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Guilherme Assis, Raymond James:
Boa tarde. Eu tenho uma pergunta sobre a evolução dos same-store sales de vocês.
Acho que até agora todas as companhias abertas já divulgaram resultado, e vocês
vieram abaixo de todo mundo, sendo que, no meu entender, vocês têm uma exposição
maior ao Nordeste, que seria uma área que, em teoria, teria um maior crescimento. Eu
queria entender o que está levando a esse desempenho de 7%, que foi um pouco abaixo
da média do mercado, e como você vê isso daqui para frente, se vê alguma chance de
recuperação, com algum eventual fator que influenciou no 2T.
Tulio Queiroz:
Guilherme, acho que a performance do nosso same-store sales, claro que houve alguns
concorrentes em um patamar acima, mas também houve outros em patamares bastante
semelhantes. Mas acho importante destacar também que tem alguns aspectos que, na
hora em que você compara com os concorrentes, são importantes.
Eu diria que, por exemplo, no Dias das Mães, em alguns casos os nossos concorrentes
têm uma performance em peso no decorrer de todo o ano um pouco superior; no nosso
caso, por exemplo, Dia dos Pais é bastante forte, e por outro lado, quando se compara os
concorrentes, no nosso caso o Dia dos Pais é um pouco mais forte.
Eu diria também que, principalmente se tratando de um trimestre no qual a coleção de
inverno possui o principal desempenho, o foco da localidade das lojas, principalmente o
concorrente que tem uma concentração maior no Sul e Sudeste, tende a ter um peso no
2T maior que o nosso.
Mas olhando o trimestre como um todo em relação ao desempenho das vendas, o mix de
produtos continua performando de maneira bastante adequada. Nós sentimos que todo o
processo de integração, com desenvolvimento de modelos com mais incrementos de
moda, gerou um mix de produtos bastante saudável no m² da loja. Isso se refletiu nas
margens, assim como vem refletindo já no decorrer dos últimos trimestres e no decorrer
dos últimos anos.
Se voltarmos um pouco, em 2006 a margem bruta de mercadorias da Companhia era de
46%, já estamos no decorrer de 2010 com um patamar bastante próximo a 53%, ou seja,
uma expansão de 7 p.p. no decorrer de quatro anos.
Então, é importante observar o desempenho de top line de forma combinada. Sem dúvida
alguma o same-store sales é o principal indicador, o carro-chefe de expansão, mas é
importante olhar todo o incremento que está por trás desse assunto.
Seriam mais ou menos esses os principais indicadores, os principais pontos que
diferenciam a performance específica do 2T em relação aos concorrentes.
E outro ponto importante é na hora em que olhamos o desempenho em um horizonte um
pouco mais longo, não só em relação ao ano diretamente anterior, como também a base
de comparação, ou seja, o crescimento verificado de same-store sales de 2008 para
2010. É importante lembrar que no decorrer de todo o 1S09 a expansão de same-store
sales da Companhia não veio, por um ambiente negativo. Então, durante todo esse 1S a
expansão de same-store sales foi em cima de uma base flat.

Guilherme Assis:
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OK. Obrigado, Tulio. E só complementando, daqui para frente como você vê isso? Eu
entendo a questão da margem e da integração, e da implementação do modelo de mais
fashion e fast-fashion, mas como você vê isso influenciando o same-store sales daqui
para frente?
Tulio Queiroz:
Guilherme, nossa ideia, sem dúvida alguma, é capturar cada vez mais os benefícios
dessa integração, gerando mais flexibilidade para o ponto de venda, sendo mais eficiente
na reposição, em todo o ambiente logístico. Isso, sem dúvida alguma, se refletirá em um
produto mais atraente para o cliente, direcionando duas pontas.
Primeiro, é uma expansão de vendas maior, porque isso significa mais variedade no m²,
mais opções de compra para o cliente; e o segundo é uma percepção de valor maior por
parte dos consumidores, gerando uma expansão de margem.
A Companhia vem trabalhando nos últimos anos em cima disso, já comentamos nossa
expectativa em algumas teleconferências anteriores, é, no médio e longo prazo, chegar
cada vez mais perto das referências dos players internacionais em relação à margem.
