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Gustavo Oliveira, Citigroup:
Bom dia, Túlio. Bom dia a todos. A primeira pergunta é em relação, obviamente, à sua
tendência de vendas. Vocês tiveram um resultado, até aqui, melhor do que os
competidores do setor, mas same-store sales ainda fraco. Vocês estão percebendo uma
melhoria durante o 2T? Como vocês estão imaginando isso, e por que vocês acham que
vocês conseguiram uma melhora, sabendo que a base de comparação de vocês também
era difícil?
Tulio Queiroz:
Gustavo, realmente não restam dúvidas de que o cenário macro está muito mais difícil
para todos, a gente nota uma menor propensão de consumo por parte dos consumidores,
e é por aí que o nível de crescimento mesmas lojas, quando comparado ao ritmo de
crescimento principalmente do 1T08 ou até o 3T08, é bem reduzido.
É importante destacar que o desempenho mesmas lojas flat no 1T tem um peso maior do
que um flat no 4T, porque nossa base de comparação referente ao 1T08 realmente é
bastante elevada. A gente cresceu, no 1T08, 9,8% em mesmas lojas. Então, na hora que
você tem um crescimento flat nesse 1T, visto as circunstâncias econômicas e de
mercado, ainda assim podemos dizer que é um resultado relativamente positivo.
Olhando o porquê de termos comparado, quando a gente olha para os principais
concorrentes, com desempenho ligeiramente superior, é importante destacar todo esse
processo de integração que a Companhia vem investindo no decorrer dos últimos anos.
Eu diria que o mix de produtos das lojas já está adequado, principalmente o equilíbrio
entre produtos básicos e produtos modais. É importante destacar a não-dependência dos
produtos importados, no que diz respeito à oferta de preços. A gente está oferecendo o
Vale a Pena a partir de R$9,90 nas lojas, a gente tem uma flexibilidade de produção, de
ajuste desses produtos, a gente está começando a trazer elementos modais para o Vale
a Pena sem comprometer margens, e continuando a ofertar em um preço bastante
competitivo.
Então, realmente nesse 1T09 a gente não sentiu uma necessidade grande de sacrificar a
margem bruta, visto que a margem bruta evoluiu bastante em mercadorias no trimestre,
visto que, mesmo em um cenário mais difícil a gente tinha condições de oferecer um
preço bastante competitivo em relação à concorrência.
Respondendo a segunda parte da sua pergunta, em relação a como a gente enxerga o
desempenho de vendas neste 2T, eu diria que até agora, com exceção deste último final
de semana, houve praticamente uma completa ausência de temperaturas amenas no
decorrer desta primeira metade do trimestre. O comportamento que a gente viu agora é
em linha com o que a gente tinha visto até então, nesse 1T, mas sem dúvida alguma com
a chegada do frio, principalmente neste 2T, faz bastante diferença.
Eu gostaria de destacar apenas que, por exemplo, no 1T, principalmente em relação às
vendas de março, quando os primeiros produtos da coleção de inverno começam a
chegar às lojas, nesse 1T09 nós vendemos 10 milhões a menos de produtos importados
do que vendemos no 1T do ano anterior. É claro que o peso da temperatura de inverno é
menor no 1T do que no 2T, mas já mostra a importância das temperaturas amenas para
o desempenho de vendas da Companhia.
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Gustavo Oliveira:
Está certo. Então, acho que o que você está querendo dizer é que o 2T ainda está difícil,
não necessariamente vocês conseguem manter o same-store sales positivo,
principalmente pelas condições climáticas. Seria essa a leitura?
Tulio Queiroz:
Na verdade, não é bem essa. O que eu queria dizer é o seguinte: a ausência da
temperatura nesta primeira parte do 2T fez com que a gente tivesse um desempenho
mesmas lojas parecido com o do 1T. Neste 1T, tivemos um desempenho flat. Mas claro
que existe uma expectativa de aumento, de melhora de uma circunstância climática, que
pode, sem dúvida alguma, impulsionar as vendas, principalmente da coleção de inverno.
Gustavo Oliveira:
OK, ficou mais claro. Obrigado Túlio. A próxima pergunta é em relação à sua operação
de cartão de crédito. Os cartões da Riachuelo estão em uma tendência de perda de
market share nas vendas das suas lojas para os cartões de terceiros, e vocês comentam
que foi principalmente pela postura conservadora que vocês tiveram nas vendas com
juros. Seria só isso e, quando você retomar, você acredita que pode ganhar um pouco de
market share? Ou vocês, nos seus modelos, assumem que vão continuar perdendo
market share, independente de vocês serem mais agressivos ou não no 0+8?
