Q&A
Resultados do 2T08
Guararapes-Riachuelo (GUAR3 BZ)
18 de agosto de 2008

Vagner Salaverry, Geração Futuro:
Bom dia a todos. Parabéns pelo desempenho das vendas. Eu tenho duas perguntas. A
primeira delas, eu queria ter uma idéia de vocês de quais seriam os números do
resultado financeiro se nós excluíssemos esses ajustes da financeira Midway, da
preparação para Midway.
E a segunda questão, que também está relacionada a essa primeira, é a redução das
receitas financeiras que a gente verificou no trimestre, o quanto ela pode ser explicada
pela política mais restritiva e quanto ela poderia ser explicada, se é que a gente pode ter
uma idéia em cima disso, da menor utilização dos cartões Riachuelo pelas lojas novas
abertas nos últimos meses.
Túlio Queiroz:
Em relação à primeira pergunta, referente ao impacto do maior nível de provisão para a
operação financeira como um todo, é importante ressaltar que a participação do cartão
Riachuelo e das vendas com juros, o breakdown da Companhia teve uma ligeira redução
comparada com o 1S07. Então, a carteira proveniente dessa operação ficou de forma
muito parecida em relação a 2007. Porém, a despesa de perda e provisionamento
aumentou 66% nesse 2T e 53% no 1T, muito causado por esse maior nível de
conservadorismo em função da construção de um estoque de provisão em balanço.
Inclusive, em relação à carteira total da operação, esse estoque de provisão atingiu 7%
comparado com 4,4% no 2T07.
Se você usasse exatamente a mesma metodologia, visto que o nível de perda se
manteve estável, na casa de 9%, tudo bem; no 2T07 foi na casa de 8%. Você poderia
usar no mesmo critério mais ou menos o mesmo valor que foi utilizado em 2007 para
fazer essa comparação por critério. Mas a idéia não é essa, a idéia realmente é passar a
construir daqui para frente um estoque de provisionamento maior no decorrer das
operações de venda do cartão Riachuelo para trabalhar com estoque de provisionamento
em balanço no mesmo nível, em um nível parecido com o nível de perda, uma vez que
agora em julho, inclusive, já começaram as operações da Midway Financeira e, a partir
daí, sendo uma operação financeira de uma companhia financeira é importante trabalhar
com estoque de provisionamento, ou seja, fazer o provisionamento no momento zero da
venda em função do risco já conhecido.
Quando operávamos apenas com a operação de varejo, nós trabalhávamos com estoque
de provisionamento um pouco menor, jogando a maior parte quando fazíamos o writeoff
depois de 180 dias.
Vagner Salaverry:
OK. Deixa eu só entender: a segunda questão, que é mais relacionada a essa redução
das receitas, dá para nós atribuirmos mais a uma menor utilização do cartão do que
efetivamente uma menor utilização por causa da abertura de novas lojas. Houve uma
redução para uma política mais restritiva de crédito, é mais ou menos isso?
Túlio Queiroz:
Na verdade, é a combinação desses dois fatores, mas com uma intensidade maior para a
menor participação do cartão Riachuelo em função da abertura de lojas novas. Quando
abrimos uma nova filial, essa base de cartões Riachuelo ainda encontra-se em fase inicial
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e, no decorrer dos primeiros anos, você constrói essa base para que fique em um padrão
parecido com a média da Companhia. Aí sim você passa a considerar nessa loja um
percentual parecido com a média do Grupo.
Durante esses três primeiros anos, essas lojas têm uma participação do cartão Riachuelo
bastante inferior a média da Companhia, o que traz para baixo, realmente, essa
participação das transações envolvendo o cartão Riachuelo. Mas, desde o começo desse
exercício de 2008, a Companhia vem realmente adotando uma política mais
conservadora de concessão de crédito, que também ajuda a diminuir a quantidade de
transações, principalmente mais longas, assim afeta menos o 0+5, mas com maior
intensidade o 0+8.
