TRANSCRIÇÃO 3T20
Operador: Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e obrigado por aguardar. Sejam bemvindos à teleconferência da Marisa para discussão dos resultados referentes ao terceiro
trimestre de 2020. 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 e negócios da Marina, projeções e metas operacionais e financeiras, constituemse 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. 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 contrações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao
senhor Marcelo Pimentel, Diretor Presidente, que dará início à apresentação. Senhor Pimentel,
muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Por favor, sua palavra.
Marcelo Pimentel: Boa tarde a todos. Bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro
trimestre da Marisa Lojas SA. Aqui comigo, o nosso CFO, Adalberto Santos, nosso VP
Comercial e de Operações, Alberto Com e a nossa gerente de RI, Lara Rasa. Como todos têm
acompanhado, o terceiro trimestre apresentou uma evolução importante no reestabelecimento
de nossas operações, principalmente, na retomada de top-line mais acelerada do que
originalmente esperado. Após ter encerrado o mês de junho com apenas 241 lojas das 353
abertas, chegamos ao final de agosto com 100% da rede operante, apesar de mantidas, durante
o período, restrições de horário. Entendemos que a performance de vendas na rede, guardadas
as características das diferentes regiões, evoluiu bastante positivamente ao longo do trimestre,
com destaque especial para região Norte e Nordeste. Já no trimestre, atingimos performance
próxima a níveis pré-pandemia. Em outubro, nossos números atingiram SSS ainda não
auditados de 3,5% positivo. Nossas lojas de rua continuam com o diferencial competitivo nessa
retomada, com performance de 3,5% acima das lojas de shopping. A produtividade nas lojas
continua evoluindo, com aumento de 15% em peças por ticket, comparado a números de 2019.
Nossa estratégia digital continuou mostrando importante contribuição no período, com todos

os seus serviços. Ship from store continua sendo um fator de diferenciação nas vendas digitais.
Voltamos a oferecer "clique e retire" em 100% das nossas lojas, e com o percentual de recompra
acima de 43%. Nosso programa Sou Sócia já tem cadastrada 22.000 sócias e nossas vendas em
diferentes marcas continua apresentando importante evolução mês a mês. O novo app Marisa
alcançou, em poucos meses, 1,5 milhão de downloads, já participando com 17% de todas as
vendas digitais da empresa. Em novembro, lançamos, agora, a segunda fase do projeto do app,
lançando o sistema reativo e mobile first. A evolução da estratégia digital fortalece a nossa
ambição em consolidar nossa presença no mercado de lingerie on-line, com o crescimento
dessa categoria no último tri, acima de 370% versus last year. E tem também nos permitido
expandir em categorias complementares, como infantil, por exemplo, com crescimento de
241%, masculino, crescimento 186%, e todos os demais departamentos, incluindo o feminino,
continuam crescendo acima de 100% na nossa operação on-line. Em outubro, continuamos
vendo a performance do e-commerce com aceleração acentuada, mesmo com menores
impactos de ship from store devido às reaberturas de lojas físicas. Continuamos com testes
avançados e digitalização de lojas. Nosso PDD Mobile já está participando com mais de 20%
das vendas nas nossas lojas piloto. A digitalização de experiência de serviços financeiros na
nossa última loja trouxe uma redução importante no tempo de transação com as nossas clientes.
Ainda na estratégia digital, vale mencionar que já iniciamos o projeto de automação da
empresa, que visa automatizar atividades relevantes e repetitivas diárias da empresa, como
logística, fax e outras. Do ponto de vista da estratégia comercial, a companhia continuou
executando a pré-anunciada adequação de estoque, atingindo uma redução de 27% que, após
concluída essa estratégia, já começa a trazer reflexos na evolução de margem bruta.
Paralelamente, tem acelerado a recuperação em carteiras de serviços financeiros que contribui
para a manutenção do caixa da companhia em níveis seguros. Nossa área de serviços
financeiros, mais uma vez, também apresentou uma performance excepcional. Os níveis de
perda já convergiam para patamares pré-pandemia e as carteiras em processo de rápido
reestabelecimento. Para finalizar, vale ressaltar que, apesar dos desafios operacionais do
processo de reabertura, a companhia continuou trabalhando na implementação de sua estratégia
direcionada à centralidade da cliente, colocando a mulher no centro de todas as nossas decisões
e, como resultado, vimos o avanço do nosso NPE de geral, que saiu para níveis pré-pandemia,
de 59% para 75%, com destaque para as lojas físicas com resultado de 77% e a nossa operação
evoluindo para 71%. Entramos no quatro tri com a convicção de que conseguimos, não
somente, preservar os ganhos do turn around obtidos no período pré-pandemia, como acelerar
algumas iniciativas importantes para o projeto futuro da Marisa, através dos ganhos obtidos

durante o período dos últimos oito meses. Passo, agora, a palavra para o senhor Adalberto
Santos, nosso CFO, para que possa fazer a devida explanação dos números do trimestre.