Tulio Queiroz:
É, Gustavo, realmente esse é um dos fatores principais. Quando você toma uma política
de crédito mais conservadora, eliminando o plano de carência, por exemplo, é natural
que a participação do Cartão Riachuelo e, consequentemente, das vendas com juros,
caia bastante. A gente viu, por exemplo, que o número do 4T de participação de vendas
com juros foi muito abaixo do que o 4T07. É claro que, quando você começa a retomar as
opções de vendas com juros com carência, a participação de vendas com juros começa a
ganhar fôlego, começa a ganhar espaço, mas eu não diria que é o suficiente para
retomar aqueles índices de vendas com juros ou de participação de cartões que a gente
vê em 2006, início de 2007.
Realmente existe, junto com esse maior conservadorismo da política de crédito, uma
maior participação de cartões de terceiros nas bases das classes de renda C e D, e é
natural que, principalmente quando o consumidor busca a compra de um ticket médio
mais baixo, ele opte pelo pagamento via cartão de débito ou até mesmo cartão de
terceiros.
Então, esse é um comportamento que realmente está acontecendo, mas eu diria que são
três fatores básicos que justificam essa redução da participação do Cartão Riachuelo: o
primeiro, realmente, é essa participação cada vez maior das classes de renda C e D; a
outra parte importante é a política de crédito mais concessiva, reduzindo os planos de
vendas com juros, mas agora já retomados a partir de fevereiro; e também a questão da
maturação das lojas novas. A gente sabe que quando a gente inaugura um conjunto de
lojas novas no decorrer dos últimos dois, três anos, essas lojas entram em uma fase de
construção de suas bases de cartões, e a partir daí a participação do cartão, e
-2-

Perguntas da Teleconferência
Resultados do 1T09
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
18 de maio de 2009

consequentemente das vendas com juros, parte a crescer ano a ano, melhorando
gradualmente o consolidado da Companhia. Mas, sem dúvida alguma, essa questão da
maior participação de cartões embandeirados nas classes C e D tem sua relevância, sim.
Gustavo Oliveira:
Nas lojas novas, em quanto tempo a penetração do Cartão Riachuelo atinge a
penetração das lojas mais maduras?
Tulio Queiroz:
Olha, Gustavo, essa construção da base caminha de forma bastante parecida com a
maturação da loja. A gente sabe que a maturação das nossas lojas dura em torno de
cinco anos, talvez até a construção da base de cartões tenha uma maturação um pouco
mais rápida, porque a gente começa a trabalhar o cadastramento, faz toda a campanha
de cadastramento até antes da inauguração da loja. Então, quando a loja inaugura ela já
tem um certo degrau de base, ainda que pequeno. Mas eu diria que tem um
comportamento bastante parecido com a maturação de vendas.
Gustavo Oliveira:
Minha última pergunta. Em relação a essa parte financeira, com a Midway Finance, vocês
já têm alguma expectativa para lançamento de cartão co-branded? E se vocês já
lançaram, ou estão para lançar, qual seria um target de percentual dos cartões de vocês,
de cartões private label que poderiam ser oferecidos os cartões co-branded?
Tulio Queiroz:
Gustavo, você sabe bem que o intuito de todo o projeto da criação da Midway Financeira
trazia o plano de construção de oferta dos cartões co-branded, utilizando a base dos
Cartões Riachuelo. Esse é o principal ponto para a criação da Midway Financeira. Claro
que os planos continuam, a gente só, dentro de toda aquela revisão de investimentos e
de planos que a Companhia realizou no final de 2008, visto a situação macroeconômica
mais difícil e os custos de captação e de funding extremamente mais caros, a gente
postergou um pouco, provavelmente tirando um pouco o pé do acelerador nesse quesito.
A gente sabe que para a operação de co-branded, a necessidade de funding é bastante
importante, e sem dúvida alguma, atualmente os spreads bancários estão bastante caros.
É verdade que a taxa básica referencial tem caído, mas os spreads continuam
praticamente inalterados.
Então, esse é um assunto que, provavelmente no 2S, a gente já vê um direcionamento
mais concreto, mas sem dúvida alguma continuam aqui os planos para o 2T, ainda que
de forma mais moderada. Por isso que eu não gostaria, neste momento, de passar um
guidance específico de quantidade de cartões, de ritmo de transformação de cartões
private label para embandeirados, porque ainda encontra-se em revisão.
