Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T16
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
17 de Maio de 2016
Operadora:
Bom dia senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo para discussão dos resultados referentes ao
1T16.
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 esta 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. Por favor, Sr. Queiroz,
pode prosseguir.
Tulio Queiroz:
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os participantes da nossa teleconferência,
a qual comentaremos os resultados do 1T16. Aqui comigo estão presentes Milton
Rocha, Vice-Presidente Executivo da Riachuelo, e Marcelo Oscar, Controle e RI da
Companhia.
No slide número três nós temos os números referentes a receita líquida consolidada
de mercadorias da Companhia, que totalizou R$820 milhões nesse 1T, um
crescimento de 4% em relação ao 1T15.
No conceito mesmas lojas, a Companhia apresentou um decréscimo de 3% no
trimestre, sendo que vinha em uma base de 5,8% de crescimento em relação ao 1T,
vis-à-vis 1T14.
Em relação aos pontos positivos na performance, vale destacar a operação de
calçados, que teve uma boa performance no decorrer do trimestre. Em relação
(às)regiões geográficas, um ponto positivo é a região Sul e Norte. Falando dos pontos
de maior dificuldade, as (regiões) (Centro-Oeste) e Sudeste.
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No slide seguinte, de número quatro, temos o panorama do ticket médio da
Companhia, que totalizou R$156 no 1T, com crescimento de 5,1%. Na parte inferior do
slide, temos o número referente a base total de cartões que totalizou 27 milhões de
unidades ao final desse 1T, apresentando crescimento de 6,6%.
No slide seguinte, de número cinco, apresentamos o breakdown das vendas, cartão
Riachuelo, que representou 43,5% nesse 1T ante 44,2% referentes ao 1T15. A
participação da venda com juros, patamar parecido com o ano passado, fechando o
trimestre em 8,4% das vendas.
No slide seguinte, de número seis, começamos a falar sobre desempenho da
operação financeira. Na parte superior do slide nós apresentamos os números de
perda e níveis de provisionamento. Ali, em verde, refere-se (à) operação de
empréstimo pessoal, com nível de perda de 17,1%, e na linha abaixo, a linha azul, a
operação de cartão Riachuelo, que fechou o trimestre em 8,6%.
Como (nós vinhamos) comentando (no decorrer dos) últimos trimestres, o crescimento
dos níveis de inadimplência já era esperado, não só pelo crescimento das carteiras
que vinhamos conversando ao longo dos últimos trimestres, como também a
deterioração do cenário macroeconômico.
Olhando um pouco mais para frente, para os próximos seis meses, esperamos que o
nível de perda do cartão Riachuelo expresso na linha azul permaneça no patamar de
8,6% ao longo do próximo trimestre e fique próximo do patamar de 9% no decorrer do
3T. Após isso, possa voltar a níveis mais baixos.
Nível de empréstimo pessoal, apresentado na linha verde, deve apresentar no 1T um
número próximo a 18,3%, mantendo-se estável a partir daí, no decorrer do 3T.
Na parte inferior do slide, podemos observar os níveis de provisão. No caso, nesse 1T
encerrou o estoque de provisão em relação a carteira até 180 dias com 9,5%, o índice
de cobertura vencido há mais de 90 dias, 96,2%, o que representa 11,4% acima do
mínimo exigido pelo Banco Central.
No slide seguinte, de número sete, temos os números do EBITDA da operação
financeira, que totalizou R$74,9 milhões nesse 1T ante R$119 milhões referentes ao
1T15. Aqui o comportamento que enxergamos é aquela tendência que discutimos nas
últimas teleconferências, ou seja, a partir de junho do ano passado começamos a
rever as quantidades do volume de crédito concedido.
Isso, naturalmente, passa a ver uma deterioração da geração de operações, e nós
continuamos a provisionar e realizar perdas efetivas referentes às carteiras
contratadas. Era natural, já era esperado essa contração da margem da operação
financeira. Isso deve ocorrer ainda durante o 2T, voltando a estabilidade no decorrer
do 2S.
