TRANSCRIÇÃO CALL 1T20
Operador: Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, e obrigado por aguardarem. Sejam
bem-vindos à teleconferência da Marisa para a discussão dos resultados referentes ao primeiro
trimestre de dois mil e vinte. 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 a 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
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, em informações
atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas
envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem à 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 conduzir à resultados que diferem materialmente
daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor
Adalberto Santos, vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores que dará
início à apresentação. Senhor Adalberto, boa tarde, e obrigado pela oportunidade. Por favor,
com a palavra.
Adalberto: Boa tarde a todos. Bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre
de dois mil e vinte da Marisa Lojas S.A. Aqui comigo hoje, presencialmente, o nosso
presidente, Marcelo Pimentel, e nossa gerente de RI, Lara Razza. Remotamente, também
participando, nosso ex-presidente comercial, Marco Muraro, e nosso vice-presidente de
operações, Alberto Kohn. É necessário dizer que o resultado desse primeiro trimestre, como a
grande maioria das grandes companhias do Brasil, foi bastante afetado em função da
interrupção praticamente total das operações de lojas físicas a partir da segunda quinzena de
março. Conforme nosso comunicado a companhia seguia firmemente sua rota de recuperação
de vendas, repetindo um processo verificado nos quatro semestres anteriores. Todos os demais
pilares de operação, também bastante eficientes, como o SG&A e operações de produtos de
serviços financeiros. Para completar, a capitalização realizada no último dezembro, nos deixou
com uma estrutura de capital bem mais equilibrada e eficiente. Todos esses componentes, de

certa forma, deixam a companhia melhor preparada para o enfrentamento do evento sem
precedentes o qual estamos vivendo. Apesar de "n" processos de recuperação de resultados, a
Marisa é, hoje, uma companhia muito mais eficiente, mas, acima de tudo, uma companhia
extremamente ágil no seu processo de tomada de decisão e implementação. O que tem se
mostrado de fundamental importância neste momento. Nós mencionamos também no nosso
release uma série de medidas que foram adotadas para o enfretamento dos efeitos do COVID19. Tais medidas foram agrupadas em dois conjuntos: o primeiro, de proteção às pessoas,
iniciada em fevereiro; e o segundo, de proteção ao negócio. Eu não vou passar por todos eles,
vamos fazer uma passagem e análise rápida dos números do trimestre. E, na sequência,
Pimentel e eu, estaremos aqui com vocês para falarmos do atual estado da operação após
adoção de tais medidas, e um pouco também de perspectivas futuras. Considerando, é claro, o
nosso grau de visibilidade, que ainda temos. Começando pela página dois, temos na parte
superior, a evolução da receita líquida total: menos oito ponto quatro por cento. Na parte
inferior, gráfico ao lado esquerdo, a evolução da venda em mesmas nas lojas, com duas visões:
uma para o período total, menos quatro ponto quatro por cento; e na parte superior, para o
período que chamamos "Pré-COVID", um crescimento importante, de onze ponto sete por
cento. Seria aí o quinto trimestre consecutivo de crescimento de vendas. Mais importante ainda,
do lado direito, temos a evolução dentro do trimestre: em janeiro um crescimento de sete ponto
três; fevereiro: quinze ponto dois; e março acelerando para dezesseis ponto quatro. Acho que,
para complementar a beleza desse número, é o fato desse crescimento vir praticamente cem por
cento de um maior fluxo em lojas, e quase nada de diferencial de preços. E-commerce, também
com um crescimento novamente importante, quarenta e sete ponto três por cento, já em cima
de uma base de cinquenta e dois ponto cinco no ano anterior. Uma expansão acelerada do
omnichannel, que ao final do período já contava com duzentos e sessenta e sete lojas. A
importância especial da operação de lojas de rua e, em janeiro e fevereiro, uma participação
dessa operação em quarenta e um por cento dos pedidos totais do e-commerce. Mais importante
ainda, uma taxa de recompra de vinte ponto sete, por cento. Crescimento também importante
na segunda vertente de operação omni, que é o ship from store, já com resultado bastante
relevante do período março-abril. O Pimentel dará mais detalhes sobre essa evolução daqui a
pouco. Página seguinte, a três, evolução do lucro bruto na parte superior SG&A na parte
inferior. Lucro bruto: uma arqueada de um ponto nove ponto percentual. Vinha com a
estratégia, com a qual a companhia esteve trabalhando nos últimos períodos, ceder um pouco
em margem bruta para acelerar a reconquista de mercado. Nesse caso, especificamente, nós
tivemos um pouco do efeito COVID à medida que fechamos as lojas na segunda parte de

março. É exatamente o momento no qual entra a nova coleção, a qual seria vendida com preços
cheios, é claro, e margens um tanto melhores. Na parte inferior, SG&A crescimento três ponto
oito, em linha com a infração. Um detalhe importante aqui é que o principal grupo compõe o
SG&A no caso, as despesas de venda, que representa aproximadamente oitenta por cento da
estrutura, apresentar uma queda de dois ponto um pontos percentuais, em função dos trabalhos
realizados pelo Kohn e equipe. Ganhos de eficiência estruturais, mais uma vez na estrutura de
SG&A da companhia. A parte de G&A apresentou um pequeno crescimento. Esse crescimento
deriva de investimentos realizados em tecnologia, basicamente no suporte à operação omni.
Página seguinte, evolução da margem de contribuição de PSF, uma queda de dezessete por
cento, basicamente derivada da operação PL. Existe uma pequena queda nas receitas em função
da interrupção das operações e um diferencial de dados comparativos. Já que no período
anterior nós tivemos uma reversão de quatorze milhões. Eliminado isso, o resultado teria sido
praticamente igual, já que tivemos um crescimento importante no resultado do EP, setenta e
cinco por cento. E a manutenção da margem de contribuição do cobranded, apesar das maciças
adições, em termo de PDD feitas pelo parceiro, conforme amplamente divulgado na mídia.
Página cinco, evolução da carteira do PL, na parte superior, e do EP, na parte inferior. A carteira
do PL tem duas questões de diferencial de dados comparativos. Quando olhamos a linha, há
perda sob carteira, ela acaba sendo afetada pela reversão, a qual aconteceu no período anterior.
Na barra, temos um aumento de vencidos que acaba também, sendo afetado por um outro
evento, que foi a mudança da perda final, a qual era realizada com cento e oitenta dias, até julho
no ano passado e, agora, passa a ser realizada com trezentos e sessenta dias. Isso acaba trazendo
um efeito matemático, o qual leva à essa distorção de base. A carteira, em geral, ainda se
mantém com uma condição bastante saudável, exatamente na mesma condição da carteira do
EP, conforme verificado abaixo. Tanto o nível de perdas na linha, quanto o nível de vencidos,
se mantém em níveis bem saudáveis, conforme períodos anteriores. Na página seis, evolução
do EBITDA consolidado da companhia, nós passamos para o terreno negativo, apesar da
contribuição positiva de PSF de quarenta milhões. O resultado negativo do varejo acaba
trazendo esse resultado negativo. O resultado, no caso do varejo, deriva não só da queda de
receita e de margem, mas principalmente da rigidez da estrutura de despesas, que no período
de crescimento de vendas é extremamente positivo, traz uma alavancagem bem interessante
para a companhia, vide o que aconteceu no quarto trimestre, quando nós tivemos um
crescimento de vendas de nove por cento, tivemos um EBITDA quatro vezes do período
anterior. Quando se tem o processo contrário, essa rigidez acaba tomando algum tempo para
ser corrigida. Na página seguinte, a evolução do resultado líquido. Resultado refletindo

