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Operador:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo para a discussão dos resultados
referentes ao segundo trimestre de 2019.
Essa 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 necessite 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, pode prosseguir.
Oswaldo Nunes, CEO:
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência.
Vou falar aqui e dar alguns destaques e olhar por dentro o resultado da companhia
ao longo do segundo trimestre. Como vocês puderam ver, abril e maio foram
meses muito difíceis para nós e eles impactaram negativamente o nosso
desempenho no segundo trimestre. Durante esses meses, operamos a totalidade
das lojas com o mínimo envio por SKU de cada produto. Nesse sentido, quero
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lembrá-los que, na última teleconferência, nós comentamos que, em janeiro, o
Conselho e a Diretoria decidiram executar plenamente a estratégia do menor
envio possível de cada SKU/loja. Na ocasião, nós discutimos muito e decidimos
que faríamos isso para deixar que a realidade se manifestasse, aprendermos com
ela, e então, fazermos os ajustes e a evolução dessa estratégia.
Passados os quatro meses, o que entendemos e aprendemos, como dissemos na
ocasião, é que a velocidade possível de reação do CD sozinha e combinada com
envios iniciais mínimos ou muito pequenos não consegue garantir o melhor mix
em cada região. Eu entendo que essa foi a principal causa da nossa baixa
performance em vendas nas mesmas lojas nos meses de abril e maio.
A nossa proposta comercial de valor não estava boa, as nossas lojas não estavam
atrativas. Começamos, como dissemos na época, a corrigir o que não estava
funcionando bem a partir do final de abril, aumentamos os envios iniciais de cada
SKU para começar a abastecer as lojas com mais consistência de estoques para
reduzir a ruptura, equilibrar o mix entre básico e moda, acertar a proporção entre
tamanhos e faixa de preço. Ainda estamos evoluindo nesses três pontos. E
começamos também a remodelar o VM das lojas para melhorar a exposição e a
atratividade.
Só que, para executar bem esse plano de ajustes na operação e recompor mix
nas lojas, tivemos que adotar também um comportamento relativamente mais
promocional, liquidar o excesso de resíduos, que continuam sem reposição nos
CDs.
Também iniciamos antes do previsto a promoção de produtos da coleção de
inverno que projetavam sobra, ao final da estação, muito acima do planejado e
aceitável pela companhia dado que as temperaturas médias ficaram mais
elevadas ao longo do período. Isso foi o que mais impactou a margem do segundo
trimestre. Em que pese, também o impacto do câmbio sobre os produtos
importados ao longo desse período.
Por outro lado, o patamar dos estoques mudou de tendência, encerramos o
segundo trimestre com os estoques num nível mais próximo do adequado e
planejado pela companhia e essa melhora nos níveis dos estoques prosseguiu ao
longo do mês de julho. O acerto das mudanças e a sua boa execução trouxeram
uma melhora crescente de vendas em mesmas lojas no decorrer dos meses de
maio e junho, e com um pouco mais de intensidade também no mês de julho.
Então, os aprendizados de janeiro a abril, hoje nós sabemos muito bem como
devemos seguir daqui para frente com importantes temas para distribuição e
abastecimento das lojas e seus impactos na construção e na apresentação das
coleções e no fluxo de reposição para que a gente possa entregar para o cliente
uma experiência melhor, com mais consistência da quantidade enviada de cada
SKU, diminuindo a ruptura e deixando as lojas mais atrativas.
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É importante destacar também que, nesse contexto, nós não vamos abrir mão de
vantagens competitivas que temos, como a flexibilidade dos nossos CDs de
operar 100% do estoque por SKU e manter algum nível de agregação para que a
gente possa fazer correções de desempenho durante a estação. Mas vamos fazer
isso, ou seja, puxar do CD para as lojas a partir de envios iniciais mais robustos,
consistentes e com inteligência.
Diria que hoje as nossas lojas já estão mais competitivas e disputando mais o
mercado. Esse é um trabalho gradual, que vem evoluindo e acontecendo
conforme o planejado.
Eu queria destacar também que estamos muito focados em continuar melhorando
e fortalecendo as principais atividades do core do nosso negócio e executar bem o
básico do varejo de moda, ou seja, criar e desenvolver bons produtos e coleções
no timing certo, abastecer bem as lojas com mais qualidade de mix e eficiência na
gestão dos estoques e garantir nas lojas que a nossa proposta de valor seja
claramente percebida pelo cliente no VM (o visual merchandising é muito
importante nesse sentido) e com boa experiência de compra.