Adalberto Santos: Boa tarde, pessoal. Adalberto falando. Obrigado, mais uma vez, por
participarem da nossa call. Começando aqui pelo chart 2, vocês vão notar que uma parcela foi
composta de uma forma um pouco diferente nesse quarter, não só para analisar com vocês,
aqui, os dados da quarter em si, mas, também, para ilustrar a dinâmica contra o segundo
trimestre, quando nós tivemos o início desse evento da pandemia, como é que nós já estamos
evoluindo agora, no início do quarto trimestre, com o disclaimer necessário que os números do
quarto trimestre são não editados ainda. Então, virar para o chart 2, evolução da receita total,
receita líquida, aqui era 18.9%, passamos de 550 milhões para 446. A questão da evolução, é
importante em relação ao segundo trimestre, quando nós tínhamos a maior parte da rede
fechada, mas nós já evoluímos para 446. Só fomos criar rede totalmente reaberta, ao final de
agosto. Vale destacar, ainda com importante restrição de horário de funcionamento que
perdura, até agora, até o mês de outubro, que fechamos, recentemente, essa restrição aí, agora,
da ordem de 15%. Na linha superior, a evolução de SSS também mostrando uma rápida, uma
importante recuperação, depois de termos uma queda de 9.7% no segundo trimestre, já
evoluímos para 6.3 menos 6.3 no terceiro trimestre, desculpa, encerrado. E, agora, no mês de
outubro, conforme até eu já havia mencionado, já no campo positivo, 3.5. É importante para a
performance da plataforma digital que seja um crescimento de 115.6%, crescimento bastante
qualificado por se tratar de um crescimento de uma base de 62.5%. Destaque, novamente, para
as lojas de rua que apresentam, continuam apresentando uma performance levemente superior
às lojas de shopping. Chart seguinte, número três, na parte superior, evolução do lucro bruto e
da margem bruta, acho que é desnecessário nós voltarmos, aqui, à análise do valor absoluto do
lucro bruto, que passa de 46 para 150, no 2T para o 3T. O importante, aqui, é a questão da
margem, que avança 31.1 no segundo trimestre para 33.7, para 42.7, de novo, números não
auditados, agora, em outubro. Valores muito aquém do que entendemos que seja o potencial
da companhia, mas que estão, aqui, claramente, afetados pelo processo de redução acelerada
de estoque que a companhia vem implementando, Pimentel também já comentou, cerca de 27%
em termos de quantidade de peças. No chart inferior, evolução do SG&A, que, agora, já volta
para o número mais normalizado, por assim dizer, na ordem de 231 milhões, com a maior parte
das lojas abertas. Impacto importante, aqui, da renegociação, não somente dos contratos de
aluguel, mas por companhia, efetivamente, começou a negociação e continua 100% dos
contratos de fornecedores, inclusive, todos os serviços somados pela companhia e, também,

impacto postergação da medida provisória 936. Nessa questão do SG&A, viemos comentando
que deve ser um dos importantes legados deixados pelo Covid, seria uma melhoria importante,
uma alavancagem da companhia, não somente por essa questão da renegociação dos contratos,
mas, também, por automação de uma grande parte dos processos repetidos da companhia, do
home office de forma definitiva e coisas desse tipo. Então, um legado importante do Covid
para a companhia, em termos de melhoria da alavancagem operacional da companhia. Indo
para o chart quatro, evolução da margem de contribuição da área de produtos financeiros, os
grupos de produtos, os dois grupos, produtos da casa e parceria do cobranded, com redução,
no total 47.3. Isso deriva do menor volume do negócio no varejo, a menor venda que teve de
serviços e, no caso, do Cobranded, também, da menor atividade econômica com todo, ao longo
do processo de pandemia. Identificando, também, a dinâmica de melhoria. Apesar da queda em
relação ao segundo trimestre, já temos aí uma evolução importante, passando os 34.9 para 49
milhões de margem de contribuição combinada na área de serviços financeiros. No chart
seguinte, número cinco, parte superior, a evolução do portfólio em termos de qualidade. Então,
as perdas sobre carteira. No gráfico em linha, eles apresentam a redução, após o pico de 15.2%
