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Operador:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo para a discussão dos resultados
referentes ao quarto trimestre de 2018.
Esta teleconferência está sendo transmitida, simultaneamente pela Internet e pode
ser acessada no endereço: www.riachuelo.com.br/ri. A apresentação também está
disponível para download no mesmo site.
Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante
a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas, quando mais instruções serão fornecidas.
Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a conferência,
queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de
negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituemse em crenças e premissas da diretoria da Guararapes Riachuelo, bem como em
informações atualmente disponíveis para a Companhia. Considerações futuras não
são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se
referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou
não ocorrer.
Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da
indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da
empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles
expressos em tais considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Oswaldo Nunes, CEO da Riachuelo. Por
favor, Sr. Oswaldo Nunes, pode prosseguir.
Oswaldo Nunes, CEO:
Bom dia a todos, é um prazer recebê-los em nossa teleconferência para falarmos
de 2018, do fechamento do quarto trimestre, e falar um pouco de 2019 e do futuro.
A respeito do cenário desafiador em 2018, podemos destacar algumas iniciativas
importantes que foram relevantes para a companhia. Evoluímos nossa governança
interna com o fortalecimento do Conselho Consultivo, dois membros independentes,
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e a criação dos Comitês Não-Estatutários de Gente e de Estratégia, que vêm
apoiando o Conselho de Administração no seu papel de orientar a Diretoria
Executiva em temas estratégicos. Agora temos uma única classe de ação, e
também foi um passo importante para a nossa governança.
Na dimensão de prazo mais longo, construímos a oportunidade de falar do futuro
de uma forma mais estruturada e deveremos aprovar e formalizar na próxima
Reunião de Conselho o Plano Estratégico da companhia, que vai dar a direção, o
como e onde queremos que ela esteja em 2022. Nesta agenda estratégica, nós
estamos endereçando as questões que julgamos ser de maior impacto, relevância
e urgência para os nossos negócios, que vão melhorar o nosso desempenho em
linha com o nosso propósito e os nossos diferenciais competitivos do nosso modelo
de negócios.
Olhando para o dia a dia da gestão em 2018, gostaria destacar que conquistamos
um novo e importante degrau de produtividade nas lojas, onde se concentra a nossa
alavancagem operacional, e que refletiu em diluição de 3,4 p.p. de despesas no
quarto trimestre.
Reformulamos a estrutura e o papel do Marketing e, no final do ano, trouxemos o
Elio França, profissional com importante experiência em varejo de moda, como novo
diretor da área. Ele veio com a missão de dar mais foco e compreender melhor o
perfil e comportamento dos nossos clientes e dos consumidores em geral e,
também, criar elementos de diferenciação para a marca, em linha com nosso
propósito e diferenciais competitivos.
Outra conquista importante em 2018 foi a evolução do nosso e-commerce. O ano
de 2018 foi o primeiro o ano cheio do novo canal que naturalmente, tem um forte
processo de maturação e consequentemente um forte crescimento das vendas, que
ficaram em linha com o planejado. Esta performance só vem reforçar a importância
do canal como base para o processo de digitalização do varejo.
Conquistamos também nesse ano o selo de excelência em atendimento ao cliente
do Reclame Aqui, o RA1000, e continuamos com ele, o que reforça boa qualidade
da operação e experiência do cliente neste novo canal.
Aproveitamos o ritmo menor de inaugurações de 2018 para remodelar 42 lojas que
vão maturar ao longo de 2019. O foco das remodelagens é evoluir no visual
merchandising e adaptá-lo ao nosso modelo logístico puxado para melhorar a
apresentação das coleções com mais protagonismo do produto, coordenação de
moda, reforçando a nossa proposta de valor e bom custo-benefício. Os resultados
que temos neste sentido têm sido bastante positivos.
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Agora, olhando especificamente para o quarto trimestre, não ficamos felizes com o
crescimento das nossas vendas, porque embora a recuperação do emprego e da
atividade econômica tenha sido fraca, o índice de confiança do consumidor se
manteve subindo em níveis bastante importantes, mas isto não se refletiu nas
nossas vendas.
O nosso entendimento é que a restrição estava dentro de casa. Nosso modelo
logístico puxado desafia promover o forte aumento do fluxo de mercadorias dos CDs
para as lojas equilibrada com uma pequena sazonalidade e apenas para os itens
com demanda muito conhecida e nas duas semanas que antecedem no Natal.
Erramos neste equilíbrio e operamos com muitos SKUs sobrando em grande parte
das lojas e muitos SKUs faltando em outra grande parte das lojas.
Consequentemente, a gente operou com um nível de ruptura bastante elevado em
Dezembro, mesmo carregando estoque acima do ideal.
A partir de Janeiro, retomamos o fluxo mais puxado dos CDs para as lojas,
reduzimos todos os envios iniciais para gradualmente recuperar o nível de
agregação nos CDs e para permitir também que, gradualmente, cada loja possa
puxar o máximo possível de produtos e SKUs dos CDs e de acordo com sua
demanda real. E a gente acredita que a partir de Abril este processo seja
normalizado.