Nesse sentido, a nova coleção que chegou nas lojas a partir de julho vem
performando dentro do planejado até agora.
Bom, olhando um pouco mais para frente, e como também comentamos na última
call, vamos continuar trabalhando para sincronizar mais e melhor a demanda de
oferta de cada SKU/loja, mais orientada por análise de dados. Para isso, estamos
investindo para colocar mais inteligência e precisão nos nossos algoritmos de
previsão de demanda e distribuição para garantir um melhor abastecimento das
lojas, e também otimizar as decisões de planejamento, de sortimento, da compra,
da produção/frota e a gestão dos estoques. Tudo isso é interligado e precisa estar
muito bem sincronizado.
Quero aproveitar para dividir com vocês que, recentemente, renovamos e
ampliamos a parceria com a Consultoria Falconi, que agora vai nos apoiar em
outras áreas do negócio, vai nos ajudar a aprimorar a gestão das nossas ações
estratégicas e reestruturar o nosso processo de gerenciamento de projetos do
planejamento estratégico e melhorar a sua governança. Eles também vão nos
apoiar para garantir mais consistência no desdobramento da estratégia de metas
anuais, desde os CEOs até os níveis prático e operacional, e também nos ajudar
no redesenho dos processos, da área de produtos, desde o desenvolvimento da
coleção até a compra com produção própria.
Esse escopo inclui, naturalmente, a integração com as nossas fábricas para trazer
mais consistência, eficiência para o modelo e uma melhor gestão das rotinas
comerciais e os seus desdobramentos nas áreas parceiras, como logística,
operações e marketing.
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Para finalizar essa introdução, quero afirmar que temos plena convicção de que a
companhia é muito mais do que ela entregou nos últimos trimestres e que
sabemos o tamanho do nosso potencial e o que devemos e somos capazes de
fazer enquanto time para destravar e extrair mais valor dos bons ativos que temos.
Agora quero passar a palavra ao Tulio para seguir aqui com a teleconferência.
Sr. Tulio Queiroz, CFO: Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Gostaria de
cumprimentar aqui todos os participantes desta teleconferência, na qual nós
vamos mostrar e discutir os resultados referentes ao segundo trimestre de 2019.
Aqui, comigo, além do Oswaldo, está o Newton Rocha, CEO da Midway
Financeira e Diretor de Relações com Investidores, e o Marcelo Oscar, que é o
Controller da companhia.
Passando para o material presente no nosso webcast, no slide número três, nós
temos os números referentes à receita líquida consolidada de mercadorias. Nesse
segundo trimestre, a receita líquida consolidada totalizou R$1.257 bilhão, -0,4%
em relação ao segundo trimestre de 2018. No acumulado do primeiro semestre do
ano, essa mesma receita totalizou R$2.303 bilhões, com um crescimento de 1%.
Na parte inferior do slide, podemos observar os namoros referentes ao
crescimento em mesmas lojas. Neste indicador, nesse segundo trimestre a
companhia teve uma involução de 1,6%, que os principais motivos foram
amplamente divulgados pelo Oswaldo, só queria adicionar que, nos destaques
positivos, olhando os números por dentro, temos o departamento moda casa e a
região Norte do país. Na ponta com mais dificuldade, nós temos o feminino e
masculino e região Centro-Oeste. Isso vale tanto para segundo trimestre quanto
para o semestre como um todo.
Queria também adicionar que, sem o efeito de celular e perfumaria, a performance
em mesmas lojas no segundo trimestre seria de -4,3% e no semestre de -3,2%,
sendo que esses novos segmentos já representam aproximadamente 16% da
venda da companhia.
Passando agora para o slide número quatro, nós temos os números referentes ao
ticket médio e à base de cartões Riachuelo. Neste segundo trimestre, o ticket
médio totalizou R$189,00, uma queda de 3%, e no semestre totalizou R$183,00,
uma queda de 2,2%.
Aqui, obviamente, tem o efeito também de performance de top line, e, na hora que
a gente olha a construção da base de cartões Riachuelo, na parte inferior do slide,
podemos observar que a base cresceu 5,1% no semestre, encerrando o semestre
com 31,6 milhões de unidades.