No slide seguinte, de número oito, temos um panorama da área de vendas. A
Companhia encerrou o trimestre com 285 lojas e 605 mil m² em operação. Agora, no
decorrer do mês de abril, inauguramos mais quatro lojas, então atualmente temos 289
lojas.

2

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T16
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
17 de Maio de 2016
No lado esquerdo do slide mostramos o percentual em relação a idade dessas áreas,
como podemos observar, uma área importante ainda dentro do processo de
maturação, que deve proliferar crescimento no decorrer dos próximos períodos.
No slide seguinte, de número nove, vemos uma abertura em relação à operação de
real estate do Grupo, a principal operação é a Midway Mall, com números na parte
superior do slide.
O EBITDA do shopping totalizou R$13,8 milhões no 1T, um crescimento de quase
15% em relação ao 1T do ano passado, e a parte inferior do slide, podemos observar
a quantidade de lojas em imóveis próprios, que continua em 46 unidades.
No slide seguinte, de número dez, passamos a apresentar os números consolidados
do Grupo, começando receita líquida consolidada totalizando R$1,213 bilhão no
trimestre, um crescimento de 10,6% no trimestre.
Vale lembrar que a receita líquida é composta pelas receitas da Riachuelo, da Midway
Financeira e do shopping.
No slide seguinte, de número 11, apresentamos os números referentes ao lucro bruto
da Companhia, lucro bruto consolidado totalizou R$758 milhões no trimestre, um
crescimento de 6,9%. Em relação às margens, a margem bruta de mercadorias,
expressa na linha azul clara, fechou o trimestre em 51,3% ante 54,6% no 1T.
Aqui vale ressaltar alguns elementos, a Companhia continuou os ajustes da coleção,
preparando a área de vendas para entrar na nova coleção em Março. Então, no
decorrer de Janeiro e Fevereiro, a Companhia continuou a exercer suas ações
promocionais, assim como vinha fazendo no decorrer dos últimos meses de 2015.
Então, essa queda de margens é forte parte desse comportamento e a dificuldade
macroeconômica. Queria ressaltar só que no decorrer de Março o comportamento de
margem, por conta do início da nova coleção, já foi melhor, o que indica uma melhora
no número absoluto de margem para o 2T.
No slide seguinte, de número 12, apresentamos as despesas operacionais do Grupo,
que totalizaram R$530 milhões neste 1T, um crescimento de 13,9%. Se excluirmos o
impacto do INSS, que passou, novamente, a ter um impacto na linha de despesa com
maior intensidade, esse aumento seria de apenas 7,5% no Grupo e 0% por m².
Então, no gráfico abaixo observamos um crescimento de 5,1% nas despesas por m²,
excluindo o INSS, seria um crescimento nulo. Isso mostra, como será apresentado no
próximo slide, de número 13, o trabalho que temos feito em toda Companhia desde
2014, não só por conta de um cenário mais difícil de crise, um cenário sendo previsto
desde 2014, uma busca de produtividade, ajuste nos quadros, trabalhando função a
função.
Dessa forma, saímos do indicador de área de vendas por colaborador de 35 m² no
final de Dezembro de 2013 para 46,2 m² abordados por cada colaborador. Uma
melhora de 32% nesse índice de produtividade.
No slide seguinte, de número 14, temos os números referentes ao EBITDA
consolidado do Grupo. EBITDA ajustado totalizou R$86,3 milhões nesse 1T ante
R$175 milhões referentes ao 1T15. É claro que aqui é resultado dos principais pontos
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mencionados, um desempenho difícil em same-store sales, aliado a uma queda de 3
pontos na margem bruta de mercadoria e isso, com a compressão da margem da
operação financeira gerou uma queda importante de geração de valor no top line. O
ganho de despesas e de produtividade ocorreu, foi importante, mas não o suficiente
para neutralizar esse impacto. Por isso o EBITDA se contrai nessa proporção.
No slide seguinte, número 15, temos o lucro líquido consolidado no Grupo, totalizou
R$11 milhões nesse 1T ante R$84,9 milhões referente ao 1T15.
