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Guilherme Assis, Brasil Plural:
Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Tenho uma pergunta
sobre o same-store sales, que veio bem forte. Acho que não foi uma novidade, porque
vocês já estavam falando que esperavam um same-store sales forte. Queria entender
um pouco o que aconteceu. Pelo que me lembro de uma última conversa, vocês
estavam vendo um same-store sales crescente ao longo dos meses. Queria saber se
vocês podem dar uma cor no que aconteceu exatamente, e como vocês estão vendo
já o 4T, se tem algum cheiro para nós.
E ainda sobre o same-store sales, queria entender como é o breakdown entre o samestore sales de uma loja no modelo antigo e uma loja do modelo novo? Na verdade, o
que queria entender é se essas reformas que você tem feito, ou esse novo modelo
conceito de loja, o quanto isso impulsiona o seu same-store sales, queria saber se eu
consigo algum “cheiro” disso também. Estas são as minhas perguntas. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Guilherme. Em relação ao panorama do comportamento do same-store sales
ao longo dos meses desse 3T, nós aqui já quando divulgamos o 2T, demos uma ideia
em relação ao que estava acontecendo em julho e uma ideia para o trimestre, e
realmente vínhamos de um mês de junho bastante complicado por conta de todo o
comportamento social que vimos nas ruas, que atrapalhou um pouco o número do 2T.
Mas a partir de julho o número passou a ser bem diferente e muito melhor. O próprio
mês de julho foi interessante, a Companhia conseguiu capturar um crescimento de
vendas em mesmas lojas muito forte, também com uma expansão de margem bem
forte.
E conseguimos isso, só para lembrar: no mês de julho chegou uma onda de frio que
não tinha chegado no 2T. Exatamente por conta desse modelo que a Companhia tem
adotado de deixar os estoques mais concentrados no CD e a área de vendas mais
leve, conseguimos mandar inverno para a loja e com preço cheio, então fizemos uma
boa venda ainda de mercadoria de inverno no mês de julho e com margens bastante
atrativas.
No decorrer dos próximos meses, agosto e setembro, o ritmo se manteve bem. Talvez
o começo de setembro tenha sido um pouco mais desafiador, mas depois as coisas
voltaram ao patamar normal. Então, não vimos grandes diferenças de performance ao
longo dos meses. Passamos o 3T com um desempenho bastante positivo ao longo de
todos os meses do trimestre.
Para o 4T, como você perguntou, nossa resposta é exatamente o guidance que
colocamos no release, ou seja, achamos possível manter o ritmo de same-store sales
do acumulado de janeiro a setembro, visto tudo o que está acontecendo, ou seja, a
Companhia entra no 3T muito ajustada, com níveis de estoque adequados, com a
operação redonda, então temos tudo para fazer um 4T bom neste sentido.
E na parte que você comentou do formato antigo em relação ao novo, acho que tem
uma série de coisas acontecendo. Eu diria que claro que o componente de maturação
sempre é importante, principalmente agora que estamos abrindo num ritmo mais forte
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de lojas. Isso mostra o sucesso das lojas novas, são lojas que vêm performando, vêm
crescendo e vêm até surpreendendo no que diz respeito à curva de maturação.
Para deixar claro para vocês: toda e qualquer decisão de investimento aqui da
Companhia passa por um critério de análise de investimento e de geração de valor
para o acionista, somos bastante criteriosos nessas decisões.
E o que temos visto no acompanhamento das safras é que essas lojas têm trazido um
retorno até acima do inicialmente esperado, então isso reflete o sucesso das lojas
novas e um nível bastante baixo de canibalização no que diz respeito a essas
operações novas, afetando as operações mais antigas.
Em relação aos formatos, é claro que a Companhia tem se proposto a fazer lojas com
experiência de compra completamente diferente, temos conversado bastante sobre
isso com vocês. A ideia é proporcionar, não só um produto mais bacana, um produto
mais modal, como também um ambiente que faça sentido perante tudo isso. O que
dizemos aqui dentro, é que não adianta ter uma campanha publicitária linda e o cliente
chegar na loja e achá-la sem o mesmo efeito emocional. Então, temos investido nisso,
um visual merchandising mais moderno, condizente com o que a marca tem passado
para os consumidores.