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Passando para o slide número cinco, nós temos os números referentes ao
desempenho da operação financeira, principalmente os números referentes a
perdas na parte superior do slide, e toda a composição da carteira de crédito na
parte inferior do estádio.
Aqui, eu queria destacar que a linha mais importante é a linha azul, que refere-se
ao nível de perda e provisionamento do cartão Riachuelo, que encerrou esse
trimestre em 6,6%, um número bastante próximo do número reportado em junho
de 2018.
Aqui, nós temos 80% do volume de crédito da companhia, e na linha amarela
superior nós temos os números referentes à perda real das operações de
empréstimo pessoal. Isso encerra o semestre em 23,9%. Esse número de 24%,
haviamos sinalizado na última teleconferência, essa tendência de crescimento
está totalmente relacionada com o crescimento da carteira nos últimos períodos.
Para citar o número exato, fechamos esse trimestre com uma carteira de
empréstimo pessoal de R$776 milhões, um crescimento de 35% ano contra ano.
É importante destacar que, na hora em que olhamos o volume concedido de
empréstimo pessoal nas bases mensais, de maio para cá a companhia vem
reduzindo os volumes de concessão de empréstimo mirando, justamente, um
melhor equilíbrio entre volume e nível de risco.
Para dividir com vocês, essa perda projetada até o final do ano, para dezembro,
de 23,9%, deve chegar perto de 25%, enquanto que o número mais importante em
termos de volume, que é do cartão Riachuelo, de 6,6% deve atingir
aproximadamente 7,3% ao final do ano.
No que diz respeito aos números referentes à carteira de crédito, presentes na
parte inferior do slide, podemos observar que o nível de provisionamento para as
operações com vencimento de até 180 dias continua bastante equilibrado, com
9,2%. Além disso, quando olhamos o índice de cobertura para os números
vencidos há mais de 90 dias, continuamos num patamar de 93% e também com
um patamar de 10% acima do mínimo exigido pelo Banco Central.
No slide seguinte, de número seis, nós temos os números referentes ao resultado
da operação financeira. Nesse segundo trimestre, o resultado cresceu 4%,
totalizando R$89 milhões, no acumulado do ano o crescimento foi de 1,3%,
totalizando R$216 milhões.
Aqui, o cenário é muito parecido que conversamos ao longo da teleconferência do
primeiro trimestre, continuamos com um crescimento de top line importante, então
na hora em que olhamos o empréstimo pessoal e satisfaço o crédito no trimestre
20%, todas as receitas relacionadas à operação de cartão bandeira cresceram
41%, claro que isso está relacionado com o volume de spending, e, exatamente
por conta de todo o crescimento da carteira não só especificamente deste primeiro
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semestre, mas toda a base que viemos consumindo desde os anos anteriores,
principalmente 2018, a Companhia vem recompondo o nível de perda e
provisionamento para os níveis de perda projetados, como mencionamos no slide
anterior.
Então, no trimestre, o crescimento da despesa de perda e provisionamento foi de
29%, enquanto no semestre esse crescimento foi de 39%. Então, o quê que temos
aqui? Uma combinação ainda forte de crescimento de top line por conta do
crescimento das carteiras, vale aqui uma observação, que eu comentei no slide
anterior, que, especificamente em empréstimo pessoal, a Companhia vem
reduzindo o volume de concessão a partir do mês de maio, então, realmente, a
operação financeira entra naquele estágio em que começa a equilibrar, reduzir na
margem os patamares de receita enquanto você vai recompondo os níveis de
provisionamento dos riscos projetados. Então é natural haver essa estabilização
do patamar de EBITDA.
No slide seguinte, de número sete, nós temos o lucro bruto consolidado do grupo,
que totalizou R$1.201 bilhão nesse segundo trimestre, um crescimento de 3,1%, e
R$2.240 bilhões nos primeiros seis meses de 2019, com um crescimento de 5%.
A linha em laranja representa a margem bruta de mercadorias, talvez aqui no slide
o número mais importante de observar e discutir. Fechamos esse segundo
trimestre com uma margem bruta de mercadorias em 50,3%, com uma queda de
3,1 p.p. em relação ao segundo trimestre de 2018, e o desempenho do semestre
também é muito parecido, com uma queda de 3,4 p.p.
Aqui, como o Oswaldo também já mencionou, tem tudo a ver com o ritmo que
apresentamos de top line no patamar de receitas e havendo, obviamente, uma
pressão de demarcação tanto da coleção de inverno quanto da readequação dos
mix ocorridos no final do trimestre.
