Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T15
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
05 de agosto de 2015
Operadora:
Bom dia senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo para discussão dos resultados referentes ao
2T15.
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 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, constituem-se 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. Tulio Queiroz, CFO da Companhia. Por
favor, Sr. Queiroz, o senhor pode prosseguir.
Tulio Queiroz:
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes desta
teleconferência na qual comentaremos os resultados do 2T15. Aqui comigo está
presente Newton Rocha, Vice-Presidente Executivo da Riachuelo.
Passando para o slide presente na apresentação disponível no nosso website, o slide
número três, temos os números relativos à receita líquida consolidada de mercadorias.
Pode-se observar que no trimestre, a receita líquida totalizou R$974 milhões, um
crescimento de 9,8%. No semestre, a receita líquida totalizou R$1,772 bilhão, um
crescimento de 12,9%. No critério mesmas lojas, tivemos um crescimento no trimestre
0,2% e no semestre de 2,6%.
Os destaques positivos do trimestre e do semestre, como um todo, são muito
semelhantes. Em termos de região o destaque positivo fica para a região Nordeste,
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ainda no que diz respeito ao grupo de mercadorias, o destaque positivo para
Masculino e Calçados.
Do lado mais desafiador, a região Sul tem um número que apresentamos maior
dificuldade de crescimento, assim como o departamento de Lar. De maneira geral,
acho que enxergamos o mercado muito mais desafiador, esse nível de dificuldade foi
se intensificando ao longo do ano, assim como a situação macroeconômica veio se
deteriorando, piorando cada vez mais.
E, além disso, junto com esse cenário macro mais difícil, tivemos sim problemas de
coleção que estamos trabalhando para resolver. Isso também resultou em um estoque
acima do nível adequado. Gostaria de deixar claro que a Companhia reconhece esses
problemas e está atuando fortemente para colocar esses assuntos em ordem até o
final do ano.
Em relação à alavanca nesse sentido, o que nós já podemos passar para vocês?
Desde 2014, a Companhia vem fazendo um trabalho muito estruturado e forte
referente a ganho de produtividade em lojas. Já aumentamos a produtividade, ou seja,
a quantidade de funcionários por m², em 21%, ou seja, melhoramos esse índice.
A ideia, inclusive, daqui até o final do ano é melhorar um pouco mais, ou seja,
melhorar a produtividade de lojas nesse indicador em mais 9%. Além disso, estamos
readequando os volumes e a operação financeira, visto esse novo cenário macro, um
novo cenário de riscos traçados.
Além disso, estamos reduzindo o nível de investimento, ou seja, aquele ritmo de
aproximadamente 40 lojas presentes nos últimos dois anos. Nós estamos reduzindo
nesse ano para aproximadamente 30 lojas, podendo variar, é claro, um pouco para
mais, um pouco para menos.
E claro, foco total até o final do ano na redução do nível de estoque. Isso é
fundamental para a boa operação da Companhia, sabemos que os números do
estoque, é claro, prejudicam o ciclo financeiro, mas mais do que isso, prejudica a
dinâmica de negócio.
Fica mais difícil você vir com uma coleção redonda, mostrar coordenação na loja com
os níveis de estoque acima do patamar ideal. Então, eu só queria deixar claro todas
essas alavancas para vocês. Dizer que todas elas já estão sendo implementadas,
esperamos enxergar resultados contundentes até o final deste ano.
Passando para o slide seguinte, de número quatro, temos um overview do ticket médio
e a base total de cartão Riachuelo. O ticket médio totalizou R$160 nesse 2T, um
crescimento de 3,4%. No semestre, o ticket médio totalizou R$155, um crescimento de
4,8%. Só é importante destacar que mais uma vez, nesse semestre, o crescimento de
preço foi praticamente zero, então nós não vamos conseguir repassar preço, até pela
dinâmica mais promocional verificada no setor como um todo.
Na parte inferior do slide, conseguimos observar a base total de cartões que cresceu
10% no trimestre, finalizando o trimestre com 25,9 milhões de unidades, sendo que
desses 25,9 milhões, 4,3 milhões já são cartões embandeirados.
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No slide seguinte de número cinco, temos o breakdown das vendas da Riachuelo.
