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Guilherme Assis, Brasil Plural:
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta em relação às vendas. Vocês comentaram
que estão bem confiantes com a expansão das vendas em 2013, que os primeiros
indicadores do 2T são positivos, indicam um potencial aumento no same-store sales,
pelo menos no começo do trimestre. Eu queria entender daqui para frente como é que
vocês estão vendo o ambiente de consumo no Brasil. O que nós temos visto no
resultado de algumas das empresas, não do setor de vestuário, é uma desaceleração
maior em bebidas e outros setores, até de alimentos. Parece que até agora não
chegou no setor de vestuário. Eu queria saber como vocês veem essa dinâmica indo
daqui para frente, se vocês acham que o setor de vestuário tem potencial para
continuar segurando e “outperformando” nos outros setores de consumo.
A outra pergunta é em relação à venda de 0 + 10 que vocês tiveram no trimestre
passado. Eu queria saber até quando foi exatamente essa campanha que vocês
tiveram, quando terminou e até quando vocês acham que tem algum impacto na
receita financeira, no resultado do financiamento ao consumo de vocês.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Guilherme. Em relação à primeira parte da sua pergunta, em relação à
performance de vendas. Na Companhia nós também estávamos com uma expectativa
inicial, principalmente referente à performance do 2S12, nós esperávamos um
desempenho um pouco melhor do setor. O que nós podemos observar, você também
tem acesso a esses dados, nós percebemos que principalmente o componente
inflacionário sem dúvida alguma trouxe um impacto importante no potencial de
consumo dos nossos consumidores.
Nós não podemos esquecer que a Riachuelo trabalha principalmente com o
consumidor de uma renda mensal na casa de R$1.500, então quando nós
percebemos uma pressão nos preços dos elementos básicos como moradia,
transporte e alimentos, sem dúvida alguma a disponibilidade para novas aquisições
fica limitada. Sem se esquecer que o componente crédito também é um componente
já presente na vida desses consumidores. O componente crédito já existente aliado à
uma pressão inflacionária, sem dúvida alguma será mais um ambiente, um potencial
de compras um pouco mais difícil. Muito provavelmente isso segurou um pouco a
performance no 2S.
O que nós esperamos é que nós podemos observar para esse ano e para esse
trimestre, olhando esse começo de trimestre como nós escrevemos no release. Nós já
vimos março bem melhor, um abril também forte e um começo de maio também
bastante bom. É verdade também que a temperatura ajudou bastante o mês de março.
Já fez frio no mês de março, coisa que não ocorreu no ano passado e o que nós
esperamos daqui para frente é que haja uma melhora no setor por conta da
estabilização desses elementos que eu comentei.
A minha ideia não é traçar nenhum tipo de guidance de forma anual, mas acho que o
setor como um todo e principalmente a Companhia que não tem uma base de
comparação forte tem tudo para performar de uma forma mais robusta em relação ao
topline.
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Outro ponto importante que eu gostaria de deixar claro é também a decisão que a
Companhia tem feito de focar em expansão de margem. Nós temos trabalhado isso
com bastante força nos últimos anos, então se você fizer uma conta de um lucro bruto
em mesmas lojas, o nosso 5,1% de same-store sales aliado ao 2,3 p.p. de margem de
mercadorias daria um crescimento ano contra ano de 10,4% no lucro bruto mesmas
lojas. Então só para dar um parâmetro de como esse componente de margem bruta é
bastante importante para o nosso negócio e também para a nossa estratégia.
Guilherme Assis:
Qual é o percentual? Você pode repetir?
Tulio Queiroz:
10,4%.
Guilherme Assis:
10,4% se fosse considerar o mesmo lucro bruto. É isso?
Tulio Queiroz:
O lucro bruto de mercadorias mesmas lojas, digamos assim. Indo para a segunda
parte da sua pergunta em relação ao plano de 0 + 10, primeiro que foi no decorrer de
dezembro, praticamente quase todo o mês de dezembro e realmente como eu citei no
decorrer da apresentação, acho que foi um aprendizado para a Companhia. Em 2011
a decisão de trabalhar com planos de carências maiores funcionou muito melhor, ou
seja, o cliente no final do ano dá muito mais valor a uma carência mais longa do que
efetivamente a um plano sem juros.
A vantagem dessa carência mais longa é que ok, tem uma pressão de caixa, mas
você não abre mão da sua receita financeira futura. Então na verdade é um plano que
funciona melhor em ambas as pontas, tanto para o lado comercial que incentiva mais
o consumo, que alivia o bolso do consumidor no curto prazo, como também beneficia,
ou não atrapalha, o desempenho da operação financeira.
