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Robert Ford, Bank of America:
Muito obrigado e bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Fiquei muito
impressionado com a performance na coleção infantil e masculina,
particularmente dado a redução no espaço de vendas. Vocês podem me falar
um pouco do que vocês estão fazendo nesses departamentos, por favor?
Roberto Sampaio:
Boa tarde. O trabalho que foi efetuado na revisão das categorias foi com o
objetivo de melhorar a performance da Empresa como um todo, no faturamento
por m². Quando revisamos as áreas de vendas, as categorias masculino e
infantil demonstraram uma performance e uma produtividade melhor durante
esse 2S12. Foi esse o trabalho que foi feito.
Robert Ford:
Também gostei muito da recuperação do Cartão Marisa. Você pode nos falar
um pouco sobre o Amiga, quais são as suas expectativas de ativação dos
cartões somente no longo prazo, resgate de pontos e os economics do
programa em geral?
Arquimedes Salles:
Boa tarde. O Amiga é um programa que foi lançado no 2S11 e, como todo
programa de fidelidade, tem um tempo de maturação. Ele é todo baseado em
acúmulo de pontos em função das compras realizadas dentro e fora da Marisa.
Todo o resgate desses pontos pode ser feito somente dentro da Marisa, ou
seja, é um programa de fidelidade fechado, visando promover a operação de
varejo.
O que eu vejo de vantagem nesse programa? Ele é extremamente simples,
como todo plano de fidelidade, as regras básicas são simplicidade nas regras,
comunicação massiva, temos uma régua de comunicação e de relacionamento
com essa base de clientes intensa, e simplicidade no resgate dos pontos. O
acúmulo é fácil e o resgate é fácil, é aquele programa que a pessoa consegue,
com o spend que ela tem dentro da própria Marisa, chegar e resgatar um
desconto.
O que esperamos ainda nesse programa? Creditamos parte da recuperação do
cartão a esse programa, mas não só isso. Nos últimos anos implementamos
muitas mudanças no cartão. Hoje ele é um cartão em que priorizamos a
praticidade, a simplicidade, a comodidade, então desde o processo de
aprovação do crédito até o pagamento da fatura, alteramos todos os processos
e simplificamos bem todo esse relacionamento com o cliente.
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Achamos que ainda tem oportunidade, que o Amiga ainda deve alavancar um
pouco as operações do cartão, até um pouco acima do varejo durante este
ano, mas é difícil quantificar isso. O que vemos é que a tendência de perda de
participação no cartão no faturamento da Marisa, conseguimos reverter, e essa
tendência continua.
Robert Ford:
Muito obrigado. Tenho mais uma pergunta, por favor. Vocês mencionaram
reforma das lojas no press release, mas podem compartilhar conosco o plano
completo de expansão e CAPEX para 2013, por favor?
Paulo Borsatto:
Oi, Robert. Para 2013, devemos abrir 51 novas lojas. Dessas 51 novas lojas, o
CAPEX é de R$155 milhões, e estamos reservando mais R$55 milhões de
CAPEX para reformas, manutenção e TI. Devemos reformar este ano perto de
dez a 12 lojas.
Robert Ford:
Muito obrigado, e novamente parabéns.
Luiz Cesta, Votorantim:
Boa tarde a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Queria saber como
vai ser a estratégia de vocês durante o ano de 2013 com relação aos próximos
produtos, como vai ser, produtos importados versus o que é local.
A segunda pergunta é se vocês pudessem comentar um pouco como estão
sendo as vendas neste começo do ano, com relação a atividades promocionais
que vocês estão fazendo, se vão entrar antes ou vão postergar um pouco a
entrada de produtos promocionais nas lojas, e também ambiente competitivo
neste começo de ano. Obrigado.
Roberto Sampaio:
Boa tarde, Luiz. Sobre a estratégia de short entre nacional e importado,
continuamos com o nosso objetivo de ter maior participação no mercado
nacional. Temos por volta de 20%, hoje, do nosso negócio proveniente de
mercadorias importadas e continuamos com esse objetivo para o ano de 2013.
Podemos ter um pequeno acréscimo da participação de importados, mas nada
significativo.
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Paulo Borsatto:
Em relação às vendas, o que posso falar é que elas continuam aquecidas, mas
não podemos comparar ainda porque, no ano passado, até essa data, ainda
não tínhamos entrado com a liquidação, e entramos na semana passada. O
Carnaval também em períodos diferentes, este ano no começo de fevereiro e
no ano passado mais para o final de fevereiro, ou seja, não dá para comparar
ainda como estão as vendas. Vamos ter que esperar o fechamento do
trimestre.
Luiz Cesta:
OK. Obrigado.
Robert Ford, Bank of America:
Muito obrigado. Tenho mais uma pergunta, por favor. A inadimplência está
menor a despeito do crescimento da carteira de crédito, por quê? De outro
modo, o que estão fazendo para melhorar a recuperação da carteira vencida?
Arquimedes Salles:
Olá, Robert. Não tem. O grande volume que tivemos na carteira e nas
operações do cartão não veio de uma flexibilização na política de crédito, veio
de melhorias do produto, como falei, e da própria recuperação do varejo. Em
momento algum alteramos qualquer política de concessão de crédito ou
cobrança. O que houve sim, como eu falei também, estamos utilizando muito
mais informações externas e os birôs externos para análise de concessão, e
também melhorando nossos modelos estatísticos e matemáticos de avaliação.
Aliado com uma melhora na conjuntura, principalmente no 2S, tudo isso
contribuiu para uma pequena queda na inadimplência, tanto no negócio do
cartão quanto no negócio de empréstimo pessoal.
Robert Ford:
Mas vocês esperam que esses patamares de inadimplência sejam mantidos?