ao final do segundo trimestre, alcançamos, agora, 6.5, é um número, inclusive, melhor do que
os números pré-pandemia. 7.3, no ano passado, em 2018, 9.7. Em termos de vencidos da
carteira, já convergimos, também, para um número muito próximo do pré-pandemia, 41.3,
apesar de que ainda temos um efeito matemático, pela redução da carteira. O Efic, que é um
edificador prospectivo, e tem a ver com as solagens, também já apresenta níveis bem melhores
que os níveis pré-pandemia, ou seja, indicação de menores, hoje, não termos problema com
níveis de perda nos próximos quarters. Chart seis, a mesma análise do produto empréstimo
pessoal, esse produto tem uma dinâmica um pouco diferente, apesar disso, as perdas sobre
carteira, também, já recuam para um nível melhor que o do segundo trimestre, 9.1%. O nível
de vencidos, ainda, muito próximo do segundo trimestre, o Novo é um produto que tem uma
dinâmica diferente, tanto em termos de conservadorismo nas concessões, quanto por ter um
aging mais longo, que é a carteira do PL é um portfólio que demora um pouco mais a ser
estabelecido, portanto, esse efeito matemático de vencidos, o maior peso dos vencidos sob o
portfólio total acaba perdurando um pouco mais. Em termos de Efic, exatamente, o mesmo
comportamento do portfólio do Private Label, ou seja, sem nenhuma sinalização de problemas
futuros com o nível de perdas do portfólio. No chart seguinte, a evolução do EBITDA
consolidado da companhia, apesar de ainda no campo negativo, menos 80 milhões, uma
evolução já importante em relação ao segundo trimestre, quando nós tivemos menos 117
milhões. Esses menos 80 milhões derivam, basicamente, da operação varejo, já que a operação

PSF já alcança o seu breakeven no terceiro trimestre. Agora, já no mês de outubro, no campo
positivo e, a bem da verdade, no mês de setembro, o último mês do trimestre, também já com
resultado positivo. No chart seguinte, número oito, a evolução do resultado líquido, também
no campo negativo, refletindo, aí, os impactos tanto da operação varejo, quanto da operação
PSF, mas uma evolução também, uma dinâmica positiva em relação ao segundo trimestre,
quando nós tivemos menos 161 milhões. Fluxo de caixa, para fechar a nossa apresentação,
grande impacto no EBITDA ajustado, apesar disso, compensações importantes vindas da
deliberação da capital de giro e redução de investimentos, de forma que a posição de caixa
consolidada da companhia, final do período, se mantinha bastante robusta, até, levemente,
superior ao segundo trimestre, na casa dos 318-320 milhões na data de hoje, esse número já se
aproxima de 420 milhões, portanto, uma posição bastante robusta. Eram esses os meus pontos,
eu fico aqui, agora, com o Pimentel, para responder às perguntas que vocês possam ter, muito
obrigada.
Operador: Muito bem. Senhores convidados, faremos, então, uma sessão de perguntas e
respostas. Para fazer a sua pergunta, basta digitar asterisco nove no seu telefone. A primeira
pergunta da Helena Vilares, do Itaú. Helena, boa tarde.
Helena Vilares: Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, a minha pergunta é tentando distanciar, um
pouco, dessa questão da pandemia e tentar voltar a olhar para os sinais que já vínhamos
discutindo sobre o case da Marisa antes, não é? Então, tentar entender, por exemplo, esse SSS
que vocês comentaram agora, já positivo, o que vocês estão vendo de cliente? É cliente antigo,
é cliente nova? Qual é a recorrência? Que é, exatamente, o ponto que vínhamos discutindo em
relação à retomada da operação da Marisa, vocês já estavam com as clientes que continuavam
fieis durante todo o período, mas, também, vocês estavam conseguindo trazer bastante cliente
nova que estava se tornando fiel. Então, eu acho que queríamos entender um pouco mais dessa
visão de vocês, olhando, agora, para um período mais normalizado e só um follow up em um
comentário que vocês fizeram, esse SSS já positivo em outubro, de 3,5, se não me engano, ele
tem algum ajuste, ou o ajuste ou devemos ver, mais ou menos, a receita crescendo em linha,
com SSS de outubro? É isso.