principalmente a queda da operação varejo. Nós passamos de um resultado negativo de
quarenta ponto nove, para cento e sete ponto um milhão negativos. Página seguinte, a evolução
do fluxo de caixa. Logo na linha superior, a queda do EBITDA ajustado para treze milhões,
acaba resultando em uma geração bruta de caixa negativa de vinte e cinco milhões. Uma maior
alocação de capital de capital de giro em função do crescimento acelerado de vendas que vinha
ocorrendo, mas também da retomada das operações de antecipação a fornecedores que é
bastante positivo, porém, acaba trazendo esse efeito de custo de caixa. No período também, as
amortizações, as antecipações, inclusive, realizadas em função do follow on realizado em
dezembro. Mas, apesar disso, fechamos com um caixa ainda da condição de duzentos e
cinquenta e um milhões no Pré-COVID. Com isso, nossa dívida líquida tem uma redução
importante, passa de seiscentos e setenta milhões para trezentos e noventa e um. O eixo de
dívida líquida sobe para três ponto três, mas na alavancagem de balanço sofre uma redução
importante de cinquenta para trinta e três por cento. Em relação a resultados, eram essas as
considerações. Nós separamos alguns pontos para comentar com vocês sobre a condição atual
do negócio e perspectivas futuras. Eu vou falar sobre os três primeiros bullets e, na sequência,
eu passo para o Pimentel falar sobre evolução da estratégia da companhia para este momento,
topline, evolução da operação digital, e assim por diante. Então, a posição de caixa da
companhia, conforme comentei, no Pré-COVID era de duzentos e cinquenta milhões. Hoje, em
função tanto das medidas para facilitar recebimentos, redução do cash burning, e novas
capitações que foram feitas, ela já é de quatrocentos milhões. Isso nos dá bastante tranquilidade
já para o período de retomada, o qual começa agora. Todos os cenários de simulação que nós
fazemos são os mais aptos para os próximos meses e, até o final do ano, nos dão a condição de
certa tranquilidade de caixa. No segundo bullet, a evolução de contas a receber. Apesar de nós
trabalharmos no mês de abril e maio com um nível de provisionamento maior, o que temos
visto, do ponto de vista de recebimento, que ao final pode resultar em reversão de provisão, é
uma situação mais positiva do que esperada. É claro que a companhia tomou uma série de
medidas, convênios com farmácias, supermercados, comunicação maciça com os clientes, de
certa forma reeducando-os a fazer seus pagamentos nesses pontos de venda. Cinquenta por
cento dos pagamentos eram feitos normalmente em nossas lojas, como as lojas estavam
fechadas, claro que foi necessário um trabalho de orientação a esses clientes. Então, os canais
digitais, pagamentos em supermercados, farmácias, utilização de robôs também para a
comunicação com esses clientes, trazendo facilidade, tanto do ponto de vista de consulta de
saldos, emissão de faturas etc., o resultado tem sido fantástico. Para vocês terem uma ideia,
tanto no mês de abril, quanto maio, o recebimento efetivo, caixa, tem se situado em torno de

trinta, trinta e cinco por cento, acima das nossas projeções iniciais. E novamente, é bem
provável que esse processo resulte em reversões de provisões de PDD nos períodos seguintes.
Outro ponto importante, conforme mencionei na abertura, tem a ver com a agilidade da
companhia. É claro que nos quinze dias do mês de março era impossível tomar alguma medida
em relação a estrutura de SG&A. Nossa estrutura conta com menos de dez por cento como
custo variável, que, novamente, é extremamente positivo, em um momento de crescimento de
vendas. Mas quando é preciso fazer ajuste, dá um pouco mais de trabalho. A verdade é que
quarenta e cinco dias após o início do fechamento das lojas, já no fechamento de abril, o nosso
SG&A apresentava uma redução efetiva de cinquenta por cento em relação ao orçado. Ou seja,
em apenas quarenta e cinco dias, as medidas que foram tomadas, seja em relação a negociação
de contratos de aluguéis, em relação a adoção da MP, processo flexibilização do turno de
trabalho; seja em relação a renegociação da maioria dos contratos da companhia, processo que
ainda continua em andamento, nós conseguimos uma redução extremamente importante de
cinquenta por cento do SG&A da companhia. Eu passo agora para o Pimentel, ele vai falar um
pouco da estratégia geral da companhia com um foco especial no digital.
Marcelo Pimentel: Obrigado, Adalberto. Boa tarde a todos. Quando falamos da nossa
consolidação da estratégia da empresa, continuamos firmes com a nossa estratégia de
crescimentos, Top Line no primeiro trimestre. Confirmado a assertividade do trabalho de
reconquistas de clientes, e crescimento de volume de peças, e fluxos, em nossas lojas. Como o
Adalberto falou, neste sentido tivemos um crescimento no primeiro trimestre de volume. Ou
seja, peças por tickets, no primeiro trimestre, de seis por cento, e de fluxo de clientes, de cinco
por cento. O marketing continua fortalecendo essa estratégia. E nas últimas duas semanas, nós
lançamos o movimento "Volta por cima", que irá nos permitir continuar com um
relacionamento próximo das nossas clientes, principalmente neste momento de retomada
gradual. Estratégia digital, sem dúvida, tem sido protagonista, neste momento, fruto de um
trabalho que foi iniciado ainda em dois mil e dezessete. Usamos a nossa plataforma digital,
lançamos o projeto de multicanalidade, e mais recentemente, antecipamos a expansão de fases
que, originalmente, estavam agendadas para o final de dois mil e vinte, ou dois mil e vinte e
um. Em abril e maio estamos com crescimento em excesso de cem por cento contra números
do last year. E dois meses, já estamos com mais de cento e vinte lojas habilitadas e produzindo
vendas no modelo ship from store. Essas vendas hoje já representam vinte e cinco por cento da
renda total digital da empresa. Continuamos consolidando nossa estratégia de ampliar os canais
digitais com a presença de uma loja Marisa nos cinco principais Marketplace do Brasil, e mais