Flávio Rocha:
Eu gostaria de fazer um comentário, complementando a resposta do Túlio, essa queda
de participação do cartão Riachuelo, nós todos acreditamos que será amplamente
compensada com a chegada do embandeiramento de cartão. O cartão de bandeira
chegou realmente às classe C e D. E, no que eu acho que foi uma estratégia acertada,
nós seguramos um pouco o lançamento desse produto, que tem tudo para ser o produto
mais importante do nosso braço financeiro, para que esse embandeiramento fosse feito
tendo a nossa própria financeira como emissor.
Então, agora com o oferecimento ao nosso cliente do cartão Riachuelo Visa, Riachuelo
Mastercard, somando essas duas formas de pagamento, o cartão Riachuelo private label
e o Riachuelo Mastercard e Riachuelo Visa, eu acho que nós não só recuperaremos a
participação anterior do cartão Riachuelo como até superaremos.
A análise da perda, eu acho que à luz de três anos de histórico do plano de 8x, 8x com
carência, dos planos com juros, já é possível perfeitamente ver que as oscilações em
torno da perda são pequenas variações em torno do número 9%. Vai de 8–10%, no
empréstimo pessoal também são variações em torno de 22%. O que existe é o tal efeito
chicote: quando você tem uma pequena variação na ponta, na perda, até que este
histórico se forme e você passe a provisionar os níveis adequados, há esse efeito
chicote, que o Túlio mencionou, passando de 4% para 7,6% de provisionamento, que já é
um nível compatível com o nível de perda atual.
Então, quando você olha o resultado da Companhia, voltando os olhos não para o
provisionamento mas para a perda real que já é possível ter com esse histórico, você vai
ver gráficos saudavelmente ascendentes em todos os indicadores da Companhia.
Vagner Salaverry:
OK. Muito obrigado.
Marcos Di Tullio, UBS Pactual:
Bom dia a todos. Ainda em relação aos resultados financeiros, vocês discutiram um
pouco, falaram que a participação vai voltar para os níveis anteriores. O que eu queria
saber é o que a gente pode esperar para o 2S08, se já vai ter uma melhora, se vai
continuar ainda com os efeitos dessas explicações que vocês deram. O que vocês acham
para o 2S08? Obrigado.
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Flávio Rocha:
Antes de passar para o Túlio, eu só gostaria de dizer que o embandeiramento de cartão
terá início, de fato, no 1S09, em virtude de ajustes de sistemas junto aos nossos
parceiros. O cartão de bandeira, de fato, começará a ser oferecido pela formação do seu
portfólio a partir do início de 2009, tendo em vista que no 4T08 – no 3T não seria possível
em virtude dessas limitações de sistemas – e o último trimestre não é prudente em
virtude da proximidade das vendas de fim de ano, você fazer uma mudança dessa monta
com a introdução de um produto dessa i mportância.
Então, nós esperamos, ao longo de 2009, uma recuperação e superação da participação
do Cartão Riachuelo, seja com ou sem bandeira, superando os níveis já atingidos nos
idos de 2007, quando este índice superou 75%. Não sei se o Túlio gostaria de
complementar...
Túlio Queiroz:
Respondendo a sua pergunta em relação a como a gente enxerga para este próximo
semestre a operação financeira. Eu não vou passar expectativas numéricas, mas o que
eu posso dizer é o seguinte: a participação do cartão Riachuelo nas vendas da Riachuelo
deve ter um comportamento parecido com o que a gente viu nesse 1S. É claro que existe
uma sazonalidade período a período. No 4T, historicamente, o cartão Riachuelo e os
produtos que envolvem a cobrança com juros têm uma participação maior. Mas, fazendo
a comparação ano contra ano, trimestre a trimestre, deve haver essa manutenção dessa
realidade existente nesse 1S. Como a venda com juros é o maior gerador dessa receita
da operação financeira, essa realidade deve estar presente também neste 2S.
Em relação à questão de perdas e provisionamento, a gente está adotando, desde o final
do ano passado, uma postura mais conservadora, aumentando o estoque de
provisionamento. E essa atitude deve se manter para o 2S08.