Arquimedes Salles:
Sim, acompanhamos isso diariamente pelo nível de recebimento. Ontem saiu o
resultado do Itaú, também na própria carteira de crédito do sistema financeiro
dos bancos vemos uma melhora na inadimplência. Acredito que esses sejam
patamares sustentáveis e adequados para os produtos que temos.
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Robert Ford:
Muito obrigado.
Stewart Ragar, HSBC:
Boa tarde. Só queria saber se vocês podem clarificar, dessas vendas mesmas
lojas de 14%, qual parte mais ou menos é representada pela introdução de
sapatos?
Roberto Sampaio:
Boa tarde, Stewart. No mês de dezembro, os nossos setores, incluindo
calçados e office tamanhos especiais, representaram um acréscimo de 4,5%
nas vendas durante o mês de dezembro, sendo 3,5% no setor de calçados e
1% com a ampliação dos setores do feminino de tamanhos especiais de linha
office. Com relação ao trimestre, os nossos cálculos são que essas categorias
acrescentaram por volta de 3% no resultado de 14% de same-stores sales.
Essa é a nossa conta.
Stewart Ragar:
OK. Obrigado.
Luiz Cesta, Votorantim:
Obrigado por mais esta pergunta. Vocês mencionaram durante o call que vão
desenvolver outros canais de vendas. Será que vocês poderiam elaborar um
pouco mais quais são os planos, mesmo que ainda bastante pequenos, para o
todo da Companhia, mas o que vocês estão almejando fazer durante o ano de
2013 em termos de estudos para desenvolvimento desse mesmo canal?
Obrigado.
Arquimedes Salles:
Boa tarde, Luiz. Como o Márcio mencionou, iniciamos em dezembro um piloto
com venda direta no modelo de porta a porta. Durante 2013, vamos testar esse
modelo, testar a aceitação, testar toda a parte logística e aprender com esse
processo. Hoje já temos uma logística da loja virtual que nos dá uma
tranquilidade para operar esse novo canal. 2013 é um ano de aprendizado,
precisamos aprender o que vende, aprender o planejamento de compra disso,
aprender toda a parte de relacionamento com as consultoras de moda e estilo.
Acreditamos bastante nesse canal porque ele é totalmente complementar às
lojas físicas e ao nosso canal virtual. É um momento diferente de compra, é
uma compra totalmente assistida dentro da casa da nossa cliente, e o nosso
slogan nesse canal é “Agora a Marisa está onde você estiver”. Temos marca
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forte, o que deve antecipar bastante a maturação desse canal, porque a Marisa
é uma marca conhecida já em todo o mercado, em qualquer cidade brasileira.
Também é um mercado inexplorado, praticamente não existe nenhuma
empresa focada em vender vestuário no canal porta a porta no Brasil, não com
o nome e o enfoque de moda que a Marisa quer implementar nesse canal. Hoje
temos algo em torno de 700 consultoras, o nosso plano para este ano é fazer a
expansão disso de forma lenta e aprendendo com essas novas consultoras.
Acreditamos que esse canal possa representar em cinco anos um faturamento
entre R$450 milhões e R$500 milhões. É o plano que desenhamos.
Luiz Cesta:
Obrigado pela resposta. Como vocês estão inicialmente recrutando essas
consultoras? Como vocês estão fazendo entrega desses produtos? Se está
indo para a consultora e depois a consultora entrega para o cliente final? Quais
as categorias que vocês estão colocando nesse teste?
Arquimedes Salles:
Temos uma equipe interna, estruturamos uma equipe interna pequena que é
responsável pelo recrutamento dessas consultoras. Essa equipe veio de
mercado, já de empresas com tradição nesse canal. Não existe exclusividade
nesse negócio, ou seja, uma consultora vende catálogos de várias empresas,
de vários produtos, não existe vínculo trabalhista. A entrega desse produto,
todo o relacionamento da Marisa é com a consultora, então o pedido é feito
pela consultora, a entrega é feita na casa da consultora e a consultora é
responsável pela entrega disso ao cliente final.
Mais alguma dúvida? Não sei respondi.
Luiz Cesta:
Com relação às categorias que vocês estão colocando nesse piloto, se
possível, e se vocês estão disponibilizando crédito para que o consumidor final
possa fazer essa compra, nesse momento pelo menos no piloto, ou não.
Arquimedes Salles:
Por enquanto estamos trabalhando com todos os setores da Marisa; todos não,
não estamos trabalhando com infantil e masculino. O catálogo tem um peso
grande de lingerie, algo em torno de 25% do nosso catálogo é lingerie, e por
enquanto nesse piloto não entramos com masculino e infantil. Também no
piloto não estamos disponibilizando crédito nem para consultora nem para
cliente, mas estamos desenvolvendo isso, tanto crédito para a consultora fazer
o pedido quanto a consultora poder vender através do cartão Marisa. Devemos
implementar isso ao longo do 2T também com muita calma.
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O crédito do consumidor é algo que já conhecemos, simplesmente é uma
questão de tecnologia, de implementar uma tecnologia de mobile payment,
para que ela possa usar o cartão dentro da casa dela. Quanto ao crédito às
consultoras, é algo que... Vamos devagar, porque é um público novo e
precisamos aprender a conceder crédito para essa microempresária.
Luiz Cesta:
OK. Obrigado pelas respostas.
Operador:
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de
passar a palavra ao Sr. Márcio Goldfarb para as considerações finais.
Márcio Goldfarb:
Gostaria de agradecer a todos vocês a participação no nosso call e nos colocar
à disposição, quero eu me colocar à disposição, minha Diretoria e equipe para
uma visita de vocês aqui no escritório, ou nos liguem qualquer dúvida. Muito
obrigado a todos.
Operador:
Obrigado. A teleconferência da Marisa Lojas S.A. está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.
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