Gustavo Oliveira:
Está OK. Muito obrigado.
Renata Coutinho, Santander:
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Bom dia, Túlio. Eu queria voltar um pouco na parte de despesa. Eu entendo que a
melhoria da despesa com venda que vocês tiveram, em parte, da transferência de parte
das despesas para gerais e administrativas, mas também queria falar um pouco mais do
outro driver dessa melhoria, que foram os esforços de controle de despesas que vocês
fizeram. Se vocês pudessem detalhar mais que tipo de iniciativas para controlar as
despesas com vendas vocês têm feito, e como vocês conseguiram isso, mesmo com a
abertura de sete lojas em comparação com o ano passado.
E também o que podemos esperar daqui para frente, em termos de controle de
despesas, e, não sei se você já comentou, um guidance de abertura de lojas para 2009 e,
consequentemente, que impacto isso teria nas despesas. Obrigada.
Tulio Queiroz:
Renata, eu diria que desde o final de setembro, começo de outubro de 2008, a despesa
se transformou ainda mais no quesito principal de controle, de revisão de orçamento e
principalmente de revisão de processos, no decorrer do 4T como um todo. E ainda no
decorrer de todo este ano de 2009 o controle de despesas que a gente tem tem se
intensificado a cada dia, semanalmente existe um controle, uma reunião, inclusive com a
construção de um comitê de despesas especificamente para discutir semanalmente o
andamento das despesas, sejam elas despesas administrativas ou de vendas. O intuito é
tornar a Companhia muito mais produtiva, a gente sabe que tem espaço, os primeiros
sinais dessa evolução de controle já apareceram nesse 1T, mas eu diria que os esforços
e as revisões de processos continuam, e a idéia é que se mantenha nesses patamares
em relação a 2009.
É verdade que houve, quando olhamos isoladamente as despesas com vendas, uma
reclassificação por parte de algumas despesas específicas da Midway, mas excluindo
esses efeitos e olhando as despesas operacionais como um todo, a gente cresceu ano
contra ano 4%. Como você mesma disse, já são sete lojas a mais. O intuito é exatamente
esse: controlar as despesas em um patamar abaixo do crescimento de vendas, ou seja,
reduzir a participação das despesas operacionais nas receitas da Companhia.
O intuito, sem dúvida alguma, em uma série de frentes, envolve revisão de processos,
envolve o início de uma cultura de implementação de orçamento base zero, então eu diria
que, do 4T08 para cá, muita coisa mudou e se intensificou nessa questão de controle de
despesas.
Para a inauguração de lojas novas para 2009, a métrica se mantém. É claro que foi feito
todo um estudo de possibilidade de produtividade por loja, e a idéia é replicar essa
mesma metodologia para as lojas novas. Então, a idéia é continuar abrindo lojas mas,
sem dúvida alguma, já exigindo um nível de produtividade maior.
Renata Coutinho:
Perfeito. Mas o número de lojas para o ano, mais ou menos, você tem idéia ou não?
Tulio Queiroz:
Até agora, no mês de abril a gente já inaugurou três lojas novas, uma localizada em
Manaus, outra em Salvador e outra no Rio de Janeiro. Além dessas três que
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inauguramos em abril nós remodelamos mais quatro lojas, também com aumento de
área, que foram concluídas também no mês de abril, e para o ano como um todo a gente
espera, talvez, mais quatro lojas para o ano.
Por que eu não estou fixando exatamente a meta como concreto em quatro? Porque,
como eu disse, no final de 2008 todas as decisões de investimento, todos os critérios que
envolvem o direcionamento de montantes expressivos entraram em uma ampla
discussão, então eu diria que essas quatro adicionais estão bastante encaminhadas. Mas
esse número, em função do projeto de BNDES e etc., pode até sofrer alguma alteração
para cima.
Mas eu diria que sete lojas seria um bom número para 2009, mas sem esquecer que, em
2009, estamos vivendo um ano bastante atípico, de bastante instabilidade, e a todo o
momento, todas as decisões referentes ao direcionamento de montantes expressivos
estão sendo frequentemente discutidas e revisadas, para que a gente consiga manter e
continuar melhorando o retorno sobre os investimentos realizados.
Renata Coutinho:
Perfeito. Obrigada, Túlio.