Marcos Di Tullio:
Está ótimo. Obrigado.
Ricardo Fernandes, Banco Itaú:
Bom dia a todos. Eu queria saber, olhando para trás, os primeiros seis meses deste ano,
já que vocês já têm a Midway Financeira em papel, pronta, você poderia dar uma idéia
como seria o impacto da parte do varejo têxtil, ou simplesmente olhando, o que seria o
EBIT da Midway Financeira? Os primeiros seis meses, se você coloca o SG&A, todos os
custos que proporcionaram esse negócio dentro do financeiro? Simplesmente para ter
uma idéia de como poderia ser daqui para frente, quando vocês mostram os números
separados no 3T ou 4T.
Túlio Queiroz:
Ricardo, neste primeiro momento, é claro que o objetivo de criarmos a Midway Financeira
é trabalhar toda essa oportunidade do cartão embandeirado, com todas as operações
que envolvem essa nova oportunidade. Mas neste primeiro momento, a idéia é
simplesmente passar as operações já existentes na Riachuelo, ou seja, toda a operação
do cartão Riachuelo, com as vendas com juros e também a de empréstimo pessoal, para
dentro da Midway Financeira.
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Inclusive a estrutura de funding, a gente manteve a mesma, ou seja, continua
trabalhando com bancos parceiros para obtenção de funding; então não há grandes
diferenças nesse quesito.
E em relação às despesas operacionais, digamos assim, nós ainda não estamos fazendo
o disclosure do que seriam essas despesas operacionais envolvendo a financeira. É claro
que a partir do momento deste 2S, quando abrirmos a operação da financeira, será
evidente.
Dentro da loja, existe uma área específica, que é a área do crediário, onde seria a área
designada para a operação do produto financeiro como um todo. Em média, essa área
representa algo próximo de 10% da área de vendas. Então, é uma boa referência para se
ter mais ou menos uma referência de quanto seria o impacto das despesas operacionais
dentro da Midway. Mas com certeza no 2S teremos o disclosure completo.
Ricardo Fernandes:
OK. Mas aí você também vai mostrar a comparação, como era ano passado? Vai ter um
pro forma do Midway Financeira para comparar e vai tirar desses mesmos gastos, vamos
falar, operacional que faltam alocado à Midway, para dar uma melhor comparação?
Túlio Queiroz:
Sim. A idéia é fornecer o disclosure completo. Ou seja, assim que mostrarmos o
desempenho da Midway de forma isolada para criar os comparativos, vamos criar os
mesmos critérios para 2007, para que a comparação seja facilmente entendida.
Ricardo Fernandes:
A segunda pergunta, voltando mais ao SG&A, que vejo que está crescendo bem mais
rápido, ainda tirando a dívida PDD, em comparação com as vendas. Você pode dar uma
idéia de quais são as contas que estão subindo mais que as vendas? Na verdade, eu
queria saber se tem como pensar que na segunda metade do ano e para frente serão
diluídas, vão parar de crescer, ou são ligadas à Midway Financeira? Você pode dar um
esclarecimento um pouco mais detalhado desse SG&A que está crescendo bem mais
rápido que as vendas?
Túlio Queiroz:
Ricardo, eu vou falar primeiro de despesa de vendas. Como você falou, se excluirmos a
despesa de perda e provisionamento da despesa de vendas, a evolução do semestre foi
de 20%. O grande impacto, olhando para as despesas de vendas e principalmente da
relação entre as despesas de vendas contra nossa receita líquida, é o impacto da
abertura de lojas novas; tanto dessas de 2008 quanto das quatro inauguradas durante o
2S07.
É claro que em um momento inicial de vendas de uma nova unidade, nos primeiros cinco
anos, existe uma fase de maturação dessa receita. Só que a despesa, a partir do
momento em que você inaugura a loja, todas as principais despesas envolvidas já estão
presentes. Então, em uma fase de retomada de crescimento orgânico, é natural que essa
relação entre despesa de vendas e receita, em um primeiro momento, gradualmente
fique um pouco mais pesada.