Então, em relação ao formato novo versus os antigos, é difícil expurgar olhando
simplesmente o same-store sales, porque é óbvio que as lojas novas acabaram de
fazer uma reforma e têm o componente de maturação, mas eu diria que em média,
quando uma loja é reformada, no ano seguinte ela tem um degrau de crescimento em
mesmas lojas de 10%, mas a maior parte das lojas que foram reformadas são lojas
maduras, lojas em mercados maduros, então ela passa por esse degrau de SSS e
depois ela passa a ter um comportamento parecido com uma loja madura. Então,
grosso modo, é isso.
Guilherme Assis:
Tulio, só se você pudesse explorar mais um pouco essa questão de modelo, então, e
de performance por modelo, você tem uma ideia de como é venda por m2 de uma loja
reformada versus uma loja não-reformada? Sei que tem essa questão da maturação e
esse step up de 10% que vocês já falaram antes, mas fora o step up, você sabe mais
ou menos dizer, uma loja que você acha que já está chegando a um ponto de
maturação no modelo novo, como ela compara com uma loja no modelo antigo em
termos de vendas por m2? Tem alguma ideia disso ou não?
Tulio Queiroz:
Olha, é o seguinte, em média a Companhia reforma lojas com idades entre 8 e 10
anos. Aí uma loja realmente passa a precisar de uma reforma estrutural. O que
acontece nesse final do período, ou seja, quando a loja está no oitavo ano, ela começa
a perder venda por m2, ela começa a apresentar um desempenho de venda negativo
em alguns casos ou diminuir muito sua performance por conta dessa necessidade de
uma reforma, de uma revitalização.
Então, quando reformamos a loja, tem dois elementos em jogo: primeiro, fazer com
que essa loja volte ao patamar de rentabilidade de venda por m2 que ela tem o
potencial para fazer, amparar esse movimento de final de curva que ela começa a cair.
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A segunda, você passa a ter um degrau adicional, como comentamos aqui, de 10%; a
partir daí você retoma os níveis de venda por m2.
Mas não tem um comportamento padrão de venda por m2 de um modelo novo e de um
modelo antigo, porque é claro que depende das regiões, depende de cada um dos
mercados.
Mas grosso modo, o comportamento dessas lojas é exatamente isso, ou seja, você
reforma a loja no momento em que ela está indo para o décimo ano, e aí sim já tirando
valor por m2, você inverte esse movimento e tem um degrau em média de 10%. Claro
que você tem situações em que esse degrau é um pouco maior e situações em que
eventualmente é até um pouco menor.
Guilherme Assis:
Está ótimo. Obrigado, Tulio.
Guilherme Mazzilli, Ashmore:
Oi, Tulio. Bom dia. Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas, a primeira é
com relação à margem bruta, você comentou que para o 4T você deve manter a
tendência que observamos no começo do ano, que talvez fosse um ganho na casa de
100 a 150 b.p. Queria saber o que você espera para 2014, vocês vêm fazendo um
trabalho já há algum tempo de ganho de margem bruta de varejo, queria saber se
depois desse ganho, que já foi relevante, se podemos esperar, em 2014, se vocês têm
a projeção de continuar ganhando margem bruta e o que seria a magnitude.
Depois, só completando a pergunta anterior, em relação ao same-store, o que vocês
observaram em outubro especificamente? São essas duas perguntas, obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Guilherme. Em relação ao comportamento da margem bruta, acho que esse
é um assunto que seja um dos indicadores, sem dúvida, mais importantes que
acompanhamos no decorrer do acompanhamento dessa estratégia de fast fashion que
vimos implementando. Claro que margem bruta é fundamental em qualquer operação
de varejo, mas no momento atual da Companhia esse é um driver muito relevante
para nós, porque sabemos que temos uma operação integrada, que significa bancar
boa parte do ciclo financeiro dessa operação e naturalmente você passa a ter uma
necessidade de capital de giro maior, porque eu compro matéria-prima do meu
fornecedor, de baixo valor agregado, e vendo produto modal para o meu cliente, com
alto valor agregado, em 8x. Então, sem dúvida alguma, uma vez que eu me proponho
a ter esse formato integrado, preciso ter mais margem bruta para inclusive remunerar
esse capital adicional envolvido.