No slide número 16 apresentamos um maior detalhamento sobre o ciclo financeiro do
Grupo, que continuou apresentando melhora. Essa tendência de melhora do ciclo
começou a se apresentar no 4T15. Essa dinâmica permaneceu ao longo do 1T, ou
seja, podemos observar uma melhora de 37% no ciclo como um todo, muito
incentivado pela melhora dos níveis de estoque. A Companhia veio trabalhando desde
2015 e também com uma melhora relevante da operação de fornecedores.
Isso tem a ver não só com a conquista de prazos, como também com uma operação
realizada com desconto de fornecedores com parceiros. A parte de clientes, como não
poderia ser diferente, ficou muito parecida, zero a zero.
No slide seguinte, número 17, temos um panorama do nível de endividamento do
Grupo. A dívida líquida em relação ao EBITDA saiu de 1,2 ao final de 2015, buscou
1,6 ao final do 1T16. Observando o comportamento, por conta de uma troca de um
1T15 foi muito forte em relação ao EBITDA, por esse 1T16 onde o EBITDA foi mais
contraído, naturalmente esse índice fica pressionado.
A Companhia também fecha esse 1T com empréstimo e financiamento de R$1,725
bilhão, ante R$1,522 bilhão ao final de 2015. Aqui a composição da dívida é muito
parecida, a maior parte continua sendo as operações de BNDES, e a outra parte,
operações com bancos parceiros.
No slide seguinte, de número 18, nós temos o panorama do investimento imobilizado
realizado pelo Grupo. O CAPEX total nesse 1T totalizou R$44 milhões, claro que a
maior parte foi na Riachuelo, aproximadamente R$40 milhões e na concentração de
novas lojas e na conclusão do investimento no novo CD de Guarulhos.
No slide seguinte, número 19, apresentamos a quantidade de colaboradores do Grupo
neste 1T em comparação ao 1T15, há uma queda de 2%, apresentando 38.267
colaboradores.
A parte em verde refere-se a Riachuelo, aqui em cima apresentamos um crescimento
de 4,7%, principalmente por conta de todas as lojas novas que encontram-se na base,
todas aquelas inauguradas ao longo dos últimos 9M15 e também as inauguradas no
final do 1T16. Foi apenas abril, são simplesmente as lojas inauguradas ao longo de
2015.
Seriam esses os nossos comentários e a partir de agora toda a equipe está aqui
disponível para responder as perguntas. Muito obrigado.
Guilherme Assis, Banco Brasil Plural:
Bom dia a todos, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar duas
coisas em relação ao resultado. Em relação às vendas, você comentou durante a
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apresentação que teve o ajuste do estoque que vocês fizeram, imagino que com uma
campanha promocional um pouco mais agressiva que acabou afetando a margem
bruta, mas em relação ao desempenho por região que você falou, você mencionou
que Sul e Norte, se não me engano, foram os destaques positivos enquanto que
Sudeste e Centro-Oeste foram onde a performance foi um pouco mais difícil.
No Sul, eu imagino que deveria ter tido um impacto maior por causa do clima. Nós
tivemos um mês de março mais quente que o normal e o Sul seria uma região mais
afetada. Eu imagino que vocês como uma Empresa mais diversificada deveriam sofrer
menos, mas especificamente no Sul acho que poderia ter algum impacto, e pelo que
você está falando não teve. Você poderia comentar um pouco sobre isso?
Se você puder dar um pouco de cor de como foi a performance ao longo do trimestre,
e como foi esse esforço comercial e promocional que vocês fizeram; e se vocês
acham que conseguiram fazer essa limpeza de estoque que vocês queriam fazer. E se
a partir de abril para frente nós devemos esperar uma melhora, tanto nas vendas
quanto na margem, com uma coleção nova mais ajustada nas lojas. Essa é uma
pergunta.
