Perguntas da Teleconferência
Resultados do 3T09
Guararapes-Riachuelo (GUAR3 BZ)
12 de novembro de 2009

Simone Freire, Banco Geração Futuro:
Olá bom dia a todos. A minha pergunta é sobre o uso do cartão Riachuelo. A participação
do cartão private label nas vendas e também a opção de 8 vezes com juros já apresentou
uma recuperação, mas ainda está em patamar um pouco abaixo do histórico. Qual o seu
nível mais baixo de perda nessa operação que vocês estão apresentando, em razão de
uma política um pouco mais conservadora de crédito? Esse é um novo patamar de uso
do cartão Riachuelo que vocês esperam daqui para frente?
E ainda nessa questão do meio de pagamento, se vocês pudessem comentar um pouco
sobre essa opção que a Riachuelo deu agora também, por um tempo limitado, de compra
em 8 vezes sem juros, como está sendo o resultado dessa campanha? E qual foi o
principal intuito dessa operação, foi ampliar fluxo de clientes, ampliar fluxo do cartão?
Então se vocês pudessem comentar um pouco sobre essa situação também. Obrigada.
Túlio Queiroz:
Boa tarde Simone. Realmente no decorrer deste trimestre, já no decorrer do trimestre
anterior a gente pode notar que a participação do cartão Riachuelo vem aumentando
gradualmente, ou seja, aos poucos vem recuperando gradualmente sua posição. Mas é
claro que a gente não espera que ele volte, que esse patamar, essa participação do
private label volte àqueles números referentes a 2007, 2006, quando o cartão Riachuelo
representava aproximadamente 75% das vendas da Companhia.
Alguns fatores explicam essa redução, os principais deles são a crescente participação
de cartões embandeirados nas classes de renda C e D, é um fenômeno que realmente
vem acontecendo, no decorrer dos próximos anos a gente imagina que deva continuar
acontecendo.
E outra questão importante é a forte retomada do plano de expansão da Companhia. É
natural que quando você abre você cresce em torno de 10% a quantidade de lojas ao ano,
nessas lojas novas você parte da sua carteira, ou seja, você passa a construir essa
carteira de cartões Riachuelo do zero, então é natural que no decorrer dos primeiros anos,
a participação do cartão Riachuelo nessas lojas novas seja menor, trazendo a média da
Companhia para baixo.
Mas vale destacar, eu diria que o final de 2008 talvez tenha sido o período em que o
cartão Riachuelo apresentou menor participação sobre as vendas, mas é totalmente
explicado pelo nível de incerteza que existia em relação ao ambiente econômico naquele
momento. Naquele momento a Companhia decidiu tomar uma postura mais
conservadora, na verdade a Companhia já vinha tomando essa postura um pouco mais
conservadora desde o início de 2008, quando a gente observou aquela retomada de
inflação de alimentos, nós passamos a ser ainda mais conservadores no final de 2008,
em função do maior nível de incerteza, quando, inclusive, naquele momento, chegamos a
retirar as operações de carência.
Então no início do ano nós voltamos com as operações de carência, já a partir de
fevereiro, retomamos a taxa de juros para os atuais 5,9% ao mês e agora vamos ter
então com isso, gradualmente, a participação do cartão já foi ganhando mais força , já foi
ganhando mais corpo, e agora, como o Flavio mencionou, estamos agora com essa
campanha por um período limitado, do 0+8 sem juros, trazendo a participação do cartão
para os patamares ainda maiores.
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É claro que o patamar que a gente viu no decorrer do 2T e 3T é uma referência já muito
melhor e mais saudável para os próximos períodos, mas a gente espera e a gente vai
fazer de tudo para que, gradualmente, o cartão Riachuelo vá tomando corpo, mas é claro
que a Companhia espera manter o ritmo de expansão, e é natural que as classes de
renda C e D tenham cada vez mais acesso aos cartões embandeirados.
Em relação ao nível de perda que você mencionou realmente esse trimestre reflete boa
parte desse conservadorismo que eu mencionei. A gente percebe os níveis de
inadimplência, não só da operação do cartão Riachuelo, mas também da operação de
empréstimo pessoal reduzindo, e na verdade a Companhia espera que, ainda até o final
do ano, a gente possa reduzir ainda mais os patamares atuais de inadimplência.
Flávio Rocha:
Eu queria aproveitar a sua pergunta para adicionar aqui outra informação,
complementando a resposta do Túlio, com relação à participação do cartão Riachuelo.