Este movimento combinado com a não venda de Dezembro, que pressionou o nível
de estoque na virada do ano, também provocou uma pressão no same-store sales
e na margem bruta do primeiro trimestre sobre uma base de crescimento de dois
dígitos em 2018, mas a gente entende que este é o esforço que a companhia fez e
que vai criar as condições operacionais para, a partir do segundo trimestre,
retomarmos o ritmo de crescimento de vendas em mesmas lojas com margens
robustas e com níveis de estoque mais ajustados. Estaremos com um mix de
produto e SKUs mais equilibrados nos CDs e nas lojas.
Olhando para o ano de 2019, acabamos de promover uma mudança na posição da
Diretoria de TI: Promovemos do nosso diretor de e-commerce, Carlos Alves, para a
Diretoria de Inovação e TI. A nossa maior motivação para esta mudança é a
necessidade de testar os nossos negócios de uma forma cada vez mais digital e
integrada. Isso sabemos que envolve uma grande mudança de mindset dentro da
empresa e também maior uso de tecnologia, dados e a inteligência artificial para
resolver os problemas do cliente e buscar otimizar os múltiplos pontos de contato
que os nossos negócios já têm com esse cliente, também aprofundar o conceito de
omnicanalidade e construir uma estratégia digital que oriente todos os negócios na
companhia.
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No e-commerce, os grandes e maiores desafios para 2019 são: continuar crescendo
de forma saudável, crescendo as vendas, melhorando as margens e fazendo
esforços para que a gente diminua o custo relativo do marketing e do frete dentro
deste negócio, porque temos uma cadeia de lojas físicas, bastante capilaridade e o
caminho para isto é ser cada vez mais omnicanal, e acreditamos que isso vá
acontecer nos próximos anos.
Em 2019 vamos priorizar investimentos em tecnologia para acelerar o processo de
digitalização, integrar mais os canais físico e online, aprofundando conhecimento
sobre o perfil e comportamento do cliente nos seus vários pontos de contato com a
marca, continuar evoluindo em produtividade da plataforma de modo a reduzir
ineficiência do canal e criar condições para aumentar a conversão do ticket médio,
no app, no site, mobile e alinhá-los com a estratégia digital e reforçar o caminho
para a omnicanalidade.
Na expansão, o destaque de 2019 da nossa agenda é que vamos inaugurar, no
segundo semestre, uma loja no Morumbi Shopping. Nosso desenho é que seja uma
loja mais evoluída tecnologicamente para oferecer uma experiência mais interativa
e mais personalizada para o cliente. É um espaço de aproximadamente 2.700
metros de área bruta de vendas e estamos muito animados com esta oportunidade
de ter um nível mais elevado de interação e experiência com o cliente a partir desta
loja.
Para finalizar, gostaria de dizer que iremos, em breve, aprovar e formalizar o plano
estratégico junto ao Conselho. O plano contém as nossas prioridades estratégicas
agrupadas em eixos, que serão as grandes linhas de orientação para as nossas
prioridades nos próximos anos, são as áreas de atividade que consideramos chave
para o crescimento e melhoria do desempenho da companhia. E o que posso dizer
agora é que esses eixos vão abordar as dimensões do cliente, das vendas, da
expansão, do comportamento e cultura de resultados. Eles estarão sendo
suportados por pilares estratégicos comuns, como gente e transformação digital.
Com tudo isto, posso afirmar que estamos otimistas quando olhamos para o futuro,
temos metas ambiciosas e transformadoras da companhia, mas, claro, cabe a nós,
junto com os times e o apoio do Conselho, executar muito bem o plano estratégico
e entregar resultados melhores ao longo desta jornada que se inicia agora nos
próximos meses deste ano.
Passo agora a palavra ao Newton.
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Newton Rocha, DRI:
Ok, obrigado, Oswaldo, bom dia a todos. Gostaria de fazer um breve relato das
operações da Midway Financeira em 2018, bem como algumas ações estratégicas
iniciadas ano passado e que continuam no atual exercício.
Encerramos o ano de 2018 com um lucro líquido, excluindo os efeitos não
recorrentes, de R$260,5 milhões, com crescimento de 34,2% sobre o ano anterior.
Outra boa notícia é que a feira dos cartões private label e co-branded combinada
foi de 7,3%, índice menor ao registrado o ano passado, que foi de 7,9%. Também,
ao final de 2018, a empresa somava 31 milhões de cartões emitidos, sendo R$ 24,7
milhões de PL e R$ 6,3 milhões de embandeirados.
A carteira de empréstimo pessoal, sem considerar encargos, totalizava R$ 689,4
milhões ao final de 2018, um crescimento de 82,1%. O nível de perdas atingiu
19,6%, porém, em linha com nossas expectativas. Este produto, é extremamente
rentável também, por isso mesmo temos esse nível de perda um pouco maior, mas
está em linha com nossas expectativas e ele deverá ter o seu volume de concessão
ao longo deste ano acrescido de uma forma um pouco mais moderada, sempre
buscando o equilíbrio de risco.