A segunda pergunta, vocês mencionaram sobre a questão de ganhos de eficiência, de
SG&A, que ficou mais ou menos flat por metro quadrado. Dá para sabermos qual é o
peso da questão do CD no SG&A, se está pesando e como está a questão do CD?
Vocês esperam economizar daqui para frente? Nós podemos quantificar um pouco
qual seria a redução de custo com roll out do CD novo de Guarulhos e talvez com o
fechamento do CD antigo, se é isso mesmo que vai acontecer, se ainda está nos
planos. Quanto pode ser o impacto daqui para frente em economia de SG&A dessa
estruturação dos dois CDs? Obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Guilherme. Em relação à sua primeira pergunta, que diz respeito à parte de
vendas e estoque, agora no final de fevereiro a Companhia encerra esse ciclo que
durou alguns meses. Vocês se lembram, desde o 2T15, e principalmente no decorrer
do 3T e do 4T, houve todo um processo de ajuste de estoque, exatamente para a
entrada dessa nova coleção em março.
Passamos alguns meses com a coleção desequilibrada, com pouca harmonia e
naturalmente tivemos que trabalhar preço para abrir esse espaço na área de vendas.
É quase no final desse ciclo, em janeiro e fevereiro nós já tínhamos virado o ano com
nível de estoque mais calibrado, mas ainda existia o resíduo. Eu diria que agora em
março a coleção entrou totalmente cheia, com toda a harmonia possível, a área de
vendas estava aberta, enfim, um jogo completamente novo a partir de março.
Em relação à performance que você mencionou, realmente, olhando os nossos
números, as duas melhores regiões geográficas foram o Sul, em primeiro lugar, e
depois a região Norte. Foram duas regiões em que nós vimos o same-store sales
positivo.
Talvez sim, o Sul com alguma influência de temperatura. O Norte, nós já estamos com
o nosso CD, mesmo que de forma manual, já fazemos a reposição por SKU, então nós
temos algum adicional de uma operação mais calibrada naquela região,
principalmente a praça de Manaus.
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E do ponto de vista negativo, acho que nós podemos destacar a dificuldade que
estamos enfrentando na região Centro-Oeste. No 1T isso ocorre, mas existe ali um
desafio específico e tem a ver com o clima, alguns elementos referentes à dinâmica
comercial enfrentada ali na região mesmo.
Em relação ao que nós podemos esperar daqui para frente, de performance de
vendas, de margem, é como eu mencionei. Todo o trabalho que foi feito dessa
coleção, levando em conta processos, metodologias muito mais elaboradas, é uma
coleção melhor estruturada, melhor coordenada, é amparada por um conhecimento,
suportada por paletas de cor, fazendo sentido por parte de cada micro corner de loja,
trazendo mais harmonia e mais facilidade de coordenação entre as peças.
Vale lembrar que agora em março teve todo o nosso feminino nessa coleção. Toda a
parte masculina e infantil será de passos futuros. O masculino nós podemos esperar
para outubro, então é uma melhora que nós esperamos que ocorra. Já ocorreu agora
em março no feminino, que é o principal micro de valor da Companhia, mas nós
esperamos replicar essa metodologia para os demais grupos comerciais da
Companhia.
Entrando na sua segunda pergunta, em relação a todo trabalho de produtividade que
foi feito no SG&A. É claro que a grande captura em relação à despesa operacional
incorreu, e claro que nós mantemos esses níveis de produtividade, então traz capturas
adicionais, mas eu diria que o grande feito foi capturado ao longo de 2015.
Ainda há o que fazer, mas essa parte é caso a caso, a parte administrativa, sem
dúvida nenhuma, ainda existe uma possibilidade de simplificação de processos e
busca por processos e por estruturas mais eficientes.
O que diz respeito especificamente à sua pergunta, quando você pergunta sobre CD,
o que eu posso dizer e afirmar, é que hoje a despesa de logística do Grupo representa
em torno de 5% da receita líquida, então sem dúvida nenhuma traz um peso muito
relevante no SG&A.