Realmente como disse aqui o Túlio, nós não alimentamos esperanças de recuperar com
o cartão private label aquele patamar de participação que já chegou a 75%, mas, por
outro lado, tem a novidade do cartão híbrido, que pode que tem potencial de preencher
senão toda essa diferença, entre o patamar atual de participação e aqueles 75%, pelo
menos uma grande parte dele. É o cartão, é o produto que a Midway Financeira passará
a oferecer a partir de fevereiro do ano que vem, que é o cartão múltiplo uso, cartão de
bandeira, cartão que pode ser, dentro da loja tem a funcionalidade de um cartão private
label, fora da loja é um cartão de bandeira.
Eu acho que a nossa opção por sermos os emissores desse cartão retardou um pouco
talvez, em um ou dois anos, o lançamento desse produto e acabamos perdendo, quer
dizer, acho que esse também foi um dos fatores que fez o cartão private label, o cartão
Riachuelo, perder um pouco de participação. Mas apesar dessa pequena demora que
não é tão grave, tendo em vista que somente agora nosso perfil de cliente passa a
realmente preencher o requisito para ter um cartão de bandeira, um Visa ou MasterCard,
nós teremos, apesar desse retardo, vamos ter a vantagem de termos a grande parte da
receita decorrente da emissão desse cartão dentro da Empresa do Grupo, que é a
Midway Financeira.
Simone Freire:
OK, obrigada. Só nessa questão do embandeiramento então, você já tem uma previsão
de conversão de private label para embandeirado durante o ano, um número mais ou
menos para dar de referencia para a gente?
Flávio Rocha:
Nossa previsão é começar bastante gradualmente, tendo em vista que existe todo um
aprendizado em relação a esse produto, mas o nosso business plan prevê iniciarmos
com 50 mil cartões por mês, somente. Os sistemas sejam testados e tenhamos, inclusive,
testado inclusive os patamares de inadimplência e outras peculiaridades desse produto,
poderemos já acelerar, então tendo em vista que temos matéria-prima abundante para
fazer esse novo produto, que são os nossos mais de 15 milhões de titulares do cartão
Riachuelo.
Simone Freire:
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Está ótimo. Muito obrigada.
Francine Martins, Itaú:
Bom dia a todos. Eu queria explorar um pouco mais a questão anterior, sobre o novo
produto de 0+8 vezes sem juros. Eu queria entender um pouco o racional por trás da
estratégia de oferecer esse produto? Ou seja, porque abrir mão da receita financeira? É
para não dar desconto, tentando proteger margem bruta? Queria entender um pouco por
que vocês, o que levou vocês a oferecerem esse produto?
Flávio Rocha:
O racional do 0+8, quero primeiro lembrar que o aumento de vendas esperado compensa
a receita da qual se abre mão nesse período. Mas nós não acreditamos que esse seja
um produto de muito fôlego. Você consegue, nesse período do ano, com esse atrativo,
descongestionar e diminuir um pouco a perda daquela venda de dezembro que acontece
pelo gargalo físico da loja. Então mesmo que houvesse algum sacrifício, esse sacrifício
se compensaria, tendo em vista que você estaria capturando uma venda que seria
perdida se concentrasse tudo às vésperas do Natal, lá na segunda quinzena de
dezembro.
Mas essa promoção tem um período de vida de 15 dias, acreditamos que aí já entrando
no fim de novembro e começo de dezembro, a venda acontece espontaneamente, sem
necessidade de recorrer a estímulos desse tipo.
Francine Martins:
Entendi. Só mais uma questão, a gente viu aí um excelente desempenho das despesas
operacionais por loja, eu queria entender o quanto, quão mais de espaço você vê para
melhorar esse indicador? A gente já chegou a um patamar de running rate razoável, dá
para esperar mais alguma surpresa em SG&A?
Túlio Queiroz:
Respondendo a pergunta da Francine, a pergunta se tratava de como imaginamos o
patamar de despesa operacional, despesa operacional por loja ou por metro quadrado,
como e se imaginamos se é possível manter o patamar ou ainda reduzirmos até durante
os próximos períodos.
Queria deixar claro que esse esforço e esse empenho em redução de despesa
operacional sempre foi uma marca da Companhia, mas é verdade que se intensificou a
partir do 4T08 quando a situação econômica, o cenário econômico apareceu com maior
número de incertezas.
A partir de então, toda ou praticamente toda semana, e formalmente uma vez por mês
existe a reunião de um comitê de despesas para discutir única e exclusivamente o
desempenho das despesas operacionais. É claro que a Companhia preserva e fica
bastante preocupada em sempre manter o mesmo nível de atendimento, o mesmo nível
de operações de loja, mas sabemos que era possível aumentar a produtividade dos
funcionários, tanto em loja ou área administrativa. Por conta disso, nós continuamos no
mesmo ritmo, continuamos a ser bastante ativos no controle de despesas, mantendo aí,
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pelo menos imaginamos que ainda é possível manter, ou quem sabe até reduzir ainda
mais, até o final do ano.
