bem.
Irma Sgarz, Goldman Sachs:
Boa tarde. Parabéns pelos resultados. Eu queria perguntar sobre o nível dos estoques,
que caiu bastante no final do 3T. Temos até ouvido de outros varejistas que eles se
preocuparam, de certa maneira, com um acúmulo de produtos, de supply para o 4T.
Se vocês puderem comentar um pouco o quanto vocês se preocupam com o problema
de falta de produtos para o 4T, ou se vocês estão tranquilos em relação a isso.
Obrigada.
Paulo Borsatto:
Boa tarde. Irma, se você for analisar, nossa cobertura de estoque está perto dos níveis
de 3T11. O que aconteceu este ano foi um pouco diferente. Como o mercado foi ao
contrário do ano passado, ele está em aquecimento, nós antecipamos alguns produtos
de importação que deveriam entrar para o 4T; antecipamos para o 3T pelo volume de
venda que tínhamos.
E também, como também teremos a inauguração das 26 lojas agora no 3T, apesar
que tivemos também no ano passado um volume de lojas maior, mas elas foram mais
para o final do trimestre, procuramos também antecipar o nível de estoque para
podermos não ter problema de falta de mercadoria para poder vender no 4T.
Claudio Lensing, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Duas perguntas, para começar. Vocês poderiam dar um pouco mais
de detalhes, por favor, em relação a esse plano de lojas em termos de formatos e o
que vocês imaginam que será a expansão de área total para o ano que vem, e
também um pouco do CAPEX que estará por trás disso? Essa é minha primeira
pergunta. Obrigado.
Paulo Borsatto:
Claudio, como dissemos, vamos abrir 50 lojas. Ainda não foram definidos os formatos
de como elas serão abertas. Algumas já foram definidas, evidente, porque temos lojas
que estão com o contrato assinado, mas eu não tenho a proporção exata de cada
uma. O CAPEX continua aquela base que falei para vocês, de R$3.000/m².
Claudio Lensing:
Ótimo. A segunda pergunta, esse sucesso que vocês tiveram até o momento na
diluição e contenção de SG&A, ele os deixou mais confortáveis de que existem outras
áreas na Empresa onde vocês conseguem implementar coisas semelhantes, por
exemplo, em sourcing? Do ponto de vista de logística, vocês veem outros espaços, se
com um foco, uma dedicação, seja de uma consultoria externa ou de vocês mesmos,
existe espaço para melhoria na margem? Se você puder comentar um pouco disso.
Obrigado.
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Marcio Goldfarb:
Claudio, boa tarde. Nós iniciamos um trabalho recentemente onde vamos procurar, no
nosso produto, errar menos nas nossas distribuições, onde ele acaba custando muito
na margem.
Estamos fazendo um projeto, que terá início em março do ano que vem, no qual os
nossos CDs poderão não distribuir totalmente a mercadoria e ter um push, um
empurrão tanto de parte de loja quanto do escritório central, para melhor adequação
desses estoques.
Claudio Lensing:
Mas isso sem nenhum tipo de CAPEX adicional, ou vocês veem alguma mudança
necessária, seja de sistema ou mesmo de material de centro de distribuição para
conseguir fazer esse tipo de adaptação?
Marcio Goldfarb:
Terá alguma coisa, mas não é nada relevante, porque inclusive teremos um novo CD
que não terá investimentos nossos. O investimento que haverá será algo de
equipamento, mas não é nada que possa influenciar muito no total do CAPEX do ano.
Só para trazer umas informações, das 50 lojas que já temos para o ano que vem,
estamos falando para o ano que vem, 22 lojas estão com os contratos assinados.
Essa meta de 50, nós estamos colocando porque temos certeza de que ela pode ser
cumprida.
Claudio Lensing:
Está ótimo. Obrigado.
Renata Coutinho, Deutsche Bank:
Boa tarde. Minha pergunta é mais relacionada às despesas do 4T que podemos
esperar. Vocês conseguiram entregar uma bela alavancagem operacional no último
trimestre, mas dado que vocês abriram um número baixo de lojas e terão um número
muito mais significativo no 4T, junto com a diminuição de despesa por conta do plano
de eficiência que vocês fizeram, mas também com a abertura de lojas compensando
isso, como vocês enxergam a movimentação de SG&A no 4T? Tende a ser uma
alavancagem, menor, mesmo com a venda em um ritmo acelerado por conta dessas
aberturas mais concentradas, ou continuamos vendo uma melhora significativa? Como
vocês estão enxergando essa dinâmica? Obrigada.
Paulo Borsatto:
No 4T, realmente temos a abertura de 26 lojas. Essas 26 lojas vão gerar um préoperacional, mas como temos todos os anos. No ano passado nós inauguramos 34
lojas e teremos um pré-operacional, mas isso será comparável com o ano passado.
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Em relação à diluição, continuaremos perseguindo aquele plano de eficiência.
Estávamos com R$52 milhões que prometemos de economia e já estamos com
R$41,9 milhões, aproximadamente 80%.
O que pode ocorrer é a questão do marketing. O que eu tenho falado para vocês é que
nós temos uma verba que é usada durante o ano, mas é algo que vai sendo ajustado
conforme a necessidade da Companhia de acompanhar a concorrência, de
acompanhar determinados níveis de venda, na evolução de venda, porque, como
aconteceu agora no 3T, se a venda vier muito boa, não podemos deixar de poder
anunciar e acompanhar o que o concorrente está fazendo.
Se acontecer algo diferente disso nós podemos explicar para vocês, mas, se escapar,
basicamente é a campanha de marketing.