Marcelo Pimentel: Helena, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Com relação ao comportamento
atual, eu acho que o ponto importante que você tocou, exatamente, a forma como nós estamos
vendo. É importante entender que a Marisa estava vindo em um processo turn around que foi,
teve um processo importante no primeiro, no ano 19, quando viramos as vendas positivas,

tivemos um primeiro trimestre muito positivo, até o fatídico dia 17 de março. E o que nós
estamos vendo, agora, é um comportamento já de readequação àquele planejamento que nós
estávamos vendo. Então, em termos de comportamento, ainda vemos um fluxo abaixo do
original, mas com um aumento de peças por ticket e ticket médio na casa de 15%, acima de
2019 e, por isso, estamos vendo esse resultado de vendas já positivo em outubro. Nossa
percepção, também, olhando pelas pesquisas, é que o trabalho que foi feito em 19, está
perdurando em 2020, na captação de cliente nova e, principalmente, naquela visão de
rejuvenescimento da base. Hoje, a nossa cliente tem idade média de 5 anos a menor do que
estava lá em 2017, 2018. Então, continuamos trazendo essa cliente mais jovem, dentro do
mercado de trabalho, com um valor discricionário maior para compra de moda. O que também
temos feito um trabalho cada vez mais na visão digital e multicanal, é um trabalho focado com
o nosso time de CRM em clientes VIPs, que são essas clientes que compram tanto no canal
digital, quanto no físico, porque o retorno dessa cliente é muito maior para nós, a frequência
de compra é maior, o ticket é maior. E nós estamos fazendo um trabalho muito focado nesse
grupo de clientes. Com relação à sua última pergunta, de SSS de outubro, o que nós estamos
vendo é esse número sem ajustes, obviamente, precisam ser auditados, mas a nossa expectativa
é que esse número, realmente, seja um número consolidado.
Helena Vilares: Está ótimo. Ficou super claro, obrigada.
Operador: Muito bem. Próxima pergunta é do João Paulo Dias Andrade do Bradesco, BBN.
João Paulo, boa tarde.
João Paulo Andrade: Boa tarde, obrigado por atenderem a minha pergunta. Eu tenho uma
pergunta em relação à margem. Não sei se vocês comentaram na abertura, mas quanto seria de
adequação de estoque, ainda? Será que podemos esperar essa margem estabilizando no nível
de outubro, olhando para frente? E uma segunda pergunta, se me permitirem, o que podemos
esperar de resultado financeiro para o quarto tri? Se puder dar um pouco de cor nos produtos,
alguma abertura de efeito despesa, seria bom. Obrigado.
Marcelo Pimentel: João Paulo, obrigado pela sua pergunta. Com relação à margem, nós
estamos chegando à fase final de adequação de estoque, como planejado. Esse processo vai até
o final de dezembro, essa nossa estratégia, para que nós entremos já no primeiro trimestre de
2021 com mais de 80% dos nossos estoques abaixo de 180 dias. Isso não acontecia na Marisa
há, pelo menos, cinco anos, e essa é o trabalho. Dessa forma, conseguimos vender esse produto
com níveis de margem mais saudáveis. Obviamente, trazendo esse retorno para a companhia.

O que nós também, à medida que foi feito esse processo, nós já estamos, agora, com o processo
final, cada vez mais regionalizado, temos um estoque, um nível de estoque no Norte e Nordeste
muito mais rejuvenescido pela volta da pandemia mais cedo por lá. O que aconteceu foi a
antecipação desses processos de limpeza, iniciando no Norte-Nordeste, passando por São Paulo
e terminando no Sul. Então, esse processo está em fase final no Sul e já uma demonstração de
que temos no nosso futuro é a performance que estamos tendo nas regiões Norte e Nordeste,
aonde temos crescimento contra last year muito próximo a high singles, com margens
superiores às de 2019 e com retorno muito maior. Então, à medida que formos terminando de
limpar isso em São Paulo e na região Sul, os três estados do Sul, temos a expectativa de ver
esse resultado. Passo aqui para Adalberto para complementar a resposta.
Adalberto Santos: João Paulo, eu entendo que a sua pergunta é sobre o resultado da área de
PSF para o 4T, não é isso?
João Paulo Andrade: Isso, exatamente.
Adalberto Santos: Vamos lá. Os números de outubro nos deixaram bastante animados em
relação ao comportamento da área, é claro que você tem uma compressão de receita que deriva
das carteiras, mas, de certa forma, essa redução acelerada de estoque, também, propiciou e tem
propiciado uma recomposição mais rápido das carteiras, então, fator positivo. Fator positivo,
também, esse comportamento em relação às perdas, compressão de PDDs também bastante
positiva. Não podemos deixar de lembrar que no pré-Covid, várias medidas de melhoria, tanto
no processo de concessão, quanto no processo de cobrança, com a introdução de inteligência
artificial sendo implementados. Então, assertividade tanto da concessão quando da cobrança
da companhia naquele ponto eram muito melhores e, de certa forma, acredito que nós estejamos
nos beneficiando disso agora. Então, um pouco menos de receita, mas com muito menos perda
e muito menos despesa. Não sei se você teve a chance de ver o nível de despesas e custos em
relação ao três T de 2019, ficou cerca de 30% abaixo. É o mesmo nível que nós tivemos no 2T.