Nesse 2T, o cartão Riachuelo representou 47,6% das vendas, uma participação maior
entre os 44,7% referentes ao 2T14.
A participação da venda com juros teve uma leve queda, ela representou 8,8% no
2T14 e passou a representar 8,1% nesse 2T. No semestre, o cartão Riachuelo, a
tendência é rigorosamente a mesma. Então, o cartão Riachuelo representou 46% das
vendas e havia representado 43,7% no 1S14.
No slide seguinte, de número seis, temos os indicadores de inadimplência da
Companhia. A linha em verde é a linha referente ao nível de perda da operação do
empréstimo pessoal, fechou esse trimestre, no mês de junho em 11,7%. E a linha em
azul, onde está a maior parte da carteira de crédito da Companhia, refere-se à carteira
no cartão Riachuelo com nível de perda de 6,2%.
Como havíamos comentado nos demais trimestres, os níveis de inadimplência
continuam em níveis bastante confortáveis e devem se acentuar levemente até o final
do ano. Nós esperamos um nível de inadimplência do cartão Riachuelo, que é essa
linha azul, entre 7,5% e 8% até o final do ano.
Na parte debaixo do slide, podemos observar os níveis de estoque de provisão. A
Companhia encerrou o trimestre com provisão de até 180 dias, em 7,7% da carteira,
ou seja, bastante aderente ao nível de perda atual e aderente ao nível de perda futuro
até o final do ano.
O índice de cobertura, vencido a mais de 90 dias, fechou o semestre em 88,1%.
Nesse 2T, é normal ele baixar um pouco, ficar um pouco abaixo de 100%. No 2T do
ano passado ele tinha ficado em 89,6%. A tendência daqui para frente, 3T e 4T é
recuperar e voltar o número próximo a 100%, principalmente um comportamento
sazonal do nível de perda.
No slide seguinte de número sete, temos os números referentes ao EBITDA da
operação financeira. O EBITDA da operação financeira totalizou R$91 milhões nesse
2T, com crescimento de 17,5%.
O destaque do trimestre, sem dúvida alguma, é o crescimento das receitas. É claro
que se mantém na mesma tendência que já vinha nos últimos trimestres, as carteiras
são maiores, é uma estratégia comercial mais calibrada, o que resultou nesse
crescimento de receita. Além disso, a parte de perdas e provisionamento, é claro, em
valor absoluto cresce, porque as carteiras crescem, começamos a provisionar desde o
momento zero, mas ainda assim gerando uma margem de contribuição positiva.
O crescimento do EBITDA seria maior porque, vale lembrar que no 2T14,
contabilizamos um efeito não recorrente referente ao fee das bandeiras que está
contabilizado na linha de receita de comissão sobre o cartão bandeira, por isso que
nesse trimestre aparece uma involução de 9,8%. Mas na verdade teve um efeito não
recorrente no 2T14 de R$14,5 milhões.
Então, o EBITDA da operação financeira, excluindo esse efeito não recorrente,
cresceria mais de 40%. No semestre, o EBITDA da operação financeira totalizou
R$210 milhões, um crescimento de 34,2% mantendo exatamente os mesmos
elementos da explicação referente ao trimestre.
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Como mencionei no nosso primeiro slide, uma das alavancas adotadas pela
Companhia, se a readequação da operação financeira, então isso significa uma
redução dos volumes referentes ao crédito consignado, significa uma redução do limite
de crédito dos clientes, é claro, considerando caso a caso, cada um com seu nível de
risco.
Significa uma releitura da carência de 70 dias, finalizando a operação de carência de
70 dias na maior parte do seus produtos e algum aumento de taxa de juros, claro que
com exceção do zero mais oito, onde o número ficou instável em linha, pouco
praticado pelo mercado.
No slide seguinte, de número oito, temos o panorama da área de vendas. A Riachuelo
encerrou o trimestre com 270 lojas, totalizando 577 mil m² em operação. Na parte
esquerda do slide, temos um panorama validade dessa área de vendas. O que chama
a atenção é a quantidade de área atualmente em período de maturação. Isso, sem
dúvida alguma, pressiona na margem EBITDA no curto prazo, mas gera um
crescimento adicional daqui para frente.