Os ganhos de margem bruta ao longo desses trimestres refletem uma série de coisas,
refletem toda a estratégia de trazer mais moda para o mix da Companhia, isso
significa investimento nas equipes de estilo, investimentos nos executivos de produtos,
investimento em pesquisa. Mas também significa olhar para o modelo de negócios e
fazer algumas reflexões. Então, por exemplo, aumentamos a participação de
importados e principalmente de itens básicos vindos de fora, porque os produtos

3

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T13
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
8 de novembro de 2013
importados trabalham com um lead time mais longo, e é muito mais tranquilo trabalhar
o lead time longo com produtos básicos, porque se tem uma maior previsibilidade.
E no item básico o componente custo é muito mais relevante do que no item modal,
então vamos aproveitar o melhor componente de custo lá de fora e trazer mais básicos
de fora. Junto com isso, passamos a olhar para os produtos Guararapes, e sabíamos
que tínhamos uma enorme oportunidade de capturar mais margem da operação
industrial, dos produtos feitos em casa.
Então, abrimos mais capacidade de produção para produtos de mais valor agregado, e
desenvolvemos na indústria a mesma metodologia de controle orçamentário existente
no varejo, um controle matricial onde todos os gestores envolvidos, os gestores de
chão de fábrica, inclusive, respondem mensalmente sobre o acompanhamento dos
seus custos. E o resultado foi muito positivo, com um controle orçamentário bastante
forte, refletindo na margem bruta desses produtos Guararapes.
Então, para dar um overview, para vocês, ou seja, as duas coisas juntas, trazendo um
mix de mais valor agregado para os produtos Guararapes, aliado a um controle forte
de custos industriais, os produtos Guararapes expandiram em 500 b.p. na margem
bruta, nos últimos 12 meses; é muita margem na mesa. Isso para mostrar o tamanho
do potencial de uma operação como essa.
Então, olhando para frente, é claro que nós já comentamos isso algumas outras vezes,
nós acreditamos que o mercado brasileiro tem potencial e consegue formar um player
de fast fashion com margem bruta de aproximadamente 60%, que é o número que
encontramos nos peers internacionais, nas principais referências internacionais.
Claro que o caminho até lá não é fácil, cada momento que você sobe um degrau o
jogo fica mais difícil. No ano que vem, e já para esse 4T, temos desafios importantes
na mesa em relação à margem bruta, principalmente quando olhamos a operação de
importados, uma operação que hoje é relevante para a Companhia, e nós temos uma
oscilação de USD e uma perspectiva de câmbio mais pressionada para o ano que vem.
Sem dúvida alguma, esse ano os importados já não ajudaram e a nossa expectativa
para o ano que vem em relação a margem é que eles não ajudem por conta dessa
questão de câmbio.
De novo, temos que olhar para a operação e tirar o máximo dessa estratégia de fast
fashion, dessa estratégia de responder aos fast movers nas lojas, levando para loja
exatamente o que está performando bem. E dessa forma você consegue expandir.
Em relação a números, queria só deixar claro: como eu mencionei, esse 4T tem
desafios na mesa, nós temos o guidance, claro, no sentido de mostrar que é possível
manter uma expansão de margem ano contra ano, mas logo no acumulado de janeiro
até setembro foram 160 b.p.; são números bastante relevantes. Vamos ver se
conseguimos manter esse ritmo.
Em uma situação de ano contra ano tudo indica que sim, vamos ver se esse ritmo
elevadíssimo de 160 b.p. consegue ser mantido. Nós nunca podemos esquecer aqui, e
isso é bastante claro, que o 4T é fundamental para o ano, e sem dúvida alguma a
venda de dezembro é o grande determinante do bom desempenho de uma operação
de varejo de moda. Vamos aguardar.
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Em relação à outra parte da sua pergunta, no que diz respeito ao desempenho,
especificamente de outubro, eu diria isso, que outubro continua performando bem,
ficamos bastante satisfeitos com os números de outubro. Isso nos deixou confiantes
para finalizar o guidance de crescimento de same-store sales na ordem de 7,5%, que
é o número que a Companhia atingiu no período de janeiro a setembro.
Eu só esqueci de responder uma parte da sua pergunta referente à margem, em
relação aos números de 2014, o que imaginamos para 2014, coloquei uma parte dela
falando dos desafios em relação a parte de câmbio, enfim.
Mas se olharmos a trajetória de expansão da margem bruta do grupo de 2006 até
agora, saímos de uma margem bruta de mercadoria de 46%, com um patamar de 53%
no ano passado, e continuamos expandindo 160 b.p. ao longo desse ano.