Ou seja, na área de PSF e redução e despesas, nós estamos conseguindo ter até um pouco mais
efetivo do que estamos conseguindo ser no varejo. Resumo da ópera é que nós temos tudo para
ter resultados muito bom no quarto trimestre, positivos. Talvez, não ainda nos níveis do quatro
trimestre de 2019, basicamente, em função das carteiras menores. Mas resultados, com certeza,
positivos. Se você pegar qualquer índice de eficiência, aquele percentual ali do resultado sobre
o tamanho da carteira, sobre as receitas geradas na área, você vai ver que vai ser um resultado
com uma qualidade melhor do que a do ano passado.

Operador: Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco
nove no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. A próxima pergunta será do Tomas
da Prumo Capital. Tomás, boa tarde.
Tomás: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação à
estrutura de capital de vocês. Pensando, principalmente, no próximo ano, chama-me a atenção
as amortizações que ficam para o ano que vem. E eu queria entender, primeiramente, como
vocês vão equacionar a estrutura de capital, então, para o próximo ano. Além disso, uma
segunda pergunta, seria, nesse cenário, como vocês estão olhando para investimento? Como
vocês pretendem retomar os investimentos da Marisa? Obrigado, pessoal.
Adalberto Santos: Tomar, obrigado pela pergunta. A questão da abertura de capital é realmente
simples. Conforme eu comentei, nós fechamos o trimestre com 320 milhões. O nosso time de
tesouraria fez um trabalho bastante interessante com novas captações, inclusive, utilizando
produtos recém-ampliado do BNDS, o FGI. Hoje, a posição de caixa da companhia é 420
milhões, não considerado o saldo de cartão de terceiros, que alguns varejistas, inclusive,
divulgam, reduzindo, à dívida alíquota. Nós não fazemos isso. Então, tem 420 milhões, hoje.
Se eu incluir cartão de terceiros, a minha posição iria, hoje, a 530 milhões, aproximadamente,
e eu tenho, para o ano que vem, amortizações no total de 400 milhões. Ou seja, a minha posição
de caixa, hoje, já seria suficiente para cobrir o ano que vem todo, todas as amortizações, ainda
que eu não fizesse nenhuma rolagem, que é o que você faz, normalmente, para manter uma
estrutura de capital saudável, como mínimo de dívida na sua estrutura, para mantê-la eficiente.
Se quisermos ir um pouco além, considerando esse saldo de cartão de terceiros, que leva 530
milhões, eu teria recurso para fazer todas as liquidações até junho de 2022. Então, questão de
amortizações, questão de estrutura até de capital, efetivamente, não é um ponto que nos
preocupa mais, hoje, como nos preocupava lá em março, quando foi definida a questão do
lockdown com todas as lojas fechadas. A situação hoje é bem mais tranquila, um grau de
flexibilidade muito melhor do que o que nós tínhamos. Em relação aos investimentos, também
eu acho que é um ponto importante nós comentarmos aqui com vocês sobre qual é a nossa
visão. A companhia vem subinvestindo, nos últimos anos, o que foi importante para manter um
nível de caixa saudável, mas, de certa forma, acaba cobrando um preço, na medida em que as
suas lojas vão ficando um tanto quanto menos competitiva, da concorrência. Fizemos um
movimento importante esse ano, de inaugurar uma loja piloto nova, no Shopping Dom Pedro.