No slide seguinte, de número nove, temos os números referentes à operação de real
estate do Grupo. A principal operação refere-se ao Midway Mall, cujo EBITDA totalizou
R$12,7 milhões nesse trimestre, um crescimento de 4,6% e no semestre totalizou
R$24,8 milhões, um crescimento de 9,3% no período.
Na parte inferior do slide nós damos um disclosure dos imóveis próprios do Grupo.
Continuamos com 46 imóveis próprios, ou seja, lojas operadas em móveis da
Guararapes, representando 17% do total de lojas.
O slide seguinte, de número dez, passaremos a falar dos números consolidados do
Grupo. Na parte superior, temos a receita líquida consolidada. Vale lembrar que essa
receita líquida consolidada é a somatória da operação de varejo da Riachuelo somada
a Midway Financeira e somada às receitas do shopping. A receita líquida consolidada
totalizou R$1,325 bilhão no trimestre, um crescimento de 17,9% e no semestre
totalizou R$2,423 bilhões, um crescimento de 20,2%.
Na parte inferior do slide temos um disclosure específico da operação financeira e do
shopping. Observamos que a receita líquida da Midway Financeira totalizou R$338
milhões, um crescimento de 50% em relação ao 2T14, enquanto que o Midway Mall
cresceu 7,4% totalizando, R$14,3 milhões.
No slide seguinte de número 11, temos os números referentes ao lucro bruto
consolidado do grupo. O lucro bruto totalizou R$811 milhões nesse 2T, um
crescimento de 16,2%.
A linha em azul claro é a linha referente à margem bruta de mercadorias. Essa sofreu
uma pressão bastante grande no período. Vemos o mercado bastante desafiador com
a maior parte dos players sendo bastante agressivos no que diz respeito a preço.
Somado a isso, já carregávamos um nível de estoque bastante elevado do último
trimestre.
Fomos também bastante agressivos no que diz respeito à parte de mark down, por
isso foi a redução de 3 p.p. na margem. A margem consolidada fica um pouco mais
instável por conta da operação financeira, a margem bruta consolidada ficou em
71,2%.
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No semestre, é claro que esse efeito está refletido, então os 3 p.p. de perda de
margem bruta de mercadorias afetam o semestre em 2,2 p.p. pelo mesmo motivo, que
a Companhia já havia sido mais agressiva em preços no 1T, na verdade com menos
intensidade, e nesse 2T pelos motivos aqui colocados fomos mais agressivos,
fechando a margem do semestre em 53,4%.
No slide seguinte de número 12, temos um overview das despesas operacionais do
Grupo. A despesa operacional totalizou R$527 milhões no 2T, crescendo 24,7%, e no
semestre totalizou R$992 milhões, um crescimento de 23,8%.
Ao fazer a conta dessa despesa operacional por m², a mesma cresceu 9,5% no
trimestre; 9,1% no semestre e na hora em que fazemos a conta por loja, ela cresce
2,6% por loja no trimestre e 2,2% por loja no semestre. Aqui há ganhos e perdas, acho
que o principal ganho, em gestão de despesa operacional, sem dúvida alguma, foi o
trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2014 que diz respeito ganho de
produtividade em loja.
Nós vamos dar um disclosure maior no próximo slide e as pressões existentes vêm
principalmente de energia elétrica que vem afetando a operação como um todo. As
tarifas muito mais altas, acima de 40%. A pressão adicional em logística por conta da
reposição, o picking manual. Investimos também mais em marketing nesse 1S, além
de todo o redesenho que vem sendo efeito na área comercial.
No slide seguinte de número 13, temos o gráfico que ilustra exatamente esse ganho
de produtividade em loja. Esse é o indicador que divide a área de vendas pela
quantidade de colaboradores, então quanto maior o indicador, melhor. São mais áreas
cobertas por colaborador. Efetivamente, esse indicador em 21% do período de
dezembro de 2013 a junho de 2015. Esse trabalho ainda está em andamento como
mencionei no início da apresentação, esperamos capturar um ganho de
aproximadamente 9% adicional até o final do ano.
