Q&A 2T12
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
14 de agosto de 2012

Cristiane Fensterseifer, Geração Futuro:
Bom dia, eu tenho algumas perguntas. Com relação à queda na margem de mercadorias,
vocês podem passar separadamente qual o impacto de cada fator que levou a essa margem
um pouco menor, e se a queda no preço do algodão, que foi mencionada, por alguns
agentes, traz alguma tendência positiva para o próximo trimestre em termos de margem?
A segunda pergunta, em relação a essa adequação da curva de provisões, se deve manter
esse nível de provisão maior nos próximos trimestres, ou se podemos esperar um retorno a
um nível mais próximo de cerca de R$30 milhões, como é o que vem sendo observado.
E se vocês podem passar, por último, uma perspectiva de vendas no Dia dos Pais e no início
de agosto, como anda o same-store sales, se a perspectiva de vocês é de uma melhora nesse
número, que já veio muito bom, ou se tende a ficar mais flat.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Cristiane. Respondendo a primeira pergunta, em relação ao desempenho da
margem bruta de mercadorias, eu diria que, no decorrer do 1T, na verdade, fizemos uma
virada de março para abril bastante boa. Os números de março já apresentaram, tanto de
vendas quanto de margem, um número interessante. Nós entramos com a coleção
performando bem. No decorrer de abril e maio, o cenário continuou o mesmo. É claro que
estou dizendo isso dentro de um ambiente macroeconômico ainda desafiador, mas eu diria
que a grande dificuldade que encontramos em relação ao desempenho de margem foi
principalmente em junho. Em meados de junho, por volta do dia 15, vimos uma pressão
concorrencial fazendo liquidações da coleção de inverno, então ainda em meados de junho
nós precisamos ser mais agressivos no nível de demarcação por conta do movimento
concorrencial. Esse foi realmente o principal ponto que fez com que entregássemos esse 1
p.p. de margem no T.
Nossa expectativa até ao final do ano continua a mesma, com a grande contribuição de
Guararapes também por conta de toda a estrutura de custo que está sendo revista na
fábrica. Então, sem dúvida alguma, os produtos Guararapes já estão trazendo e vão
continuar trazendo com mais intensidade uma contribuição na margem bruta de
mercadorias do Grupo. Além disso, a maior participação de importados. Acho que esses
dois elementos combinados nos deixam otimistas para este 2S.
Em relação à queda do algodão, é claro que é um aspecto positivo, mas da mesma forma
quando o preço do algodão estava subindo muito, nós nos referimos que o grupo de
matérias-primas como um todo, me refiro à parte de Guararapes, que temos toda a cadeia
na mão e conseguimos ver com bastante tranquilidade todos os números, significa em
torno de 12% do preço final de vendas. Então, é claro que qualquer ganho nessa questão dos
custos de matéria-prima é relevante, mas provavelmente não será isso que fará a
Companhia ganhar alguns pontos a menos ou a mais de margem. Existem fatores na mesa
de maior relevância.
Entrando para a sua segunda pergunta, em relação ao nível de provisionamento, vínhamos
desde meados do 2S11 indicando um nível de provisionamento entre 7,5% e 8%. A carteira já
vinha sendo provisionada mais ou menos nesse patamar. Nós subimos um pouco esse
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trimestre para perto de 8% da carteira total, e devemos manter mais ou menos esse
patamar até o final do ano, sim, porque é exatamente o número que projetamos para esse
2S, ou seja, o nível de perda no range entre 7,5% e 8%. Então, vamos continuar vendo esse
nível de patamar até o final do ano.
Cristiane Fensterseifer:
Certo. Só para complementar, se vocês puderem passar uma ideia de como foi o Dia dos
Pais. Vocês já têm alguma abertura do início de agosto? Se foi bom...
Tulio Queiroz:
Bom, em relação ao desempenho de vendas que temos visto neste 3T, eu diria que é
positivo, levemente superior ao que observamos nesse 2T12. Obviamente não posso abrir
muitos detalhes, mas estamos satisfeitos com o que vimos até agora, principalmente o
desempenho dessa primeira metade do mês de agosto. E, respondendo a sua pergunta,
principalmente ancorado pelo Dia dos Pais.
Cristiane Fensterseifer:
OK. Muito obrigada.