Guilherme Assis:
Mas então pelo que você está dizendo, como era 0 + 10, deve ter algum efeito ainda
no 2T em relação ao resultado de financiamento ao consumidor. Posso assumir isso?
Tulio Queiroz:
Na verdade a conta é a seguinte, no ano passado as vendas eram com juros. Você faz
o accrual durante todo o período de financiamento que no caso era o 0 + 8. Esse ano
é 0 + 10 sem juros, então você não tem no ano contra ano essa apropriação de juros.
Claro que essa apropriação é pró-rata então ela tem uma intensidade maior no 1T,
mas extrai também algum efeito para o 2T.
Outro efeito importante, além desse mencionado, é a participação do cartão Riachuelo.
Isso nós já estamos trabalhando para aumentar a participação do cartão Riachuelo
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nesse 2T para recuperar parte desse share, que na verdade migrou para cartões de
terceiro. E desenvolvendo também a operação do cartão Riachuelo Bandeira que já
estamos com 1,8 milhão de cartões em parceira com Visa e Mastercard.
Guilherme Assis:
Está ótimo. Só se eu puder fazer um follow up em relação ao primeiro ponto, em
relação à perspectiva de vocês para vendas. O que vocês veem como maior risco para
esse cenário um pouco mais positivo que nós estamos vendo já no 2T e que nós
podemos ver para o restante do ano?. Você acha que talvez a inflação ou você acha
que é juros ou é endividamento do consumidor? O que você acha que seria o principal
risco para o que nós estamos vendo como um cenário ainda resiliente para o varejo de
vestuário?
Tulio Queiroz:
Acho que o principal risco macro continua sendo inflação, nós não podemos esquecer
que o nosso consumidor, a Companhia trabalha para uma classe C para valer. Como
eu mencionei, são clientes que ganham R$1.500 por mês, então quando a inflação
chega nos elementos básicos e essenciais traz consequências para o nosso negócio.
Vale a pena destacar, porque é uma diferença bastante gritante, neste ano nós
estamos tendo frio no inverno, nesse começo de estação. Fato que praticamente não
ocorreu no ano passado, foi um ano bastante difícil para a coleção de inverno.
Guilherme Assis:
Quase neutralizar esse impacto de uma inflação um pouco mais alta nesse ano.
Tulio Queiroz:
Exatamente.
Guilherme Assis:
Está ótimo, está claro. Obrigado.
Andréa Teixeira, JPMorgan:
Bom dia. Tulio, eu queria explorar o que você comentou há pouco sobre o consumidor
estar mais preocupado com prazo do que à taxa. Nós temos observado um movimento
de aumento da inadimplência que era esperada e tem acontecido com a indústria de
modo geral. Eu só queria entender se vocês estão tendo um alongamento, se
realmente a qualidade do crédito está diminuindo e deteriorando e o que isso pode
trazer se nós formos observar as margens para o ano, o que nós deveríamos observar
para Guararapes ao longo de 2013.
Em relação a isso também teve uma pressão, vocês aumentaram muito o número de
lojas, se você pudesse nos dar uma ideia do que está ficando mais normalizado, a
margem EBITDA de mercadoria, a margem EBITDA do varejo, se nós deveríamos
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pensar em um movimento mais gradual de melhora da margem ao longo do ano de
2013. Obrigada.
Tulio Queiroz:
Em relação à sua primeira pergunta referente à qualidade do crédito, eu acho que
precisa olhar esse assunto com cuidado. Nós viemos de anos, 2010 e 2011, com os
níveis de inadimplência bastante baixos, principalmente o ano de 2010 e o 1S11. A
partir do 2S11 nós vimos esse número subir, ele saiu de abaixo de 6%, rompeu a
fronteira dos 7%, bateu em 8%. No decorrer de 2012 ele ficou o ano todo entre 7% e
8%, por isso que nós vimos já em 2012 uma pressão importante por conta dos níveis
de inadimplência.
Para esse ano nós já vimos esse número caindo para 7% nesse 1T. No ano passado,
nesse mesmo trimestre, era 7,5% e a nossa expectativa é que encerre o ano em 7%.
Nós vemos um cenário na ordem de 7% para 2013, ou seja, em linha com o que está
presente hoje. Olhando as safras mais jovens, nós não esperamos uma deterioração
desse indicador para os próximos trimestres.
