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Resultados do 4T14
Marisa Lojas S.A. (AMAR3 BZ)
13 de fevereiro de 2015

Operadora:
Boa tarde, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Marisa
Lojas para a discussão dos resultados referentes ao 4T14.
Estão presentes hoje conosco o Sr. Marcio Goldfarb, Diretor Presidente, o Sr.
Adalberto Pereira dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o
Sr. Paulo Borsatto, Diretor de Negócios de Produtos e Serviços Financeiros, o Sr.
Arquimedes Salles, Diretor de Negócios Varejo, o Sr. Rene Silva, Diretor de Compras
e de Logística, e o Sr. Francisco Bianchi, Gerente de Relações com Investidores.
Informamos que este evento está sendo gravado 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 mais instruções
serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período
de uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios
da Marisa Lojas, 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 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 Sr. Adalberto Pereira dos Santos, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor,
Sr. Adalberto, pode prosseguir.
Adalberto Pereira dos Santos:
Boa tarde a todos, e bem vindos à teleconferência de resultados do 4T14 da Marisa.
Conforme registrado, estarão aqui comigo hoje o nosso Presidente, Marcio Goldfarb,
demais colegas de Diretoria e o Francisco Bianchi, nosso Gerente de RI e agora
também nosso Gerente Financeiro. Vou começar a apresentação pelo slide número
três, onde temos os destaques do 4T.
Começando pelo lucro líquido, que cresceu 73%, alcançando R$44,5 milhões; o
EBITDA consolidado, considerando a operação varejo e de produtos financeiros,
cresceu 56%; a margem bruta do varejo aumentou 2,7p.p., tendo atingido 49% da
receita líquida de mercadorias.
A despesa operacional, o SG&A do varejo foi reduzido em 1,5 p.p., portanto uma
redução nominal, passou a representar 39,3% da receita líquida do varejo. A operação
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de serviços financeiros novamente com sólido resultado, como demonstrado nos
demais trimestres.
No 4T, abrimos três novas lojas, completando 16 novas unidades no ano, e ao final
falaremos um pouco sobre um novo formato de alocação de despesas que
adotaremos a partir de 2015.
Indo para o chart número quatro, temos crescimento das vendas no varejo. No 4T,
todas as lojas apresentaram evolução de 1,3%. No 4T13, todas lojas de 7,6%, em
mesmas lojas, 3,2% e agora, no 4T14, -0,5%. Considerado o ano cheio, em 2014
tivemos em todas lojas 3,5% contra 4,8% em 2013. Em mesmas lojas, 0,2% no ano
contra 1,5% em 2013.
Essas variações refletem o reposicionamento da coleção da Companhia, que busca
uma maior aderência, principalmente de preço, ao perfil da cliente Marisa. Esse
processo, na realidade, começou a ser implementado por volta do 3T14 e ainda
continua em processo de refinamento. Como resultado, temos um produto mais barato
e uma compensação em termos de peças vendidas.
Complementando, fechando o chart quatro, tivemos uma participação no último
trimestre dos novos canais que já alcança 3% das nossas vendas.
Indo para o chart número cinco, temos a evolução do lucro bruto e da margem bruta,
que passa de 46,3% em 2013 para 48% agora no 4T. No ano como um todo também
tivemos um pequeno ganho, passando de 47,1% para 47,4%, uma expansão
decorrente de uma combinação entre melhor margem de produto e melhor gestão de
estoques, que tem sido nosso grande foco, principalmente no que tange à melhoria da
qualidade, à melhoria do aging.
Neste momento, a Companhia não está preocupada necessariamente com a redução
do valor total dos estoques, mas sim com a melhoria da sua qualidade em termos de
aging, e isso é um processo que continua em implementação.
Indo para o chart número seis, temos a evolução do SG&A, as despesas com vendas,
gerais e administrativas da Companhia, que passaram de 40,4% para 39,3% da nossa
receita operacional com produtos.
Quando olhamos o valor absoluto, temos uma redução importante, porque é uma
redução no valor nominal. Conseguimos uma redução de R$347 milhões para R$340
milhões no trimestre.
