TRANSCRIÇÃO 3T19
Orador A: Boa tarde e obrigado por aguardarem, sejam bem-vindos a teleconferência da
Marisa, para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de dois mil e dezenove.
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 relativa às perspectivas de
negócios da Marisa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e
premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantia de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e
premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que
podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas
gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho
futuro da Marisa 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, diretor de relação com investidores e vice-presidente financeiro
e administrativo que dará início a apresentação. Senhor Adalberto, muito boa tarde, obrigado
pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Orador B: Boa tarde a todos e bem vindos a teleconferência de resultados da Marisa Lojas
S/A, estamos juntamente com o Marcelo Pimentel, nosso presidente, Marco Muraro, nosso
VP comercial e Alberto Kohn, nosso VP de operações, comentaremos os números da
companhia relativos ao 3T19, como vocês puderam ver no nosso release os resultados em
geral foi ainda de certa forma fracos, aquém do potencial da companhia e da nossa aspiração,
é claro, mas quando detalhadamente analisáveis, confirmam mais uma vez a assertividade da
estratégia, e implementação, principalmente no tocante a reconquista de clientes e
recuperação do topline. Em um rápido review dos números que analisaremos adiante nós
vemos que quando quando excluídos os itens não recorrentes do ano passado, principalmente
as recuperações fiscais, nós temos um topline novamente positivo pelo terceiro trimestre
consecutivo, com margem bruta, que em função da estratégia comercial acima mencionada,
ainda bastante comprimida, mas cada vez em menor nível essa compressão, um SG&A
bastante eficiente como já temos visto aqui por vários trimestres e um resultado de PSF
estável e bastante resiliente também como nós temos verificado por seguidos períodos, em
resumo, todos os pilares do negócio, absolutamente em linha com o que havia sido desenhado
pela diretoria está nessa fase de recuperação da operação de forma bastante consistente. Indo
agora para a nossa apresentação, no chart número dois, temos no gráfico superior a evolução
da receita líquida com crescimento de um ponto nove por cento, na parte inferior, a evolução
do SSS com 5,6%, de novo, o terceiro trimestre seguido, a praticamente quatro anos nós não
temos uma sequência tão positiva de crescimento em mesmas lojas, isso ganha uma
importância especial principalmente porque tem sido impulsionado por um maior fluxo em
lojas, não só preço, cada vez a gente vê mais a componente de fluxo e menos a componente
de preço no SSS, ressaltando a estratégia comercial combinada com a estratégia de

marketing, um aumento de conversão também extremamente importante passa a ser
verificado agora nos últimos meses. O e-commerce, sua contribuição novamente bastante
importantes com sessenta e dois pontos cinco por cento também o mesmo processo de loja
que nós temos verificado nos últimos meses do 3T e também início do 4T, a gente percebe
uma aceleração da recuperação de vendas não somente em lojas, mas também no ecommerce, para vocês terem ideia do que eu estou falando, o e-commerce no último mês do
trimestre do 3T, setembro, gerou um crescimento superior a 100%. No chart três a evolução
do lucro bruto e da margem, a margem com um pequeno ganho, perto de 42,3% para 42,7%,
fazendo recuperação gradual do que eu havia mencionado, impulsionado principalmente,
acho que isso aqui é extremamente importante, pela maior assertividade das coleções, maior
margem e maiores vendas acabam empurrando o lucro bruto da companhia que apresenta um
crescimento de 228 a 235 milhões no período. Chart número quatro, a evolução do SG&A
com um pequeno crescimento, bem menor que a inflação, de 1,4%, nós tivemos o período de
fechamento de três unidades, finalizando o processo de saneamento da rede, se nós
excluirmos aqui também essa questão dos não recorrentes que ocorreram agora 3T19 nós
teríamos um número negativo aqui para o SG&A conforme eu mencionei na abertura,
mantém eficiência verificada em todos os últimos trimestres recentes. Chart cinco, evolução
do EBITDA de varejo, ainda negativo, mas uma evolução importante, temos um ganho de
treze pontos dois milhões respondendo a efetividade do do SSS, a recuperação gradual de
margem, e a evolução positiva do SG&A. No chart seis, evolução da margem de contribuição
da área de PSF, na parte vermelha os produtos da casa, um pequeno decréscimo, na parte
superior a margem de contribuição da nossa parceria de co-branded com Itaú, na parte