Mas sem dúvida alguma o potencial de same-store sales, olhando o horizonte de médio
prazo, é muito positivo, uma vez que o mercado, como todos vocês sabem, ainda é muito
fragmentado, tem muita oportunidade de consolidação desse mercado daqui para frente
e captura por parte dos players maiores. Então, eu vejo, de maneira como um todo,
olhando um pouco mais para frente, bastante promissor.
E olhando mais no curto prazo, primeiro olhando esse 2T, acho que tem uma diferença
de performance importante entre os meses. Vimos abril e maio com patamares bastante
positivos, em junho encontramos um pouco mais de dificuldade; difícil atribuir quanto
dessa dificuldade está realmente vinculada ao evento da Copa do Mundo. Mas o
importante notar é que também já notamos uma recuperação importante no decorrer de
julho e agosto.
Guilherme Assis:
Obrigado, Tulio.
Francine Martins, Itaú:
Boa tarde a todos. Tulio, nesse trimestre, assim como no trimestre passado, vimos um
aumento expressivo na sua linha de clientes no balanço. Eu entendo que boa parte desse
aumento está relacionada ao menor desconto de recebíveis, considerando que agora
vocês têm um conforto maior de caixa com a linha do BNDES. Como devemos pensar
essa linha de recebíveis no médio prazo, de clientes, de contas a receber? É por aí que
ela deve ficar, pode aumentar um pouco mais? Se você pudesse discutir um pouco isso.
Obrigada.
Tulio Queiroz:
Francine, realmente, a grande oscilação da linha de clientes é proveniente exatamente
desses movimentos que você mencionou. É importante lembrar que antes da parceria
com o BNDES a Companhia gerava valores bastante expressivos via descontos de
recebíveis; chegamos a ter entre R$200 milhões e R$250 milhões, mais ou menos, nessa
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linha, e na hora de reportar a conta clientes, o que acontecia era que reportávamos o
valor líquido, ou seja, pegávamos o valor bruto e tirávamos o montante descontado.
Então, a linha final que aparecia em conta de clientes era já líquida desse repasse da
carteira.
O que acontecer a partir de agora é que aparecem já os montantes provenientes do
BNDES nas linhas do passivo do longo prazo, ficando a conta clientes livre desse
desconto que usualmente acontecia no passado por conta especificamente dessa
operação.
Eu diria que operacionalmente, ou seja, no negócio da Companhia não houve nenhuma
mudança expressiva que possa interferir no desempenho dessa linha. Ou seja, a
participação do cartão private label, que é o grande gerador dessa conta de clientes,
continua em um ritmo parecido; vimos sinalizando em torno de 50% das vendas totais da
Companhia.
Os prazos estão parecidos, com exceção do 1T09, quando diminuímos
consideravelmente os prazos mais longos, mas já a partir do 2T09 a situação em termos
de prazo ficou exatamente a mesma que temos atualmente. O que aconteceu é que,
claro, no decorrer de 2009 houve uma recuperação dos planos envolvendo a cobrança
com juros. Mas eu diria que daqui para frente, o patamar que observamos nesta linha de
clientes já é recorrente. Não vamos ter grandes oscilações uma vez que agora todos os
recursos „linkados‟ à expansão de lojas, expansão de grande parte dos investimentos de
longo prazo estão atrelados a linhas de financiamento também de longo prazo via
BNDES, que aparecem na conta de passivo de longo prazo.
Francine Martins:
E a que custo vocês faziam o desconto de recebíveis?
Tulio Queiroz:
O custo de desconto de recebíveis, uma média, com exceção daquele período de
estresse maior, envolvendo 2008 e o 1S09, porque ali sim os patamares foram muito
altos, mas tirando esse período específico, que é atípico, o custo ficava em torno de
108% do CDI.
Francine Martins:
OK. Obrigada, Tulio.
Simone Freire, Geração Futuro:
Boa tarde a todos. Minha pergunta é sobre despesas operacionais. Vocês já comentaram
no press que o aumento de despesas nesse trimestre já está contemplado no orçamento
do ano, que prevê uma redução de despesas com relação ao lucro bruto no ano cheio.