É claro que nós estamos trabalhando atualmente com os dois CDs, então existe uma
sobrecarga. Nós estamos exatamente na fase de migração. Nós esperamos que
quando toda essa fase estiver concluída, que estivermos apenas com esse novo CD
de Guarulhos, na região Sudeste, haverá um alívio relevante, porque a operação
anterior do CD é manual.
Nós fazemos todo o picking por SKU de forma manual. Existe uma sobrecarga nesse
trabalho muito grande e naturalmente um impacto relevante nas despesas.
Provavelmente em 2016 nós não iremos sentir essa captura no SG&A porque tem
toda essa fase de transição, toda uma fase de amadurecimento desse CD.
Se houver alguma captura, ela ainda é pequena, porque só vai acontecer mais para o
final do ano, mas sem dúvida nenhuma nós esperamos uma redução relevante desses
5% sobre a receita líquida para algo como 3% e 3,5%. É exatamente essa proporção
que nós esperamos para 2017.
Guilherme Assis:
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Só para entender: vocês hoje estão operando com os dois CDS, é isso? E estão
migrando gradualmente para só o CD novo automatizado? Quando vocês esperam
fechar o primeiro CD de Guarulhos?
Tulio Queiroz:
Atualmente nós estamos com os dois, estamos na fase de migração, conclusão de
alguns testes e migração. Nós esperamos encerrar esse ciclo no mês de agosto. A
partir de agosto o CD novo estará operando praticamente todo o estoque do CD antigo
de forma independente. Essa é a expectativa inicial da Companhia.
Acho que é natural, o importante é fazer essa migração com calma, respeitando todos
os testes operacionais e cuidando para que essa posição seja a mais harmônica
possível.
Guilherme Assis:
Se você puder voltar um pouco na primeira pergunta. Você falou que o grande esforço
da normalização de estoque foi feito em janeiro e fevereiro e que, em março, você já
estaria com um estoque normalizado em loja. Vocês sentiram esse impacto no samestore sales?
Sei que março foi mais ingrato por causa da temperatura em algumas regiões, isso
afeta mais as vendas, mas, por exemplo, numa região em que a temperatura é menos
importante, vocês sentiram uma melhora importante no same-store sales com a
coleção nova?
Tulio Queiroz:
Sim, Guilherme. Mesmo com o efeito da temperatura que não ajudou, mesmo nos
números consolidados, o desempenho do same-store sales de março foi melhor do
que em janeiro e fevereiro. Não só do same-store sales como também das margens.
Guilherme Assis:
E a partir do final de março e já entrando em abril, vocês conseguiram manter essa
performance melhor ou você está vendo um cenário complicado para a questão de
venda?
Tulio Queiroz:
Acho que o cenário complicado existe por conta de toda a deterioração
macroeconômica. Isso, sem dúvida alguma, acho que toda e qualquer operação de
varejo tem sentido neste momento, basta ver os níveis de desemprego e etc., mas
sem dúvida alguma, essa tendência que vimos em março permaneceu em abril; então,
o que mostra um início de um reflexo operacional.
Agora, é verdade, também, que todo esse impacto e esse reflexo no consumidor
também leva um tempo. Sentimos uma melhora importante em março, sentimos uma
melhora em abril. Nós temos consciência de que no decorrer de 2015 oferecemos
para o cliente uma área de venda pouco atrativa, uma coleção meio balanceada e que
temos que fazer muito esforço e ter paciência para conquistar esse cliente novamente.
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Não é simplesmente abrir a loja com uma coleção muito mais bacana e imediatamente
esse cliente estar de volta. Com certeza ele estará de volta, mas isso leva um caminho
a ser percorrido.
Guilherme Assis:
Está bom, está ótimo. Muito obrigado.
Wagner Salaverry, Quantitas:
Bom dia a todos. Eu queria entender um pouco mais de vocês, se possível, com um
pouco mais de detalhes. Quando olhamos para a Companhia, vemos que vocês
mudaram a questão da coleção para tentar reverter a low performance ainda negativa
do same-store sales do trimestre e nos demais trimestres do ano, houve, ali, uma
perda importante de margem bruta, ainda que não tão grande quanto nos trimestres
anteriores, o resultado financeiro sinalizou que a partir do 4T já teremos um retorno às
margens, aos percentuais mais próximos do histórico da Companhia.