Sem dúvida, isso mostra que tem o potencial para desenvolver o modelo de fast
fashion. Vale lembra também que estamos na metade dessa estratégia, no último call
deixamos isso bastante claro. Evoluímos muito em toda a estratégia no que diz
respeito aos CDs e as lojas.
Ou seja, hoje, um pouco mais de 30% do mix financeiro já está sendo reposto por SKU,
ou seja, trazendo essa agilidade para responder aos fast movers. Agora, nós temos,
para o ano que vem, e começo de 2015, fechar esse ciclo, ou seja, levar todo o mix de
mercadorias para fazer reposição por SKU, o que nos deixa mais flexível e mais aptos
para responder os itens e atributos que estão performando bem na área de vendas.
Outra parte que ainda está por vir na estratégia é todo o link entre CDs e fábrica. Se
hoje nos beneficiamos da concentração estatística de deixar todo estoque nos CDs e ir
repondo, fazer apostas com tanto volume, aposta de mais quantidade, mais variedade,
pouca profundidade de estoque do CD para as lojas.
Imagina quando nos passarmos a nos beneficiar da concentração estatística na
matéria prima, ou seja, onde eu vou comprar matéria prima eu vou fazer aposta para
essas matérias primas, às vezes eu tenho estoque de matéria prima guardado.
Aí uma pergunta: vale a pena estocar matéria prima? Vale, porque você se beneficia
de uma concentração estatística de baixo valor agregado, você deixa seu estoque no
menor valor agregado possível, que é a matéria prima, e testa nas lojas. O que
performou bem você é capaz de cortar o modelo, a textura, a cor, e o tecido que
performou bem na área de vendas, aí sim você passa a ter um ciclo completo de fast
fashion e você realmente consegue responder.
E aquelas matérias primas, aquelas estampas que não performaram bem, você vende,
você se desfaz, caro não é vender matéria prima que não performou bem, caro é
cortar e mandar para a loja tecido e estampa que não performa bem na área de venda.
Isso é caríssimo, porque ela atrapalha a chegada de fast movers e ainda por cima
entope sua área de vendas.
Então, para 2014 nós continuamos achando ser possível a manutenção da estratégia,
mas, sem dúvida alguma, temos desafios na mesa, principalmente por conta de
câmbio, principalmente porque esses 500 b.p. que evoluímos nos produtos
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Guararapes ao longo dos últimos 12 meses, teremos uma base de comparação forte
para o ano que vem.
Sem dúvida alguma, temos de olhar novamente para a operação, e já estamos
fazendo isso. Controle de custos e orçamentos de custos já estão na fase final de
elaboração, para tentar extrair ao máximo margem e valor dessa operação integrada
que traz mais agilidade, mais valor agregado e uma estrutura de custos adequada.
Guilherme Mazzili:
Obrigado. Deixe-me só colocar mais um ponto com relação a seu número de abertura
de lojas. Se eu não me engano, você está com um número de 40 lojas para os
próximos três anos. Isso está mantido ou está sobre reavaliação? Você está
encontrando mais dificuldade para abrir, de achar pontos interessantes, ou não está?
Como você está vendo essa questão de expansão?
Tulio Queiroz:
Em relação à expansão, o guidance está mantido, a ideia do Grupo é abrir
aproximadamente 40 lojas por ano até 2016, é claro que quando olhamos para o mix
dessas lojas, passa a ser um pouco diferente, veremos um pouco mais de presença
de Riachuelo Mulher, Riachuelo que parte é mulher e parte é o departamento
masculino, veremos um pouco mais da presença de lojas compactas.
Mas na hora que olhamos até 2016, nós ficamos bastante tranquilos com as
oportunidades encontradas, inclusive, o formato original, que é uma loja de
aproximadamente, pouco mais de 2000 m², pelo menos metade das lojas novas serão
nesse formato. Ainda existe bastante oportunidade para esse formato.
Um dos pontos que me deixa muito tranquilo nesse processo são os critérios
desenvolvidos para tomada de decisão. Nós falamos bastante sobre isso, porque são
critérios, todo e qualquer investimento, principalmente loja nova, vem com comitê
formado por todos diretores envolvidos, cada projeto analisado minuciosamente, a
Companhia não é guiada por growth, ou seja, não temos uma pressão, uma
preocupação simples em crescimento. Nossa preocupação é de geração de valor para
o acionista, isso que é totalmente discutido nesses comitês.