Mas só para entender melhor a proporção entre incremento de despesas futuro e a
expansão da área de vendas, a que magnitude as despesas que vimos agora já são
suficientes, por exemplo, para suportar a estrutura nas outras nove lojas que serão
abertas este ano? Ela já contempla alguma necessidade de gasto que irá surgir com as
inaugurações de 2011? Se vocês pudessem esclarecer um pouco mais das despesas
operacionais, por favor.
Tulio Queiroz:
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Simone, realmente, eu diria que quando olhamos a despesa operacional do Grupo como
um todo, e aí excluindo os efeitos de PDD e depreciação, é importante lembrar alguns
aspectos. No 1S09 como um todo, é claro que a situação da Companhia e a situação
econômica eram outras, o nível de incerteza era muito maior; então, sem dúvida alguma,
todos os projetos relacionados a frentes de expansão, projetos inclusive de informática,
de TI, por aquele momento foram congelados.
Então, é natural que a Companhia, no decorrer do 1S09, realmente apresentasse uma
redução importante de despesas. Além disso, o ritmo de abertura de lojas era outro. Hoje,
para este ano estamos imaginando 14 lojas confirmadas, outras três já em fase final de
acordo; na verdade já estão acordadas, só não temos ainda a certeza se teremos a
abertura das lojas por parte dos empreendedores ainda em 2010, por isso não incluímos
no quadro das 14 que aparecem no release.
Mas o fato é que a pretensão para investimentos no decorrer de 2010 é outra. O ritmo de
abertura de lojas mudou, o ritmo de novos projetos, mesmo na área de informática,
envolvendo toda a integração, mudou. Então, é natural fazermos alguns ajustes, tanto
nas áreas de suporte quanto impactos comuns quando se aumenta bastante o ritmo de
abertura, como, por exemplo, as despesas pré-operacionais, que são aquelas que
antecedem a abertura das filiais.
Outro ponto que é importante mencionar é que quando você muda o ritmo de expansão
de lojas, como em toda loja existe uma curva de maturação das receitas. Mas no
momento em que você abre as portas das lojas, todo o grupo de despesa operacional
passa a aparecer imediatamente. Então é natural, quando você muda o ritmo de
expansão de quantidade de lojas abertas, você passar a ter uma força maior, um peso
maior das despesas operacionais em relação à receita líquida.
Acho que outro ponto importante aconteceu no trimestre, e no 1S como um todo, e com
certeza isso acontece no decorrer de todo o ano, é o maior investimento em propaganda
e marketing. Aumentaram consideravelmente os investimentos, exatamente também
porque a Companhia está em uma nova fase de expansão; é importante trabalhar marca,
importante preparar os mercados para novas frentes, para novas lojas que serão abertas.
Mas todo o controle de despesas continua sendo feito. Existe um comitê interno que
analisa de maneira muito próxima a evolução e o direcionamento dos recursos dessas
despesas, e o que a Companhia trabalha é com um orçamento que prevê, sem dúvida
alguma, uma diluição das despesas operacionais em relação ao lucro bruto para o ano.
O que eu quero dizer com isso é que mesmo mudando um patamar de abertura de lojas,
onde passamos a abrir mais de 14 lojas no ano, onde existe uma pressão de despesa
operacional em relação à receita por conta dessa mudança do ritmo de abertura, nós não
vamos mudar nossa dinâmica. Ou seja, toda e qualquer despesa operacional da
Companhia, olhando de maneira anualizada, deve apresentar, sim, diminuição no
decorrer dos períodos.

Simone Freire:
Ótimo. Obrigada.
Pedro Pessoa, GTI:
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OK. E sobre a estratégia de vocês, você falou de 14 lojas este ano, tem alguma
estratégia específica para as marcas? Por exemplo, a Pool, de repente, formar lojas
menores no estilo Hering e aumentar o número de novas lojas para os próximos anos, no
longo prazo, não sei se para 2011, 2012, 2013?
Tulio Queiroz:
Pedro, realmente o ritmo de expansão da Companhia realmente mudou. Acho que daqui
para frente, sem dúvida alguma, a quantidade de abertura de lojas, como nós
mencionamos no release, nosso compromisso de mais curto prazo é de no mínimo 30
lojas de 2010 a 2011.