Quando olhamos, você estão mexendo em vários setores da Companhia, vocês estão
atuando para contornar esses problemas que foram surgindo. A minha pergunta é:
nesse vários setores tanto do ponto de vista de vendas, quanto de custos, na margem
bruta como na parte financeira, vocês já passaram da fase dos diagnósticos? Já estão,
de fato, atuando com plano de ação, com as questões mais definidas?
Situem-nos um pouco como está essa situação. Quanto vocês já diagnosticaram
problemas e estão atuando para revertê-los? Ou ainda há alguma coisa que está
sendo mapeada?
Tulio Queiroz:
Wagner, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida, acho que a Companhia
começou a trabalhar e a realizar os planos de ações em algumas frentes importantes;
então, começamos a trabalhar toda questão da parte comercial, a parte de produto e
isso envolveu, inclusive, uma alteração em gestão na área comercial – a troca da
diretoria, mas, muito mais do que a troca da pessoa, é aquele trabalho que nós temos
feito.
Então, toda a preocupação em trazer métodos e fazer metodologia, em trazer
conhecimento de construção de coleção para não só implementar como estabilizar os
processos desse segmento.
No ponto de vista de SG&A, na hora em que falamos de produtividade em loja, a
produtividade nesse patamar você não captura só sendo mais ou menos rígido, você
captura trabalhando nos processos.
Então, você trabalha toda a parte de processos de lojas, define qual processo é mais
eficiente, padroniza esses processos; então, sem dúvida alguma, houve duas frentes
importantes: uma, uma captura, já, muito expressiva, que é a parte de produtividade
de loja; e outra ainda em fase de captura.
Então, acho que o ponto principal, que era essa nova coleção, que já é o resultado de
mais de 18 meses de trabalho, agora, inaugurado em março, começa a trazer sua
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captura, como eu mencionei aqui, se eu não reconquisto esse cliente de uma hora
para a outra, você precisa trazer serenidade, precisa trazer consistência às coleções.
Então, entra essa primeira fase do feminino. A ideia é elevar esse nível de patamar de
coleção, estabilizá-lo. Num segundo momento, agora, como eu mencionei, em
outubro, a mesma coisa como com a coleção masculina, então, entramos com uma
nova coleção, com uma nova formatação, paleta de cor pré-definida, com muito mais
harmonia, com muito mais consistência e assim por diante nos demais grupos.
Então, parece apenas de duas colunas, mas são duas colunas extremamente
representativas. É o core da Companhia. Toda operação e processo de loja e toda
operação e processo de construção de coleção. O que diz respeito aos demais
elementos, acho que, agora, é exatamente dar consistência, fazer follow-up e fazendo
as coleções necessárias ao longo do tempo.
A própria inauguração do novo CD, sem dúvida alguma, trará uma tecnologia muito
diferenciada, mas ele não é um caso isolado, ele faz parte de um contexto. E o
contexto é exatamente esse – suportar uma construção de operação mais estruturada
e um modelo de negócio que busca reagir com muito mais velocidade ao que está
performando efetivamente na área de venda e aquilo que não está também, e linkando
uma parte fundamental do nosso modelo de negócio e toda parte de produção.
Hoje, a fábrica tem um timing próprio de 15 dias, e na nossa variação, essa baita
vantagem ainda é mal esperada. Você precisa de todos esses elementos para passar
a esperar essa vantagem competitiva da melhor forma possível. Isso envolve CD,
envolve uma coleção mais bem estruturada, mais harmonia na loja, e processo de loja,
também, para suportar tudo isso.
Uma coisa é você receber um caminhão na sua loja uma vez por semana em grade e
outra coisa é você receber esse caminhão três vezes por semana e por SKU; então,
veja como todos os processos da Companhia, sejam eles de produtos ou operação de
lojas, estão envolvidos por trás desse termo.