recentemente, com a entrada no portal Marketplace da MagaLu. Vale chamar a atenção para o
último resultado do relatório Ebit/Nilsen, em que a Marisa entrou para o ranking dos top dez
sites mais acessados do Brasil em abril, e o quinto maior crescimento de acessos acumulados
de janeiro a abril. Olhando para frente, para o processo de retomada, desde abril montamos um
comitê de retomada já preparando a companhia para poder voltar ainda mais forte e preparada
para este novo momento. Muito do nosso foco foi dado às estratégias digitais, como já foi
mencionado, mas também focamos na retomada das lojas físicas. Continuando, como já
mencionado em calls anteriores, o projeto do novo modelo de loja com a previsão da abertura
da nossa loja conceito para o final de junho. Nossas parcerias estratégicas se mantêm intactas
com o planejamento da retomada da expansão de quiosques MagaLu em trezentas das nossas
lojas até o final desse ano, sem ter tido nenhuma alteração. Bem como a expansão de
equipamentos da Jequiti em nossas lojas à medida que as reaberturas forem acontecendo. Nosso
planejamento para essa parceria é de também chegar à trezentas lojas ainda em dois mil e vinte.
A Marisa está bem posicionada para este momento, com cinquenta por cento das nossas lojas,
sendo lojas de rua. Quarenta e quatro delas já abertas e performando bem acima de nossas
expectativas. Hoje, no total, estamos com oitenta e quatro unidades em funcionamento. Como
falei, com performance acima do original que esperávamos, e em alguns casos temos tido lojas
com crescimento positivo contra o mesmo período de dois mil e dezenove. Estamos
trabalhando com muita atenção ao cenário de saúde e preparados para a reabertura de todas as
nossas lojas à medida em que os decretos municipais nos permitam fazê-lo. Encerro
reafirmando nossa confiança na estratégia firmada desde dois mil e dezessete, a qual vem se
demonstrando assertiva com nossas clientes. Estamos entendendo este momento como uma
interrupção momentânea na execução dessa estratégia, mas que, tão logo, as atividades sejam
resumidas em sua totalidade, a Marisa está bem posicionada para continuar avançando. Por
outro lado, este momento nos proporcionou a oportunidade de acelerar e antecipar nossas
estratégias digitais, o que trará benefícios ainda em dois mil e vinte. Mantemos o nosso
compromisso de trazer às nossas clientes, mais moda, tendência e qualidade com preços
acessíveis. Meu muito obrigado a vocês. Agora, ficamos disponíveis para perguntas e
comentários.
Operador: Muito bem. Senhores convidados, iniciaremos então uma rodada de perguntas e
respostas. Para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco nove no seu telefone. Agradeço a
todos que já estão na fila aqui. Vamos começar pelo Felipe Casemiro, do HSBC. Felipe, boa
tarde.

Felipe Cassimiro: Boa tarde a todos, ao Pimentel, Adalberto. Primeira pergunta, eu queria
explorar sobre o ecommerce, mas, na verdade, do lado quantitativo-qualitativo, visto que o
canal já apresenta um crescimento bem forte nos últimos trimestres. Então, se puder me passar
um pouco de está a evolução do NPS, do e-commerce. E como está o nível de satisfação, o
tempo de entrega, desde que começou a quarentena, também acho super importante de
entender. E como foi o desempenho do canal em abril e maio. Se não puder passar o número,
pelo menos como foi a evolução, acelerou? Vocês comentaram, em abril 80% por cento, e maio
cem por cento. Mas, enfim, só para entender mais o qualitativo desses crescimentos do lote. E
minha segunda pergunta talvez seria mais para o Adalberto, sobre produtos financeiros. Vemos
um forte crescimento na receita de empréstimo pessoal. Então, poderia passar um pouco mais
de detalhes sobre o crescimento. E ainda sobre o EP, ainda não vemos os reflexos da crise do
COVID, né? Em níveis de provisão e perda. O que devemos esperar de evolução na
contribuição em produtos financeiros nos próximos trimestres? Obrigado, essas são minhas
perguntas.
Marcelo Pimentel: Felipe, Pimentel aqui primeiro, aí depois passo para o Adalberto. Com
relação ao e-commerce, aí eu diria, com a plataforma digital, como um todo. Acho que o
benefício que a Marisa está tendo neste momento é exatamente pelo fato disso ser parte de um
projeto, no final de dois mil e dezessete, vocês irão lembrar, trocamos a plataforma para o
Hybris. No final de dois mil e dezoito, começamos o programa de multicanalidade em parceria
com a Linx. Portanto, por exemplo, o que já estava consolidado das nossas lojas. No início do
primeiro trimestre já estávamos com trinta lojas no piloto de ship from store, ou seja, todo esse
processo de ajeitar a operação já estava acontecendo. Então, quando a demanda veio, nós
estávamos muito bem preparados. O que temos visto: dois lados muito positivos e um desafio.
Eu diria que primeiro olhando para a questão da positividade, o Adalberto mencionou sobre a
agilidade da Marisa. Se vocês pensarem que, hoje, em março, nós estávamos com trinta lojas
em piloto, nós já estamos com excesso de cento e trinta lojas operando ship from store, e
operando isso muito bem. Essa agilidade do time nós fizemos treinamentos remotos, digitais,
e todo o processo do time de TI, do time digital em colocar isso de pé foi nada menos que
fenomenal. Você também mencionou sobre o NPS digital. Começamos a acompanhar isso
agora, não estávamos acompanhando originalmente a parte digital, estávamos focados no
físico. Mas uma grata surpresa que tivemos, é que o nosso NPS, o Ebit do comércio eletrônico,
o olhamos em dois momentos. Primeiro momento é o pós compra, e nessa experiência pós
compra nós estamos muito bem, seis pontos percentuais acima da média de mercado. Aonde

