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Guilherme Assis, Brasil Plural:
Bom dia. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é para o Flavio. Eu queria
entender um pouco essa questão de same-store sales e a queda em dezembro, você
deu o breakdown mensal. Como era a base de comparação, para tentarmos entender?
Porque no ano passado, no Natal, como você falou no call mesmo, vocês fizeram
aquela campanha um pouco mais agressiva de 10x sem juros, e este ano, não. Você
tem a informação de quanto era o same-store sales em dezembro do ano passado
para dar uma ideia de qual era a dificuldade da base de comparação, e quanto que o
resultado de dezembro estivesse inflado no ano passado por causa da campanha?
E nessa mesma linha do same-store sales, queria entender um pouco como foi depois
do Natal, como vocês viram janeiro, se devemos esperar o same-store voltando para
um patamar do mid single, que é o que você teve no trimestre, mid to high single digit,
a partir do 1T já. Essa é uma pergunta.
A segunda pergunta é em relação a despesas operacionais. Como vocês
mencionaram no call também, as despesas estão pressionadas pelo ritmo forte de
abertura de lojas. Eu entendo isso muito bem no caso das despesas de vendas, mas o
que nós vimos no trimestre é que houve um aumento também grande de G&A. Queria
entender se é alguma coisa pontual, se esse nível deve crescer da base do 4T daqui
para frente, ou se podemos ver uma volta para um G&A mais por volta de R$80
milhões a R$90 milhões, que é o que tínhamos nos trimestres anteriores. São essas
as perguntas. Obrigado.
Flavio Rocha:
Obrigado, Guilherme, pelo brilhante relatório que você fez, uma brilhante análise sobre
a nossa Empresa, eu li hoje de manhã. E como eu disse, dezembro realmente foi um
ponto fora da curva, e não foi só para nós. Pelos comentários que ouvimos, inclusive
de ‘shoppeiros’, de outros varejistas, de todos os setores, houve uma soma de fatores
que emagreceu um pouco a expectativa com relação a dezembro.
Por ordem de importância, acho que o primeiro foi realmente o fenômeno Black Friday.
Foi realmente surpreendente, é uma data que se consolidou decisivamente, mas isso
não acontece impunemente. Isso foi uma antecipação de recursos, e uma troca de
wallet share para os setores que são mais atuantes no Black Friday, inclusive ecommerce e eletroeletrônicos. O arrefecimento da economia em dezembro e essa
antecipação do Black Friday foram os principais fatores externos.
Os fatores internos, também por ordem de importância, o primeiro foi uma política de
financiamento mais conservadora e acertada, de não continuar o que foi feito no ano
passado com relação ao 10x sem juros, que é uma promoção bastante apelativa.
No ano passado, em 2013, tivemos um retumbante sucesso. Em termos de imagem,
acho que é comparável ao Fashion Five, que foi a coleção da Daslu; mas em termos
de volume e de aposta, acho que a Daslu foi mais ou menos 2,5x ou 3x, em número
de peças. Isso se refletiu realmente na venda, apesar que, volto a dizer, em termos de
imagem, o Fashion Five também cumpriu um papel fantástico, mas era 1/3 do número
de peças e, consequentemente, do faturamento que ele adicionou a dezembro.
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O fato de outubro e novembro terem vindo com 11,5% de loja a loja, quando a
previsão era por volta de 10%, e novembro com 14,3%, que também era por volta de
10%, eu diria que houve também uma antecipação, também, de verba, que acabou
drenando um pouco dos estoques. Isso eu acho que seria o terceiro fator.
A boa notícia é que o patamar já voltou totalmente à normalidade do que esperamos, e
realmente foi uma coisa pontual de dezembro. Portanto, a perspectiva para o trimestre
e para o ano é muito mais parecida com o resto do ano do que com dezembro, sem
sombra de dúvida.
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Guilherme Assis:
OK. Flavio, se eu puder complementar, fazer um follow-up, na questão específica do
Black Friday, que você mencionou, isso os ajudou na venda em novembro também. É
verdade?