inferior os produtos da casa derivam de uma menor participação do nosso cartão nos últimos
meses, e tivemos também despesas excepcionais do processo de cobrança em função da
terceirização de algumas PAs de atendimento ao cliente, uma questão bastante pontual e vale
destacar o crescimento que vem ocorrendo mais recentemente tanto na carteira do PL, 4,9%,
quanto nas concessões do EP, 4%, isso deve impulsionar bastante o resultado dos próximos
períodos, impulsionar positivamente, é claro. No chart sete a evolução do EBITDA de PSF,
uma queda conforme eu já havia mencionado, isso deriva dessa questão dos produtos da casa,
não podemos deixar de ressaltar o impacto positivo do co-branded de 9,6% e a questão dos
custos que são excepcionais, são só para este período, um aumento de 3,5%. No chart oito,
evolução do portfólio do nosso PL, no gráfico superior, a parte em linha, uma queda de 9,7%
na perda sobre carteira pra 7,6%, um portfólio bastante saudável no ponto de vista de perda
sobre carteira como do indicador prospectivo, o EFFICC, na parte inferior, acho que o único
ponto aqui que vale a pena a gente falar um pouco mais seria o percentual de perda sobre
carteira, isso não quer dizer uma deterioração, isso representa uma mudança na estrutura da
operação, até recentemente o portfólio do nosso cartão era mantido na própria Club, a nossa
operadora de cartão de crédito, ou ele era securitizado junto a bancos parceiros, recentemente
nós reestruturamos a operação, a partir de janeiro, e toda parte que é securitizada passa a ser
feita na nossa própria financeira, na SAX, com isso a permanência dos vencidos passam dos
180 dias, em um modelo anterior eram marcados a perda com 180 dias e agora eles são
marcados a perda com 360 dias, com isso você tem uma permanência maior desses títulos
vencidos na carteira o que traz meramente um efeito operacional, um efeito contábil, não
representa absolutamente nenhuma deterioração no portfólio. No chart da página nove,

evolução do nosso portfólio de empréstimo pessoal com crescimento de 6,6% de perda sobre
portfólio pra 8,4%, absolutamente relacionado aquela mudança das PA que foram
terceirizados, o custo daquilo é contabilizado como perda líquida, como custo de
recuperações de cobrança e traz esse efeito, no geral a carteira também bastante saudável,
isso é refletido tanto no nível de perda sobre portfólio, 25,6% no gráfico superior, como nas
curvas do EFFICC que continuam bastante confortáveis. Chart número dez evolução do
EBITDA da companhia consolidados, PSF mais varejo para os três meses, uma evolução
pequena em magnitude, mas bastante significativa pra nós, saindo do ponto negativo de 2,4
para 6,7, principalmente refletindo a recuperação gradativa da operação varejo, não a
variação contra as pontas de 9,1 milhões em bases comparáveis. No chart seguinte, eu acho
que aqui nós temos uma figura mais importante, nós temos no 9M19, a recuperação bastante
importante de 22 para 89 milhões, aqui a gente tem um exemplo bastante importante quanto
alavancada a nossa operação está hoje, custos bastante controlados com despesas também
bastante controlado, qualquer movimento, aqui nós estamos falando de um movimento de 56% em vendas, uma pequena expansão de margem, o EBITDA praticamente se multiplica
por quatro, uma alavancagem bastante positiva da companhia, é o que a gente espera
apresentar para vocês com cada vez mais frequência nos próximos períodos. No chart número
doze evolução do resultado líquido também negativo no trimestre, mas uma evolução de
menos 105 milhões, isso em bases recorrentes, nós olhamos o resultado reportado por um
número bem menor que esse porque incluí recuperações fiscais, o que nos interessa aqui é
exatamente mostrar pra vocês a recuperação da companhia, restauração da operação exrecuperações fiscais, ex-efeitos não recorrentes, então para o trimestre nós temos aqui uma
evolução importante de 42,5 milhões, de novo, ainda no campo negativo mais uma pendência
bastante importante, quando nós olhamos para os nove meses essa recuperação é ainda mais
marcante, nós saímos de um resultado negativo de 260 milhões pra um resultado que
praticamente a metade, 130 milhões, de novo, refletindo sinais de recuperação em diversos
pontos da operação, agora, para nós mais importante principalmente na operação varejo e
mais importante ainda na recuperação de topline. O chart seguinte, o fluxo de caixa, o único
ponto de atenção aqui é a geração operacional de caixa que é por exemplo um número
negativo maior, que deriva basicamente de uma maior tomada de capital de giro fruto do
aumento recuperação de vendas, mas temos aqui também um evento específico que foi uma
antecipação maior do nível de estoque para suportar o Black Friday e o Natal. Eram essas
minhas considerações. Eu, o Pimentel e o time, ficamos aqui agora a disposição de vocês para
responder eventuais perguntas. Muito obrigado.