No ano, ainda carregamos o efeito dos demais trimestres. Temos um crescimento de
R$1,020 bilhão para R$1,129 bilhão, praticamente 10%, o que nos mostra que os
resultados do 4T são um ponto de inflexão para a melhoria da nossa estrutura de
despesas – na realidade, queremos crer que sejam. São os primeiros resultados das
medidas de otimização que estamos implantando.
Temos também um peso adicional dos investimentos feitos em novos canais, que,
neste trimestre trouxeram incremento em relação ao trimestre anterior de mais ou
menos R$12 milhões.
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Na página sete, temos a consolidação do EBITDA do varejo e da margem EBITDA.
Tivemos um ganho importante, passamos de R$50 milhões para R$71,5 milhões, a
margem evoluindo de 5,9% para 8,2%.
De novo, esperamos que isso seja a reversão dos nossos resultados. Acho que o
chart da direita mostra bem o resultado consolidado do ano; ele reflete o desempenho
fraco dos demais trimestres, já que traz uma queda de R$160 milhões para R$100
milhões no consolidado do ano.
Os números do 4T trazem uma expansão não só quantitativa quando falo de R$50
milhões para R$71 milhões, é claro que existe uma expansão importante, mas nos
alegra muito a expansão qualitativa, na medida em que representa uma expansão de
margem bruta associada a uma queda importante em termos nominais nas despesas
da Companhia, mesmo considerando os investimentos em novos canais, que
chegaram a 1,3% da receita operacional líquida.
Na página oito, os resultados de PSF, conforme eu já adiantei, continuaram
entregando resultados robustos nos três segmentos, nas áreas de empréstimo
pessoal, cartão private e o cartão bandeira, nossa parceria com o Banco Itaú. A
evolução do EBITDA no trimestre foi de R$43 milhões para R$74,9 milhões, e no ano
de R$210 milhões para R$387 milhões, crescimentos muito relevantes.
Os níveis de inadimplência que enxergamos na carteira confirmam a tendência de
melhoria, principalmente no PL, que tinha dado um aumento no 2T. No 3T, este
aumento começa a fechar, e no 4T os números vêm praticamente em linha com os do
ano anterior.
O processo de incorporação do sistema Netpoints pelo nosso programa de fidelidade
Amiga continua evoluindo bastante positivamente. O Paulo poderá falar um pouco
mais sobre como anda o processo.
Na página seguinte, somente confirmando o que eu já havia falado sobre perda, os
gráficos das rolagens das duas carteiras confirmam uma tendência de redução; ou
seja, não esperamos nenhuma surpresa futura em relação às nossas carteiras. A
política de crédito continua a mesma, bastante vigilante e pronta para ser ajustada em
caso de necessidade.
Na página dez, no consolidado do EBITDA das duas operações, varejo e PSF, temos
a combinação das melhorias, ainda que tímidas, no varejo e a robustez de PSF. Com
isso, nosso EBITDA sobe de R$93,8 milhões para R$146 milhões, o que queremos
crer, novamente, que seja a reversão dos nossos resultados. No ano, também temos
um crescimento tímido, passamos de R$370 milhões para R$387 milhões.
A análise do lucro líquido também traz uma expansão importante, mesmo diante de
uma maior alavancagem da Companhia. No 4T, vamos de R$25,7 milhões para
R$43,8 milhões.
Na página 11, a última página da apresentação, temos o tema do novo
compartilhamento de despesas, que, na realidade, começou a ser tratado na última
teleconferência, quando falamos da nova estrutura organizacional da Empresa.
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Até dezembro de 2014, nossas áreas de produtos financeiros eram geridas de forma
segregada. A área de cartões subordinada a uma diretoria, e a área de empréstimos,
sob a bandeira da SAX, dirigida por outra área. Estruturas organizacionais diferentes,
estruturas operacionais diferentes, sistemas de crédito, sistemas de cobrança
diferentes.
Desde então, começamos estudos, apoiados nos nossos consultores legais, nos
nossos advogados, na nossa auditoria para consolidarmos a área, de forma a termos
não só as sinergias operacionais, mas também de produto. Convidamos o Paulo para
ser o Diretor da área e desde então ele está comandando esse processo de
reintegração, integrando cobrança, integrando mesa de crédito, integrando as equipes.