Flávio Rocha:
Apesar de nós não termos feito, em termos de comunicação, nenhuma ação, nós
tivemos nos três últimos dias um aumento muito forte de vendas. Até porque não tinha
nenhuma oferta específica, não tinha anúncio na televisão, não tinha comunicação;
mas acho que, pelo clima de euforia que se criou, acabou migrando alguma venda
para as nossas lojas, também.
Guilherme Assis:
Vocês tiveram as vendas, mas não tiveram nenhuma campanha específica. Vocês não
fizeram nenhum evento de Black Friday, não é?
Flávio Rocha:
Não fizemos. O marketing está com essa tarefa em cima da mesa para analisar a
conveniência de termos alguma ação, porque realmente é uma data que veio para
ficar.
Guilherme Assis:
OK. Obrigado, Flávio. E em relação ao G&A?
Tulio Queiroz:
Guilherme, só completando a resposta do Flávio, você perguntou em relação às bases
de comparação de same-store sales, e as base de novembro de 2012 e de dezembro
de 2012 são muito parecidas. É rigorosamente o mesmo patamar. A base de outubro
tinha sido um pouco mais fraca, mas as de novembro e dezembro são rigorosamente
as mesmas. Então, essa diferença performance de outubro e novembro para
dezembro 2013 não teve a ver com a parte de base de comparação.
Em relação às despesas operacionais, como você colocou, realmente tem algumas
pressões envolvidas. Quanto à pressão de loja, acho que é muito fácil a compreensão.
Principalmente no 4T, pelo volume de lojas novas, a parte de despesa de vendas fica
pressionada naturalmente, pelo fato de as despesas chegarem antes do crescimento
de receitas.
A parte administrativa, temos que olhar com alguns elementos. Como cresce a
despesa administrativa? Na verdade, o comportamento de G&A é na forma de
degraus, como chamamos. Você segura, mas chega uma hora que tem que adequar o
degrau para o nível de crescimento.
Nós vimos em um ritmo de expansão que vem se acelerando; como vocês sabem, até
2009 abríamos em torno de cinco a nove lojas por ano, depois passamos para um
ritmo de 18 lojas por ano, rompemos a barreira de 20, e agora estamos em um
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patamar de mais de 40 lojas por ano. Naturalmente, isso pressiona as áreas internas e
você precisa fazer algumas revisões.
Vou dar alguns exemplos: este ano, reportamos de maneira substancial, com
investimentos relevantes, toda a parte de TI, e isso se reflete em despesas
operacionais importantes na parte administrativa. Estamos revendo toda a parte de TI,
e isso estará presente não somente em 2013, como estará presente em 2014, 2015 e
2016. Temos um plano de quatro anos de investimentos fortes em toda a parte de TI.
Inclusive, toda a estrutura interna está sendo modificada.
Temos também toda a parte de investimento na área de engenharia e de expansão.
Sem dúvida, essa é uma das áreas mais pressionadas do Grupo nos últimos anos, e
está sendo totalmente redesenhada, também.
E outro ponto que também pressionou o 4T foi toda a parte de premiação, que já
provisionamos todo e qualquer valor referente à parte de premiação dos executivos do
Grupo como um todo ao final desse trimestre.
Então, eu diria que a maior parte de pressão de G&A veio dessas vertentes.
Guilherme Assis:
Tulio, só para eu entender, pelo que você está dizendo, deve ter um novo patamar de
G&A agora, não é? Porque esses investimentos em TI e em equipe para suportar o
crescimento na área de engenharia e expansão, são pessoas que você contratou e
que vão ficar aí, não é? E a questão de PLR e compensation, também deve continuar,
dado o desempenho da Empresa. É isso mesmo?