Orador A: Muito bem. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma
pergunta, por favor digite asterisco nove no seu telefone. Você também poderá fazer
perguntas pela webcast, digite o conteúdo ao lado esquerdo da sua tela e clique no botão
enviar. A primeira pergunta é do Richard do banco Bradesco. Richard Boa tarde.
Orador C: Obrigado. Boa tarde pessoal, queria perguntar sobre os SSS do 3T, queria entender
um pouco melhor quanto desses SSS foi puxado para o fluxo, porque eu sei que isso é um
foco grande de vocês e segundo se vocês conseguem dar algum tipo de cor como SSS está se
comportando em outubro. Obrigado.

Orador D: Obrigado Richard. Como parte da nossa estratégia, como a gente vem falando
durante o ano inteiro, os dois trimestres nós investimos em margem para trazer o fluxo e
provocar experimentação, no 3T esse comportamento já muda e a gente percebe essa compra
vinda de aumento de fluxo e também aumento de peças por ticket, ou seja, não só estamos
tendo mais clientes vindo à loja mas elas também estão comprando mais quando vem à loja e
isso tem confirmado a estratégia da qual a gente se propôs a fazer no início do ano. Quando
você menciona sobre outubro e eu diria outubro e uma boa sinalização no início de
novembro, estamos bastantes confiantes de que esse último trimestre consolida a estratégia
aonde o crescimento de venda acontece com uma necessidade muito menor de conceder
margem pra isso, ou seja, a gente vivencia agora venda e muito mais saudável neste último
trimestre.
Orador C: Está bom. Seu eu puder fazer um tópico um pouco diferente, o e-commerce ter
performado muito bem, tanto nestes três quanto em trimestres anteriores e o Adalberto falou
sobre setembro, queria entender um pouco sobre a rentabilidade desse canal tanto na linha de
margem bruta, se é muito diferente do que a média, quanto é na linha de EBITDA, dado que
vocês estão entregando crescimento, acredito que talvez vocês estão começando a ver algum
tipo de alavancagem dentro desse canal.
Orador D: Sim, a margem bruta para o canal é menor mas a margem de contribuição é muito
melhor, então quando a gente vê a participação principalmente eu diria que agora com a
modelagem a gente já tem um trimestre inteiro e eu acredito que parte do nosso sucesso vem
do novo modelo do click&retire, aonde a gente realmente teve um trimestre inteiro do projeto
omnichannel para 115 lojas a gente teve uma aderência muito grande nesse modelo o que nos
traz uma margem de contribuição muito boa pra gente, dois pontos que eu acho que vale
ressaltar, não só isso ajuda o e-commerce mas também está trazendo fluxo novo pra loja e
mais ou menos 30% de todas as clientes que estão comprando na modelagem click&retire são
clientes novas tanto para o canal físico quanto para o canal digital, ou seja, CPFs novos para a
Marisa e a grande alavancagem disso é o processo de recompra, a gente já está trabalhando
em níveis muito próximos a 20% de recompra das nossas clientes da modelagem
click&retire.
Orador C: Está ótimo. Obrigado pelas respostas.
Orador B: Obrigado.
Orador A: Muito bem, a próxima pergunta será do Felipe Cassemiro do HSBC. Felipe boa
tarde.
Orador E: Boa tarde. Eu queria explorar um pouco mais sobre aceleração de e-commerce,
teve algum fator especial que contribuiu para o crescimento, eu não peguei o final da resposta
do Pimentel sobre click&retire, foi isso que ajudou essa aceleração no trimestre? Minha
segunda pergunta seria sobre o projeto piloto das lojas de rua, pelo o que me lembro eram dez
lojas há um mês, trazendo uma dinâmica diferente, só queria um update de como está este
projeto, como está a evolução de vendas e o que a gente deve esperar de velocidade do rollout
dessa iniciativa. Obrigado.