Então, para dar uma ideia para vocês, qualquer projeto de investimento, nós exigimos
um retorno mínimo de 20% ao ano, no acompanhamento das safras inauguradas de
2008 para cá, nós percebemos um sucesso nesse sentido. Ou seja, todas as safras
estão performando acima desse patamar.
Claro que tem toda essa discussão de estratégia, isso puxa o desempenho dessas
lojas para cima, evoluímos em várias vertentes, evoluímos em quesito de marca,
evoluímos em produto, evoluímos em logística, evoluímos no processo todo de fast
fashion, extraindo mais do processo integrado, e isso fez com que todas essas safras
mudassem de patamar e obviamente nos surpreendessem no nível de retorno.
Olhando até 2016, nós temos muita tranquilidade em afirmar que todos os projetos
aprovados, esperamos no mínimo esse patamar de retorno. Sem dúvida alguma, são
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projetos que vão trazer valor para os acionistas. Esse continua sendo o principal driver
da Companhia para os próximos anos.
Muito mais do que se preocupar em expansão é se preocupar em geração adicional
de valor. Claro que uma coisa está ligada com a outra, e é nesse rumo que
pretendemos caminhar ao longo dos próximos anos.
Guilherme Mazzilli:
Obrigado.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Obrigado por pegar mais uma pergunta. Eu queria voltar nesse ponto do same-store
sales que você comentou. A expectativa agora do 4T é ter o patamar dos 9M e não do
3T, não é? Eu queria confirmar se era isso mesmo esse você vê alguma razão para
essa desaceleração em relação ao 3T, que foi um trimestre um pouco difícil para o
mercado de modo geral.
Eu acho que vocês tiveram fatores que ajudaram a ser melhor que o mercado, mas foi
um trimestre difícil, e se no 4T você vê alguma razão para vocês serem piores do que
no 3T. Não pior, mas um mais baixo. Essa é minha pergunta.
Tulio Queiroz:
Esse guidance foi dado em relação ao acumulado do ano, não por conta do
desempenho de outubro, foi dado porque temos juízo. O 4T, dezembro, representa o
grande número do trimestre, não poderia de forma alguma assumir esse risco.
Sabemos que qualquer respiro em dezembro pode comprometer a operação e
principalmente os números no 4T como um todo. Tanto que nós tiramos aquela
observação que foi ancorada em relação ao mês, mas normalmente falamos isso, e
esse guidance não tem essa informação; ou seja, ele não foi dado por conta do
resultado de outubro, que continua muito bem, ficamos muito satisfeitos com outubro,
mas sabemos que o 4T, dezembro representa tudo.
Nós temos que aguardar a performance de dezembro, mas como eu mencionei, nós
estamos, sem dúvida alguma, entrando no 4T com a operação muito ajustada, com
níveis de estoque afinados, uma coleção muito bem desenvolvida, muito valor
agregado, com despesa operacional muito controladas, com custos industriais na mão.
Temos tudo para fazer um 4T muito bom e muito positivo.
Guilherme Assis:
Você até, inclusive, tem uma base de comparação mais favorável, 3,5 no ano passado,
no 4T, contra 5,6 no 3T. Você tem isso que pode te ajudar de alguma forma a superar
essa expectativa conservadora, não é?
Tulio Queiroz:
Esse é outro ponto, nós temos uma base de comparação no 2S desse ano como um
todo, do 2S12 mais baixa do que foi o 1S, mas acho que é ate mais importante do que
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isso é a extração de valor que está vindo por conta de todos esses elementos que
comentamos aqui.
Internamente, muito mais importante do que olhar um ponto a mais no same-store ou
não, sempre gostamos de olhar a operação combinada. Uma vez que estamos
expandindo muito a margem, gostamos muito de olhar a geração de valor no top line,
que é a combinação de same-store ou de vendas com a expansão de margem.
Esse é o principal número que olhamos no dia a dia. Se isso estiver saudável, por
conta de tudo que conversamos aqui, aliado a uma estrutura de custos enxuta e
controlada, sem dúvida isso vai se refletir na última linha e vai se refletir em melhor
retorno para os acionistas. Então, continuamos com esse direcionamento.