temos que trabalhar é o pós recebimento, você entenderá que saímos praticamente em dois
meses, de um CD concentrado em Santa Catarina, que é nosso CD de e-commerce, para a
multiplicidade de cento e trinta CD's, que são nossas lojas agora. Então isso, sem dúvida, trouxe
complexidade, mas o time está trabalhando muito rapidamente para resolver. Quando olhamos
os números de satisfação pós recebimento das últimas três semanas, eles já melhoraram
dramaticamente. E um ponto que, e eu termino aqui, antes de passar para o Adalberto, é a
questão de uma ambição que sempre tivemos, que é praticamente parar de dizer não para
cliente. À medida em que nós disponibilizamos o estoque, que eu sei que temos em lojas,
mesmo que eu não tenha esse produto no CD, da noite para o dia multiplicamos. E isso tem
sido um grande sucesso da nossa venda digital. Porque ela não mais depende de volumetria, ou
sortimento, do estoque no CD de Santa Catarina, porque hoje independentemente de onde
estiver, a cliente está sendo atendida. Nesse contexto, tem sido visível, marcante e, confesso,
impressionante. À medida em que habilitamos a loja, a venda continua crescendo. Um marco
para nós foi agora em maio, estávamos com a expectativa. Vocês sabem que dia das mães é a
segunda data mais importante, esperávamos naturalmente ter um pico no e-commerce até o dia
das mães, e uma queda gradual pós dia das mães. Essa queda não aconteceu, o pico de vendas
permaneceu, a nossa venda média diária continuou muito alta. Falando em crescimento, nós
tivemos oitenta e cinco por cento de crescimento em abril, e estamos em excesso de cem por
cento de crescimento agora em maio. Adalberto.
Adalberto: Felipe, boa tarde. Voltando um pouco ao que aconteceu no primeiro trimestre, a
rigor não tivemos ainda nenhum efeito material do COVID. O que tivemos ali foi uma diferença
de base no PL, e um pouquinho de queda de produção, mas praticamente imaterial. Até porque
a geração de receitas derivadas das operações dos cartões, ela é diferida. Então, você vai
marcando a receita na medida que as parcelas vão vencendo. Isso nos remete ao fato de que,
como a duration das duas carteiras é relativamente longa, do ponto de vista de geração de
receita, nós não devemos ver um efeito relevante no resultado. Nós devemos ter, sim, é um
avanço da PDD. Pelas nossas projeções nos próximos meses, essa PDD deve avançar pelo
menos trinta por cento em relação ao histórico que tínhamos. Então, com certeza, isso afetará
materialmente os resultados. Apesar de que, pelo que temos visto, é bem provável que haja um
processo de reversão dessas PDD's nos trimestres adiante. Do ponto de vista do consumidor,
só para compartilhar com vocês, temos notado sim um consumidor mais conservador. O
Pimentel irá falar do processo de evolução de vendas, provavelmente daqui a pouco. E um
consumidor que tudo indica que quer cada vez menos se alavancar. Ou seja, tem predominado

as vendas em dinheiro. Há uma participação menor em todas as modalidades de cartão, não só
cartão Marisa. Ou seja, isso indica um consumidor preocupado em não se alavancar, ok? Acho
que era isso.
Felipe Cassimiro: Está certo. Muito obrigado pelas respostas.
Operador: Excelente. A próxima pergunta será da Helena Villares, do Itaú. Helena, boa tarde.
Helena Villares: Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada por escolher minha pergunta. Eu tenho duas
perguntas, na verdade. A primeira, ainda em relação ao e-commerce, e desculpa ser repetitiva
aqui. Mas uma coisa que queríamos entender, é como vocês estão vendo a parte de clientes.
Então, vocês estão vendo novos clientes, o consumo específico de algum mix, obviamente que
deve ser um pouco focado na parte de moda mais interna, mais aconchegante. Mas o que vocês
estão vendo de curioso? Porque, um ponto que acho que é importante, em relação à crise, é
que, às vezes, as pessoas acabam priorizando cada vez mais a proposta de valor, né? E a Marisa
tem uma proposta muito nesse sentido. Então, talvez vejamos alguns clientes que gastavam
mais em um ticket médio, talvez com uma qualidade parecida com a da Marisa, e agora podem
estar migrando para a Marisa. Então, queria saber o que vocês estão vendo em relação a isso.
E se vocês acham que o mercado informal de roupa deve crescer muito com essa crise. Ou o
cara está tão descapitalizado que isso não faz tanto sentido. E aí um segundo ponto, se puderem,
por favor, fazer um follow up em relação ao PDD. Você comentou, né? Que o resultado dos
produtos financeiros ainda deve continuar. Mas que, obviamente, a PDD deve avançar em pelo
menos trinta por cento. Você pode me explicar como estão vendo? Se irão jogar tudo no
segundo trimestre, ou se vão jogando aos pouquinhos, essa PDD crescendo. Como vocês estão
pensando nisso? Obrigada.
Marcelo Pimentel: Obrigado, Helena. Irei te responder um pouco sobre passos do e-commerce.
Você está certíssima, temos tido uma experiência de em média, trinta, trinta e cinco por cento
de novos clientes entrando na nossa base. Nós também, juntamente com o time de marketing e
CRM, fizemos um trabalho muito direcionado de pesquisas para clientes Marisa. Clientes do
cartão Marisa, e clientes que chamamos de clientes desengajados, ou seja, os clientes que não
têm comprado há mais de doze meses. E durante o mês de abril e maio temos feito um contato
direcionado com esse público. Isso tem reativado uma base muito importante para nós no ecommerce da nossa base. O que temos como ambição, cada vez mais, é criar o que chamamos
de cliente multicanal. Todas nossas pesquisas mostram que essa é a nossa cliente ideal, que ela
tem um ticket médio, e uma frequência muito maior, e ela é muito mais fidelizada com todo o