Orador D: Felipe boa tarde. Falando primeiro de e-commerce, eu não sei o quanto você
conseguiu ouvir, mas a resposta é sem dúvida a expansão do click&retire tem contribuído
muito, vale a pena ressaltar também que no último trimestre nós iniciamos a nossa primeira
operação de marketplace, no Mercado Livre, começamos com 100 itens e já estamos com
1000 SKUs e está indo muito bem, em paralelo com o click&retire, só reportando os
números, hoje mais de 30% de toda a venda do e-commerce é feito na modalidade
click&retire nas nossas lojas, começamos lá atrás no segundo trimestre com dez lojas,
terminamos o segundo trimestre com as 115 lojas e estamos aproveitando agora a aderência
muito positiva também em loja de rua, principalmente vemos cenários como baixada
fluminense no Rio de Janeiro, centro de Minas Gerais onde estamos não só conseguindo fazer
essa venda no digital mas trazer fluxo para as nossas lojas contribuindo e complementando
com essa venda a recompra que acontece em lojas onde estamos já muito próximos de 20%
nesse tema, então certeza o canal omnichannel começa a participar de forma relevante para o
crescimento do e-commerce. Complementando sua pergunta com relação ao projeto de loja
de rua, esse é um projeto que também nós estamos acompanhando muito de perto e
compartilhamos com vocês no Marisa Day que tivemos, começamos com dez lojas, fizemos
o teste seguido de um piloto para trinta lojas e nesse momento o que nós conseguimos
constatar foi crescimento de venda quando comparado ao crescimento nas ativações de
cartão, crescimento da participação de cartão e lucratividade dessas lojas, com isso em mente
decidimos expandir esse projeto não mais como um conteúdo de projeto e sim agora em
rollout, o nosso planejamento é terminar o 4T com 93 lojas e terminar o rollout completo no
1T20.
Orador E: Está certo. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Orador A: Temos aqui mais uma pergunta do Felipe do HSBC.
Orador E: Obrigada pelo follow-up, queria aproveitar para falar de margem bruta, o Pimentel
comentou que agora já está entrando de uma nova fase de menos investimento em preço e a
margem bruta do tri já está um pouco melhor, eu só queria entender conceitualmente para
frente o que a gente deve esperar para a margem bruta, uma recuperação gradual caso o tri
seja... conseguem recompor mais a margem bruta para finalizar o ano com uma queda não tão
grande, o que a gente deve esperar para frente. Obrigado.
Orador D: Felipe, eu acho que a expectativa, o que a gente vem experienciando é a aderência
total à estratégia que a gente propôs no início do ano, então gente sabia e foi muito claro com
o mercado em relação aos primeiros dois trimestres e a nossa expectativa para o segundo
semestre era a recuperação de margem bruta e ainda a busca continua no crescimento de
vendas, a gente vê um primeiro passo disso no terceiro trimestre e a agora a nossa expectativa
e o que a gente tem visto já em outubro e início de novembro é exatamente a confirmação
dessa mulher que comprou com a gente no primeiro trimestre e no primeiro semestre aprovou
desta nova Marisa, da nova proposta de mais tendência, mais qualidade, preço acessível e ela
começa a voltar agora no segundo semestre e agora com muito mais confiança e aderência
aos produtos que a Marisa está fazendo pra ela, portanto o que a gente tem como expectativa
para o ultimo trimestre é o avanço tanto em venda, em margem bruta, nossa expectativa no

entanto, a gente tem sempre muito respeito com a nossa cliente sabemos que isso é
importante pra ela, portanto tanta melhoria, ela vai continuar sendo gradual, queremos
garantir que a cada trimestre a gente possa reportar números melhores.
Orador E: Muito obrigado Pimentel, boa tarde.
Orador A: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas, dessa forma gostaria
de retornar a palavra ao Marcelo Pimentel para as suas considerações finais.
Orador D: Gostaria de agradecer a todos pela participação da call, reforçamos nosso foco na
estratégia de mais moda, mais tendência e mais qualidade dos nossos produtos com um ótimo
custo x benefício para as nossas clientes e terminando o ano com a retomada tanto de venda e
de margem para os nossos resultados. Para fechar, convidar a todos para visitarem nossas
lojas nesse último trimestre e provarem da nossa nova coleção. Muito obrigado a todos.
Orador A: A conferência da Marisa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e
tenha um excelente final de tarde.