Agora, é importante mencionar que ainda existe muito espaço para o formato tradicional
das lojas. Ou seja, este nosso formato de uma área média de 2.400 m 2 a 2.500 m2 de
área de vendas ainda tem muito espaço para abrirmos nesse formato. Nós acabamos de
fazer um estudo recente que mostra que nós poderíamos abrir mais 100 lojas no formato
atual da Companhia.
Então, claro que é importante primeiro capturar toda essa oportunidade que o mercado
ainda oferece, via formato tradicional, mas sem dúvida alguma a Companhia já pensa sim,
inclusive tem alguns testes já em formatos menores. Nós temos atualmente três lojas em
formatos que nós podemos chamar de compactos, que são lojas de aproximadamente
1.500 m2 de área de vendas.
Agora, sem dúvida alguma existe também dentro dessa modalidade de compactas,
algumas opções para a Companhia visto que nós temos uma marca muito forte, que é o
caso da Pool. Então, como nós possuímos uma marca já consolidada, de alta valorização
por parte dos clientes, podemos trabalhar com algumas vertentes quando decidirmos
entrar para valer nessa modalidade de lojas compactas. Aí sim nós poderíamos pensar
no formato Pool aumentando o nível de acesso aos mercados via uma loja de menor
tamanho, capturando o principal departamento, que é o departamento jovem, que atrai
boa parte da margem da nossa operação de varejo.
Então, eu diria que ainda temos muito o que aproveitar do formato atual e vamos
centralizar os esforços no formato atual, mas sem dúvida alguma temos estudos já
preparando para, lá na frente, quando acharmos o momento adequado, passarmos a
operar com esse formato mais compacto.
Carolina Rocha, Quest Investimentos:
Oi, Tulio. Uma questão sobre as despesas. Você comenta aqui no release que parte das
despesas administrativas foram da transferência do cartão Riachuelo para a Midway
Financeira. Você poderia quantificar quanto é exatamente essa despesa? Dá para dizer?

Tulio Queiroz:
Boa tarde, Carolina. Na verdade, esse processo já vinha ocorrendo desde a abertura da
Midway Financeira. Todas as despesas relacionadas à operação do cartão, e despesas
importantes, como correio, emissão de extrato, a própria emissão dos cartões foram
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gradualmente transferidas para a Midway Financeira no decorrer de 2009 e parte em
2010.
Então, aquele número que aparece no release, ou seja, foi registrado como despesas
administrativas no trimestre, R$20 milhões são relativos a essas despesas referentes ao
cartão. Desses R$20 milhões, R$9 milhões foram transferidos no decorrer dos últimos 12
meses.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nesse período de 12 meses anteriores, foram
R$9 milhões adicionais. Mas o que eu quero dizer é que da despesa do trimestre, de
R$25 milhões, R$20 milhões se referem às despesas relacionadas diretamente ao cartão
Riachuelo.
Acho que é importante olhar isso aqui, nós frisamos com bastante atenção duas coisas:
primeiro que o patamar atual em despesas administrativas da Midway já está estabilizado.
Ou seja, as principais contas já passaram para os demonstrativos da Midway. Então, não
vai haver de novo toda essa transferência. Nós continuamos dizendo exatamente quais
são os valores por conta da base de comparação ser distorcida.
E o segundo, que essas despesas da Midway Financeira como um todo, também boa
parte já incorporam as despesas provenientes da estrutura para início da operação dos
cartões embandeirados.
Carolina Rocha:
OK. Só mais uma coisa: a base fica igual a partir de quando?
Tulio Queiroz:
A maior parte das despesas ocorreram até o final de 2009. Então, no decorrer de 2010 a
base já está bem mais estável.
Carolina Rocha:
Está ótimo. Obrigada, Tulio. Boa tarde.
Operadora:
Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
passar a palavra para o Sr. Tulio Queiroz, Controller e RI da Companhia, para as suas
considerações finais.
Tulio Queiroz:
Mais uma vez gostaria de agradecer a todos pela participação e me colocar à disposição
através do email tulioj@riachuelo.com.br. Muito obrigado, e boa tarde.
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