trabalho que o time de CRM tem feito, juntamente com o time digital, em busca de incrementar
essa base. Com relação à nossa proposta de valor e, talvez, deixa eu te falar um pouco antes
sobre a questão de categorias. Fora as categorias tradicionais da Marisa, e aqui falando de moda
feminina, o que temos notado é um incremento muito grande nas categorias de lingerie. Para
vocês terem uma ideia, lingerie hoje está positivo comp na venda total dela contra o last year.
Então, lingerie está sendo um sucesso absoluto, principalmente o que chamamos de linha noite,
que é aquela parte de pijamas e lingerie mais tradicional. Nós também temos visto um
incremento muito significativo na linha infantil. Exatamente por esse comportamento de
crianças estando em casa, fora de escola. Também, temos tido a oportunidade de incrementar
nossa participação na linha masculina. Também é essa mulher fazendo a compra de básicos
para o parceiro. Nesse contexto, temos trabalhado novamente, tanto com o time digital, quanto
com o time de marketing, para garantir que ao experimentar essa proposta de valor Marisa,
consigamos manter e fidelizar essa base. Você tocou na questão de propostas de valor,
acreditamos muito nisso. Todo o trabalho que foi feito desde o relançamento da marca, no
início de dois mil e dezenove, aonde lançamos o nosso moto de: Mais moda, mais tendência,
mais qualidade, com um preço acessível. Em um momento como esse, a Marisa se torna um
player muito bem posicionada para atingir ou viver um comportamento de tradedown que
potencialmente possa vir a ter. Então, o que temos visto é uma base nova de clientes entrando.
Clientes que também estavam experimentando outros players. E é nesse momento que a Marisa
se torna uma proposta de valor e custo benefício muito atrativo. Fechando com relação à
questão do mercado informal e mercado regional, acho que, mais uma vez, nós temos uma
oportunidade aqui. Não só porque eles estão descapitalizados, mas porque em momentos como
esses, pessoas procuram marcas sólidas, nas quais eles podem confiar. E certamente na rua, a
Marisa é a marca mais sólida, mais confiável, e mais tradicional. Temos visto cada vez mais
um comportamento de one stop shop, onde as mulheres não vêm comprar roupas somente para
elas. O incremente do nosso setor de infantil e masculino, confirmando essa tendência que
acreditamos, a Marisa estará muito bem posicionada para tirar proveito nesse novo modelo e
nova realidade, uma vez que as lojas forem reabrindo. Como mencionei para vocês, nossas
lojas de rua que já estão abertas, muitas delas agora já há dois meses, vêm performando bem
acima da expectativa que originalmente nós tínhamos planejado lá em março, quando fomos
fazendo os planejamentos. Logicamente, isso é muito vivo e vamos ajustando semanalmente
essas projeções. Mas temos tido exemplos muito positivos, como falei, de comp, inclusive,
positivo contra o last year. Adalberto.

Adalberto: Helena, em relação ao PDD, fazemos uma marcação base Banco Central, e de
acordo com a rolagem, temos uma tendência crescente nas PDD's. E na medida que você vai
tendo as rolagens, se vai confirmando a deterioração, nossas projeções indicam um crescente.
Na outra ponta, de certa forma, também compõe o todo da PDD, se tem uma reversão do ISRE.
E isso acaba dando alguma estabilidade na PDD para os próximos períodos. Claro que temos
um repique em julho, mas a partir dali nossas projeções indicam que começa a ter um processo
de reversão. Então, o pior período, de agora até julho, é a partir de julho, em um início de
reversão de PDD. Basicamente, seria isso.
Helena Villares: Está ótimo. Ficou super claro, obrigada.
Operador: Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Será do Bob Ford, do Bank of America.
Bob, boa tarde.
Bob Ford: Obrigado, e boa tarde para você e a todo o mundo. Pimentel, como está pensando,
na questão de inventário, markdown e margem bruta? E quanto desse inventário você pode
utilizar para o comércio eletrônico?
Marcelo Pimentel: Bob, boa tarde. Em relação ao inventário, uma das medidas que estamos
tomando, e a parte do planejamento daqui para frente para esse ano, é acelerar a redução de
inventário. Como tínhamos, originalmente, no início do ano uma meta de redução de dez por
cento, inventário total. O que essa situação de agora nos proporcionou foi ser ainda mais
agressivos. E isso só se deu pelo motivo da qualidade dos nossos estoques. Mudamos parte da
nossa estratégia de ter um estoque muito mais perene. Tomar uma decisão clara de não ser uma
rede de fast fashion. E através de muita pesquisa com nossas clientes, ter a segurança dos
investimentos que fizemos. Daí o sucesso que temos tido em categorias bases de jeans, básicos,
lingerie, e por aí vai. Com relação ao que desse estoque eu posso usar no digital. Eu posso dizer
que, absolutamente, tudo, e é isso que temos usado. Todo nosso estoque agora está disponível
para compra multicanal. E o sucesso que isso tem trazido, reforçando o que comentei, em dois
meses, já participar de vinte e cinco por cento da venda total do digital, é um tremendo
exponencial que percebemos para o futuro que veio para ficar. Então, nossa segurança com
relação ao estoque é não temos necessidade de nenhuma ação brusca, de markdown. O
comportamento que temos visto é um comportamento de muita competitividade do mercado,
mas sem uma necessidade de fazer nada absurdo. Também estamos entrando na fasonalidade
de inverno. Estamos muito bem estocados com produtos de qualidade, com preços acessíveis.
O que, mais uma vez, coloca a Marisa muito bem posicionada em um eventual comportamento

de tradedown que os clientes precisam ter.
Bob Ford: Obrigado, Pimentel. Somente para ficar claro, esse vinte e cinco por cento de vendas
e-commerce é sobre a base de dois mil e vinte ou dois mil e dezenove?
Marcelo Pimentel: Dois mil e vinte. Se comparar com dois mil e dezenove, será muito maior
do que isso.
Bob Ford: Muito obrigado.
Operador: Na sequência, teremos conosco o Luiz Guanais, da BTG Pactual. Luiz, boa tarde.
Luiz Guanais: Oi, Pimentel. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre os planos de
investimento, pensando no Pós-Corona vírus. Vocês vêm de uma atuada de reforma de lojas,
iniciativas multicanais, e vocês comentaram um pouco sobre essa aceleração do e-commerce.
Então, eu queria entender um pouco sobre como fica a visão e a cabeça da Marisa, desses
planos de investimento, olhando para frente. Obrigado.
Marcelo Pimentel: Luiz, boa tarde. Em tudo, no contexto de investimento há estratégia digital.
Muito pelo contrário, nós estamos acelerando esse investimento à medida que vemos quanto
esse canal tem respondido. Então, aqui temos acelerado e esperamos em breve poder trazer
algumas novidades sobre o que estamos fazendo. Um tema que posso abrir para vocês é o já
atrasado, e finalmente sai agora em junho, nosso app da Marisa. Ainda não tínhamos um app.
Esse é um trabalho que com liderança do Rodrigo Poço, nosso diretor digital junto ao time dele
estão acelerando muito para botar isso de pé. Queremos fazer o app da mulher brasileira,
sincronizado com o Psf e moda. E isso já está no pipeline para ter o MVP agora em junho. Mas
temos outras iniciativas, então, em termos de investimento digital, a prioridade total da
organização. Aqui, não estamos olhando como um canal de economia, e sim como um canal
de investimento. Um outro ponto que mencionei inicialmente, que também não interrompemos,
é o projeto do novo modelo de loja. É muito importante para nós, acreditamos que o que
aconteceu agora é uma interrupção, não achamos que tenha que mudar a estratégia da
organização. A estratégia está dando certo, acreditamos em todas as pesquisas, e feedbacks
organizados com as clientes que nos mostram isso. Portanto, mesmo passando através do
momento de pandemia, a direção da empresa tomou a decisão de manter esse investimento. E
agora, no final de junho, nós lançaremos esse primeiro modelo de loja. E como eu havia
conversado com vários de vocês durante todos nossos encontros. O planejamento é colocar
essa primeira loja em pé, aprender com ela no segundo semestre e, sem dúvidas, há ajustes que