Francine Martins:
Está ótimo. Você consegue me dizer que proporção das despesas operacionais por loja
são fixas?
Túlio Queiroz:
As principais despesas referentes à operação das lojas concentram-se em aluguel e
condomínio, essas despesas de aluguel, claro que existe um valor mínimo e a outra parte
é um percentual de vendas, seguidas aí, sem dúvida alguma, de pessoal, que sem
dúvida alguma é a maior conta, e, portanto, fixa, e seguida também dos serviços públicos,
como energia, e demais serviços públicos.
Então eu diria aí que, nessa visão, em torno de 70% a 80% das despesas são fixas.
Francine Martins:
Está ótimo. Obrigada Túlio.
Luiz Nogueira, ARX:
Boa tarde. A gente viu o resultado de uma das concorrentes há pouco tempo e eles
comentaram sobre a mudança de basing point e pressão de margem bruta. No resultado
de vocês a gente não viu nada disso, mas a gente está vendo essa promoção do 0+8
sem juros, que é uma novidade na indústria. Queria que vocês comentassem um pouco
como vocês estão vendo esse ambiente competitivo e se vocês pudessem falar um
pouco sobre como vocês estão sentindo a C&A, estão fazendo umas remodelações, e
mudaram a média por pouco tempo. Se vocês puderem comentar um pouco sobre esse
ambiente competitivo e o que vocês estão vendo aí nesse mês de novembro, que tem
feito mais calor? Obrigado.
Túlio Queiroz:
Realmente a gente percebe, a gente sentiu no decorrer desse trimestre uma melhora no
comportamento dos consumidores, é claro que isso tem muito a ver com a estratégia de
produto, com todo o redesenho da estratégia de marketing elaborada pela Companhia,
inclusive aí saindo da 5ª colocação para a 2ª colocação no Top of Mind 2009. Mas
principalmente na flexibilidade, no melhor nível de assertividade dos produtos.
Isso fez com que a gente sentisse realmente o consumidor, uma facilidade maior de
convencê-lo uma vez dentro da loja em transformar aquele fluxo em compras efetivas,
isso, é claro, conseqüentemente, torna o desempenho das margens, da margem bruta
bastante saudável, independente da participação do nível de participação dos programas
mais longos.
Então realmente em relação ao âmbito competitivo, a gente não viu grandes diferenças.
O que a gente pode afirmar é que a Companhia, desde o começo do ano, vem apostando
no modelo integrado, com a maior participação de produtos Guararapes, principalmente
os Vale a Pena, já não são mais aqueles 100% básico, mesmo a linha de Vale a Pena já
traz um incremento de moda, já traz um modelo diferenciado.
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A estratégia de política de preço também vem sendo redesenhada, ou seja, a gente
percebeu que a pirâmide de preço, do preço mais baixo do mesmo segmento e o mais
alto estavam muito próximos, a gente vem alongando essa pirâmide para captar
exatamente esse possível ganho, esse ganho potencial proveniente de um produto mais
assertivo, mais bem elaborado e que chega às lojas no momento adequado.
Flávio Rocha:
Permita-me mais um comentário, mais um complemento aqui, que você não falou. Na
questão do ambiente competitivo eu também vejo um aspecto que está mudando
rapidamente, com potencial de acelerar essa mudança daqui para frente no ambiente
competitivo do nosso setor, que é a formalização do setor. Nós acreditamos que, depois
de assistirmos uma rápida formalização, por exemplo, no setor de construção civil, de
microinformática, de pecuária de corte, foram setores que se formalizaram em dois, três
anos.
Nós acreditamos que o comércio varejista é a bola da vez em termos de formalização.
Fatores como o spread fiscal, a Nota Fiscal Eletrônica, a maior penetração de cartão de
crédito e, também, porque não dizer, a atuação determinada das autoridades fiscais está,
cada vez mais, encurralando um contingente enorme que a benevolência brasileira
chama de informais. São aqueles cuja sobrevivência está calcada no não pagamento de
impostos para compensar uma série de outras ineficiências.
Então isso já está mudando, você sabe que os players formais representam uma minoria
desse mercado, se você pegar os cinco maiores players você não chega a 5% ou 6% de
market share, ou seja, enquanto isso existe um oceano de informalidade nas formas mais
precárias do varejo, que só sobrevivem graças à chamada informalidade. A nossa
expectativa é que esse cenário vai mudar rapidamente, o que nos torna ainda mais
otimistas com relação ao espaço para crescimento que o varejo formal, o varejo
estruturado, profissional, vai ter daqui para frente.

Luiz Nogueira:
OK. Obrigado.