Guilherme Assis:
OK. Uma última pergunta, Túlio, em relação ao plano de expansão de 40 lojas, se eu
não me engano, esse plano de expansão é um pouco maior do eu o de inauguração
de shoppings no Brasil. Eu sei que vocês abrem loja de rua, e, shopping também, mas
parecem que vocês estão crescendo mais do que, pelo menos o número que eu tenho
na minha cabeça, que é o crescimento de shopping.
Isso quer dizer que vocês estão indo para shoppings diferentes ou, por exemplo,
shoppings existentes que estão em um segmento um pouco diferente do que o que
vocês estão hoje ou não? Você acha que vocês já têm identificado essa oportunidade
para crescer 40 e vocês mantêm a presença nos shoppings que são bem mais classe
C geralmente.
Vocês acham que vocês estão migrando mais para shopping mais de classe AB
também?
Tulio Queiroz:
Essa é uma pergunta bem interessante, Guilherme. Eu diria o seguinte: o
posicionamento da Companhia, de forma alguma, é mudar o cliente principal. Nós
continuamos trabalhando para o cliente classe média, o cliente classe C.
É claro que com todo esse desenvolvimento de produto, trazendo mais valor agregado
para os produtos, e também para o desenvolvimento para os novos formatos de loja,
isso tem propiciado novas oportunidades.
Na hora que você olha para a Riachuelo Mulher, a Riachuelo Mulher é uma operação
de 500 a 700m² da área de vendas, imagina o que isso não traz de flexibilidade, de
entrar em shoppings, eventualmente até referentes a um poder aquisitivo um pouco
maior e com uma performance muito boa. Isso só para citar o exemplo da Riachuelo
Mulher.
Mas por exemplo, você tem lojas até um pouco maiores, estamos falando de 800 m² a
1000 m² de vendas, onde você usa 70% da área de vendas para o feminino e 30%
para o masculino, também trazendo retornos muito bons. Os formatos aliados a uma
gama e um mix mais elaborado, com mais componentes modais, mas, principalmente,
mantendo os preços atrativos, tem propiciado a Companhia a conquistar novos
espaços.
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Uma coisa interessante que a nossa opinião começa a aparecer com mais força no
mercado brasileiro é a questão de romper com essa barreira. Então, o fast fashion tem
um preço atraente, mas ele oferece moda para valer. Então, até cliente de classe B e
eventualmente classe A, por que não? Também podem comprar no fast fashion. Isso
já acontece com grandes volumes lá fora e eu acho que começa a aparecer com mais
representatividade aqui no Brasil.
Sem dúvida alguma, o posicionamento da Companhia permanece rigorosamente o
mesmo, nós queremos fazer moda com preços adequados, preços competitivos. Esse
sempre foi o principal propósito da Companhia, e não vai ser diferente daqui para
frente.
Isso não significa que moda com preço bom não possa estar em endereços melhores,
assim como a estratégia nossa de abrir nossa flagship na Oscar Freire. Isso reflete
bem isso, a estratégia da Companhia de associar 100% a marca com os ícones de
moda. Isso aconteceu já e vem acontecendo com as parcerias com os estilistas.
Muitas pessoas no início nos perguntaram ‘você vai associar a sua marca, que é
classe C, com estilista super high end, caro, o cliente nem conhece o estilista’. Isso é
verdade, mas a ideia era justamente essa: apresentar moda de verdade, moda para
valer para os nossos consumidores, e esse continua sendo o principal objetivo da
Companhia.
Então, quando olhamos para essas 40 lojas, estamos falando de shoppings novos,
pontualmente alguma coisa em loja de rua, expansão de shoppings existentes e
estamos falando de oportunidades específicas em shoppings de grande sucesso, que
obviamente nunca conseguiríamos ofertar 2.000 m² de área de vendas, mas
eventualmente consegue nos oferecer 500, 600, 700 m² e hoje a Companhia tem o
formato de loja para se adequar a essas áreas.
Guilherme Assis:
OK, obrigado.
Luiz Cesta, Votorantim:
Bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho uma questão relacionada
aos estoques. Nesse 3T vocês terminaram com estoques bastante comportados,
então eu queria tentar entender, acho que parte disso é em função do projeto logístico,
a entrega de SKU, mas eu queria tentar entender que, dado que vocês estão com um
nível de estoque na loja cada vez maior, se existe a possibilidade de transformar esse
espaço de estoque da loja, que deixa de ser utilizado, em espaço de vendas.