Com isso, surge a necessidade também de realocarmos as despesas da Companhia.
Isso nos permitirá uma melhor leitura do resultado efetivo da nova área de produtos e
serviços financeiros e do resultado efetivo entregue pelo varejo.
Adicionalmente, poderemos ter uma melhor comparabilidade com os demais players
que operam varejo e produtos financeiros, e deixaremos a casa pronta, com maior
flexibilidade para eventuais futuras movimentações estratégicas, seja no varejo, seja
na área de produtos financeiros.
Eram essas as minhas considerações. Vou passar a palavra para o Marcio porque ele
tem algumas palavras antes de começarmos a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado a todos.
Marcio Goldfarb:
Obrigado, Adalberto. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas,
gostaria de falar um pouco sobre nossas perspectivas para 2015.
Continuaremos com o processo de reposicionamento da coleção, com maior foco em
volume e giro de produtos e com menores preços médios, preços mais baixos. Esse
enfoque é muito aderente ao perfil da cliente Marisa, que busca moda a preço
acessível, além de estarmos mais bem posicionados para esse ambiente econômico
mais restritivo.
Iniciamos uma reavaliação dos processos internos no final do ano passado, a partir da
reorganização das nossas diretorias. Estamos convencidos das oportunidades que
existem na melhoria da operação, e ainda temos muitos passos a serem dados nesse
sentido, mesmo que o varejo não cresça tanto em 2015.
Não precisamos apenas de simples cortes de despesas, precisamos deixar nossa
estrutura preparada para as evoluções que o mundo vem passando. Precisamos
redesenhar e simplificar nossas estruturas de apoio. Assim, nossos investimentos e
também nossa energia estarão voltados para estas ações internas com foco no
aumento e uso da tecnologia. Focaremos bastante no aumento da nossa capacidade e
geração de caixa.
Obrigado a todos, e estaremos à disposição para perguntas que eventualmente
possam ter.
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Alexandre Amson, Credit Suisse:
Bom dia. Eu tenho uma pergunta com relação ao ramp-up das melhorias que vocês
estão implementando, e isso se traduzindo em resultados. Se vocês conseguem dar
uma ideia de como podemos enxergar isso ao longo do ano na melhoria dos números.
Se poderíamos esperar alguma coisa mais gradual, como o que vimos no 4T, ou se
em algum momento isso pode começar a acelerar de forma mais acentuada. Essa é a
primeira pergunta.
A segunda pergunta, vocês mencionaram que os novos canais já representam quase
3% da receita. Se vocês puderem dar uma ideia de onde vocês pretendem chegar
como percentual da receita, alguma referência nesse sentido, com os novos canais.
Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Alexandre, em relação à evolução dos números, não vamos falar sobre cenário macro.
Eu acho que o mercado continua existindo, é um mercado enorme, é um mercado em
que cabe muito ganho de market share. O que vivemos no último trimestre e
continuaremos vivendo até o 3T15 é a questão da mudança, do reposicionamento da
coleção.
Se você vem de uma coleção que estava precificada na média a X e agora está
precificada a Y, ainda que você tenha um ganho equivalente, ou um ganho superior
em volume, que é o que estamos vendo desde o final de outubro, novembro,
dezembro e continua agora, talvez você tenha dificuldade de enxergar essa evolução
refletida no same-store sales da Companhia.
Então, do ponto de vista da evolução das vendas, tentaremos municiá-los com
bastante informação para vocês acompanharem esse processo de recuperação.
A margem é derivada direta, nós vamos enxergar conjuntamente, deriva de ganhos de
mercadoria e ganhos das melhorias de logística que estão acontecendo. O Rene
poderá falar um pouco sobre evolução do projeto SOMAR, que está bastante
avançado, é o nosso push-pull.
Em relação a despesas, a Companhia está trabalhando fortemente, quase que para se
reinventar do ponto de vista de estruturas de back office. Todo nosso headquarter está
sendo analisado, estruturas organizacionais, níveis hierárquicos, processos,
tecnologia; a Empresa está sendo efetivamente reinventada.