Na hora em que excluímos as categorias de celular e perfumaria, é claro que a
margem bruta percentual recupera alguns pontos, aproximadamente 4 pontos
para cima, então de 50,3% no trimestre ele recompõe para 54,5%, mas a evolução
e o desempenho ano contra ano é muito parecido, então a queda de margem
ocorreu tanto no core business, mas também foi presente na operação de celular
e perfumaria, com uma queda de 3% especificamente nessa categoria ao longo do
trimestre. Então, sim, há um deslocamento percentual absoluto, sai de 50,3% para
54,5%, mas a oscilação ano contra ano é rigorosamente dentro do mesmo
patamar tanto no trimestre quanto no semestre.
No slide seguinte, de número oito, os números, sem o efeito do IFRS 16, a
despesa do segundo semestre totalizou R$746 milhões, um crescimento de 4,6%
em relação aos R$714 milhões reportados no segundo trimestre de 2018. No
acumulado do ano, a despesa operacional totalizou R$1.447 bilhão, um
crescimento de 6,7% em relação ao primeiro semestre de 2018.
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Aqui, é muito importante notar a mudança do ritmo de crescimento do patamar de
despesa operacional. A Companhia vem de um primeiro trimestre onde o
crescimento ano contra ano ficou ao redor de 9%, um pouco acima disso. Nesse
segundo trimestre, trazemos esse patamar para um crescimento de 4,6%. De
novo, há aqui um trabalho bastante maduro que a companhia desenvolve em
busca de ganhos de produtividade não só em loja como também em todas as suas
áreas de apoio, e nesse semestre não foi diferente, sabiamos da dificuldade que
estávamos vivendo no top line, a companhia se movimentou para isso e ajustou
alguns patamares de produtividade nesse sentido. Então, o efeito já foi bastante
percebido no segundo trimestre e a tendência é que continue presente daqui para
frente.
No slide seguinte, de número nove, nós temos o EBITDA consolidado ajustado.
Na parte direita do slide, nós temos os números sem o efeito do IFRS 16, onde eu
vou basear meus comentários. No segundo trimestre de 2019, portanto, o EBITDA
sem o efeito do IFRS totalizou R$173 milhões, uma queda de 22,9% em relação
aos R$224 milhões reportados no segundo trimestre de 2018. No acumulado do
ano, o EBITDA totaliza R$300 milhões, uma queda de 25% em relação aos 402
milhões reportados no primeiro semestre de 2018.
Aqui, é claro, como não poderia deixar de ser, é a combinação de todos os efeitos
já mencionados. Então, um same-store-sales negativo de 1,6% combinado com
uma retração de margem na ordem de 3 p.p., claro que, por conta de toda a
alavancagem operacional, essa combinação dos dois fatores no top line pressiona
bastante a rentabilidade. Para aliviar parte dessa pressão, a despesa operacional
vem para um patamar de produtividade melhor, então cresce apenas 4,5%, e a
operação financeira, como explicado agora pouco, cresce aproximadamente 4%.
Então, a derivada disso é uma retração de EBITDA nessa ordem, que esperamos
que com a retomada da performance do top line, tanto em ritmo de mesmas lojas
quanto em patamares de margem, que esse nível de margem EBITDA de
rentabilidade volte a crescer.
No slide seguinte, de número dez, nós temos os números referentes ao lucro
líquido consolidado do grupo, que totalizou R$57,9 milhões. Sem o efeito do IFRS
16, uma queda de 35% em relação aos R$89 milhões reportados no segundo
trimestre de 2018. No acumulado do ano, esse mesmo lucro totalizou R$89,9
milhões contra R$140 milhões reportados no primeiro semestre do ano passado.
No slide seguinte, de número 11, nós temos os números referentes ao ciclo
financeiro do grupo. O ciclo financeiro ficou praticamente estável, 180 dias no
primeiro semestre de 2018 foi para 181 dias. Aqui, vale a pena destacar a melhora
do patamar do nível de estoque, que saiu de 154 dias para 143 dias. Sabemos
que ainda há bastante o que se trabalhar, sem dúvida nenhuma. Com a curva
ascendente do patamar do same-store-sales, a tendência é que enxerguemos
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esse número melhorando.