Esse modelo, ao que tudo indica, deve confirmar como mais produtivo e a nossa intenção é
começar o roll-out dessas renovações já no ano que vem. Para o ano que vem, a nossa

expectativa é que nós possamos voltar a investir no mínimo nível de depreciação, que é alguma
coisa que não fazemos há quatro anos. Funding, além desse caixa que, efetivamente, não vai
ser utilizado totalmente para amortizações, de novo, você sempre faz um trabalho de liability
management ao longo do período, mas se você tem o recurso gerado pela própria operação, aí
destaque para a operação de PSF, que, ao longo dos últimos anos, tem sido uma geração
bastante resiliente, ali, em torno de 150, 180 milhões. A companhia tem créditos fiscais ainda
da ordem de 500 milhões, bookados, já reconhecido no seu ativo para serem utilizados. É claro
que isso depende da evolução das vendas, mas na média de 100, 120 milhões por ano. E você
tem também uma mudança importante na nossa estrutura de capital de giro, propiciada pela
redução estrutural de estoque. No nosso rito de conversão de caixa, com esse novo nível
estrutural de estoque, ele se aproxima de zero. Ou seja, a companhia pode crescer, que alocação
de capital de giro também vai ser muito próxima de zero. Com isso, geração de caixa da
operação varejo, operação de caixa da operação PSF, créditos fiscais são mais suficientes para
bancar esse investimento necessário e aí, o Pimentel está me lembrando aqui que não só em
loja, mas em todas as iniciativas relacionadas ao nosso canal digital, também.
Tomás: Perfeito, pessoal, obrigado.
Adalberto Santos: Obrigado você.
Operador: A próxima pergunta é do Marcelo Alves da Cardinal Parks. Marcelo, boa tarde.
Marcelo: Boa tarde. Obrigado pelo canal. Tenho algumas perguntas aqui. Primeiro: como é que
vocês estão se preparando para a perspectiva de uma possível piora de vendas com o fim do
benefício emergencial, a partir do primeiro tri do ano que vem? Segundo: gostaria de perguntar
sobre a mudança de diretor comercial. Qual foi a razão da saída do anterior e qual é o mandato
do novo diretor que acaba de entrar e no que isso difere do diretor anterior. Terceira pergunta:
com relação à perspectiva de consolidação setorial, principalmente, com a morte natural dos
menores. Será que isso, realmente, tende a acontecer e ser um benefício por parte de vocês e
dos outros maiores? Ou o que, historicamente, acontece a taxa de renovação acaba sendo muito
alta dos pequenos, morre um, entra outro, que também é informal, que não é estruturado e acaba
sendo uma situação em que são os informais que ficam naquela parte do mercado e vocês
acabam não conseguindo faturar muito disso. Obrigado.
Marcelo Pimentel: Marcelo, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Três, quatro perguntas aqui.
Primeiro, com relação à piora de vendas possíveis no ano que vem. Nós não estamos vendo um

cenários que indique isso, por dois motivos: um, nós estudos internos, onde verificamos a nossa
base e a quantidade de clientes que compram na Marisa, que utilizam, hoje, foram beneficiados,
do voucher do governo, está na casa de 16%. A nossa visão é que, de uma forma, ela pode
impactar, mas não no tamanho que possa impactar a nossa expectativa de performance para o
próximo ano. Com relação à mudança do diretor comercial, eu acho importante deixar claro
para vocês, como a gente já vem falando em alguns fóruns específicos, o Marco Muraro teve
uma passagem pela Marisa muito importante, deixou um legado, uma melhoria no produto
muito significativa e entendemos, juntamente com ele, que era um momento de fazer a
transição. Essa transição foi feita de forma muito tranquila, porque o Alberto Kohn já estava
dentro da empresa e vem com experiência de comercial ao longo de toda a sua carreira de mais
de 20 anos no mercado. A nossa expectativa não é de fazer nenhum new turn, nós mantemos a
nossa estratégia comercial, mas com a decisão da saída do Marco Muraro, nós aproveitamos
esse momento para consolidar a estrutura e agilizar os processos de comercial e de operações.
Então, nós vemos e temos visto isso nos últimos um mês e meio, dois, como uma oportunidade
de acelerar o nosso processo interno. Por último, com relação à consolidação comercial e
setorial, eu acredito que quando estamos falando das top five, vai mudar um pouco. A diferença
que eu vejo, e aí, onde nós temos diferenciado isso durante o período de pandemia, é que, no
caso da Marisa, com a peculiaridade de ser um pátio de lojas de rua, muito maior, exatamente,
nesse mercado que nós estamos vendo um fator positivo para nós, com muitos players regionais
não se sustentando, fechando, e aí, conseguimos tirar proveito dessa realidade de mercado para
consolidar em praças regionais, principalmente, de loja de rua. Então, não vejo uma mudança
muito brusca em um contexto de shopping, mas acho que temos uma oportunidade para o pátio
de rua.