Então, acho que agora é hora de dar follow-up, acompanhar e fazer os ajustes
necessários, mas os principais diagnósticos já foram feitos e já são realizados há
algum tempo.
Wagner Salaverry:
OK. Obrigado.
Guilherme Mazzila, Quinea:
Eu entendi os pontos que vocês colocaram, principalmente¸ para melhoria de vendas e
de margens. Eu queria ver, se possível se vocês conseguiriam quantificar um pouco
isso.
Eu não sei o quanto você pode, mas você falou que o same-store sales melhorou ao
longo do trimestre, março um pouco melhor que fevereiro e que janeiro, e que vocês
espera uma melhoria para o 2T. Se vocês pudesse quantificar um pouco se é a
mesma coisa em margem bruta.
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Quando você fala que melhorou um pouco ou que para abril esperamos uma melhoria.
O que seria, mais ou menos, magnitude dessa melhoria? É manter a margem do ano
passado que vocês estão trabalhando, dado que no 2T do ano passado, a margem já
caiu um pouco com relação a 2014? O quanto você puder quantificar, se você puder,
seria legal.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Guilherme. Tentarei, dentro do possível, abrir algumas informações, mas é
óbvio que tenho algumas limitações. O que eu posso dizer é que em relação a janeiro
e fevereiro, o número de same-store sales foi substancialmente melhor e,
naturalmente, como temos uma posição nova e saindo de um movimento de
promocional, a margem bruta também melhorou de forma importante.
E olhando, agora, para o 2T, principalmente a operação de abril e início de maio, o
que eu posso dizer é que se eu observar um comportamento de margem bruta do ano
passado, tivemos uma margem bruta de mercadorias do 2T inferior ao que foi do 1T.
Por que ocorreu isso?
Por conta de todo processo de liquidação, de trabalho de preço, começamos a fazer
no decorrer no 2T. O que posso adiantar para você é que olhando os números de abril
e de maio, a tendência para este 2T é que a margem bruta de mercadorias melhore
em relação ao que foi o 1T16.
Então, o desenho natural de comportamento de margem bruta de mercadoria volta a
ser estabelecido que, obviamente, é uma margem que vimos mais contraída dentro do
1T e mais expandida no 2T.
Guilherme Mazzila:
Entendi. Same-store sales, você acha que podemos vê-lo positivo no 2T ou, pelo
menos já vimos em abril ou não? Ainda seria otimista demais?
Tulio Queiroz:
O que eu posso te dizer é que esses meses de março e abril foram esferas positivas,
mas é claro que não podemos esquecer que esses dois elementos que tivemos o
cuidado de deixar bem claro. O primeiro é a situação macroeconômica que continua
presente, não só como o nível de desemprego que eu mencionei como também, todo
o desempenho de PIB negativo que viemos enfrentando no decorrer dos últimos
trimestres.
E, também, toda a questão da reconquista de consumidor; então, é algo que temos
bastante consciência. Passamos 2015 inteiro com uma área de vendas pouco atrativa,
até do final de 2014, realmente, 2014 não tivemos um bom 4T. E, agora, estamos
numa fase de reconquistar esse consumidor, mostrar para ele consistência, melhoria
de produção que perdure. Então, eu diria que é um movimento gradual nesse sentido,
Guilherme.
Eu não quero ficar criando expectativas na medida errada, mas, sem dúvida alguma,
posso adiantar, como mencionei, um mês de março substancialmente melhor do que
foi janeiro e fevereiro e uma volta da normalidade no desenho dessa curva de margem
bruta, ou seja, o 2T voltando a ser maior do que o 1T.
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Guilherme Mazzila:
Entendi. Obrigado.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Túlio Queiroz para as considerações finais.
Túlio Queiroz:
Mais uma vez gostaria de agradecer a todos os presentes e deixar toda a equipe, aqui,
a disposição por meio do nosso contato na área de relações com investidores. Muito
obrigado. Tenham todos um bom dia.
Operadora:
Muito obrigada. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está
encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.
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