Andrea Teixeira, JPMorgan:
Bom dia a todos. Eu só queria ter um pouco mais de cuidado com relação a essa
inadimplência. Primeiro de tudo, Flavio e a todos no call, parabéns pelo resultado. Se o Tulio
puder comentar com relação a venda, como você acabou de comentar, foi muito bom o
número de agosto, até agora no Dia dos Pais. Mas eu queria, se vocês pudessem comentar
um pouco com relação à inadimplência, você já deu um guidance de 7% a 8%, você já vem
falando, já vem guiando o mercado há algum tempo. O que vocês estão vendo com relação
a esse número, o que vocês têm percebido? Porque a Serasa já está mostrando os números
caindo. Vocês têm alguma indicação de que esse número vá melhorar, ou é mesmo uma
estratégia que a Empresa teve com essa abertura mais agressiva de lojas em captar novos
clientes? Obrigada.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Andrea. Em relação a essa questão toda do desempenho da inadimplência, acho
que temos um nível de assertividade grande porque nós fazemos análises desde as safras
mais jovens. Realmente até o final do ano, não é de forma alguma um aumento desse nível
de perda, deve se manter estável nesse range de 7,5% e 8%. Nós estamos com o nível de
perda do cartão de 7,6%, e a nossa expectativa até o final do ano é que realmente fique
nesse range.
Agora tem alguns assuntos importantes. A questão mesmo que mencionei na apresentação,
da inauguração do nosso call center na próxima segunda-feira, é algo importante, trará uma
força adicional principalmente no quesito das renegociações, das cobranças. Vamos contar
com o que há de mais moderno em termos de software e de sistemas, e sem dúvida alguma
com o potencial de duplicar a capacidade de cobrança do Grupo.
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Além desse cenário traçado com os números de hoje, que é um cenário entre 7,5% e 8%, tem
esse elemento adicional que esperamos trazer um beneficio adicional. Esses números
obviamente não contemplam isso, mas esperamos, sem dúvida alguma, algo adicional
vindo por esse caminho.
Em relação à maior intensidade ou não, maior abertura ou exposição de crédito vinculado à
abertura de lojas, acredito que não. Acho que a Companhia manteve o mesmo apetite na
concessão de crédito, eu diria que não houve nenhuma aceleração e nenhuma diminuição
desse elemento. Com a exceção específica só da operação de empréstimo pessoal, que
aumentamos o volume da carteira. É uma operação que a carteira estava bastante reduzida
para o tamanho da operação financeira do Grupo, e aceleramos um pouco essa operação.
Mas mesmo essa operação encontra-se em um nível de perda um pouco acima de 10%, que
é bastante plausível, uma vez que é uma operação de maior risco.
Outro ponto importante é em relação ao cartão bandeira. Estamos com essa operação do
bandeira, já tem 1,4 milhão de plásticos na nossa base, e o interessante é que o nível de
inadimplência da operação do bandeira, é verdade que é uma operação ainda nova, está
abaixo do nível de inadimplência do cartão PL, em torno de 1 p.p. abaixo do cartão PL.
Então, se há um apetite novo, acho que é por conta da operação do bandeira, que aí sim,
passamos a transacioná-lo em um ambiente externo da loja, mas que o nível de perda por
enquanto é bastante conservador também. Nós reconhecemos que é uma operação ainda
em desenvolvimento, ainda em criação.

Andrea Teixeira:
Obrigada, Tulio. E você acha que tem espaço com o plano que o Flavio havia comentado há
uns anos sobre o Fast Fashion, obviamente muito bem executado, ultimamente com mais
componente de moda, mas também com relação ao centro de distribuição e, Manaus?
Quanto podemos medir de ganho de eficiência em logística? Porque obviamente tem várias
variáveis mudando ao mesmo tempo, para entendermos quanto mais eficiente vocês
ficaram em logística nos últimos anos e como vocês esperam essa margem de varejo se
comportar nos próximos trimestres?
Flavio Rocha:
Andrea, ontem mesmo nós tivemos uma reunião de ponto de situação do projeto Fast
Fashion. Já são dois DCOs, usando a nossa terminologia aqui, dois departamentos e dois
grupos de mercadorias que já estão com a cadeia inteiramente integrada, quer dizer, desses,
metade estão com a cadeia integrada da matéria-prima até a loja, e os números são
bastante animadores em dois fronts. Primeiro, o aumento de venda decorrente da
diminuição significativa da ruptura. Existem GMs, ou grupo de mercadorias, já com 200% de
evolução, e existem departamentos que estão fazendo vendas similares, ou até com
acréscimos, com 75% a menos do estoque em loja. Então, são dois fronts de ganho
extremamente importantes, e daqui para o fim do ano vamos virar mais grupos de
mercadorias extremamente relevantes para a Empresa, tudo relacionado com os básicos,
que vão trazer esses mesmos efeitos. Imaginamos a curto prazo, indo até o final do ano.