Tulio Queiroz:
Isso mesmo. É claro que a parte de remuneração variável depende das métricas de
2014. A Companhia mantendo as métricas do nível de retorno parecidas com as de
2013, claro que isso se mantém. Mas é claro que isso terá uma possibilidade maior no
decorrer do ano. Mas você tem razão. São estruturas que estão sendo criadas e são
recorrentes.
Guilherme Assis:
OK. Está ótimo. Obrigado.
Victor Pascoal, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Minha primeira pergunta, pegando um
gancho no discurso inicial do Flávio, como você disse, vocês fecharam o ano em 40%
do volume físico abastecido pelo push-pull, e o lead time em Fortaleza e Natal em
alguns casos já atinge seis dias, o que é bastante impressionante. Vemos essa
melhora já acontecendo em same-store sales, margem bruta, estoque. A minha
pergunta é: como você acha que a velocidade de captura dessas melhorias acontece
em 2014? Se vemos isso acontecendo mais rápida ou mais lentamente que em 2013.
E também, se vocês podem abrir, de forma aproximada, em quanto está rodando o
same-store sales das lojas já abastecidas pelo push-pull.
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Flávio Rocha:
Victor, esse percentual de 40% é horizontal em todas as lojas. Lógico que existe mix,
lojas que têm mais vocação para o básico. Consequentemente, esses 40% médios da
Empresa podem ser 45%. Mas isso é horizontal para todas as lojas, quando estamos
‘virando’, usando o jargão interno aqui, por grupo de mercadoria. São, talvez, 800
grupos de mercadoria, e gradualmente eles vão virando.
Nós começamos virando pelos básicos, que apesar de o impacto ser menor, porque a
previsibilidade do básico é maior, a facilidade de implementação era maior, também.
A banda que falta agora é a do fashion, já com todo o know-how, todos os erros e
acertos, todo o aprendizado da virada desses primeiros grupos de mercadoria, o que
nos coloca em condições de arcar com esse desafio de maior complexidade, de
colocar o SKU nos produtos fashion; embora o ganho seja maior, porque no fashion a
imprevisibilidade é maior, portanto, vale mais o poder de você fazer uma aposta menor
e reagir rapidamente às sinalizações do mercado.
O lead time de seis dias realmente é um número a ser comemorado. Devo lembrar
que não faz muito tempo, poucos anos, as fábricas chegavam já com três ou quatro
meses de produtos em elaboração. Esses dias são a distância entre o corte e a
expedição no produto de reposição. Isso se traduz em um ganho enorme, inclusive na
possibilidade de emagrecimento de estoques e, o mais importante, a velocidade de
reação.
O cenário otimista é que podemos estar, até o fim deste ano, com 100% da Empresa
já migrada para o SKU. O pessimista seria algo em torno de 70%, com 30%
remanescentes para o ano que vem.
Isso equivale a dizer que existe espaço para maior eficiência de estoques ao longo da
cadeia, menor ruptura, menos demarcações, isso nós estamos vendo nitidamente, a
queda muito forte do que nós chamamos de IMA, índice de mercadoria antiga, por
causa de uma alocação inicial muito menor e reposições à medida que a loja vai
vendendo, não uma dose maior de vida, para gastar toda a estação dentro da loja, o
que sempre leva a erros.
Então, basicamente, as etapas restantes para a conclusão 100% do projeto e a
consolidação definitiva dessa nossa vantagem competitiva em relação ao mercado são
essas.
Victor Pascoal:
Está ótimo. Minha segunda pergunta é sobre a margem bruta da fábrica. Vimos uma
melhora importante nos últimos dois anos. Queria saber se, na opinião de vocês, tem
espaço para haver mais ganho de margem bruta.
Tulio Queiroz:
Victor, esse trabalho da margem bruta dos produtos Guararapes como um todo, você
tem toda razão, é um trabalho cujos resultados começaram a aparecer no decorrer
dos últimos dois anos. Só relembrando, foi um trabalho de releitura completa da
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operação industrial, operação agora totalmente focada e direcionada a atender o que
está performando bem na Riachuelo.