Marcelo: Se eu pudesse fazer um follow up com relação à primeira pergunta do fim do
benefício emergencial, quer dizer, 16% que usaram o voucher. Então, potencialmente, o downside. Agora, podemos ter alguma piora de mercado, talvez, do mercado informal e uma piora
de venda, mesmo, não havendo uma piora de mercado. Quer dizer, difícil imaginar que não
haja uma piora a partir do primeiro semestre do ano que vem. Se acontecer, qual é a estratégia
que vocês pretendem buscar? Por exemplo, alguma mudança relevante de mix? Alguma
mudança de estratégia de operação financeira? Alguma mudança de relevante de mix, alguma
mudança de estratégia de operação financeira, alguma mudança de mix de loja, loja de rua
versus shopping mall, enfim. Se fôssemos pensar em um plano de contingência, que reflexões
apareceriam, inicialmente, na cabeça de vocês?

Marcelo Pimentel: Mais uma vez, os estudos, nós estamos, obviamente, em um processo préorçamentário, um processo orçamentário o qual nós temos buscado muito aconselhamento com
os bancos. E o que nós temos visto é uma realidade na qual, sim, podemos ter esse risco no ano
de 2021, por outro lado, também, temos visto um nível de poupança maior, onde as expectativas
para níveis de desemprego não mudam agressivamente, como o que nós vimos no ano de 2019,
até vemos alguma recuperação, nesse sentido. E, no contexto de plano de contingência, eu acho
que o plano de contingência principal que tem ocorrido é o que nós temos feito agora, que é
preparar essa empresa para ser mais ágil e poder reagir mais rápido em um contexto de nível
loja-regional. Ao reduzir os estoques em um terço, nós estamos agilizando o processo da nossa
cadeia de fornecedores, trazendo esse ponto para que ela possa reagir com muito mais agilidade
e, em casos de necessidade, possamos reagir. Nosso modelo de abastecimento, Marcelo, já é
focado em um contexto regional e na demanda local da loja. Ou seja, estrutura de preço, por
exemplo, não é única para o país inteiro, ela reage ao comportamento local de cada loja.
Portanto, ela já é adequada a isso. Caso necessário, ela também, é possível, automaticamente,
fazer essa adequação. E no contexto da Marisa, e a ficha é uma fortaleza nossa, nossa proposta
é oferecer produtos de moda de qualidade, mas com acessibilidade de preço. Nós entendemos
que o nosso cliente alvo precisa poder ter um bom custo benefício, mas ela não abre mão de
qualidade. Portanto, tem que tomar muito cuidado em uma possível reação, para não ir à mão
dos anteriores, aonde cometemos erros no passado, de simplesmente focar em uma redução de
preço em detrimento da qualidade do produto. Isso já foi praticado lá atrás sem êxito e nós não
queremos embarcar nesse mesmo caminho. Nós acreditamos que a nossa proposta de vender
produto de qualidade, com acessibilidade de preço, responda a necessidade da cliente local,
principalmente, em um contexto como esse que nós estamos vivendo agora.
Marcelo: Ótimo, obrigado.
Marcelo Pimentel: Obrigado.
Adalberto Santos: Só aproveitar... Tem uma pergunta aqui do Kalil, do Reach Capital, eu acho
que eu respondi parcialmente, mas eu queria só complementar que o Kalil menciona sobre a
performance de loja de rua com relação às lojas de shopping e qual é a nossa visão do porquê
disso e como nós pretendemos consolidar esse processo. Lojas de rua, para nós, é um
diferencial competitivo. Durante a pandemia, elas foram as lojas que voltaram mais cedo e nós
focamos muito, nós temos um projeto, que comunicamos a vocês, no final do trimestre de 2019,
o projeto de lojas de rua que foi retomado no processo de reabertura. Nós temos, dentro do

projeto de lojas de rua, uma estrutura de serviços financeiros, que é específica para esse perfil
da nossa cliente. Nós temos usado o "clique e retire" como um grande mecanismo de fluxo para
as nossas lojas de rua, onde a cliente ganha o frete grátis. E por as nossas lojas de rua estarem
muito bem posicionadas geograficamente, perto de ponto de transporte, metrô, ônibus, trem,
nós temos visto um fluxo derivado de clique e retire muito grande, de volta para as lojas de rua.
E como eu falei aqui, no início da nossa call, isso tem um fator importante, porque 43% dessas
clientes que vão retirar um produto nas nossas lojas, acabam comprando um produto na loja.
E, por último, elas se sentem beneficiadas, como eu mencionei, agora, na última pergunta do
Marcelo, com uma realidade do mercado local, onde temos visto, infelizmente, como
consequência da pandemia, vários players regionais menores fechando e não retornando póspandemia.
Operador: Muito bem. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar
asterisco nove no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Temos mais uma pergunta
do Marcelo Alves da Cardinal Partners. Marcelo, por favor.