No slide seguinte, de número 14, temos os números do EBITDA ajustado do Grupo. O
EBITDA ajustado totalizou R$177,9 milhões – uma retração de 22,4% – e no semestre
totalizou R$353,4 milhões – uma retração de 7,6%. O efeito aqui – é claro que eu não
quero ser repetitivo, mas os motivos são exatamente os mesmos – tanto o 1T quanto o
2T tiveram um desafio crescente ao longo dos meses em relação ao desempenho de
vendas de mesmas lojas.
Na parte de margem a mesma coisa, ou seja, no 1T já tínhamos perdido 1 p.p. de
margem bruta de mercadoria e no 2T perdemos 3 p.p.. O controle de despesa
operacional vem sendo feito, no que diz respeito principalmente a ganho de
produtividade em lojas, trazendo um efeito bastante contributivo. A operação financeira
gerando um EBITDA é positiva e o efeito, na última linha, sem dúvida nenhuma é
esse.
Ou seja, o efeito combinado de crescimento muito modesto de mesmas lojas com
perda de margem, gerando um efeito de queda da margem EBITDA sobre a receita
líquida ou a receita líquida de mercadorias.
No slide seguinte, de número 15, temos os números referentes ao lucro líquido
consolidado do grupo. No trimestre o lucro líquido totalizou R$74,6 milhões – uma
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queda de 40% – e no 1S do ano o lucro líquido totalizou R$159,6 milhões – uma
retração de 18,6%.
No slide seguinte, de número 16, nós temos um overview do endividamento líquido. O
endividamento líquido do grupo totalizou R$1,186 bilhão ao final do 2T, apresentando
1,4x o EBITDA. Vale lembrar que aproximadamente 60% dessa dívida é BDNES –
uma dívida de longo prazo – e a outra parte de diferentes modalidades. O crescimento
no nível de dívida líquida em relação ao EBITDA, é claro, é a somatória de diversos
fatores aqui já comentados.
Acho que o principal elemento é a questão do nível de estoque – fechamos com um
estoque de mais de R$1 bilhão de estoque consolidado; sem dúvida alguma isso se
expressou nesse indicador –, além do nível de investimento, que vamos falar nos
próximos slides e, também, um efeito disso no giro como um todo.
Aqui apenas lembrando: a ideia até o final do ano e o objetivo bastante claro da
Companhia, nosso compromisso, é reduzir esse nível de dívida líquida sobre EBITDA,
trabalhando exatamente nas alavancas mencionadas.
Só pra relembrar: ganho de produtividade em lojas, que ainda temos de capturar;
readequação dos volumes da operação financeira, que sem dúvida nenhuma é o que
oxigena o caixa; redução do nível de investimento para aproximadamente 30 lojas;
redução significativa do nível de estoque; e alongamento de prazos com fornecedores.
No slide seguinte, de número 17, como eu mencionei, temos o disclosure do
investimento bruto, que totalizou R$249,6 milhões nesse 1S. A maior parte disso – ou
seja, R$102 milhões – refere-se à construção do novo CD que ficará pronto no início
do ano que vem, e quase a outra metade disso – R$99,7 milhões – refere-se a
investimentos em lojas novas.
No slide seguinte, de número 18, temos a quantidade de colaboradores do grupo. O
grupo encerrou o trimestre em 39.235 colaboradores – um número bastante estável,
em vista do crescimento de 45 lojas. Na parte da Riachuelo, um crescimento de 11%
por conta de lojas novas. Sem dúvida alguma foi um ganho importante de
produtividade por metro quadrado e, na parte da Guararapes, continua o processo de
redução, saindo de 16.147 para 14.580.
Esses são nossos comentários e, a partir de agora, eu e o Newton estamos à sua
disposição para responder as perguntas. Muito obrigado.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouco
essas questões que afetaram o resultado e tentar olhar um pouco à frente sobre como
deve ser a estratégia para reverter isso. Você mencionou durante o call que houve
problemas de desenvolvimento de coleção. Já tínhamos saído do 1T com um estoque
mais alto ainda do que tivemos nesse trimestre e tivemos a entrada de inverno e etc.