Aumentamos, sem dúvida alguma, a participação de produção de produtos modais.
Hoje, a Guararapes praticamente só faz moda, e passamos a trazer os básicos de fora.
Junto com isso, implementamos toda a parte de controle orçamentário do universo dos
custos. Naturalmente, toda a estrutura industrial foi adequada para essa nova
realidade, o setup de fábrica foi redesenhado para essa nova realidade, a forma de
encarar e de comprar matéria-prima também foi modificada, tudo para extrair mais e
ganhar mais produtividade de todo o núcleo industrial do Grupo, e claro, deixando a
fábrica preparada para começar a reagir 100% aos fast movers que detectamos na
operação de varejo.
Eu diria que esse aumento de margem bruta refletiu todo esse comportamento.
Quando começamos a fazer as contas de diferença de performance entre os produtos
Guararapes, os produtos importados e produtos de terceiros, a diferença era gritante.
A Guararapes tinha a menor margem disparada. Hoje, a margem dos produtos
Guararapes já é bastante superior às margens dos produtos de terceiros, e estamos
chegando muito perto da margem proveniente dos produtos importados.
Isso nos deixa muito entusiasmados, porque pode ainda acontecer realmente de
migrarmos todo o mix por SKU e começar a extrair os benefícios de todo o universo
modal, com uma reposição 100% puxada.
Eu diria que para 2014 ainda existe uma possibilidade de expansão de margem
proveniente desse lucro. Nosso objetivo com isso é neutralizar o impacto negativo que
provavelmente virá da pequena ponta de importados, mas o lado positivo tende a ser
superior.
É claro que ainda está cedo para sentirmos qual será o comportamento de tudo isso,
qual será o real impacto de câmbio, qual será o próximo degrau de produtividade que
a Guararapes passará a entregar no decorrer desse trimestre, mas o que
conseguimos enxergar depois de todo o trabalho orçamentário, depois de enxergar o
que já ocorreu em janeiro e metade de fevereiro é que existe, sim, um potencial para
continuar esse movimento e, quem sabe, ainda entregar uma expansão de margem
bruta no decorrer do ano, no consolidado.
Victor Pascoal:
Está ótimo. Obrigado. Eu entendo o comentário final que vocês fizeram sobre a
margem bruta para o ano, e entendo que ela é mais dependente mesmo do nível de
câmbio, mas assumindo este câmbio atual como estável até o final do ano, vocês
acham que o cenário base seria manutenção, ou seria expansão de margem bruta
consolidada no varejo?
Tulio Queiroz:
Mantendo esse cenário atual como base e perpetuando tudo que estamos enxergando
em janeiro e fevereiro, eu diria que, sem dúvida alguma, seria um cenário de expansão
de margem bruta de mercadoria, sim.
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Eu só acho que está um pouco cedo para criarmos esse compromisso. Precisamos
ver ainda o fechamento desse 1T, entender um pouco como serão alguns picos que
podem vir por conta de câmbio na estrutura de custos.
Mas a Companhia ficou bastante satisfeita com o trabalho orçamentário feito no
universo de custos industriais, e que obviamente começa a se refletir já na estrutura
de custo real deste 1T e ao longo dos trimestres que virão.
Além disso, alguns investimentos industriais estão no radar, e valem a pena ser
destacados, que sem dúvida alguma contribuirão nesse processo como um todo. Por
exemplo, estamos trazendo um maquinário novo, além de silk digital, a parte de
estamparia digital. Isso nos possibilita trazer cada vez mais produtos crus e reagir,
estampar just in time, vendo exatamente as estampas, as cores que estão
performando bem na loja, com produto cru em estoque e fazendo a estamparia dentro
de casa, com uma resposta imediata.
Isso significa mais venda por m², significa margem cheia e significa, obviamente,
menos demarcação. Tem alguns elementos novos para 2014 para ajudar a
impulsionar esse processo.
Victor Pascoal:
Está ótimo. Obrigado.