Na parte de clientes, no número aqui de um lado, tem tudo a ver com patamares
que já se encontraram no crescimento da operação financeira no ano passado. E
na ponta de fornecedores, tem uma pressão adicional que a Companhia já vem
discutindo com vocês ao longo dos últimos trimestres, principalmente por conta da
maior participação dos grupos dos produtos Guararapes, uma maior participação
de produtos importados e a participação de 16% referente aos novos negócios.
Ambas as categorias pressionam essa média de fornecedores para um patamar
um pouco mais para baixo.
No slide seguinte, nós temos os números referentes ao endividamento líquido da
companhia ao final do semestre, que totalizou R$1.757 bilhões, representando
1.1 vez o EBITDA dos últimos 12 meses.
Aqui, só para relembrar a todos, existe esse crescimento principalmente por conta
do efeito não recorrente apresentado ano passado, que, em cima dele, há uma
derivada de faseamento de imposto de renda e a distribuição de dividendos. Em
contrapartida, você fica com um volume de créditos em escala importante que
você vai apropriando e equalizando ao longo dos meses. Então, há uma pressão
de curto prazo inicial, depois, com a utilização do crédito fiscal, esse patamar vai
se equalizando.
Obviamente, e além disso, esse aqui é só um efeito pontual. Obviamente, toda a
redução de pressão de capital de giro relacionada a ciclo financeiro, também
reflete parte desse indicador.
No slide seguinte, de número 13, nós temos o Capex da companhia neste primeiro
semestre, que totalizou R$146 milhões. Destes R$146 milhões, R$135 milhões
referem-se à Riachuelo, e um ponto importante a destacar é que, dos R$146
milhões investidos pela companhia nesse semestre, 32% refere-se à tecnologia,
que é o dobro da participação desse item no ano passado. Então, obviamente,
existe a agenda e cronograma de reforma, toda a agenda de lojas novas, mas
esse volume de investimento direcionado à tecnologia chama a atenção e vem
ganhando representatividade, como deveria ser.
Seriam esses os nossos comentários iniciais e a partir de agora todo o time está à
disposição para responder às perguntas. Muito obrigado.
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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. Por favor, aguardem enquanto coletamos
as perguntas.
Nossa primeira pergunta vem de Vinicius Figueiredo, Itaú.
Vinicius Figueiredo, Itaú:
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Vimos que a mudança
feita em abril na estratégia de envio de produto para as lojas também envolve um
reposicionamento dos produtos básicos da companhia. Queria saber se vocês
enxergam, então, os produtos básicos ganhando ou perdendo participação nas
vendas quando comparados com os produtos modais.
E a minha segunda pergunta é em relação ao same-store-sales. Queria entender
o quanto dessa melhora que vimos mês a mês veio de ganhos de nível de
conversão ou se vocês viram uma melhora mais relacionada ao fluxo em lojas.
São essas minhas perguntas, obrigado.
Oswaldo Nunes, CEO:
Bom, Vinícius, obrigado pela pergunta. Bom, o movimento que fizemos de ajuste na
operação, ele naturalmente aumenta a presença de básicos nas lojas. A pirâmide natural
de construção de coleção ela pede um volume maior de básicos, e de básicos com menor
conteúdo de moda, porque isso é o que tem mais presença no guarda-roupa das clientes.
Então, essa participação tende a crescer, sim, pela melhora na oferta e na consistência
disso nos pontos-de-venda.
Com relação ao same-store-sales houve uma combinação de ganhos de conversão, ou
seja, uma loja mais atrativa, mais bacana, mais bonita, converte mais e com uma
disponibilidade maior também, óbvio, e também um leve aumento no número de itens por
ticket. É isso.
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Vinicius Figueiredo, Itaú:
Está super claro. Obrigado.
Operador:
Nossa próxima pergunta vem de Wagner Salaverry, Quantitas.
Wagner Salaverry, Quantitas:
Bom dia, Oswaldo, bom dia, Tulio. A minha pergunta, considerando já o que você
falou, Oswaldo, que vocês contrataram a Falconi para outros serviços, eu queria
entender qual é que vai ser o papel que eles vão ter nessa revisão de processo
dessas áreas e se vocês acreditam que é esse trabalho que vai ajudar a combater
aí talvez o principal problema da companhia, que é aumentar consistentemente as
vendas mesmas lojas.
Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe do que vai ser esse trabalho
da Falconi e, num horizonte de tempo, qual é o retorno que vocês esperam.
E, na segunda pergunta, vocês mencionaram no release, vocês estão com mais
de 31 milhões de cartões Riachuelo emitidos e quase 7 milhões de cartões cobranded. O mercado de capitais tem valorizado muito os bancos digitais, as
fintechs, está pagando múltiplos muito altos por esses negócios. A pergunta que
eu faço é se vocês cogitam fazer, em algum momento, um spin-off da Midway por
conta disso, focando as atividades dela para a de um banco digital, e se avaliam a
possibilidade de buscar um parceiro estratégico para acelerar o negócio, agregar
tecnologia, alguma cultura organizacional nesse sentido. Obrigado.
Oswaldo Nunes, CEO:
Bom, Wagner, bom dia. Como eu disse, a Falconi vai nos ajudar agora. Já vimos
com um projeto bastante grande na companhia permeando toda a nossa cadeia
de valor, mas, naturalmente, com um foco maior na integração com a fábrica,
porque, para nós, é claro que ainda precisamos extrair mais valor desse excelente
ativo que nós temos. Então, já tínhamos várias iniciativas para melhorar, para
redesenhar os processos para trazer mais consistência, mais eficiência, enfim,
também uma melhor governança, mais disciplina, ritos na execução. A Falconi
vem para ajudar a reforçar tudo isso.
Sabemos que é uma consultoria muito boa no aspecto tático e operacional, e
alguém que já foi testada aqui dentro, enfim, a parceria é boa. Então, foco é esse,
é trazer mais consistência, mais eficiência para todas as atividades que envolvem
a área de produto, a área comercial e toda a interface com as demais áreas,
operações, logísticas, visual merchandising, em linha com o trabalho que já
10
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Então, ela vem para acelerar esse processo. Não é um trabalho de curtíssimo
prazo, claro que estamos focando ganhos mais rápidos que pode obter, mas é um
trabalho que envolve todo o ecossistema de pesquisa, desenvolvimento de
produto, definição de sortimento, planejamento de demanda, a compra, a decisão
qual a melhor origem, distribuição, abastecimento, reposição. Enfim, é um olhar
para tudo o que está suportando o core business do negócio, enfim, a demanda.
Tulio Queiroz, CFO:
Wagner, é Tulio tudo bem?
Wagner Salaverry, Quantitas:
Tudo bom, Tulio?
Tulio Queiroz, CFO:
Tudo bem. Em relação à sua segunda pergunta, sobre a operação financeira e o
banco digital, eu queria dizer o seguinte: estamos bastante atentos a todo esse
movimento que tem ocorrido no mercado. Lembrando que, como você mencionou
[inaudível – corte no som] muito sólida, onde tem um relacionamento com mais de
30 milhões de clientes, desses 30 milhões de clientes, aproximadamente um
pouco mais de 6 milhões são clientes ativos e uma operação que está bastante
rentável e é lucrativa.
Então, é claro que também nos chama a atenção todo esse movimento que vem
ocorrendo e principalmente o valuation que essas companhias, as fintechs e
bancos digitais, vêm obtendo.
O que eu posso dizer para você é que, neste momento, estamos totalmente
focados nos trabalhos para a obtenção da licença para nos tornarmos banco, além
disso, é claro que isso traz uma agenda de transformação desse negócio de trazer
o cliente para o centro em todos os momentos que você pense em qualquer
processo ou qualquer aplicativo ou qualquer solução, criar toda uma plataforma
tecnológica que suporte esse relacionamento com cliente, que diminua todo e
qualquer atrito desse cliente, seja no mundo da operação financeira, seja também
no relacionamento com o varejo.
Então, sem dúvida nenhuma, estamos muito atentos a esses movimentos, temos
consciência do volume da nossa operação, da quantidade de clientes que temos
ativo, que, no nosso entendimento, é o ativo mais importante de qualquer negócio
financeiro. Agora, mais do que nunca, é trazer esse cliente para o centro, e agora
oferecendo para ele produtos como conta corrente, onde você amplia a
intensidade desse relacionamento que hoje é todo ancorado essencialmente no
11
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cartão Riachuelo, seja ele bandeira ou private label, trazer para um
relacionamento mais centrado e obviamente numa plataforma toda digital.
Não temos dúvidas que a derivada disso será reconhecida pelo mercado.