Wagner Salaverry, Banco Geração Futuro:
Boa tarde a todos. Parabéns pelos números. Queria ter uma idéia Flávio, se possível,
olhando daqui para frente, passada aí a pior fase da crise, até passada toda a crise,
quais são os principais desafios de gestão que vocês estão vendo? Aquilo que está na
prioridade de vocês, se está mais para o lado de voltar a incrementar o número de lojas
de uma forma mais acelerada, uma expansão mais agressiva de vendas? Se está mais
para o lado dos controles, aprimorar controle, cuidar nível de estoque, automação de CD,
o canal fast fashion? Ou se a operação financeira, enfim, tentar expandir um pouco mais
o financeiro, olhar com mais atenção esse retorno de embandeiramento?
Queria ter uma idéia daquilo que vocês acham aquilo que vocês estão tratando como
prioridade, quais são, dentro de cada um desses três aspectos aquele que vocês vêem?
Como vocês estão projetando isso para o final de ano e 2010, se possível? Obrigado.
Flávio Rocha:
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Obrigado Wagner pela pergunta, pelo comentário. Nós estamos vendo os desafios
futuros ainda, apesar de os números estarem começando a aflorar, a aparecer, ainda há
complexidade da gestão de um canal integrado através de todas as suas vantagens,
continua sendo um desafio. Nós temos aí nesse momento preparando o road out de todo
novo sistema comercial, a Oracle com um novo projeto logístico, com a gestão por SKU
em todas as lojas e isso, associado ao fato de que, pela peculiaridade desse modelo de
negócio e de poucos produtos de prateleiras, isso é uma postura extremamente
complexa de unir sistemas de prateleira que já tem, para os sistemas comerciais
acoplados com sistemas industriais, então esse realmente é um grande desafio, mas que
vem, que a nossa equipe tem se desincumbido com grande desenvoltura.
Então em janeiro já vai haver o road out de novos módulos do Oracle, da Ritek, que vai
nos trazer para um novo patamar de eficiência na gestão do estoque, então nós podemos
também esperar melhoras nessas performances com o afinamento de toda a cadeia.
Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar foi a nossa parceria recente com o
BNDES, foi o primeiro contrato desse tipo aqui na Empresa, que vai nos permitir ser mais
velozes em termos de expansão. O primeiro projeto está mencionado, inclusive, no nosso
release, são R$588 milhões, com 25% de contrapartida nossa, isso vai realmente nos
permitir ser mais céleres com relação à inauguração. Já existem aí 26 lojas previstas para
os próximos 2 anos, além das 3 desse ano, e realmente tirar proveito desse cenário
positivo, de crescimento do espaço para expansão que se apresenta agora.
Wagner Salaverry:
OK. Então a gente pode esperar agora, por conta desse projeto, um crescimento maior
de abertura de lojas e, por conseqüência, expansão de vendas. Essa é a tendência?
Flávio Rocha:
Sem dúvida. Como está mencionado aí no nosso clipping, 2009 foi realmente um ano
magrinho em termos de inauguração, não só por cautela nossa, mas também pelos
próprios empreendedores de shoppings, que adiaram alguns projetos, retardaram um
pouco outros, mas agora estamos de volta ao vôo de cruzeiro. Para o ano que vem já
está prevista, apesar do número absoluto não espantar tanto, mas isso representa, pelo
porte das lojas que nós estamos praticando, isso representa expansão de praticamente
20% da nossa área de vendas só no ano que vem. Então é uma velocidade bastante
forte de crescimento.
E também o Nilton me lembra aqui, paralelamente sempre traz, isso é outra peculiaridade
do nosso modelo, investimentos de fábrica sempre trazem acoplados investimento
industrial em toda a cadeia. Nesse momento nós estamos com dois projetos de expansão,
um já iniciado em Natal, com mais uma unidade de 15.000 metros, e um em Fortaleza
aguardando a aprovação da Prefeitura de Fortaleza, para mais 15.000 metros.
Wagner Salaverry:
OK Flávio, muito obrigado, um abraço.
Operadora:
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Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra agora ao Sr.
Flávio, para suas últimas considerações.
Flávio Rocha:
Bom, só me resta agradecer a participação de todos. Acreditamos que o período
turbulento ficou realmente para trás, eu acho que temos aí que comemorar o fato que
durante todo esse período não termos tido resultados negativos de vendas, muito pelo
fato de o perfil de cliente que nós estamos focados e voltados tem sido atingido em
menor intensidade, a oferta de crédito volta a crescer e estamos muito otimistas com as
perspectivas futuras, inclusive, do 3T, e mais ainda para 2010. Muito obrigado pela
atenção de todos.
Operadora:
A teleconferência da Guararapes Riachuelo está encerrada. Agradecemos a participação
de todos e tenham uma boa tarde.
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