A receita líquida dos produtos financeiros, que são seguros e assistências, atingiu
R$143 milhões, um aumento de 6,4% sobre o ano anterior. Com as medidas
tomadas recentemente, incluindo mudança de sistemas e adição de novos produtos
como o seguro de celular, por exemplo, esperamos um desempenho bastante
superior neste exercício. Somando tudo isto, a receita da operação financeira como
um todo totalizou R$2.147 bilhões, 25% maior que 2017. Consideramos um
resultado, de fato, muito bom, muito interessante.
Nosso aplicativo, que conta hoje com 3.600 milhões downloads, tem em média
1.800 milhão de acessos por dia, o que prova o acerto desta ferramenta como
comunicação com o cliente e, num futuro próximo, um grande meio de aumento de
faturamento da companhia.
Durante 2018, automatizamos a aprovação de crédito para novos clientes com
resposta em nossa plataforma em até sete segundos, proporcionando uma primeira
ótima experiência de uso do nosso serviço. Estes sete segundos é do modo short
form, que é uma consulta muito rápida que se faz e que tem, também com a mesma
rapidez, a resposta se sim ou não para o cliente em termos de aprovação de crédito.
Estamos também fazendo a captura de novos clientes para cartão PL pelo tablet
nas lojas e pelo aplicativo, este, sim, em qualquer lugar que nosso cliente esteja.
Este processo leva aproximadamente quatro minutos para ser concretizado e
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possibilita a compra imediata, também, de produtos por e-commerce da Riachuelo,
claro, desde que o cliente seja aprovado. A cobrança via renegociação também está
automatizada via P.A.s digitais e pelo portal de negociação, através dos chat bots.
Também, via aplicativo, está em fase final de homologação a contratação do
empréstimo pessoal, que vai possibilitar também o nosso cliente, em qualquer lugar
que esteja, tomar este empréstimo da forma como ele achar, no valor, enfim, de
taxas equivalentes ao seu perfil e vai facilitar muito para que este produto chegue
em qualquer que seja o nosso cliente.
Em Novembro do ano passado, entramos com um pedido de autorização junto ao
Banco Central para operarmos como banco múltiplo, com carteira comercial e de
crédito, financiamento e investimento. Este movimento, que ocorre dez anos após
o início das operações da Midway Financeira, visa oferecer, inicialmente, às nossas
dezenas de milhões de clientes uma gama maior de produtos e serviços financeiros
e não-financeiros, desejados e necessários para o seu dia a dia, de forma simples,
rápida, moderna, segura e de menor custo, tudo isto suportado por uma plataforma
digital ampla, onde o cliente, de uma forma muito fácil de operar irá decidir o que
melhor lhe convém.
Desta forma, aproveitaremos a enorme sinergia que existe com o varejo físico e
digital presente em todo o território nacional e com o objetivo de construir um
ecossistema poderoso, onde colocamos o cliente no centro de tudo, de acordo com
o nosso planejamento estratégico.
É exatamente por esse motivo que o nosso propósito foi definido da seguinte forma:
“Com você em todos os momentos, melhorando e simplificando sua vida”. Isso
define, de fato, a nossa intenção com esta mudança da financeira para banco e de
forma clara como desejamos trabalhar com nossos clientes e como melhor servi-lo
em tudo o que pudermos oferecer dentro deste novo negócio.
Eram estes os principais pontos aqui que eu teria a falar. Passo agora a palavra
para o Tulio, nosso CFO, que irá comandar a apresentação dos resultados do
Grupo. Por favor, Tulio.
Tulio Queiroz, CFO:
Obrigado, Newton, obrigado, Oswaldo. Antes de passar para o material presente
em nosso website, queria apresentar os demais membros presentes na mesa. Estão
aqui conosco Marcelo Oscar, o Controller e RI da companhia, e o Gilberto Izumida,
Contador do grupo.
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Passando para a página número 3 do material disponibilizado no site, nós temos os
números referentes à receita líquida consolidada de mercadorias, que totalizou
R$1.627,0 bilhão neste 4T18, um crescimento de 3,4%. No 12M18, esta receita
líquida de mercadoria totalizou R$5.093,4 bilhões, um crescimento de 7,0% ano
contra ano.
Na parte inferior do slide, podemos observar os números no crescimento de vendas
no critério “mesmas lojas”. Então, neste quarto trimestre, o crescimento reportado
foi de 0,9%. Aqui, vale destacar, do ponto de vista mais positivo, as regiões Sudeste
e Sul, e do ponto de vista negativo continua a região Nordeste, principalmente por
impactos provenientes de situações macroeconômicas.
No 12M18, o crescimento em mesmas lojas totalizou 3,7%, e aqui, de novo, com
uma pressão importante da ponta negativa da região Nordeste e na ponta positiva
da região Sudeste. Vale destacar também que as categorias de celular e perfumaria
representaram no ano 13% da venda e no quarto trimestre 15% da venda.
No slide de número 4, nós temos os números referentes ao ticket médio e a base
de cartões Riachuelo. O ticket médio, neste 4T18, cresceu 1,8%, totalizando
R$199,5. No 12M18, o crescimento foi de 2,1%, totalizando R$190,6. O que
observamos no quarto trimestre é que a parte de ticket houve um crescimento
superior à média de same-store sales e a ponta puxando para baixo foi o ponto de
conversão, em linha com o assunto abordado pelo Oswaldo do elemento da ruptura.