José Giordano, JP Morgan:
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. A minha pergunta vem em linha com o
novo conceito de loja. No discurso inicial, o Flávio mencionou um pouco da flagship na
Oscar Freire, que será usada como laboratório nas próximas extensões. Eu sei que
ainda é um pouco cedo, mas queria entender como é o comportamento dessa loja visà-vis o modelo um pouco mais antigo de Riachuelo, como é a produtividade por m², e
principalmente como é o CAPEX por m², porque me parece que essa loja é um tanto
quanto mais sofisticada que as lojas normais da Empresa. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Essa loja conceito, sem dúvida alguma, como o Flávio deixou claro na abertura do call,
está trazendo uma série de alegrias e surpresas positivas para o Grupo. Foi um
destaque muito grande no período de inauguração, nós não esperávamos uma
inauguração naquele patamar de vendas, e melhor que isso, não esperávamos o
patamar de vendas por m² que ela atingiu.
Mas além da loja conceito, que reflete toda essa estratégia que estamos traçando, em
todas as demais lojas, o conceito de visual merchandising, o conceito de experiência
de compra foi modificado, e será ainda mais modificado. Esse foi um ponto que, eu
também descobri, tem muito valor na mesa, na forma de expor o produto.
Agora, estamos com um produto muito mais elaborado, mais trabalhado, mais modal,
de maior percepção de valor de moda, e isso nos incentivou a inclusive começar um
projeto novo de visual merchandising. Isso é mais para 2S, início de 2015. Vamos
trabalhar com equipamentos diferenciados, equipamentos que valorizam mais o
produto, iluminação também que valoriza mais o produto.
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A partir de agora, o destaque cada vez mais será o produto, porque agora, sem dúvida
alguma, a Companhia já conta com o produto em outro patamar de design, de
elementos modais.
Em relação ao CAPEX por m², é claro que se pegarmos especificamente a loja da
Oscar Freire, de forma isolada, eu garanto que ele é bem maior. Mas a loja da Oscar
Freire é um grande laboratório, que a partir dali começamos a trazer o que funciona
para outro patamar de tamanho, outro patamar de escala.
Mesmo os equipamentos utilizados na própria Oscar Freire, na hora em que você
negocia com o fornecedor outro nível de volume, sem dúvida alguma, os números já
passam a ser muito mais condizentes. Mas a ideia não é pressionar CAPEX por m²
nesse sentido. Inclusive, este número tem ficado bastante controlado. Nós
continuamos com um patamar médio por volta de R$3.000 por m².
Pontualmente, como é o caso da loja da Oscar Freire, como é o caso, provavelmente,
da loja do Rio de Janeiro, essa média sobe, porque são lojas muito mais conceituais.
Mas aquilo que funciona na loja conceito e é replicado em larga escala, nós
conseguimos replicar com custos bastante competitivos.
E sem dúvida alguma, quando olhamos isso, o principal é olhar, novamente, o máximo
global. Quanto isso está fazendo, quanto isso está encurtando a minha maturação.
Quanto isso está deslocando a minha venda por m² para cima.
É claro que também é difícil nomear exatamente, quantificar cada um dos impactos de
forma isolada, mas o que eu posso garantir é que, estudando as safras inauguradas
desde 2007, temos performances bastante positivas. Como o Flavio mesmo disse na
abertura do call, nossa pior safra teve um retorno de 23% ao ano, e a melhor acima de
40%. E a surpresa disso, na hora em que olhamos os números, basicamente é uma
venda por m² melhor que o esperado, e principalmente uma margem bruta de
mercadorias melhor que o esperado.
Toda essa margem bruta conquistada ao longo dos últimos quatro anos se refletiu em
um nível de retorno dessas lojas. E na hora em que você passa a fazer conta com um
nível de margem bruta diferenciada, o fôlego que você tem é muito maior. Esse é o
ritmo previsto.