Como isso baterá nos números? Será gradual ou será de uma vez? Nós queremos
que seja gradual para que seja consistente. Não queremos chegar ao 2T com nenhum
resultado estelar, aquelas coisas fantásticas, exatamente para não ter uma surpresa
negativa no perfil novamente. Nós trabalhamos para que as coisas aconteçam
gradualmente daqui para frente.
Reconhecemos que o resultado ainda é tímido, o resultado do trimestre, diante da
base comparativa fraca e diante do potencial que acreditamos que a Companhia
tenha, mas estamos felizes porque ele vem nessa linha da gradualidade. E é isso que
veremos nesses próximos trimestres.

5

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T14
Marisa Lojas S.A. (AMAR3 BZ)
13 de fevereiro de 2015

Eu vou passar a palavra para o Arquimedes que irá lhe falar um pouco sobre como
estamos vendo o avanço dos novos canais.
Arquimedes Salles:
Boa tarde, Alexandre. Nós continuamos apostando muito, tanto na venda direta como
no e-commerce, pela complementariedade desses canais. Enxergamos a Marisa em
um posicionamento de oferecer à cliente a alternativa de compra no momento dela,
onde ela estiver.
Este ano, crescemos na casa e dois dígitos nos dois canais, e continuamos investindo
na expansão, tanto no e-commerce como na venda direta. E neste ano de 2015, já
temos uma diluição maior da estrutura que montamos desde o final de 2013, mas
ainda é um ano em que esses dois canais requererão investimento. Em um patamar
menor; falando em bottom line, esse investimento não consumirá tantos recursos na
Empresa, mas ainda é um ano de investimento.
Para 2016, esperamos o breakeven desses dois canais, e a médio prazo, como já
falamos lá atrás, esperamos que esses dois canais juntos venham a contribuir com
aproximadamente 15% do nosso volume de negócio.
Alexandre Amson:
Obrigado, Adalberto e Arquimedes, pelas respostas.
Felipe Casemiro, Banco Safra:
Bom dia. Obrigado por pegarem minhas perguntas. A primeira pergunta é em relação
ao volume de vendas, que claramente o consumidor vem respondendo bem aos
produtos. A pergunta é: quais categorias de produto estão funcionando, e o que vocês
veem que precisa mudar? Essa é a primeira pergunta.
A segunda é em relação à base de preço médio, quando ela fica mais anualizada para
começarmos a ver o same-store acelerando?
Rene Silva:
Boa tarde, Felipe. Quanto às categorias de melhor desempenho, não vou abrir em
detalhes, mas o que estamos fazendo é um reposicionamento estrutural das coleções,
no que se refere à quantidade de modelos, cartela de cores, estrutura de preços e
regionalização de coleção. Por sermos uma Empresa que opera no Brasil todo, essa é
uma característica muito relevante para nós.
O segundo ponto, quanto ao preço médio, ainda estamos em um movimento bastante
intenso no 1S, e acreditamos que a partir do 3T já teremos uma base mais comparável
para se medir a evolução do preço médio.
Felipe Casemiro:
Obrigado. E a última em relação ao USD: como está o seu USD médio de 2015?
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Adalberto Pereira dos Santos:
Temos uma range de USD que vai de R$2,40 a R$2,60, e o ponto médio é R$2,56.
Luís Felipe Bresaola, Citibank:
Boa tarde a todos. Minha primeira pergunta é referente ao ambiente competitivo.
Como vocês estão vendo a competição dos informais? Se isso tem acelerado, se tem
alguns players sumindo.
A segunda pergunta seria referente à carteira de empréstimos pessoais. Vocês tinham
colocado com um cap de R$200 milhões. Eu gostaria de entender qual é a estratégia
mais desafiadora para vocês neste ano.
Adalberto Pereira dos Santos:
Felipe, você pode repetir a pergunta em relação ao empréstimo pessoal? Não
conseguimos ouvir direito.
Luís Felipe Bresaola:
Referente ao tamanho da carteira. Vocês imaginavam uma carteira próxima a R$200
milhões ano passado, e este número já foi atingido. Houve uma mudança referente a
essa estratégia? Como vocês pensam para 2015? Obrigado.
Adalberto Pereira dos Santos:
Não houve mudança. A estratégia para este produto, não só para o empréstimo
pessoal, como para o seguro em geral, é de tê-los como um serviço à nossa cliente, é
um gerador de fluxo.