Na parte inferior do slide, nós temos os números referentes à base total de cartões
Riachuelo, que totalizou 31 milhões de plásticos ao final do 4T18, apresentando um
crescimento de 5% ano contra ano.
No slide seguinte, de número 5, nós temos os números referentes ao nível de perda
da operação financeira e também os números referentes ao estoque de provisão da
carteira. Na parte superior do slide a gente pode observar os níveis correntes de
perda, onde a linha azul apresenta o nível de perda real do cartão Riachuelo, que
finalizou o ano em 7,3%. Devemos observar esse número relativamente estável ao
longo dos próximos 6 meses, e na parte de cima nós temos os números referentes
à operação de empréstimo pessoal, que encerrou o exercício em 19,6%.
Aqui, como o Newton comentou, daqui para frente é o crescimento mais moderado
desta carteira de empréstimo pessoal, sempre buscando o melhor equilíbrio entre
volume e nível de risco.
Na parte inferior do slide, nós temos os números detalhados do estoque de provisão
para todas as faixas da carteira. De maneira geral, o que podemos observar é que
o nível de estoque de provisão da carteira para até 180 dias fecha o trimestre em
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7,6%, ou seja, bastante aderente ao nível de perda projetada, com 9,2% acima do
mínimo exigido pelo Banco Central e com uma cobertura para os vencimentos há
mais de 90 dias de 93,0%.
No slide seguinte, de número 6, nós temos os números referentes ao resultado da
operação financeira, que totalizou R$149,3 milhões neste 4T18. Excluindo o efeito
não recorrente, totalizaria R$99,9 milhões, ou seja, ponta a ponta apresentando um
crescimento de 79,2%. No 12M18, este mesmo resultado totalizou R$468,8 milhões
com um crescimento de 29,5%.
Aqui, só para destacar alguns números importantes, o spending do cartão bandeira
em 2018 já ultrapassou a marca de R$6 bilhões, mais precisamente em R$6.380
bilhões, e a carteira de empréstimo pessoal encerrou o exercício de 2018 no
patamar de R$689,4 milhões.
Além do forte crescimento dos volumes, como a gente viu, durante todos os
trimestres do ano, principalmente em empréstimo pessoal com o amadurecimento
do cartão bandeira, eu acho que é importante destacar a estabilidade dos níveis de
perda ao longo do exercício. Vale lembrar que a companhia vem crescendo os
volumes da operação financeira não só em 2018, mas desde os últimos anos, e,
além disso, só para destacar e já criar o cenário, algumas pequenas despesas
operacionais referentes ao plano de se possuir um banco já começam a ocorrer,
mas com certeza o universo de ganhos futuros mais do que compensará o adicional
de despesas necessárias.
No slide seguinte, de número 7, nós temos os números referentes ao lucro bruto
consolidado do grupo, que totalizou R$1.418,7 bilhão neste 4T18, um crescimento
de 10,9%. No 12M18, este lucro bruto totalizou R$4.669,0 bilhões, um crescimento
de 13,7%. Aqui o principal número a observar é um número destacado em laranja,
onde a gente apresenta a margem bruta de mercadorias. Este foi um outro destaque
aqui do trimestre, apesar das dificuldades apontadas pelo Oswaldo, nós
conseguimos manter o nível de margem bruta praticamente estável, um crescimento
de 0,1 p.p., mesmo com um mix e uma participação de celular e perfumaria muito
maior, como eu mencionei anteriormente, na ordem de 15% das vendas. Então,
excluindo o efeito do celular e perfumaria, esta margem bruta de mercadorias
totalizaria 58,7% com crescimento de 0,8 p.p.
No 12M18, quando observamos a margem bruta de mercadorias de 52,9%,
excluindo este mesmo efeito de maior participação de celular e perfumaria, a
margem bruta de mercadorias totalizaria 56,8% com um crescimento de 0,3 p.p.
No slide de número 8, nós temos os números referentes às despesas operacionais,
que totalizaram no 4T18 R$762,0 milhões com uma queda de 1,4% em relação ao
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mesmo período do ano passado. No 12M18, estas despesas totalizaram R$2.787,6
bilhões, com crescimento de 8,4%.
Aqui o que a gente pode observar é que, no ano como um todo, a companhia
conquistou um novo patamar de produtividade, no ano fechado apresenta uma
diluição de despesa operacional na ordem de 1,1 p.p. E só lembrando, isto foi
amplamente dividido com vocês aqui ao longo dos trimestres, a companhia
intensificou e buscou este novo patamar de produtividade principalmente a partir do
mês de maio. Então, o quarto trimestre reflete muito bem isto, esta nova intensidade
de produtividade. Reportamos uma diluição de despesa operacional na ordem de
3,4 p.p.
Este é um trabalho contínuo, um trabalho que vem sendo feito já desde 2014, onde
todas as lacunas e oportunidades são estudadas, onde as modelagens de
produtividade por cargo, por cluster de loja são analisadas e estudadas a cada
período, a companhia mesmo vem gerando novos conhecimentos, debatendo e
desafiando novos patamares de produtividade, claro que sempre garantindo o bom
atendimento e zelando pela jornada do cliente.