Na hora que nós olhamos o número ano contra ano, o valor absoluto da despesa de
perda e provisionamento, nós não podemos esquecer que tem uma operação nova
crescente que é a operação do Bandeira. Essa operação do Bandeira, nós
transacionamos em 2012 R$650 milhões em compras externas, ou seja, o cliente que
usa o cartão Riachuelo Visa, o cartão Riachuelo Mastercard fora da loja Riachuelo.
Nesse ano a expectativa é transacionar R$1 bilhão no cartão bandeira. É em linha
com o processo de maturação dessa operação. Obviamente essa operação é
saudável, tem uma margem interessante, mas ele traz um crescimento absoluto das
linhas de perda e provisionamento também.
Indo para a segunda parte da sua pergunta em relação à margem EBITDA do varejo,
eu acho que o cenário para 2013 é um cenário, como nós colocamos, nós vimos no 1T
e nós colocamos no guidance do 2T, o que nós podemos ver, nós provavelmente
vamos buscar uma expansão de margem bruta de mercadorias. Essa questão da
pressão de despesas proveniente de loja nova é algo que nós vamos ter que lidar da
melhor maneira possível. Quando você está em um processo de aceleração de lojas
novas, nós sabemos que as despesas chegam antes e as receitas entram em um
processo de maturação.
Nos últimos dois anos a Companhia praticamente neutralizou esse efeito, olhando
para dentro de casa, revendo processo, encontrando soluções. Nesse ano o controle
orçamentário continua bastante rígido e partindo para um patamar de 40 lojas por ano,
nesse ano vão ser 38, no ano que vem 40 lojas. Sem dúvida alguma a pressão das
despesas no curto prazo vai estar presente sim e vai pressionar margem EBITDA do
varejo.
Acho que o cenário em relação a desempenho operacional do varejo é esse. É um
same-store, como nós comentamos aqui, é uma expectativa de manutenção de
crescimento de margem bruta de mercadoria, só que com a pressão do componente
de lojas novas.
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Na hora em que nós damos uma olhada nas despesas, excluindo o efeito de loja nova,
nós precisamos olhar para dois principais indicadores, os dois principais elementos
quando se pensa em despesa operacional, pessoal e custo de ocupação. Nós vimos
nos últimos dois anos uma pressão importante na linha de pessoal por conta de todas
as medidas que nós observamos, o crescimento dos salários base e custo de
ocupação, principalmente os custos provenientes de loja nova, nós estamos vendo
uma indústria de shopping muito mais fortalecida, profissionalizada que sem dúvida
alguma vai fazer o papel deles de tentar aumentar os valores dos aluguéis mínimos.
Cabe a nós um controle muito grande, uma racionalidade bastante grande na escolha
dos projetos e nos cálculos de viabilidade das lojas novas. Isso nós estamos fazendo
sem dúvida alguma com o maior cuidado possível.
Andréa Teixeira:
Se eu leio bem o que você explicou, me corrija se eu estiver errada, nós ainda
devemos ver uma queda de margem operacional do varejo ainda esse ano. Quando
você fala de curto médio prazo, você está dizendo que o aumento é no 2T, mas será
que você tem uma normalização na margem de varejo já no ano ou não? Acho que
você ainda deve ter uma queda no ano contra ano.
Tulio Queiroz:
O nosso desafio aqui é brigar por uma margem EBITDA flat. Nós sabemos que tem
uma pressão fortíssima em despesas de loja nova, como eu coloquei aqui, isso vem
com muita força. Nosso desafio é brigar para que a margem de varejo se mantenha
flat. Como que você faz isso? Buscando um crescimento em mesmas lojas mais
robusto e expandindo margem bruta de mercadorias. Essa é a principal saída, porque
a parte orçamentária sem dúvida alguma é sempre ter oportunidade, a Companhia
está sempre de olho, mas ela está limitada. Você não afetar a sua operação, então a
saída é isso, olhar a oportunidade de mix, olhar a oportunidade para que consigamos
expandir a parte de geração no topline.
Andréa Teixeira:
Perfeito, obrigada.
Operadora:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao
Sr. Tulio Queiroz para as considerações finais.
Tulio Queiroz:
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e dizer que toda a
equipe continua disponível através de nossos contatos. Muito obrigado, tenham todos
um bom dia.
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Operador:
A teleconferência dos resultados do 1T13 da Guararapes Riachuelo está encerrada.
Por favor, desconectem suas linhas. Obrigado e tenham um bom dia.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da
qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos
ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta
transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o
conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela
MZ. Por favor, consulte o website de Relações com Investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais
condições e termos importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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