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Então, olhando para a despesa de vendas, o grande impacto é esse. É claro que tem
uma outra questão importante, que é a questão das despesas com marketing. Durante
esse exercício de 2008, a Companhia foi mais atuante, principalmente na exposição em
mídias de alta escala, ou seja, a despesa de propaganda realmente tem um impacto
significativo também presente nesse número.
E um terceiro elemento, que pode ser considerado nas despesas de vendas, é o aumento
das despesas de frete em função da maior produção de Guararapes e da distribuição
desses produtos para a Riachuelo. Em função desse processo inicial de integração, é
natural haver um nível de produção e inclusive de estocagem de produtos Guararapes
maior, o que gera uma despesa de frete também mais elevada. Mas eu diria que os dois
principais elementos são os mais relevantes, olhando a despesa de vendas.
Entrando para a parte de despesas administrativas, elas evoluíram próximas a 30%. Eu
diria que existe uma participação importante do elemento depreciação no componente,
em função do aumento do imobilizado da Companhia no decorrer dos últimos exercícios.
Mas também tem as despesas referentes a alguns projetos que envolvem algumas
consultorias, já que a Companhia vem adotando uma série de projetos importantes, como
automação da sua área comercial, apresentação de um futuro sistema de automação
comercial; assim como todo o processo de automação do CD, que é claro que não
envolve só a compra de equipamentos, mas sim uma redefinição e um redesenho de
todas as áreas envolvidas no processo.
Ricardo Fernandes:
OK. Voltando para o sales, normalmente uma loja nova deveria ter 60%, 70% das vendas
no primeiro ano. As lojas novas não vão estar nesse patamar?
Túlio Queiroz:
Ricardo, como eu te disse: a maturação de uma loja varia de três a cinco anos,
dependendo da praça de abertura. Ou seja, em uma praça onde já existe uma base de
cartões Riachuelo existente, a maturação da loja é mais rápida. Então, ficaria mais
próxima do terceiro ano. Quando não, ficaria realmente mais próxima do quinto ano.
Mas no primeiro ano de atuação, essa loja não performa de 60% a 70%, não. É em torno
de 40% para atingir 100% no último ano de maturação.
Ricardo Fernandes:
Mas se você tem que separar os dois, esse impacto da falta de alavancagem em uma
nova loja contra maior despesa em marketing, são 50–50%, há aumento de gastos, ou
você tem uma noção qual é o mais pesado?
Túlio Queiroz:
Sem dúvida alguma, o que mais pesa é realmente esse impacto de abertura de lojas
novas, que traz um volume de despesas muito mais consistente, que envolve todas as
despesas de pessoal, todas as despesas envolvendo os aluguéis, e todas as despesas
envolvendo as operações dessas lojas novas. Essa, realmente, é a linha de principal
impacto.
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Até porque a despesa de propaganda e marketing, como eu mencionei, tem um impacto
relevante. Mas provavelmente terá maior intensidade no 3Q e 4Q, quando a exposição
em mídia é maior.
Ricardo Fernandes:
E a depreciação do G&A? Você tem como separar os dois, G&A e COGS, para ter uma
idéia de como é o cash G&A? Você pode me passar depois, mas acho que seria
interessante poder separar os dois para ter uma conta mais clara.
Túlio Queiroz:
A idéia é a seguinte: desse valor de depreciação total demonstrado no release,
aproximadamente R$9 milhões refere-se à depreciação de Guararapes. Desses R$9
milhões, aproximadamente R$9 milhões estão alocados em custo, uma vez que
envolvem a parte produtiva da Companhia. Os demais estão alocados nas linhas de
despesas operacionais.
Ricardo Fernandes:
R$9 milhões são ligados à produção?
Túlio Queiroz:
Sim, à Guararapes.
Ricardo Fernandes:
E o resto é G&A?
Túlio Queiroz:
Sim.
Ricardo Fernandes:
De imóveis, tudo isso. OK. Obrigado, então.
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