Eu queria entender o que aconteceu com a coleção. Você acha que é questão de
componente de moda? Você acha que foi questão de precificação? Você acha que foi
questão de sentimento do consumidor? Você também já até falou um pouco sobre
desempenho regional – que o Nordeste está crescendo um pouco melhor, que o Sul
foi um pouco pior.
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Se pudermos ter um pouco mais de cor, se você puder falar, por exemplo, sobre como
estão indo as lojas maduras para termos uma ideia de como foi, se está tendo mais
competição também. Então, assim, acho que é bastante coisa na pergunta, mas
puxando o novelo da coleção, que foi uma coisa que você mencionou, o que pode ser
feito para melhorar e como isso se enquadra no ambiente macro competitivo e na
necessidade de redução de estoque que você tem. Essa é uma pergunta.
A outra pergunta é o seguinte: vimos uma perda importante de margem bruta, como
você mencionou, de 325 b.p. no ano contra ano. Eu concordo que grande parte disso
venha da reprecificação do estoque, dos mark downs. Mas eu queria saber como está
a estratégia de preços de vocês.
Você falou que está difícil de repassar, mas temos, por um lado, aumento de câmbio –
eu sei que não afeta essa coleção agora porque já foi fechada há bastante tempo –,
mas daqui para frente você vê necessidade de reajuste de preço para você conseguir
voltar a margem ou não? Como fica essa questão de recuperação de margem? E há
algum impacto de câmbio que você vai precisar equacionar? São essas perguntas.
Obrigado.
Tulio Queiroz:
Obrigado, Guilherme. Vamos lá, tem bastante coisa para abordar nessas duas
perguntas. A primeira delas, em relação à coleção e em relação ao desempenho por
região ou diferença de lojas maduras, enfim. Vamos começar falando da estratégia de
coleção. Houve alguns elementos sobre os quais conversamos ao longo dos
trimestres.
No 4T começou um primeiro desarranjo no que diz respeito à ruptura de básicos.
Então a estratégia de trazer mais básicos da China e, consequentemente trabalhar
com lead times mais longos acabou gerando uma ruptura no que diz respeito à base
nos primeiros quatro trimestres. E aí, para agravar isso, passamos a receber esses
produtos, a maior parte desses produtos importados, no decorrer do 1T,
desequilibrando toda a gestão de estoque do 1T.
Junto com isso, é claro que também houve uma aposta acima do que efetivamente se
realizou de vendas, então são elementos somados. É claro que esperávamos ter
vendido mais no 4T e também esperávamos ter vendido um pouco mais no 1T. Enfim,
com isso o cenário macro veio se deteriorando e se tornando mais desafiador. Quando
olhamos a diferença de loja madura e loja nova, eu diria que não há uma diferença
estrutural. Acho que a curva está perfeita – as lojas novas vem performando bem.
O que acontece quando a coleção não está bacana? Essa curva inteira, na mesma
proporção, se desloca para baixo. Então é claro que o crescimento de uma loja nova é
maior do que a de uma loja madura, mas toda a curva se desloca para baixo porque a
coleção não está harmoniosa e a consequência disso é uma baixa performance em
todas as lojas.
Isso também se reflete, obviamente, na estratégia de preço, o que já entra na sua
segunda pergunta. A redução de preço identificada no 1T e agora nesse 2T, fazendo
com que a margem fique pressionada, é consequência do desajuste do nível de
estoque, é consequência da qualidade da coleção e é consequência também do
mercado muito mais agressivo em preço.
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Nós vimos players relevantes sendo extremamente agressivo em preços, preços que
competem diretamente conosco, trazendo, inclusive, vários parâmetros de preço para
baixo. E, junto com isso, em um cenário macro mais desafiador, em que o consumidor
tem menos dinheiro para gastar, é claro que a briga por desempenho e por preço fica
ainda mais acentuada.
Então olhando para frente, o que queremos deixar claro é que vamos nos colocar
novamente nos trilhos. Vamos ajustar esse nível de patamar de estoque, é claro que
isso vai se refletir em margem – não tem jeito; vamos tentar ajustar esse nível.
Estamos revendo toda a estratégia de compras daqui até o final do ano – comprar
exatamente o que precisamos para manter a harmonia da coleção, mas com certeza
adequando os volumes para chegar ao final do ano com nível de estoque próximo ao
adequado.