No slide seguinte, nós temos os números referentes ao EBITDA consolidado do
grupo, que totalizou R$1.075,5 bilhão no 4T18, e, excluindo os efeitos não
recorrentes, R$469,4 milhões, com um crescimento, já excluindo estes efeitos, de
33,3% em relação ao período anterior. No 12M18, o EBITDA do grupo totalizou
R$1.701,3 bilhão. Excluindo estes efeitos não recorrentes, R$1.095,2 bilhão com
um crescimento de 23,2%.
Aqui, de maneira geral, a combinação dos principais fatores. A gente teve, como já
amplamente apresentado, um top line mais difícil, porém, com uma manutenção dos
níveis de margem bruta de mercadoria, uma busca muito importante de
produtividade, que sem dúvida nenhuma aliviou bastante o efeito da alavancagem
operacional, uma operação financeira que performou muito bem ao longo de todo o
ano, e, do ponto de vista não recorrente, o principal efeito, como apresentado no
release, é a questão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, também
reportado no fato relevante.
No slide seguinte, de número 10, nós temos os números referentes ao lucro líquido
consolidado do grupo, que totalizou R$1.012,1 bilhão no 4T18. Excluindo os efeitos
não recorrentes, R$274,5 milhões, com um crescimento de 58,9% em relação ao
mesmo período do ano passado. No 12M18, o lucro líquido totaliza R$1.235,7
bilhão. Excluindo os efeitos não recorrentes, R$498,0 milhões com um crescimento
de 45,2%.
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No slide seguinte, de número 11, nós temos os números referentes ao ciclo
financeiro da companhia. O ciclo financeiro encerrou o ano em 166 dias, um
crescimento de 22,7%. A pressão veio principalmente na ordem dos estoques, onde
a gente fechou o ano com 139 dias, também abordada pelo Oswaldo. Na parte de
clientes, a gente encerra o ano com 105 dias, um crescimento de 2,9%, e
fornecedores uma queda de 8,1%, totalizando 78 dias, principalmente pressionado
pela nova composição de mix.
No slide a seguir, de número 12, nós temos os membros referentes ao
endividamento líquido do grupo, encerrou o ano em R$981,0 milhões e o nível de
alavancagem em relação ao EBITDA de 0,6x. Aqui, assim como foi nos últimos
anos, claro que a companhia sentiu a pressão neste elemento proveniente de capital
de giro, mas a companhia, por outro lado, buscou ganhos de produtividade no que
diz respeito a sua geração de caixa operacional aliviando parte deste efeito e
também manteve o seu nível de investimento, como veremos a seguir, num ritmo
moderado.
No slide seguinte, como eu mencionei, observamos os números de investimento em
ativos fixos do grupo, que totalizou R$385,7 milhões em 2018 e, claro, como não
poderia deixar de ser, a maior parte deste investimento direcionado para a ponta do
varejo, onde vale destacar as mais de 40 lojas remodeladas, um forte investimento
em TI, que representou aqui 23% do total de investimentos e 17% sendo alocado
para a abertura de novas lojas.
Seriam estes os nossos comentários iniciais, e, a partir de agora, todo o grupo está
à disposição para responder às perguntas. Muito obrigado.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operador:
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma
pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da
fila digitando *2.
As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a
gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma
ótima qualidade de som será oferecida.
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Nossa primeira pergunta vem de Julia Faga, Itaú BBA.
Julia Faga, Itaú BBA:
Oi, pessoal, bom dia. Eu queria entrar um pouco mais nesta questão de
abastecimento que vocês mencionaram, e entender um pouco melhor como que
está o estoque de vocês, pois já tinhamos a expectativa de um estoque um pouco
mais alto, porque sinalizaram que ainda estavam carregando estoques da coleção
de inverno para não promocionar e vender na próxima estação, e não ter que perder
margem bruta com isso. Vimos aqui que o nível de estoque de vocês está bastante
alto ainda, então, queriamos entender um pouco o breakdown, ou seja, este estoque
mais alto quanto que ele vem de um estoque que vocês ainda pretendem carregar,
quanto vem de eventualmente um quarto trimestre e, se haveria uma expectativa
de fazer algum tipo de mark down aí nos próximos trimestres? Pois eu entendo que
seria mais relativo a um quarto trimestre um pouco abaixo da expectativa de venda.
É isto.
Oswaldo Nunes, CEO:
Julia, é o Oswaldo, obrigado pela pergunta. Como falamos ainda pouco, claro que
a não venda de Dezembro traz uma pressão importante de estoque para Janeiro, e
obviamente que isso, numa medida importante, acabou pressionando não só o
same-store sale, mas também margem.
Quando você falou dos estoques de inverno que a gente vinha carregando, está
correto, e é sempre importante lembrarmos – e estamos entendendo isto, também,
como aprendizado de 2018 – a cadeia de importado,e particularmente aquela que
atende a produtos de inverno que a indústria têxtil brasileira não tem vocação ou
não tem escala para produzir, é uma cadeia tipicamente empurrada, onde as
apostas são feitas com 8-9 meses de antecedência.