Só lembrando, acho que a Companhia, em termos de margem bruta, conquistou um
patamar importante na Empresa, fechamos o ano perto de 55%. E não podemos
esquecer que os principais players internacionais têm 60% de margem bruta, os
principais players de fast fashion. E sem dúvida alguma, no longo prazo, é onde
queremos chegar.
Todo esse trabalho que está sendo de marca, de integração das operações, olhando
de forma diferenciada a indústria, trazendo mais valor agregado para o produto,
investindo nos centros logísticos, trazendo equipe talentosa para a parte de estilo ou
de produto, visa uma margem bruta diferenciada, sem esquecer de democratizar a
moda, sempre.
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Eu diria que essas lojas-conceito vão nesse patamar. Então, eu não me preocuparia
com essa questão do CAPEX por m², até porque em escalas e volumes maiores, ele
será sem dúvida alguma diluído.
José Giordano:
Perfeito. Obrigado, Tulio.
Richard Cathcart, Banco Espírito Santo:
Hi, good afternoon. I just wanted to ask about the use of third-party suppliers. Do you
offset some of the impact of the weaker currency, or will you be using some more thirdparty suppliers here in Brazil?
And just a follow-on question about, are you seeing much pressure on costs from these
third-party suppliers, perhaps some constraints and possibly higher labor cost
structure? Thank you.
Tulio Queiroz:
Obrigado pela pergunta. Eu diria que toda essa pressão de custos que observamos
vindo por conta de câmbio e também por conta de pressão de algodão, ela ainda é
algo presente no decorrer de 2014.
Em 2013, no que diz respeito à matéria-prima, toda parte de custos já foi algo
marcante. Sentimos pressão de custo proveniente de todo o grupo de pessoal. Não
podemos esquecer que confecção é mão de obra intensiva, então toda vez que existe
pressão de custo de pessoas, como foi o caso dos últimos anos, a parte de confecção
sente imediatamente essa pressão de custos.
No decorrer dos últimos anos a Companhia começou, no que diz respeito à matériaprima, a buscar alternativas de matéria prima importada. Nesse processo, começamos
a ver um deslocamento do patamar de câmbio, que voltou a pressionar a parte de
custos de matéria-prima, também.
Junto com isso, vimos a escalada do preço do algodão. Então, veio pressão de custo
dos dois principais componentes industriais, que são a parte de matéria-prima e a
parte de pessoas.
Como que você faz essa pressão de custos? Só tem uma forma: fazendo mais venda
por m², fazendo um produto mais atrativo, e principalmente, melhorando toda a
Companhia, para diminuir o nível de markdown e capturar mais margem. Foi
exatamente isso que fizemos.
Então, a pressão de custos ao longo de todo o ano, e não só a pressão de custo do
lado da fabricação própria, mas também de terceiros, porque somente gente, na hora
em que olhamos fornecedores locais, todos sofreram esse tipo de pressão. A saída
disso é fazer um produto de mais valor agregado, a logística estar preparada para
identificar os fast movers e entregar de maneira mais eficiente para a loja, reduzindo o
risco, e naturalmente reduzindo o nível de markdown, capturando mais margem bruta.
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Foi essa a saída encontrada. Para 2014, esperamos pressões parecidas, tanto no que
diz respeito a pessoas, quanto no que diz respeito à matéria-prima. A solução para
isso continua sendo a mesma, e eu diria que ainda existe uma oportunidade na fábrica
própria de ganhos de produtividade. Marginal, mas ainda existe.
Richard Cathcart:
Thank you.
Operador:
Obrigado. A sessão de perguntas e repostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Tulio Queiroz para as considerações finais. Por favor, Sr. Queiroz, o
senhor pode prosseguir.
Tulio Queiroz:
Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, e deixar toda a equipe à
disposição através dos nossos contatos. Muito obrigado, e uma boa tarde.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados do 4T e do ano de 2013 da Guararapes
Riachuelo está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham um
bom dia.
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ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta
transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o
conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela
MZ. Por favor, consulte o website de Relações com Investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais
condições e termos importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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