Guilherme Assis:
Está ótimo. Obrigado.
Andrea Teixeira, JP Morgan:
Obrigada a todos. Bom dia. Obrigada por tomar minha pergunta. É um pouco sobre a
pergunta anterior, obviamente tentar entender um pouco como está o panorama,
principalmente para o final de ano, para o Natal, esse ajuste de estoque, se já no 3T
estamos vendo essa melhora – como está o planejamento para o 4T?
E nessa linha, será que as margens poderiam melhorar um pouco já – as margens de
varejo – nessa situação? E um pouco sobre o que vocês estão vendo agora no 3T de
evolução de venda, de tráfego e de ticket. Dado que o ticket já está prejudicado
nesses mark downs, como está o tráfego?
Tulio Queiroz:
Obrigado pela pergunta. O que estamos vendo para o 3T e 4T é um período realmente
de ajuste da operação. Como eu mencionei, para você trazer esse nível de estoque
para um patamar adequado, é claro que vamos ter de pressionar um pouco a margem.
Não tem jeito.
Então quando você me pergunta se no 3T ou no 4T podemos esperar uma melhora da
margem de varejo, nossa expectativa é que esse cenário seja bem difícil, porque
vamos ter que acertar o nível de estoque e, consequentemente, isso vai pressionar a
margem bruta de mercadorias, ainda em um cenário macroeconômico bastante
desafiador. Eu diria até que, provavelmente, problemas como o nosso estão ocorrendo
em outros competidores que também podem continuar usando essa estratégia de
ajustes de preços.
Em contrapartida temos também o aumento de custos, principalmente no que diz
respeito a importados, como o Guilherme mesmo mencionou na primeira pergunta, o
que para o 4T pode pressionar um pouco a margem. Aí não tem jeito, um pouco de
preço vamos repassar, tanto no que diz respeito a importado, quanto no que diz
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respeito à produção própria, porque os custos industriais também crescerem e
cresceram de forma relevante.
Nós temos a parte de pessoal que é o principal custo de operação fabril,
crescendo entre 8% e 9%. Nós temos energia elétrica crescendo mais de 40%.
Só para citar alguns dos mais relevantes.
Então, eu digo que há esse problema. Temos que ajustar a operação,
limparmos o estoque para a próxima coleção pensando já no início do ano que
vem; vem com harmonia, vem redonda. Ao mesmo tempo cuidando desses
desafios do que diz respeito à macroeconomia e à pressão de preços. Nós
vemos basicamente esse cenário.
Em relação à sua pergunta de desempenho de vendas nesse início de 3T, eu
diria que é um início de 3T também ainda difícil, ainda desafiador. Nós não
vimos grandes alterações de performance do 2T para esse início de 3T.
Andrea Teixeira:
Só outro complemento sobre a pergunta. Nós reparamos que, claro,
obviamente vocês tem aberto muitas lojas e agora você comentou que vai se
reduzir essas aberturas para 30. Eu só queria checar isso e, dentro dessa
oportunidade, o quanto você poderia reduzir, porque o head count subiu 11%,
vamos supor, o número de empregados de loja subiu 11% nesse ano contra
ano. Haveria uma possibilidade de melhorar esse mix?
Parece-me que por empregado, a produtividade aumentou, ainda estou
tentando calcular esse número, me parece que sim, mas existiria uma
possibilidade de vermos uma racionalização do SG&A?
Tulio Queiroz:
Sim, Andrea. Esse número de produtividade em loja vem aumentando desde
2014. Nós temos feito esse trabalho; aumentamos (FALHA NO ÁUDIO) de
21%, ou seja, m² por funcionário. Foi um trabalho bastante estrutural. Foi feito
desde 2014 um trabalho muito cuidadoso para aumentar essa produtividade
em loja, cargo a cargo, dividido por cluster de loja, por cargo.
São diversos clusters e uma análise específica para cada cargo da loja,
dividindo as horas em clusters para cada um dos cargos. Para ter uma ideia
bem precisa de onde havia e ainda há oportunidade de redução de head count
em ganhos de produtividade. De 2014 para cá nós aumentamos essa relação
em 21%. Então nós esperamos aumentar em mais 9% até o final desse ano.