Como dissemos em trimestre anteriores, fizemos uma aposta bastante grande para
2018, claro que aquilo que é sazonal a grande parte foi resolvida ao longo do próprio
ano, mas tem uma parte importante de básicos, não perecíveis: jaquetas, moletons,
tricôs, as cores preta, cinza, mescla e azul-marinho que acabamos trazendo para
2019, mas entendemos que é preciso ficar mais atento a este processo porque isso
não é bom para os estoques, não é bom para o ciclo financeiro.
Um outro aprendizado que a também estamos buscando ajustar é a sazonalidade
da venda ao longo do ano comparada com uma linearidade das produções das
nossas fábricas próprias. Quer dizer, até o ano passado, vinhamos com uma política
de antecipar a produção de estoques de produtos básicos, com ciclo de vida mais
longo, principalmente na parte de jeans, sarja, camisaria social, mas também a
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gente entende que isso não é bom porque, mesmo em se tratando de produtos com
mais previsibilidade de vendas, você tem uma aposta por trás olhando mais à frente
e tudo que sabemos é que as vendas podem e vão variar, e mesmo que antecipado,
lá na frente nem sempre estamos com um mix mais ajustado, e isso te obriga a um
carregamento maior.
Então, são aprendizados que a gente estamos trazendo de 2018 para 2019 e,
olhando mais à frente, eu acho que o grande trabalho de ajustar o mix desses
resíduos foi feito agora ao longo do primeiro trimestre. O que temos para o segundo
é um efeito residual, que não deve impactar as margens de maneira significativa. É
isso que a esperamos.
Julia Faga, Itaú BBA:
Perfeito, muito obrigada.
Operador:
A próxima pergunta vem de Helena Vilares, Bradesco BBI.
Helena Vilares, Bradesco BBI:
Oi, pessoal, e obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria, primeiro, entender um
pouco melhor as iniciativas que vocês começaram na parte da Midway Financeira,
incluindo o pedido de aprovação para o BACEN. Eu queria saber se vocês podiam
dar um pouco mais de detalhe do que vocês estão vendo para esta operação em
2019, se vocês já têm alguma expectativa de aprovação do BACEN e o que
podemos ver de iniciativas na Midway.
E a minha segunda pergunta vem em relação à parte da produtividade. Estamos
vendo que o SG&A vem caindo bem, e eu queria entender se vocês podiam dar
detalhes de quais linhas, quais são as iniciativas que estão sendo feitas e que estão
conseguindo gerar esta alavancagem operacional que vocês comentaram.
E, por último, ainda em relação a parte do SG&A, já estamos vendo, acredito que
há mais de um ano, a transferência do SG&A, um pedaço do varejo para a
financeira. Eu só queria saber se agora já está na base e se, em 2019, podemos
agora ter uma coisa mais normalizada em relação às linhas de negócio ou se ainda
devemos ver algum tipo de transferência e conseguir entender melhor o resultado
no consolidado. Obrigada.
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Tulio Queiroz, CFO:
Helena, obrigado pelas perguntas. Vou começar pela primeira, em relação à
Midway. Eu acho que o primeiro ponto importante para entender deste processo de
transformar a financeira do grupo em um banco múltiplo é que, por trás disto,
realmente está a questão de colocar o cliente no centro. Então, melhorar esta
relação com o cliente, tornar esta relação que, hoje, essencialmente, ocorre através
do cartão Riachuelo, transformá-la em uma forma mais ampla com a possibilidade
de ter um relacionamento em conta corrente e envolvendo também alguns outros
produtos. Mas o mais importante desta história é que estamos focando todo este
projeto no perfil de cliente existente hoje, no relacionamento do cliente que hoje faz
esse link com Riachuelo. Isto é o mais importante.
Vale lembrar que a companhia opera com o cartão Riachuelo há mais de 30 anos
e, essencialmente, todo este relacionamento que a companhia possui com os
clientes vem de o cliente perceber uma qualidade e um ambiente de relacionamento
com o varejo muito mais amigável do que ele se sentia com o ambiente bancário.
Só que com esta transformação mais recente de vários bancos com plataformas
digitais e com o surgimento de novas Fintechs, na verdade, o que está ocorrendo é
que estas barreiras que antigamente existiam no relacionamento do cliente com os
bancos estão ruindo. Hoje o relacionamento com o banco digital ele é muito mais
simples e amigável. Então, nisso, surgiu também um novo tipo de concorrente para
esta operação do cartão Riachuelo, e é claro que nós estamos atentos a isto.
Então, a ideia realmente é elevar este nível de relacionamento com o cliente, nós
temos uma excelente característica de ter duas operações já muito maduras, ou
seja, uma plataforma financeira com uma base enorme de clientes ativos e uma
plataforma de varejo extremamente abrangente, com uma capilaridade enorme no
Brasil inteiro.
Então, a ideia é que isso tudo gere um ecossistema com o cliente no centro. É claro
que depois o Newton, no passar dos próximos trimestres, pode dividir com vocês
mais detalhes em relação ao desenvolvimento de todo o plano estratégico, mas
essa é a essência desta transformação.