Wagner Salaverry, Quantitas:
Tulio, só para entender, esses investimentos em TI que você mencionou eles já
estão relacionados à Midway, então, principalmente?
Tulio Queiroz, CFO:
Também, Wagner. Eu diria que as duas frentes, atualmente, não tem como ser
diferente. Tanto o varejo quanto a Midway Financeira demandam investimentos
intensos em tecnologias. A Midway, o negócio financeiro não tem como ser
diferente, isso será praticamente todo na plataforma digital. Só que, no nosso caso,
há uma vantagem que o cliente vai ter acesso a 315 lojas. Então, a ideia é fazer
todo uma plataforma digital que o cliente solucione todos os seus assuntos via um
aplicativo, só que com a grande vantagem de poder também ter um acesso físico
em 315 lojas.
Então, não tenha dúvida que, desse CAPEX que a gente publicou, uma parte
relevante é para a Midway Financeira, e a tendência é que aumente ainda mais
para o ano que vem.
Newton Rocha, CEO da Midway Financeira:
Wagner, Newton. Tudo bem?
Wagner Salaverry, Quantitas:
Como vai, Newton?
Newton Rocha, CEO da Midway Financeira:
Complementando o que o Tulio falou, nós achamos que no próximo call, é bem
provável que consigamos expor um pouco mais o nosso plano estratégico para a
Midway, e, provavelmente, esperamos que já tenhamos definida a posição do
Banco Central, esperamos que isso aconteça até lá, aí nos sentiremos mais
confortáveis de falarmos um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais no
assunto do nosso planejamento estratégico para a Midway, que tenho certeza
que vai agradar a todo mundo.
Wagner Salaverry, Quantitas:
Muito obrigado.
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Operador:
Nossa próxima pergunta vem de Felipe Casemiro, HSBC.
Felipe Cassimiro, HSBC:
Olá, bom dia todos. Minha primeira pergunta é um follow-up sobre o comentário do
Oswaldo sobre estoques. Queria entender um pouco melhor a qualidade do
estoque no final do trimestre, entender se ainda tem coleção antiga ou se tudo já foi
remarcado no segundo trimestre ou se tem ainda uma quantidade razoável de
coleção antiga.
E a minha segunda pergunta é sobre o e-commerce. Eu queria um pouco mais de
cor sobre o desempenho do canal online e também o quanto que ajudou no samestore-sales, apesar do same-store ter sido negativo no trimestre. São essas as
minhas duas perguntas. Obrigado.
Oswaldo Nunes, CEO:
Oi, Felipe, bom dia. Quanto aos estoques, como dissemos, a Companhia vem
numa trajetória de melhorar a eficiência, quer dizer, houve já uma inversão de
tendência, isso, por si só, comparativamente aos outros trimestres, já indica que
estamos com uma qualidade de estoque melhor, e, ao final do segundo
trimestre/início do terceiro trimestre, quer dizer, o impacto, o que mais pode
contaminar a qualidade dos estoques é a performance da coleção de inverno.
No nosso caso, a notícia é boa porque estamos com em torno de 30% menos
estoque de inverno do que no mesmo período do ano passado. E, se estamos
com menos estoque, é sinal que a coleção nova está participando mais e
acreditamos e esperamos que ela vá performar bem ao longo da próxima estação.
Com relação ao e-commerce, o crescimento das venda vem praticamente em
linha com o plano. Como eu disse na última call, a nossa prioridade para o ecommerce esse ano é realmente trabalhar para evoluir em produtividade da
plataforma, ou seja, reduzindo atritos com clientes para melhorar a experiência,
aumentar a conversão e as vendas. Não adianta fazer investimentos – e isso não
é difícil de ser feito – para você trazer mais fluxo e mais venda, mas com uma
relação de esforço-retorno não planejada, não aceitável pela companhia.
Primeiro, deixar a plataforma com uma eficiência maior, isso envolve também
redesenharmos o nosso app, redesenhar o site mobile, tudo isso está muito
integrado a plataforma em si, o app, o site mobile, que é por onde entram a maior
parte dos acessos, quer dizer, essa é a prioridade.
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Mas o que eu posso dizer é que nós estamos crescendo acima do varejo de moda
online no Brasil. Isso aconteceu no passado, aconteceu no primeiro trimestre,
aconteceu no segundo e achamos isso natural, o e-commerce está no seu
segundo ano, então ainda está num processo natural de maturação.