Existe ainda sim quase um terço do trabalho para ser concluído. Nós estamos
bastante confiantes porque a metodologia implementada tem funcionado muito
bem. Em relação ao que enxergamos para a redução das lojas novas, sim,
estamos reduzindo para aproximadamente 30 lojas novas. É claro que o
9

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T15
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
05 de agosto de 2015

principal fator de decisão na hora de se reduzir de 40 lojas para 30 ou qualquer
redução que for feita, sempre é a geração de valor.
Então, na prática, o que estamos fazendo é aumentar o nível de exigência de
retorno das lojas novas. Naturalmente, você passa a aprovar menos lojas. A
mesma metodologia implementada nas lojas existentes já estão sendo
implementadas nas lojas novas. Então, as lojas novas estão nascendo com
muito menos colaborador por m² do que nasciam no passado.
Exatamente porque antes de ela existir, ela já é inserida nos clusters de acordo
com as suas características, de acordo com cada um dos cargos e é dessa
forma que é estruturado o quadro padrão dessa loja nova. Eu diria que é um
nascimento mais saudável da loja, porque você não precisa atuar em seguida.
Ela já nasce com o quadro ajustado.
Andrea Teixeira:
Obrigada.
Anna Hartley, Beagle:
Eu tenho quatro perguntas, mas são perguntas simples. A primeira é: eu
gostaria de uma ideia da diferença de margem entre as lojas maturadas e as
lojas ainda em fase de maturação.
Eu também queria saber um pouco mais sobre a redução dos estoques, porque
o que eu achava que vocês faziam com o estoque que não era vendido é
simplesmente fazer uma baixa e tomar essa perda e recompor os estoques
com uma nova coleção, ou seja, no ano seguinte. Eu queria saber se é isso
que nós podemos esperar.
Eu também queria saber se vocês têm um guidance para o CAPEX para esse
ano. E também queria saber sobre a coleção de inverno e o tempo no Brasil.
Se vocês acertaram em termos da oferta de roupas quentes para o inverno e,
enfim, como foram as vendas nesse mês de julho.
Tulio Queiroz:
Obrigado pela pergunta. A sua primeira pergunta, em relação às lojas maduras
e as lojas em maturação, eu diria o seguinte: eu acho que o processo de
maturação como um todo leva cinco anos. Claro que você começa com uma
loja no ano um com a margem pressionada porque ela representa 50% da
venda potencial e as despesas operacionais chegam na frente.
Então sem dúvida nenhuma, você fica praticamente no zero a zero durante
todo o primeiro ano. A partir daí você vai ficando em margem até chegar numa
margem EBITDA de acima de 30% no fim do ano. Realmente é um processo
no qual você, no momento zero, já tem toda a parte de despesa praticamente
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dentro da conta, porque você tem as principais nela, ou seja, gente e custo de
ocupação e energia. A partir daí você só vai capturando o ramp up das vendas.
Então é mais ou menos esse desenho que diz respeito à margem. É por isso
que em todo momento que você está abrindo mais lojas, todo momento em que
você acelera a quantidade de lojas, você tem no curto prazo uma pressão de
margem EBITDA e uma contratação caso você desacelere para frente.
A sua segunda pergunta, em relação à estratégia de redução do estoque, ou
seja, que nós mandamos o estoque para a loja e depois passa a demarcar na
própria loja. É exatamente dessa forma que é feito. Não tem outra estratégia
adequada. O que existe é que às vezes o nível de estoque, você erra o nível de
apostas e realmente você não consegue dar a vazão adequada usando
exatamente essa estratégia, mas a estratégia é exatamente a que você
mencionou.
Agora, vale lembrar que existe essa pressão, mas existe um compromisso
interno aqui da Companhia, que até extrapola o compromisso com o mercado,
é um compromisso interno de gestão, de fazer todos os ajustes, de fazer todo a
releitura de compra, todo o desembolso de fornecedor até o final do ano para
adequar esse nível de estoque e começar o ano seguinte com a coleção muito
mais harmoniosa e muito mais redonda.