Indo para a sua segunda pergunta referente à produtividade, eu diria que aqui,
essencialmente, o mais importante não é um ponto ou outro, não foi uma bala de
prata que, de repente, trouxe uma diluição de 3 p.p. Isto é um trabalho contínuo, é
um trabalho que, como eu comentei na apresentação inicial, começou em 2014
através de um estudo muito aprofundado dos níveis de produtividade cargo a cargo,
em cada com um dos clusters de loja e com indicadores específicos de
produtividade para cada um destes cargos.
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Então, eu diria que hoje toda a operação de varejo, que, claro, é a ponta que mais
demanda gente, toda esta operação hoje está modelada em patamares de
produtividade, e, claro, com relações diretas aos volumes físicos transitados nas
lojas, e a todo momento surge benchmarks nestas avaliações, e o que fazemos na
prática é trazer estes benchmarks, entender o que esta turma está fazendo de novo,
qual foi o conhecimento gerado, se discute a viabilidade de padronização deste
novo processo e é replicado para a organização inteira. Então, isto aconteceu em
diversas formas, em algumas ocasiões.
Só para lembrar, as principais despesas operacionais do grupo: em primeiro lugar,
obviamente, é gente; segundo lugar é custo de ocupação, aqui também tem todo
um trabalho sendo feito pela área de expansão do grupo no relacionamento com os
shoppings, no relacionamento de proprietários de lojas de rua, enfim, de uma forma
bastante ampla; e a terceira despesa operacional que mais nos pressiona é a
energia elétrica, e também foi feito todo um trabalho, todo um procedimento
operacional padrão implementado e sistematicamente verificado em todas as lojas
para se buscar ganhos importantes de economia, e aí sim baseado em consumo
porque a variável de preço não se controla.
Então, essencialmente, estes são os pilares do trabalho de produtividade. Agora, é
um trabalho contínuo, é um trabalho que não para. Para as áreas de apoio é a
mesma coisa, a todo o momento nós fazemos estudos de produtos que cada uma
das áreas de apoio entrega para a organização, avaliamos quanto custa cada um
destes produtos e, principalmente, avaliamos se eles realmente são necessários,
se realmente estão contribuindo para a geração de valor do grupo.
Então, eu acredito que o segredo desta coluna de geração de valor dos últimos anos
tem sido exatamente este, esta consistência e disciplina dos trabalhos.
Passando para a sua terceira pergunta em relação à transferência de despesas
operacionais entre Midway e Riachuelo, eu diria que a grande transferência de
critérios ocorreu no final do ano passado, a base de 2018 mesmo já está muito mais
equalizada, então, daqui para frente, não só 2019 vai estar equalizada como a base
de comparação de 2018 também. Então, análise passa a ser pura.
Bom, eu acho que seriam estes os pontos questionados.
Helena Vilares, Bradesco BBI:
Tá bom, muito obrigada.
Operador:
Nossa próxima pergunta vem de Felipe Casemiro, HSBC.
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Felipe Casemiro, HSBC:
Boa tarde a todos, muito obrigado pelos comentários e obrigado por tomarem as
minhas perguntas.
A minha primeira pergunta é sobre a venda. Fazendo um follow-up sobre o
comentário do Oswaldo no começo do call, dá para imaginar que o nível de samestore sales do primeiro trimestre não fugiu muito do nível do quarto trimestre, ou
seja, um dígito baixo visto que a companhia ainda estava no processo de
recomposição de stock up.
Então, eu queria saber se é correta esta conclusão e, olhando para 2019, o que
vocês têm na cabeça em termos de same-store sales visto que o primeiro trimestre
ele é menos relevante em termos de vendas, dá para imaginar uma recuperação
pelo menos no nível de inflação para o ano? Eu queria entender um pouco a cabeça
de vocês sobre isto.
E a minha segunda pergunta é sobre o resultado. Eu queria entender um pouco
mais sobre os não recorrentes que vocês fizeram o ajuste no EBITDA, então ficou
claro que R$692 milhões são referentes aos créditos fiscais, mas tem uma diferença
de R$86 milhões de despesas que vocês também adicionam. Então, eu acho que
R$50 milhões deve entrar em produtos financeiros, R$36 milhões eu imagino que
entre no varejo. Então, eu queria entender qual é o breakdown destas outras
despesas e o que é referente. Ou seja, eu queria ter um pouquinho mais de cor
sobre isto. Obrigado.
Oswaldo Nunes, CEO:
Obrigado, Felipe. Com relação a sua primeira pergunta o same-store sales deve ser
um dígito baixo, mas olhando aí a partir do segundo trimestre e com a recuperação
da agregação de estoques nos CDs para permitir que cada loja possa puxar aí o
máximo possível de produtos, SKUs de acordo com a sua demanda real e também
permitir que cada produto e SKU seja puxado pelo maior número possível de lojas.
Acreditamos que vá retomar o ritmo de crescimento do same-store sales, e eu
esperam até num nível acima do que foi a média do ano de 2018.
Tulio Queiroz, CFO:
Felipe, aqui é o Tulio. Mudando para a sua segunda pergunta em relação aos efeitos
não recorrentes, eu vou dar um disclosure aqui, passo a passo dos principais
elementos.