vocês irão fazendo, naturalmente, para que o modelo de retomada, de reformas e expansão
aconteça em dois mil e vinte e um. Esse já era o planejamento original e não mudou por causa
da pandemia.
Luiz Guanais: Excelente, Pimentel. Super claro, obrigado.
Operador: A próxima pergunta será do Marcelo Audi, da Cardinal Partners. Marcelo, boa tarde.
Marcelo Audi: Boa tarde. Pimentel, eu gostaria de te perguntar o seguinte: Primeiro, com
relação ao comportamento do consumidor. Você já mencionou um pouco sobre isso, mas quero
te perguntar um pouco mais qualitativamente. Qual é a primeira percepção que você tem desse
comportamento do consumo? Você mencionou que o consumidor é conservador. Você tem
sentido um ticket mais baixo do que antes? Poderia dar um pouco de números de quão melhor
e se não está melhor do que vocês planejam, mas você ser excessivamente conservador.
Comparado com o período até meados de março, dos cem por cento que estavam antes, quanto
que essa cerca de vinte por cento de lojas abertas está rodando agora? E se o ticket está menor,
como pode estar tão melhor assim? Você acha que a consumidora está deixando de gastar em
outras coisas, e se concentrando mais em vestuário agora? Que tipo de percepção você tem
agora? Essa é a pergunta número um. A pergunta número dois: Poderia falar um pouco da
cadeia dos fornecedores? Está tendo problema, quais os desafios encontrados para manter essa
eficiência operacional, e esse senso de custo em um ambiente que pode ter quebra, e
continuidade da sua cadeia de fornecimento? Obrigado.
Marcelo Pimentel: Marcelo, boa tarde. Em relação ao comportamento. Como eu disse,
obviamente em março, nós tínhamos, como toda empresa responsável, que projetar o worst
case scenario. Naquele momento nós projetamos venda zero para os próximos três meses. O
que demandaria uma estruturação de despesas, que foi feita com muita agilidade, liderada pelo
Adalberto. O que foi acontecendo é que à medida que as lojas foram abrindo, como eu
mencionei, o que estamos vendo é o incremento de peças por tickets. Ou seja, o valor do ticket
não reduz, na verdade, ele se mantém e em alguns casos, aumenta. O que estamos vendo no
comportamento de clientes ficou muito maior a objetividade. Ela sabe o que quer, entra e fica
menos tempo na loja, mas vai lá e compra. Por isso, a nossa importância de continuar investindo
nas nossas plataformas e marketing digitais. O sentimento que estamos tendo é que em sua
grande maioria, principalmente em lojas de shopping, as clientes sabem muito bem aonde
querem ir e o que querem comprar. A Marisa, no entanto, tem um benefício, o qual eu acho um
diferencial competitivo, que é o nosso pátio de lojas de rua. Nesse caso, estamos vendo um

comportamento ainda melhor, com maior frequência, comparado às de shopping, e com um
maior volume de peças por tickets. O que vemos em relação a comps contra o ano passado, e
aí é um filme, não uma foto, esse filme começa devagar, ainda em abril ele começa a crescer.
E o que temos experenciado, falo isso com muito cuidado, porque é um evento, de um sample
de vinte por cento do pátio, é sempre importante dizer isso com muito cuidado. Mas o que
temos visto é uma venda cada vez mais próxima a do ano anterior. Os último três dias, para ser
ainda mais específico, desse grupo de oitenta e quatro lojas, se eu olhar o SSS do grupo de lojas
abertas, nós estamos com venda positiva contra o ano anterior. Então estamos alimentando a
cadeia, o marketing digital, e o complemento com a venda digital, e isso está sendo
extremamente positivo para nós. Então, esse é o cenário de comportamento da cliente, o qual
estamos vendo agora. Em relação à cadeia de fornecedores, também foi um trabalho feito de
mão dupla entre o time do Adalberto, olhando o lado financeiro, e o time do Marco Muraro,
nosso VP comercial, junto ao time comercial, foi um trabalho, eu diria, sendo suspeito à isso,
excepcional, um trabalho de muito respeito com a cadeia de fornecedores. Nós conseguimos
financiamentos para honrar os compromissos com eles. Temos trabalhado com eles agora na
revisão das carteiras olhando para frente. Obviamente, estando praticamente dois meses e meio
com a maioria das lojas fechadas, não há uma necessidade de recompor essas carteiras.
Portanto, é um trabalho que tem sido feito fornecedor a fornecedor. No momento, conseguimos
honrar com todos nossos compromissos aos nossos fornecedores, e estamos projetando essa
cadeia para frente à medida que essa agenda vier sendo retomada, principalmente nos últimos
quatro meses do ano, aonde acreditamos que chegaremos mais próximo ao normal. Então, no
momento, o relacionamento com cadeia de fornecedores, sem grandes impactos.
Marcelo Audi: Só um follow up em relação ao que você mencionou, que são informações muito
encorajadoras, de SSS positivos, lógico que com uma queda em relação à margem. Mas você
acha que esse comportamento pode ser um componente de demanda reprimida? Como estamos
vendo, por exemplo, em eletroeletrônico. Que as pessoas estão ficando em casa, estão acabando
fazendo um upgrade em casa, porque estão usando mais a casa, e tinham coisas que precisavam
ser trocadas. Você acha que teve uma certa interrupção de comoras que agora retoma e isso
pode ser mais forte que o normal daqui três ou quatro meses? Ou se percebe que esse pode ser
o novo normal?
Marcelo Pimentel: Marcelo, também tínhamos essa premissa e essa expectativa. De um
crescimento inicial, seguido imediatamente de uma queda da curva. A realidade, no entanto, e
reforço o cuidado de que estamos falando de vinte por cento da rede, mas a realidade que