Wagner Salaverry, Banco Geração Futuro:
Bom dia, Túlio. Parabéns pelos números. Eu queria ter uma idéia, em um primeiro
momento, do que vocês acreditam que pode ter justificado essa evolução de vendas
mesmas lojas, em um número praticamente zero a zero mas, dentro desse contexto,
positivo. Se isso foi alguma migração de clientes para produtos de menor valor que vocês
ofertam, mais Vale a Pena, no caso. E também ter um comentário de como vocês
conseguiram ampliar a margem bruta em significativos pontos percentuais neste período.

Tulio Queiroz:
Wagner, na verdade os dois elementos da sua pergunta se combinam. É importante
destacar que esse desempenho flat em mesmas lojas, em um contexto bastante difícil, é
resultado de um trabalho principalmente de produto, de mix de produto. O mix de
produto, que está bastante baseado no desenvolvimento de Vale a Pena, que são
produtos com ticket médio mais baixo, mas que também passam a trazer, passam a
contribuir, passam a seduzir o consumidor com elementos de moda.
O Vale a Pena não é mais aquele Vale a Pena 100% básico, ele começa a trazer
elementos de moda para seduzir o cliente, sem necessariamente haver um aumento do
ticket médio e, principalmente, uma redução de margem. Então, eu diria que é uma linha
de produtos que atrai bastante o nosso público-alvo por ter um ticket médio bastante
reduzido, e por atrair na questão de qualidade e de desenvolvimento de moda.
O aumento dessa margem bruta consolidada se dá exatamente por essa linha, isso é um
reflexo de uma integração bastante acentuada com a Guararapes, a gente lembra que
2007, por exemplo, foi um ano de bastante transformação, que a gente passou por toda
uma redefinição de mix, mas agora o mix de produtos, e principalmente o balanço entre
moda e básico, está bem estruturado, onde o produto Vale a Pena está sempre
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posicionado nas áreas nobres das lojas, para atrair esse consumidor para o interior das
lojas, mas é também verdade que, junto com o Vale a Pena, a gente está sempre
mostrando os elementos modais. Então, a idéia é tornar uma loja com elementos de
moda, tornar uma loja atrativa na questão da moda, mas sem esquecer do quesito ticket
médio.
Outro ponto importante a destacar, já também para este 2T, é a revitalização e a criação
de todo um novo contexto em torno da marca Pool, uma marca bastante forte da
Guararapes, e a idéia é rejuvenescer a marca. Amanhã mesmo ocorrerá uma coletiva de
imprensa para divulgarmos os trabalhos que vão ser feitos em relação à Pool. A idéia é
identificar a Pool mais ou menos com a imagem que ela tinha, de um produto jovem,
atrair o jovem pelas suas atitudes, o que nós possuíamos com a marca Pool na década
de 80, e trazer de novo esse sentimento jovem da marca. Para isso, inclusive, vamos ter
uma parceria com o Seu Jorge, para trazer para a marca toda uma identificação de
comportamento e de ideal de moda.
Eu diria que essa combinação do same-store sales positivo, visto o cenário e a
manutenção das margens consolidadas, é um reflexo dessa combinação de fatores. A
gente sabe que, no projeto de integração, a gente acertou bastante o mix, mas ainda tem
muito a melhorar, principalmente na questão do giro, na questão do nível dos estoques, e
sem dúvida alguma esse é o foco da Companhia para este ano e para os próximos anos.
É melhorar a sintonia —
Wagner Salaverry:
Desculpa, deixe eu só te perguntar: você comentou a questão do giro, e isso era uma
segunda pergunta minha. A gente percebeu ainda que os estoques permanecem em
níveis um pouco elevados, e a Companhia, de uma certa forma, está com um aumento
de capital de giro. Se você puder explicar um pouco mais como é que vão ser essas
medidas para tentar diminuir um pouco esse capital, e o que a gente pode ver já no
decorrer de 2009, por favor. Desculpe te interromper.

Tulio Queiroz:
Certo. Sem dúvida alguma, Wagner, o processo de integração como um todo requer uma
necessidade de maior capital de giro. Cada vez mais a gente parte da compra do tecido
ou do fio para a venda em cinco ou oito vezes para o cliente. Então, sem dúvida alguma,
todo o capital envolvido nesse processo, quando comparado a uma situação anterior de
menor integração, é muito maior.
No decorrer de todo o ano de 2008 a gente passou por essa questão de um aumento dos
estoques, muito proveniente da questão de a Guararapes, como indústria, ter uma
produção linear, e o varejo, por sua vez, trazer uma sazonalidade importante trimestre a
trimestre. Então, o esforço é exatamente equilibrar essa linha de produção e construção
de estoques com produtos básicos, deixando o canal aberto para a resposta rápida para
os elementos de moda. É assim que funciona o modelo.