Sua terceira pergunta, em relação ao guidance para os investimentos, nós já
havíamos mencionado que esse nível de investimento, para esse ano, deve
ficar em aproximadamente R$450 milhões, de R$450 milhões à R$ 500
milhões. É claro que depende de alguns elementos, depende até da
quantidade de lojas finais, uma série de coisas a serem discutidas, mas vai
ficar mais ou menos nesse patamar conforme as vendas mencionadas.
E a coleção de inverno; a sua última pergunta em relação ao desempenho de
inverno, se acertamos em uma coleção de inverno, desempenho de vendas. Eu
diria o seguinte: visto o cenário desafiador, acho que o desempenho de
margem bruta mostra isso, nós fomos agressivos, vendemos a parte de
inverno, não carregamos um estoque tão significativo assim de inverno, de
forma alguma. Por isso que nós batemos na margem, exatamente para limpar
essa mercadoria de inverno.
E o desempenho de julho, exatamente aquilo que eu comentei na outra
pergunta. Acho que o desempenho de início de 3T ainda é um desempenho
difícil, nós não vimos mudanças significativas de 2T para esse início de 3T.
Agora, o que vimos sim é que a Companhia vai ficar atuando em todas essas
frentes que eu mencionei.
Ou seja, atuando em todo o processo de construção de coleção, atuando na
releitura dos níveis de estoque até o final do ano, atuando na negociação de
extensão de prazo junto aos fornecedores, atuando no ganho de produtividade
em loja. Já aumentamos 21%, vamos aumentar mais 9% até o final do ano.
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Fazendo uma readequação de toda a operação financeira, no que diz respeito
ao volume e adequação em nível de risco.
E também, elevando o nível de retorno esperado de suas lojas.
Consequentemente reduzindo a quantidade de inaugurações para esse ano.
Então, acho que é um cenário, que entraremos nesses próximos seis meses,
de ajuste completo até o final do ano.
Anna Hartley:
Muito obrigada.
Guilherme Assis, Brasil Plural:
Obrigado por pegar o meu follow-up. Eu queria explorar um pouquinho essa
questão de plano de investimento CAPEX de novo. Você mencionou que vocês
aumentaram a barra de retorno requerido para lojas novas. É justo assumirmos
que você deve ter um ritmo menor também, não só agora em 2015, que parece
que é um ano de ajuste, mas mais para frente também?
Porque a ideia que eu tinha era que o plano era abrir umas 40 lojas por ano
pelo menos por mais uns dois ou três anos. Acho que dois anos. Nós devemos
esperar um ritmo menor mais para frente também? Essa é uma pergunta.
Tulio Queiroz:
Guilherme, a decisão de aumentar o nível de exigência de retorno de loja, é
claro que ela vale para 2015 e vale para os anos seguintes, 2016, 2017, 2018,
enfim, sem dúvida alguma. O que vamos fazer é claro que é revisitar todos os
estudos, gerar um ranking de geração de valor e submeter novamente ao
Comitê de Investimento para se redefinir esse assunto. Mas ainda não há uma
decisão 100% tomada.
O que está tomado, sem dúvida nenhuma, é o aumento importante do nível de
retorno exigido. Eu não poderia te precisar neste momento essa intensidade de
redução para as vendas seguintes, porque é algo que ainda está sendo
trabalhado, mas é claro, o cenário de risco e o cenário macroeconômico
verificado em 2015 é logico que ele é válido para a tomada de decisões de
2016 e 2017, sem dúvida alguma.
Guilherme Assis:
Obrigado, Tulio.
Operadora:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao senhor Tulio Queiroz para as considerações finais.
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Tulio Queiroz:
Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos nessa
teleconferência. Gostaria de dizer mais uma vez que essa Companhia está
focada em todas as alavancas aqui mencionadas. Até o final do ano nós
ajustaremos o nível de estoque, ajustaremos o processo de coleção,
readequaremos o tamanho da operação financeira, melhoraremos ainda mais o
ganho de produtividade em loja e elevaremos de forma estrutural os níveis de
retorno dos seus investimentos.
Mais uma vez muito obrigado e tenham todos uma boa tarde.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está
encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham um bom dia.

“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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