E como também foi dito, ainda não vamos abrir esse número no momento em que
todos os players estão ainda buscando construir e consolidar participação do novo
canal no mercado online de moda. Mas vem crescendo acima do que cresce o
mercado de moda online no Brasil.
Felipe Cassimiro, HSBC:
Entendi. Só um follow-up. Você comentou de redesenho de app, do site mobile, e
isso, só para entender um pouco melhor o timing dessas iniciativas que você
comentou que são prioritárias.
Oswaldo Nunes, CEO:
A fase mais importante e básico dessa iniciativa, esperamos estar concluindo para
final do ano, entre outubro e novembro. A nossa área de inovação e TI tem isso
como prioridade para que entremos o ano que vem com a plataforma mais
eficiente e poderemos investir um pouco mais forte no crescimento das vendas.
Mas aí com a relação esforço-retorno bacana, boa.
Felipe Cassimiro, HSBC:
Está certo, muito obrigado.
Operador:
Nossa próxima pergunta vem de Richard Cathcart, Bradesco.
Richard Cathcart, Bradesco:
Bom dia, pessoal. Eu queria só fazer uma pergunta rápida sobre a coleção. Talvez
seja difícil separar todos os efeitos durante o segundo trimestre dado os desafios
de distribuição, os headwinds de tempo e etc., mas, tentando colocar o tempo e a
distribuição para o lado, qual que é a opinião de vocês sobre a qualidade e a
aceitação da coleção que vocês tiveram nas lojas durante a temporada de inverno
e agora sobre a coleção que está chegando às lojas agora para primavera e verão?
Obrigado.
Oswaldo Nunes, CEO:
Richard, bom dia. Bom, o que acontece quando você opera com níveis de SKU
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muito pequenos numa coleção que você tem básicos, tem básicos modais e toda
a parte de cima da pirâmide de coleção com mais conteúdo de moda, é que você
iguala a oferta de tudo isso e você desarruma o mix. Quer dizer, a realidade
mostrou isso. Então, é muito mais um efeito de desbalanceamento na oferta em
relação ao que é natural no guarda-roupa da nossa cliente do que efeitos de
qualidade da coleção.
O que eu posso te dizer é que a nossa coleção de inverno, que foi que operamos
no segundo trimestre, evoluiu em qualidade de desenvolvimento, em qualidade de
construção de produto, um nível maior de custo-benefício do que o ano anterior.
Mas claro que, os efeitos como você bem falou, eles se misturam, mas para nós
aqui está muito claro que o maior impacto veio, sim, e a realidade mostrou isso,
decidimos operar dessa forma para poder deixar a realidade se manifestar e
aprender com ela, não deixar nenhuma porta solta dado que a companhia tem
uma diversidade de tamanho de lojas, diversidade regional, diversidade de
posicionamento muito grande, então era preciso abranger bem isso que fizermos,
mas tivemos lá todos os aprendizados desse tema.
E, olhando as lojas hoje, você pode fazer isso, já vemos uma loja mais atrativa,
com uma apresentação mais equilibrada, uma oferta de básico e moda mais
ajustada, menos ruptura. Enfim, uma loja com potencial de conversão maior do
que a gente teve ao longo do segundo trimestre, principalmente abril e maio.
A partir de junho, como vocês viram, já melhoramos a o same-store-sales e essa
melhora, como eu disse, ela continuou em julho com um pouco mais de
intensidade. Então, acreditamos que é o acerto das mudanças que já fizemos e
que seguimos daqui para frente nessa direção, aprimorando e evoluindo.
Agora, a questão do produto, coleção bem desenvolvidas, isso é uma corrida sem
linha de chegada, isso é o básico do varejo que a gente tem o desafio de fazer
bem feito todos os dias. Todo dia tem gente pesquisando, interpretando, criando,
desenvolvendo. Isso é um desafio permanente. Claro que vai estar sempre sujeito
à avaliação do cliente lá na ponta da loja.
Richard Cathcart, Bradesco:
Está ótimo, está claro. Muito obrigado.
Operador:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra
ao Sr. Tulio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
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Tulio Queiroz, CFO:
Gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação de todos nessa
teleconferência e dizer que todo o time aqui presente continua à disposição
através dos nossos contatos. Muito obrigado e tenham todos um bom-dia.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está
encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.

16