Nesse sentido, o crescimento esperado da carteira é marginal. Não tem lançamento
de produtos, não tem alteração em taxa de juros. A expectativa é um crescimento
levemente acima da inflação, que deve ficar em torno de R$200 milhões para este ano
também.
Em relação à concorrência, vou passar para o Arquimedes responder.
Arquimedes Salles:
A nossa visão é de que a Marisa está muito bem posicionada quando falamos em
arena competitiva. Nós somos a única Empresa de porte nacional atuando hoje com
esse foco da mulher da classe C, a mulher que passa a ter um papel muito mais
importante na economia.
Se você olhar toda a arena competitiva, a Marisa é única Empresa nacional com todas
as vantagens que essa escala traz para atuar nesta arena. Também acreditamos
muito em ganhos de share sobre o mercado informal.
Então, o que vemos hoje? O trabalho está dentro de casa. É acertar coleção, acertar
precificação, acertar comunicação, acertar nossos processos. Nós estamos
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trabalhando comum cenário para 2015 de um ambiente econômico de baixo
crescimento, mas acreditamos que tem muito espaço no mercado, espaço que
depende única e exclusivamente da operação, da nossa execução.
Finalizando, a Marisa tem uma posição na arena competitiva, no cenário, de destaque,
com muitas vantagens para explorar.
Luís Felipe Bresaola:
OK. Obrigado.
Nicole Inui, Bank of America:
Boa tarde. Desculpe se vocês já responderam essa pergunta, acabei entrando no call
agora. Eu queria saber sobre as vendas sobre os outros canais, as vendas diretas, o
e-commerce. Quando você acha que isso vai contribuir positivamente para os
resultados; ou seja, você terá um aumento de vendas para compensar os
investimentos que vocês estão fazendo? Só isso, por enquanto.
Adalberto Pereira dos Santos:
Nicole, os cases líderes dos nossos canais estão sendo revisitados, mas continua a
premissa de breakeven a partir de 2016 para ambos. Acho que o Arquimedes
explanou muito bem sobre a importância dos dois canais, acho que o e-commerce é
uma ferramenta que todos os varejistas têm, mas nos chama muita atenção o
desempenho e, cada vez mais, o entusiasmo, o papel que tem desempenhado a
venda direta, que, em tese, é um canal de capilaridade infinita.
O Arquimedes colocou muito bem, eles são complementares, se bem trabalhados não
canibalizam um ao outro, e nós estamos extremamente felizes com o desempenho e
evolução desses dois canais.
Nicole Inui:
Obrigada, Adalberto. E só mais uma pergunta, em termos de racionamento, dado que
muitas das suas lojas ficam na rua, quantas delas têm geradores próprios? Se não
tiverem, quais são seus planos para reduzir o uso de eletricidade dentro das lojas?
Adalberto Pereira dos Santos:
Nem todas nossas lojas têm gerador próprio. Algumas têm espaço para se colocar
gerador, outras não têm. E aí, não só para as lojas, mas para a matriz também, e
shopping center é uma preocupação menor – é uma preocupação, mas ficamos mais
dependentes das iniciativas do operador do shopping center –, a Companhia disparou
há três semanas um plano de ação, um plano de contingência não só para energia,
mas para água também, para caso ocorra a falta de água, falta de energia em uma
das regiões críticas.
Porque também não é Brasil todo, tem três estados mais críticos. Em três estados
mais críticos, lojas fora de shopping center. Isso acaba sendo um percentual
importante, mas não é um percentual extremamente relevante na nossa operação.
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Já temos, hoje, desenhado um plano de contingência, não só para energia, mas
também para abastecimento de água, para que essas operações não sejam
paralisadas em caso de racionamento.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar
a palavra ao Sr. Marcio Goldfarb para suas considerações finais.
Marcio Goldfarb:
Obrigado a todos por participarem do call da Marisa, e estamos à disposição para
quaisquer dúvidas aqui no escritório. Obrigado a todos.
Operadora:
O conference call da Marisa Lojas está encerrado. Agradecemos a participação de
todos e tenham um bom dia.
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