Algumas outras companhias do setor que estão implementando o mesmo tipo de
projeto, acredito que isso seria possível. Eu queria tentar entender se dentro da
arquitetura das lojas de vocês. É possível aumentar um pouco a área de vendas em
detrimento do estoque.
A segunda pergunta seria em relação à estratégia de vendas desse 4T. No ano
passado houve aquela questão do 0+10 na tentativa de aumentar um pouco o nível de
vendas do trimestre. Eu queria saber se caso aconteça um nível de venda um pouco
9

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T13
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
8 de novembro de 2013
mais fraco nesse dezembro, se vocês acreditam necessitar da mesma estratégia que
vocês fizeram no trimestre de 2012, e se não, o que poderia ser feito em detrimento
desse 0+10 que vocês haviam feito?
Tulio Queiroz:
Bom dia, Luiz. Em relação ao comportamento dos estoques, eu diria que esse foi outro
driver bastante trabalhado ao longo dos últimos anos, começou a aparecer algum
resultado mais consistente a partir do 4T do ano passado, e já no 3T o número
começou a melhorar novamente.
Obviamente, isso tem tudo a ver com essa estratégia que começamos aqui, de
concentrar o nível de estoque nos CDs, e mandar mais variedade, pouca profundidade
para as lojas.
Você tem razão, isso diminui a necessidade de estoque em loja, isso aconteceu
claramente. A maior parte de estoque nossa, hoje, está nos CDs, e abre sim
oportunidade para a expansão de vendas nas lojas. Inclusive, já fizemos isso nas
reformas realizadas.
Antigamente, precisávamos de uma área considerável de estoque em loja, uma vez
que ali chegava uma série de grades e ficava no estoque para ir pra área de vendas.
Hoje, a reposição é muito mais assertiva, boa parte do mix já é por SKU, sem dúvida a
operação de loja está muito mais leve, precisa de muito menos espaço.
Sem dúvida alguma, tem essa oportunidade sim, para reduzir. Foi exatamente essa
reforma assertiva que tornou viáveis os formatos menores, o formato Riachuelo Mulher.
Na hora que olhamos a área de estoque de uma loja Riachuelo Mulher é praticamente
inexistente, praticamente tudo que chega vai para a área de vendas, uma reposição
bastante imediata. Essa oportunidade, sem dúvida alguma, existe, daqui para frente.
Em relação à estratégia de vendas para o próximo trimestre, você mencionou a
decisão de fazer o 0+10 sem juros no ano passado, a Companhia aprendeu com essa
decisão. Nós não vamos repetir essa estratégia, foi uma estratégia que entendemos
que não trouxe valor para a Companhia ano passado, não alavancou as vendas e tirou
boa parte, um valor relevante de receitas financeiras a serem apropriadas durante o
1T, 2T, 3T. Não vamos repetir essa estratégia.
Inclusive, percebemos que se for necessário usar uma carência maior e cobrar juros
no período, você tem um efeito maior em vendas, você puxa mais vendas, dá um
fôlego para o cliente começar a pagar e ainda não abre mão das receitas financeiras.
Eu diria o seguinte: a Companhia vem performando bem, está com um produto
bastante elaborado, uma coleção bastante sintonizada, os níveis de estoque bastante
adequados, houve também melhoras importantes quando olhamos o nível de estoque
no ambiente de produção. Só para dar uma ideia para vocês, estoque de matéria
prima caiu 16%, estoque de produtos em elaboração praticamente flat.
Então, isso mostra que a Companhia está cada vez mais leve, cada vez mais
trabalhando, respondendo ao que está acontecendo na área de vendas. Nós não
trazemos para o final do ano nenhuma estratégia diferente, ou seja, precisando usar
algum tipo de alavancagem diferente para transformar essa coleção em boas vendas.
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Provavelmente não devemos criar nada de diferente e com certeza não vamos repetir
a estratégia do 0+10 sem juros.
Luiz Cesta:
OK, obrigado.
Operador:
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Tulio Queiroz para suas considerações finais.
Tulio Queiroz:
Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e dizer que toda a equipe
está disponível para responder a perguntas adicionais. Muito obrigado. Tenham todos
uma boa tarde.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da
qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos
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
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