Eu diria que é cedo para estimar o impacto disso nas margens médias da Empresa, mas com
todos os departamentos virados, com a cadeia inteiramente integrada e uma reposição

-3-

Q&A 2T12
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
14 de agosto de 2012

muito mais assertiva, com controle milimétrico do estoque em loja, nós poderemos
realmente esperar um impacto, não só nas vendas, pelo aumento de alternativa do cliente,
desobstruindo a loja com a profundidade excessiva que é imperativa no modelo empurrado
de logística. E também com a consequente queda do aumento de margens, decorrente da
substancial diminuição das demarcações, na medida em que o suprimento da mercadoria
nas lojas ocorre apenas no momento em que o item se torna necessário, e não com a
antecipação de um ou dois meses, como é feito hoje.
Então, acho que este ano já vamos sentir efeitos bastante positivos, principalmente no
grupo de básicos, e estamos planejando a virada de todos os departamentos modais para o
1S13.
Andrea Teixeira:
Perfeito, Flavio. Muito obrigada, e parabéns pelos resultados.
Gustavo Barreto, Dynamo:
Oi, Flavio e Tulio, bom dia. Minha pergunta é sobre incentivos fiscais. Certamente vocês têm
acompanhado as discussões que estão acontecendo, tanto no Supremo quanto no Senado.
Então, queria pedir para vocês darem uma perspectiva de como vocês estão vendo o
desenrolar dessa situação e qual o cenário mais provável de o Supremo passar a súmula
vinculante? Como vocês se posicionariam diante de uma situação como essa? Obrigado.
Flavio Rocha:
Gustavo, eu não imagino que possa haver alguma mudança dramática nos incentivos
existentes. Recentemente, estivemos no Conselho Superior da FIESP, onde tomou parte o
ex-ministro Jobim, que está incumbido de coordenar uma comissão com vistas a apresentar
uma solução que será homologada pelo Supremo. E a linha é de consolidar, legitimar os
incentivos existentes.
O incentivo fiscal é reconhecidamente, segundo ele, um instrumento legítimo de
descentralização dos investimentos, de redução das discrepância regionais, e eu acho que é
sempre o voto contrário, que é o de São Paulo no Confaz já começa a reconhecer que não
se trata de trazer esses empregos tão importantes para as regiões menos desenvolvidas de
volta a São Paulo. Isso talvez até transformaria São Paulo em uma megalópole
inadministrável.
O que está em questão é se esses empregos gerados no setor têxtil, no setor de calçados e
em tantos setores importantes que empregam, talvez, 1 milhão de empregos no Nordeste,
se eles serão mantidos lá ou vão ser expulsos para a China. Eu tenho certeza que essa pura
e simples eliminação dos incentivos fiscais significaria, seguramente, a aceleração dessa
migração de empregos para a Ásia, onde as condições de competitividade são menores.
Então, estamos absolutamente seguros, fazendo nosso plano de investimentos dentro de
um cenário de continuidade dos incentivos que hoje desfrutamos, tanto no ICMS como do
Importo de Renda.
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Aproveitando a sua pergunta, também fomos afetados positivamente pela desoneração da
folha de pagamento, nesse primeiro período com a alíquota de 1,5%, mais ou menos, com
ganho residual. Mas tudo indica que essa alíquota irá baixar para 1%. Isso trará um ganho,
acreditamos, na ordem de R$20 milhões para a operação da Guararapes. Acredito que o
Governo está sensível à questão do Custo Brasil, da competitividade, e as medidas que vêm
sendo tomadas, ao contrário da última década, onde todas foram focadas na demanda, no
crédito. Acho que agora o Governo começa a ver a importância de tomar medidas relativas
à desoneração da produção aqui do Brasil.
Todas as medidas que pudemos antever ao horizonte, ao contrário de uma simples
extensão do Imposto de Renda, são no sentido contrário, são no sentido de aumentar a
competitividade desses setores, mão-de-obra intensiva, tão importantes na geração de
empregos, e que são setores mais fronteiriços em termos de concorrência asiática, de
concorrência internacional.
Gustavo Barreto:
Entendi. Mas, Flavio, só para explorar isso um pouco mais, como você acha que se resolve
essa situação? Como você bem falou, São Paulo está tendo uma posição ainda longe de
estar na mesma página que os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o que
acontece agora é que o Supremo está ameaçando passar a súmula vinculante até o final do
ano, caso esses estado não cheguem a um consenso no Confaz. E como o Confaz precisa de
unanimidade, isso é muito difícil acontecer. Como você acha que se resolve essa situação,
só para entender um pouco como é a sua perspectiva?