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Eu vou começar dos efeitos de EBITDA. Bom, como comentamos e, você mesmo
na sua pergunta comentou, o principal efeito não recorrente é o efeito do processo
de ICMS na base de PIS/COFINS, onde o volume principal trouxe um efeito em
EBITDA de R$684 milhões. Além disso, fizemos um provisionamento em despesas
operacionais para pagamento dos honorários dos advogados relativos ao caso, e
também tem um outro não recorrente referente a crédito de PIS/COFINS de
transporte de colaboradores.
Em relação ainda ao assunto do PIS/COFINS, o que fizemos também foi toda a
parte de atualização da SELIC referente a este tema. Nesse caso, impacta o
resultado financeiro. Então, foi R$684 milhões do principal em EBITDA mais R$483
milhões na linha de receitas financeiras, que se trata exatamente da atualização da
SELIC. E há alguns detalhes, claro que isto gera PIS/COFINS também, enfim, não
vou ficar abrindo aqui todas as vírgulas.
Totalizando, o efeito em EBITDA destes temas que eu citei são R$655 milhões e o
efeito total em resultado financeiro R$460 milhões, e o efeito em um lucro R$795
milhões.
No que diz respeito à Midway Financeira, especificamente, o que a gente fez foi um
trabalho no PDD, um lançamento de R$60 milhões referente à classificação dos
clientes nas bases de risco. Aqui tem tudo a ver com o trabalho de controles internos
e controle de riscos que rotineiramente a Midway Financeira executa. Então,
qualquer calibragem detectada é imediatamente lançada nas classificações
corretas. Além disso, tem um efeito positivo aí na linha de despesas operacionais
referentes a charge back, que, na prática, são cancelamentos referentes a compras
do cartão bandeira. Então, em EBITDA dá um efeito negativo de R$49 milhões.
No lucro líquido, tem um efeito adicional que é referente à alteração da alíquota da
contribuição social que foi alterada para as instituições financeiras: No final do ano,
ela passou que 20% para 15% a partir de 2019. Então, o que acontece na prática é
que todo o estoque de despesas indedutíveis foi feito com a alíquota de 20%,
quando a alíquota da operação do exercício é modificada, é também necessário
reverter a base. Então, é uma notícia boa que acaba afetando o resultado a curto
prazo.
Então, acertou a parte do imposto de renda em R$30 milhões, então, afetou o lucro
líquido em R$30 milhões. Como eu comentei, é uma notícia ruim, só que na prática,
em 2019, a companhia se beneficia de uma alíquota de contribuição social 5 pontos
menor.
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Juntando todos estes efeitos mencionados, então no EBITDA dá este efeito de
R$606 milhões, no resultado financeiro um efeito de R$460 milhões e no lucro
líquido um efeito de R$737 milhões.
Felipe Casemiro, HSBC:
Está ótimo, muito obrigado, Túlio. E, se me permitirem um último follow-up sobre ecommerce, eu queria entender um pouquinho mais sobre a estratégia. Eu entendo
que na última vez que falamos o click and collect já estava disponível em 200 lojas.
Eu queria entender para o ano o que está na cabeça de vocês para click and collect
e outras iniciativas que omnichannel e se vocês estão trabalhando com a
possibilidade de entrar em alguma plataforma de marketplace para ter um alcance
maior no canal online. Esta é a minha última pergunta, muito obrigado.
Oswaldo Nunes, CEO:
Felipe, nossa estratégia para o canal digital entendemos que o caminho natural é
que primeiro tenhamos um e-commerce pleno, robusto, uma plataforma com
baixíssimo nível de ineficiência que possa maximizar o fluxo e, principalmente,
conversão de ticket médio. Nós estamos, neste momento, com investimentos
direcionados para isto e, concomitantemente, fortalecer todas as iniciativas de
omnicanalidade. Quer dizer, o retiro em loja já está em praticamente todas as lojas,
varia de 25% a 30% dependendo do mês na média, nós, até surpreendentemente,
temos algumas poucas lojas onde este serviço está representando mais do que
50%. É impressionante como em alguns mercados, dada a condição de localização,
muito fluxo, fácil acesso e força da marca, esse serviço tem um desempenho muito
bom.
Esta questão de marketplace estar e ser é uma questão que estamos, neste
momento, discutindo, estudando melhor, procurando entender mais sobre este tipo
de concorrência, enxergar oportunidades de conviver com estes ecossistemas,
entendemos que estar traz junto o desafio de o como estar e a forma adequada da
marca está presente dentro destes ecossistemas.
Quanto a ser, para o marketplace, é uma visão mais de futuro, e, olhando para o
que a temos hoje, poder oferecer a capilaridade da rede física que cresce para
outros varejistas e até indústria com as suas marcas, podendo ser uma
oportunidade. Mas esse é um tema que a estamos buscando entender melhor e
enxergar oportunidades neste sentido.
Felipe Casemiro, HSBC:
Muito obrigado. Boa tarde.
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Operador:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra
ao Sr. Tulio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
Tulio Queiroz, CFO:
Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes e deixar todo o time
à disposição caso surjam novas perguntas. Muito obrigado e tenham todos uma boa
tarde.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está
encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.

18