Marcelo: Obrigado. Estou de volta, aqui, com mais uma pergunta que é com relação à margem
bruta. Chamou a atenção no slide três que, em outubro, vocês já estão, praticamente, de volta
com a margem bruta do ano passado. Para mim, é uma surpresa, porque vocês ainda estão em
um ambiente muito promocional. Como é possível já voltar para essa margem? Você acha que
vai ser possível manter essa margem bruta acima de 40% de uma maneira, razoavelmente,
sustentável a partir do quatro tri e, principalmente, no primeiro semestre?
Adalberto Santos: Marcelo, Adalberto falando. Pimentel está aqui comigo. Na realidade, uma
margem de 43, ainda é uma margem bastante comprimida para a Marisa. Se você voltar aí um
pouquinho no tempo, você vai ver que em 2016, 2017, a margem ano da companhia era
próxima de 50%. O primeiro semestre de 2016, 2017, partia 53%. Então, pensar em uma
margem de 50% é uma margem extremamente comprimida. O Kohn acelerou, recentemente,
um ajuste na estratégia comercial, ele acelerou essa redução estrutural de estoque. Então, isso
comprime um pouquinho, no primeiro momento, essas margens. Essa margem de 43, no nosso
entendimento, e comparado com a estimativa ou o orçamento ajustável que nós temos para o
período, que era mais próximo de 50, então, é uma margem bastante comprimida, tanto para o
volume comercial, quanto para o que nós esperávamos, mas ela vem a reboque dessa redução
acelerada de estoque e deve posicionar a companhia para uma posição rápida nos meses, já
final de novembro e início de dezembro e, também, no primeiro trimestre. O pessoal está tendo

dificuldade. Para você ter ideia, de segregar produtos para a Black Friday. A Black Friday está
sendo compras específicas. Normalmente, você utiliza algumas pontas. Esse ano, o pessoal está
tendo dificuldade para fazer isso. Então, o objetivo é exatamente esse: acelerar a recuperação
de margem, lembrando que 50% para a companhia é uma margem bem regular. A Marisa já
teve, no passado, em 2012, 2013, margens de 52%, quando um dos melhores players tinha
margem em torno... Os melhores players, que tinham as margens, hoje, em torno de 56. Naquela
época, esses players também tinham margem de 52%. A Marisa tinha mais de 52%, então, não
tem porque não acreditar que nós teremos condições de voltar ao nível de 50 e, quem sabe, em
breve, ao nível de 51, 52, também. Basicamente, é isso.
Marcelo: E quanto dessa melhora vem de diminuir estratégia comercial promocional? Ou é
uma melhora que vem bem mais de uma gestão mais eficiente de estoque?
Adalberto Santos: Você vai ter uma combinação de fatores. Você sempre tem a questão da
margem de entrada que, nesse momento, especialmente, acaba sofrendo alguma compressão
por conta do efeito do dólar, apesar de nós termos uma boa parte do nosso estoque rodeados,
mas, você deve estar em contato com mais players no mercado e ouve falar de uma determinada
pressão na base de insumos, o que deve trazer alguma pressãozinha para o ano que vem, mas,
idealmente, essa melhora de margem vai ter dois momentos. O primeiro momento, pela melhor
qualidade de estoques. Você elimina o excesso de estoque, você tem, cada vez menos
necessidade de estar liquidando estoque velho. Cada vez mais, você vai ficar dependendo , a
tua expansão de margem vai depender do sucesso das coleções que, aí, é o desafio do jogo.
Você vai estar em igualdade de condição com os demais players. Você entrou com a coleção,
a margem vai para cima, errou, você vai ter que liquidar, mas no jogo normal do varejo de
moda.
Marcelo: Ótimo, obrigado.
Adalberto Santos: Nada, obrigado você.
Operador: Muito bem. Encerramos, assim, a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma,
retornamos a palavra ao senhor Marcelo Pimentel para as considerações finais. Por favor,
senhor Pimentel, a palavra.
Marcelo Pimentel: Gostaria de agradecer a todos pela participação da call de resultados do
terceiro trimestre das lojas Marisa. Continuar passando a mensagem de um trabalho forte que
está sendo feito no processo de recuperação, não só desse ano, mas turnaround que já vinha em

curso e acreditamos estar com todas as medidas e os processos necessários para ter os
benefícios e os resultados a partir desse trimestre e no decorrer do próximo ano. Obrigado a
todos, boa tarde.
Operador: Assim, a audioconferência da Marisa está encerrada. Agradecemos a participação
de todos e tenham um excelente final de tarde.