Flavio Rocha:
Acredito que o Supremo está realmente pressionando o Congresso para uma solução final
que resolva esse impasse do Confaz. O Confaz é a prova de unanimidade, quer dizer, nada
vai obter unanimidade do Confaz. Já no Congresso essa unanimidade não é necessária,
mesmo que isso implique em uma emenda constitucional, basta, 2/3 de quórum. Então,
acho que no Congresso essa situação está muito mais próxima do que no Confaz, onde se
exige uma unanimada que não existe, porque São Paulo e o restante dos 26 estados estão
em campos opostos.
Gustavo Barreto:
Entendi. E só para esclarecer um ponto que você falou sobre a desoneração da folha. Esses
R$20 milhões de impacto, você já espera ver em 2012 esse impacto completo?
Flavio Rocha:
Exato. Isso já deve se fazer sentir no resultado de 2012, ao longo de 2012.
Gustavo Barreto:
Entendi. Está ótimo. Obrigado.
Guilherme Mazzilli, Ashmore:
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Boa tarde, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o que você falou de um ambiente
muito promocional em julho. Eu queria saber como foi o julho de vocês, porque um
concorrente falou também em um ambiente mais proporcional do que foi julho do ano
passado. Eu queria saber como você viram julho com relação a promoções, tanto a forma
como vocês perceberam os concorrentes, como a forma como vocês se comportaram
nesse mês. Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Guilherme. O que nós percebemos nessa virada entre junho e julho, primeiro no
ambiente concorrencial, uma certa antecipação do processo de liquidação, de demarcações,
para meados de junho e com intensidade elevada. Essa foi a primeira novidade. Nós
acabamos acompanhando esse processo principalmente no decorrer da segunda quinzena
do mês de junho.
No nosso caso, em relação a julho, o que nós fizemos foi, claro que continuamos com o
processo de liquidação, mas entramos em julho com o preview da coleção primavera-verão.
Nós antecipamos um pouco até a data do preview dessa colação no decorrer de julho.
Em relação a performance, é nessa linha que eu comentei. É claro que o Dia dos Pais, no
nosso caso, foi realmente muito bom, mas até agora nós estamos bastante satisfeitos com
o que estamos vendo em relação ao desempenho de vendas no trimestre.
Guilherme Mazzilli:
Então, quer dizer, não foi um julho muito promocional para vocês, acima do padrão?
Tulio Queiroz:
Não. Inclusive no mês de junho nós mantivemos o padrão no nível de demarcação e o mês
de julho o desempenho de margem bruta de mercadoria, inclusive, foi melhor do que nós
vimos, claro em termos relativos, ano contra ano. Foi inclusive melhor do que vimos nesse
2T.
Guilherme Mazzilli:
Está ótimo. Só uma segunda pergunta em relação ao negócio financeiro de vocês. Queria
saber, olhando um pouco mais para frente, no longo prazo, com essas medidas do Governo
para a redução de spread bancário, se esse negócio deve reduzir um pouco a participação
no negócio de vocês ou se não. Você acha que existem formas de compensar essa queda do
spread bancário e devemos ver esse negócio representar em torno de 30%, que é o que
representa hoje e é o que vocês sinalizavam que iria representar no futuro? Esta é minha
última pergunta. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Acho que para analisar essa questão do quanto que vai representar no futuro o negócio
financeiro, temos que olhar alguns elementos. A operação que existe hoje deve ser
analisada, e o cenário hoje é uma leve diminuição, ano contra ano, da participação do
private label e consequentemente da participação das vendas com juros.
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É claro que, em termos de spread, pelo menos por enquanto não estamos sofrendo
nenhum tipo de pressão direta para reduzirmos as taxas, e o principal driver é realmente o
elemento mais concorrencial. Nós praticamos exatamente as taxas praticadas pelo
mercado, pelo nosso setor.
Agora, olhando para frente, voltando para a questão da representatividade, o quanto vai
representar o negócio financeiro no Grupo, não podemos esquecer também da operação
do cartão bandeira, que é uma operação que está começando agora, estamos com 1,4
milhão de plásticos, mas que nesse 2T, principalmente o nível de transação deve aumentar
de forma significativa, e é uma operação bastante rentável.
Então, se por um lado temos uma tendência hoje de redução do private label, que é uma
tendência de mercado, o consumidor não quer mais, realmente, andar com um monte de
plástico na carteira, por outro tem uma operação nova que tende, inclusive, por ser um
cartão híbrido, dentro da loja ele funciona como um private label, a resgatar os números da
operação do private label. Forçando um pouco de volta, realçando o peso da operação
financeira.
Então, eu diria que esse range entre 25% e 30% de participação da operação financeira no
negócio da Companhia e, claro, em termos anualizados, é bastante factível para os
próximos anos.
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