estamos vendo, atualmente, não é essa. Como eu coloquei para você, a curva vem em uma
crescente positiva em aproximação a venda do ano anterior. Então já temos aí uma massa crítica
de vinte por cento, temos uma massa crítica que já está aberta há pelo menos dois meses, e vem
demonstrando um achatamento dessa curva, aproximando-se da linha do ano passado. Agora,
o futuro preciso de como será esse normal, ainda vamos descobrir. O que temos tomado um
cuidado muito grande em trabalhar essa questão de nova normal é o que sabemos, que não
necessariamente será como era no passado, mas também certamente não será o que estamos
vivendo agora. Temos tido muitas experiências de clientes que querem poder sair, querem
poder voltar ao comportamento de compras. E reforço o posicionamento da Marisa no contexto
de um possível comportamento de tradedown, de base de clientes que precisarão achar uma
alternativa mais acessível, e a Marisa está muito bem posicionada para isso.
Marcelo Audi: Ótimo. Muito obrigado.
Operador: A próxima pergunta será do Kalil de Lima, da Reach Capital. Kalil, boa tarde.
Kalil de Lima: Boa tarde, pessoal. Eu queria explorar um pouco a parceria com a MagaLu. O
que vocês estão achando na questão da base de novos cientes. Vocês acham que estão
conseguindo extrapolar novos CPF's via essa parceria? E qual está sendo a taxa de conversão
de quem só usava a Marisa para retirar o que ele comprou na MagaLu? Obrigado.
Marcelo Pimentel: Kalil, boa tarde. O que eu posso te dizer é o que estava acontecendo até o
Pré-COVID. Não era mais um projeto, era um processo de rollout. Até então estava indo com
muito sucesso para as duas empresas, e nós tínhamos recém lançado o que era uma das nossas
principais atrações para essa parceria, além do óbvio do comissionamento, que era o clique e
retire de marketplaces de todas as empresas MagaLu, ou seja, MagaLu, Zattini e Netshoes nas
nossas lojas. Para você ter ideia, o que estava acontecendo era quinhentos, seiscentos pedidos
por semana, por loja, nas lojas que começamos a fazer o rollout. E ainda não tínhamos ido para
os estados nos quais não há lojas físicas, aonde temos uma expectativa de que esse número será
ainda maior. Obviamente, com a questão da pandemia, isso foi interrompido. Durante esse
processo, acho que algo que também chama muita atenção e vale à pena reforçar aqui, foi o
comprometimento das duas empresas em querer dar andamento ao projeto. Nós já estamos
retomando o processo de construções de quiosques das nossas lojas. Não reduzimos, nem a
MagaLu, nem a Marisa, sequer uma loja do projeto. Vamos entregar as trezentas lojas esse ano.
E vamos expandir o que nos interessa muito, o clique e retire de marketplace deles, porque esse
sim está trazendo muitos clientes novos para nossas lojas físicas.

Kalil de Lima: Perfeito, obrigado. Se eu puder fazer só um follow up na questão de
omnicanalidade. Eu queria entender um pouco como está sendo construída a política de troca.
Eu entendo que, nesse período, será meio complicado fazer trocas. Vocês estão estendendo
isso? E, referente a isso, terá limitação de troca? Por exemplo, se compra e retira em uma loja,
pode trocar em outra loja? Ele tem essa liberdade de mover? Porque, de repente, mesmo nas
trocas, se consegue converter o cliente também, né? Ter uma taxa de recompra aí.
Marcelo Pimentel: Kalil, sem dúvidas. Como empresa multicanal, nossa troca também é
multicanal. Então, para nossas clientes, não importa se ela comprou no digital, ela pode trocar
na física ou vice-versa. O que também temos um trabalho muito focado do time de operações,
são taxas de recompra. Nós temos três acompanhamentos de taxa de recompra que são: A taxa
de recompra do clique e retire; taxa de recompra do Psf, ou seja, clientes que vão pagar faturas,
e nós transacionamos produtos, e alavancamos venda através desses clientes, e também clientes
que vêm fazer trocas, entregas, e conseguimos fazer essa alavancagem. Interessante você
mencionar isso. Um dos principais processos de conversão para a compra nas nossas lojas é
exatamente na hora que ela prova o produto. Então, troca é muito importante, porque
geralmente ao trocar, ela pega um outro produto, e aí para ter a garantia de que não errará de
novo, ela prova. Geralmente adicionamos uma peça a mais nesse outfit, que traz uma venda de
impulso. É nisso que tem trabalhado o time de operações e tem sido um trabalho excepcional
nesse sentido.
Kalil de Lima: Perfeito, muito obrigado.
Adalberto: Sou o Adalberto, vou responder uma pergunta aqui do Vitor Gaspar que chegou
através do Webcast. Nos questiona sobre medidas de redução de despesa gerais administrativas
para o segundo trimestre. Vendas, acho que sobre dinâmica de vendas, o Pimentel já comentou.
Dinâmica também da operação omni. E sobre perdas também que já comentei. Vou falar um
pouco aqui sobre a questão de despesas. Já falei do número de abril, houve uma redução de
cinquenta por cento, é claro que não conseguimos trazer esse número estruturalmente para
cinquenta. Mas, conceitualmente, a companhia reabriu um trabalho de SG&A. Vou lembrar
aqui que para os que nos acompanham a mais tempo, a Marisa traz uma relação SG&A/m² das
melhores da indústria. Independentemente disso, nós reabrimos o trabalho e a ideia é incorporar
algumas das práticas as quais foram adotadas agora no período COVID para nossa vida futura.
Por exemplo, uma dela a questão do home office, está indo super bem. Fomos um dos primeiros
a adotar, já em fevereiro, tínhamos grupos trabalhando em home-office, hoje cem por cento do