É importante destacar que a Guararapes é uma confecção de grande escala, a maior
confecção do País, estamos produzindo em torno de 250.000 peças por dia, então esse
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processo não é tão rápido, mas sem dúvida alguma é o foco da estratégia da Companhia
para 2009 e 2010.
Essa necessidade de capital de giro, em que a gente notou uma elevação já em 2008, ela
não deve se elevar para 2009. A idéia é exatamente manter ou reduzir esse patamar de
capital de giro, principalmente através da redução do estoque. E como você faz isso?
Melhorando a sintonia entre varejo e indústria. Cada vez mais o varejo e a indústria têm
que falar a mesma língua, não só no desenvolvimento dos produtos, da comunicação dos
elementos de moda, para ter a resposta rápida, ter um produto atraente e trazer margem
para a Companhia, como também no timing de produção, alinhando cada vez mais o
timing de produção do produto básico e deixando o canal aberto para a resposta rápida
para o produto de moda. E assim, trazer uma margem bruta maior para a Companhia,
porque, sem dúvida alguma, quem tem que pagar a conta de um maior volume de capital
envolvido na operação e pelo fato de termos uma operação integrada é a margem bruta.
Wagner Salaverry:
OK. Só uma última questão, Túlio, um pouco relacionada à primeira pergunta: vocês
notaram alguma diferença, um aumento de consumo de clientes de maior renda nesse
1T, ou essa estabilidade das vendas mesmas lojas aconteceu sem grandes mudanças no
padrão de compras e de consumo da base de clientes de vocês? Mais no sentido de a
gente ver se teve alguma migração de clientes para a Riachuelo ou se permaneceu a
mesma base de clientes.
Tulio Queiroz:
Eu diria que a gente não viu grandes diferenças no perfil do cliente. O que a gente nota,
sim, é uma maior atratividade por parte do cliente pelos produtos de ticket médio mais
baixo. Existe uma maior propensão ao consumo desses produtos com ticket médio mais
baixo, que agora também trazem alguma identificação de moda. Mas olhando
exatamente o perfil desse cliente, se houve algum outro comportamento, por exemplo, na
participação dos níveis de venda dentro da composição dos clientes no trimestre, não
houve nenhuma mudança significativa.
Wagner Salaverry:
OK. Muito obrigado.
Juliana Rosembaum, Itaú:
Bom dia. Eu gostaria de saber se o novo nível de provisão da Midway já se encontra em
um patamar elevado ou se, devido a acontecimentos mais recentes, vocês ainda sentem
uma necessidade de mexer nesse patamar de provisão. Obrigada.
Tulio Queiroz:
Juliana, o estoque de provisão em relação à carteira da Midway, realmente, nesse 1T a
gente elevou de forma importante. No final do 4T08, o estoque de provisão em relação à
carteira era de 3,5%, com os R$18 milhões adicionais de concessão de estoque de
provisão, a gente elevou esse número para um patamar de 7,5% em relação à carteira.
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A gente sabe que o nível de risco da operação do Cartão Riachuelo fica entre 8% e 10%,
existe uma sazonalidade trimestre a trimestre. É verdade que, ano contra ano, nós
estamos ganhando, esse nível de inadimplência vem se reduzindo, mesmo no ano contra
ano, onde você já exclui esse efeito da sazonalidade, resultado de toda a política de
crédito mais conservadora que foi tomada em 2008.
Então, eu diria que o patamar de 7,5% dessa provisão em relação à carteira é um
patamar mais confortável, mas como o risco fica entre 8% e 10%, eu diria que ainda há
espaço para aumentar ainda mais e deixar o balanço ainda mais conservador nesse
sentido.
Juliana Rosembaum:
Está ótimo. Vocês têm alguma previsão se isso vai ser feito tudo agora no 2T, ou ao
longo do ano? Como vocês vêem isso?
Tulio Queiroz:
Juliana, esse 1T eu diria que foi um passo já importante, mas é bem provável que no 2T
a gente continue caminhando para um nível de provisionamento em relação à carteira
mais próximo desse nível de perda mencionado, entre 8% e 10%. É provável que a gente
já veja uma evolução nesse sentido no decorrer do 2T.
Juliana Rosembaum:
Está ótimo. Muito obrigada.
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