Renata Coutinho:
Perfeito, obrigada. Só uma segunda pergunta, aproveitando que você comentou da
concorrência: como vocês estão sentindo o mercado competitivo em vestuário nesse
trimestre? Tem alguma mudança de tendência de coleção, de coisas e de atividades
promocionais que vocês teriam que seguir para acompanhar e que possam ter um
impacto diferente? Obrigada.
Paulo Borsatto:
Diferente, não temos visto nada diferente. A concorrência também está indo muito
bem. O mercado mudou. Aqueles que participaram de reuniões conosco, desde o final
do 1T, já no 2T nós mostramos vários gráficos para vocês, algumas tabelas onde
mostrávamos que a partir do 3T12 haveria uma transferência de renda, uma
transferência de consumo dos clientes, que estavam consumindo mais na parte
automóveis, na parte de linha branca, transferindo isso para a parte do vestuário.
Eu mostrei para vocês que o crescimento do vestuário no ano será pequeno,
crescendo muito em 2013, já chegando a níveis de linha branca e de automóveis, mas
que a partir do 3T ele teria uma recuperação muito forte.
Então, além de tudo aquilo que fizemos internamente, as melhorias, melhorias de
novos setores, o acerto das coleções, e também o ambiente macroeconômico
melhorando bastante para o nosso setor, tanto ambiente de crédito quanto o próprio
ambiente da renda das famílias.
Renata Coutinho:
Muito obrigada, Paulo. Parabéns pelos resultados.
Fernando Labes, Banco Safra:
Boa tarde. Parabéns pelos resultados. A primeira pergunta, nós notamos um
crescimento de vendas consolidado de 35%, que foi superior à soma do same-store
sales mais o crescimento de área, que foram 17% e 12% respectivamente. Isso
implica que as novas lojas estão com desempenho superior ao das lojas maduras?
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Paulo Borsatto:
Elas estão basicamente empatadas em questão de vendas mesmas lojas. Realmente
é um fator diferenciado, isso dificilmente ocorre, mas o que ocorreu exatamente para
ter acontecido isso?
Nós temos 41 lojas que foram inauguradas nesse período, entre 2011 e 2012, 3T
contra 3T, e dessas lojas novas, 38 já nasceram com calçados. E como o Marcio
disse, nós tivemos investimentos fortes para reinaugurar essas lojas, e o peso do
calçado nessas lojas é mais forte, porque essas lojas estão em processo de
maturação.
Então, além de vender os calçados, elas tiveram uma venda cruzada. Vendeu todos
os setores de loja, porque ela teve uma reinauguração junto com as outras, e ela é
uma loja mais nova; então, além da venda do calçado, teve a venda cruzada.
A pressão das vendas de calçados aos setores sobre uma venda dessas novas lojas
foi muito maior do que nas outras 300 lojas que nós tínhamos, que são as lojas que
estão apresentando mesmas lojas. Realmente, você levantou bem o ponto, não é algo
que vá ocorrer sempre. Mas nesse trimestre especificamente ocorreu, e estamos
muito felizes com isso.
Fernando Labes:
OK. Você pode falar quanto foi a participação de calçados em setembro e outubro,
quando você já tinha 125 lojas?
Paulo Borsatto:
Claudio, nós procuramos não dar a distribuição por setor, mas eu posso dizer que está
indo muito bem, tanto que nós antecipamos muito o plano que tínhamos anunciado
anteriormente e vamos fechar o ano com 204 lojas de calçados. È sinal de que está
indo bem. As lojas que serão inauguradas agora, as 26 lojas, boa parte delas também
já virá com calçados, e as lojas do ano que vem, todas aquelas que tiverem condições
vão entrar com calçados também.
Fernando Labes:
OK. Última pergunta: eu vi no press release que vocês mencionaram uma despesa de
marketing para reinauguração das 100 lojas, para entrada dos calçados. O que foi
isso? Eu tinha na cabeça que tinha sido apenas uma propaganda simples, só com
panfletagem. O que foi feito?
Paulo Borsatto:
Além de toda uma campanha dentro das próprias lojas, nas regiões que as lojas foram
abertas, nós tivemos uma campanha mais forte em televisão, e aquelas campanhas
que você não vê, mas que ela está dentro da loja na região que nós não vemos por
aqui. As campanhas foram muito regionalizadas; foram campanhas fortes e
regionalizadas.
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Mas também é importante dizer que isso não foi só para calçados. Foi uma campanha
de reinauguração, onde o calçado esteve presente, mas também chamando todos os
produtos da loja, e principalmente aqueles dos novos setores.
A televisão foi uma parte, mas tem muita coisa de parte tradicional, de som e tabloides
dentro de loja. Tivemos um gasto superior de aproximadamente R$8 milhões a mais
do que era a nossa verba para o trimestre.
Fernando Labes:
Está ótimo. Obrigado.
Fabio Monteiro, BTG Pactual:
Boa tarde a todos. A pergunta é sobre a parte de financiamento ao consumo: o que
vocês estão imaginando em termos de peso em relação ao EBITDA total para o ano
que vem desse negócio?
Arquimedes Salles:
Boa tarde. Nós acreditamos que essa parte de produtos e serviços financeiros a médio
prazo deva representar uns 30% do resultado da Empresa. Este ano está um pouco
acima disso, mas acreditamos que com a recuperação do varejo, também com os
ajustes de spread que estão ocorrendo no mercado, que devamos convergir para uma
contribuição em torno de 30% do EBITDA do negócio vindo de produtos e serviços
financeiros.
Fabio Monteiro:
OK. Muito obrigado, Arquimedes.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao palestrante
para suas considerações finais.
Paulo Borsatto:
Eu agradeço a todos vocês pela presença no nosso call de resultados, e estamos à
disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigado.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência de resultados da Marisa Lojas 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”.

6