escritório central trabalha em home-office. E, provavelmente, continuaremos com boa parte
das nossas equipes trabalhando assim. Cem por cento dos contratos da companhia está sendo
revistos, buscando reduções estruturais, principalmente os mais relevantes relacionados à
ocupação. Entendemos que o COVID para o mal, e em alguns pontos para o bem, ele seja um
momento de reorganização de alguns econômicos, por exemplo, econômicos de loja. Pode ser
que uma loja que não se pagasse em um momento Pó-COVID com os econômicos Pré-COVID,
ela agora se torna sustentável a partir de uma revisão estrutural do seu custo de ocupação, seu
custo de pessoas, e por aí afora. Então, tanto a questão de tecnologia, quanto a do momento em
si da legislação, ensejam uma revisão geral de contratos da companhia, e é isso que estamos
fazendo neste momento. Uma pergunta feita agora do Luiz Ferreira, da Prumo Capital. Vou
passar para o Pimentel, ele quer saber sobre a performance de lojas de rua, relativas de
shopping, como está evoluindo isso.
Marcelo Pimentel: Luiz, boa tarde. Está evoluindo muito bem. Como já mencionamos, isso era
parte também do que já tínhamos feito, não sei quantos de vocês se lembrarão. Um dos projetos
estratégicos que tínhamos no meio do ano passado foi lojas de rua. E parte desse processo,
quando estávamos fazendo todo o movimento de pesquisa, foi entender que setenta por cento,
fizemos uma pesquisa com sessenta milhões de CPF's, setenta por cento desses CPF's não
migravam de rua para shopping ou vice-versa. Portanto, lançamos no último quadrimestre de
dois mil e dezenove o programa específico para lojas de rua. E ali trabalhamos, seja com vitrine,
com vídeo merchandising, precificação, Psf, e todo o portfólio de ações que já vínhamos
conversando com vocês, estava dando muito certo. Começamos o ano de dois mil e dezenove
com um gráfico de performance entre lojas de rua e de shopping, praticamente em oito por
cento, um delta, e terminamos o ano com elas performando muito parecido. Agora, póspandemia, ou durante pandemia, estamos vendo um comportamento muito semelhante. Lógico
que lojas de shopping ainda iremos descobrir mais detalhes sobre como elas irão performar,
porque é um comportamento cada vez mais específico. Também depende muito do trabalho,
que acredito eu, as empresas de shopping estão fazendo com competência de dar segurança aos
clientes voltarem para o shopping. Enquanto isso, e afirmo, acho que a Marisa tem um
diferencial competitivo por ter esse portfólio de lojas de rua. Porque, não só ela está muito bem
posicionada em relação a fluxo, nossas lojas são estrategicamente posicionadas perto de
estações de metrô, ônibus e trem. Mas também elas são pontos de coleta do clique e retire, que
já estávamos vendo esse benefício Pré-COVID. Vale lembrar, quarenta por cento das nossas
vendas online já eram no modelo clique e retire. E a grande maioria dessas vendas eram feitas

para coleta em lojas de rua. E aqui temos o trabalho de recompra, o qual é feito pelo time de
operações e já estava em vinte e cinco por cento, pois todos os clientes que coletam um produto
acabam comprando outro. Acreditamos que isso só irá se fortalecer. Também nos
beneficiaremos de um possível comportamento de fechamento de lojas de concorrência
menores, regionais, que não irão conseguir superar esse momento. E a Marisa estará muito bem
posicionada nesses locais para continuar avançando sua estratégia de lojas de rua.
Adalberto: Pessoal, há mais duas perguntas aqui que eu acho que são importantes para
compartilhar com todos, vindas pelo Webcast, e as duas conectadas. Uma é uma pergunta do
Victor Blasques, da Prumo Capital, relativa à questão de queima de caixa até o final do ano.
Conforme eu mencionei, Victor, todas as simulações que rodamos de stress nos deixam
relativamente tranquilos, pelo menos nesse horizonte de médio prazo, em relação a caixa. E
aqui não dá para olhar só a queima, tem que olhar também a entrada. Então são vários cenários
simulados de retomada de vendas. Nós contingenciamos boa parte dos investimentos, acho que
o Pimentel falou sobre a manutenção dos investimentos relacionados ao projeto estratégico,
basicamente a loja nova e ao omni. Os recebimentos, eu comentei que estão nos surpreendendo
positivamente, entradas de caixa positivamente. E a companhia, após algumas capitações, as
quais foram feitas recentemente, e rolagens, ela praticamente não tem compromissos
financeiros no segundo e terceiro trimestre, alguma coisinha menor no quarto trimestre. Mas o
certo é que no match entre queima de caixa e novas entradas, a posição líquida de caixa da
companhia segue relativamente confortável. Digo relativamente, porque é um momento de
vigilância até dezembro, mesmo em um cenário de vendas bem comprimidas, no pior do
cenário, ainda seguimos tranquilos em relação a caixa. O que nos leva, à segunda pergunta, que
é sobre termos de covernant. Antônio Castrucci do Banco Plural nos pergunta sobre os termos
de covernant, se seria difícil cobrir os três ponto cinco. Com certeza, nós já até antecipamos
essa conversa junto aos bancos e agentes fiduciários. Não só antecipamos, como também
formalizamos um pedido de waiver para os próximos dois meses, por quê? Apesar da questão
do caixa ter sucesso e tranquilidade, você tem uma compressão do EBTIDA LTM. Nós não
podemos esquecer que a Marisa vinha em um processo de recuperação, o EBITDA dela vinha
em processo de recuperação. Então, o EBITDA arrastado ainda estava sendo recomposto. Se
você tem agora uma interrupção desse processo, o EBITDA LTM, é claro, que irá cair, podendo
ficar no campo negativo durante um ou dois períodos. E por isso já antecipamos conversas com
os bancos. Acho que total receptividade, até porque não é só o caso da Marisa, acho que várias
empresas, para não falar a maioria delas, estarão conosco neste momento. Mas a receptividade

total, bastante positiva por parte dos bancos. Acho que era isso, não tem mais nenhuma
pergunta.
Operador: Muito bem. Dessa forma, a audioconferência da Marisa está encerrada. Retornamos
a palavra ao palestrante, senhor Marcelo Pimentel, para as considerações finais. Por favor,
Marcelo.
Marcelo Pimentel: Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a vocês pela participação. Acho que
foi bastante positivo poder estar aqui com vocês e colocar um pouco de luz em tudo que tem
acontecido. Reforçar também a crença de toda a companhia na estratégia. Nós pretendemos
nos manter fiel à estratégia, a qual vem dando muito certo. Também enaltecer aqui ao time que
tem feito um excelente trabalho. O Adalberto mencionou sobre a agilidade de um time, eu acho
que isso, sem dúvidas, em um momento como este, se torna um diferencial competitivo, o que
a Marisa tem sabido fazer tão bem. Nós estamos otimistas, olhando à frente, com muito cuidado
e cautela, mas com uma determinação de sair mais forte, buscando realmente o ganho de market
share, não simplesmente a sobrevivência desse momento. E esperamos, em breve, dar
continuidade à estratégia que foi iniciada. Muito obrigado a todos, boa tarde.
Operador: Assim, a audioconferência da Marisa está encerrada. Agradecemos a participação
de todos e tenham um excelente tarde.

