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GUARARAPES ANUNCIA RESULTADOS DO 1T06

09 de maio de 2006
Cotação (Fechamento)
GUAR3: R$ 106,99
GUAR4: R$ 96,00
Valor de Mercado
R$ 6,33 bilhões

São Paulo, 09 de maio de 2006 – A Guararapes Confecções S.A.
(Bovespa: GUAR3 - ON e GUAR4 - PN), a maior confecção do
Brasil e controladora da rede varejista Lojas Riachuelo - a segunda
maior rede de lojas de departamento de vestuário do Brasil anuncia
os resultados do primeiro trimestre de 2006 (1T06).
As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto onde
indicado o contrário, são apresentadas em base consolidada e em
Reais, de acordo com a Legislação Societária.

Destaques Operacionais e Financeiros

Contato:
Flávio Rocha
Vice-Presidente e
Diretor de RI
flavio@riachuelo.com.br
Relações com Investidores
Rua Leão XIII, 500
São Paulo – SP
CEP 02526-900

9 A receita de serviços financeiros da Riachuelo foi 34,2% superior
ao mesmo trimestre do ano anterior, totalizando R$ 38,8
milhões.
9 O acréscimo de aproximadamente 250 mil novos cartões no
1T06, crescendo mais 2,4% em relação a dezembro de 2005,
totalizou 10,7 milhões de cartões emitidos.
9 A receita bruta por m2 das Lojas Riachuelo atingiu R$ 2,2 mil, um
aumento de 17,7% sobre o R$ 1,8 mil registrado no 1T05.
9 No 1T06, foi iniciado o processo de revitalização arquitetônica de
17 lojas, sendo que 8 já tiveram as obras iniciadas.
9 As vendas da controladora para a Riachuelo continuam
representando cerca de 50% das vendas em termos anuais
9 A receita bruta consolidada aumentou 15,9%, totalizando
R$ 417,0 milhões no 1T06.
9 A margem bruta consolidada manteve-se praticamente estável
em 44,2% no 1T06 em relação ao mesmo período do ano
anterior.
9 O EBITDA ajustado1 totalizou R$ 38,7 milhões, 14,1% acima do
mesmo trimestre do ano anterior.

Destaques (R$ milhões)
Receita Bruta
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
Receita de Serviços Financeiros
EBITDA Ajustado1
Margem EBITDA
Lucro/Prejuízo Líquido
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado2
Vendas Mesmas - lojas (y-o-y)
Área total de Vendas ( '000 m²)
1
2

1

1T06
416,9
290,6
128,5
44,2%
38,8
38,7
13,3%
16,7
21,4
17,9%
172,8

1T05
359,8
253,4
111,2
43,9%
28,9
33,9
13,4%
18,4
24,3
48,5%
168,3

Var. (%)
15,9%
14,7%
15,5%
0,3p.p.
34,2%
14,1%
-0,1p.p.
-9,2%
-11,8%
-31,5p.p.
2,7%

Inclui receitas de serviços financeiros.
Inclui os benefícios fiscais da Companhia.

Inclui receitas de serviços financeiros.
EBITDA não é uma medida reconhecida pelo GAAP Brasileiro ou pelo US GAAP, não representando o fluxo de caixa
para os períodos indicados e não deve ser considerado como um indicador de desempenho operacional ou como um
substituto para o fluxo de caixa como forma de medir a liquidez. EBTIDA não tem um significado padrão e nosso
cálculo de EBTIDA não pode ser comparado ao EBITDA ou ao EBTIDA Ajustado de outras sociedades.
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Comentários da Administração
Os dados preliminares do crescimento do PIB apontam uma
melhora das perspectivas para 2006, com projeção do crescimento
para 4,0%. Já o volume de crédito cedido no Brasil, segundo o
Banco Central, totalizou R$ 623,9 bilhões, crescendo 2,8% nos
últimos três meses e totalizando 31,6% do PIB.

Guararapes

Os investimentos nas linhas de produção da Guararapes continuam
sendo realizados, visando a reorganização e modernização de uma
das plantas situadas em Extremoz-RN, através da automatização
da linha de corte de tecidos. Este projeto estará integralmente
implementado em maio de 2006, ampliando a capacidade de diária
da linha de corte.
A evolução do processo da integração da Guararapes com a
Riachuelo e a conseqüente otimização do “time-to-market” vêm
contribuindo para o desenvolvimento da campanha “Vale a Pena”,
através da qual disponibilizamos produtos de alta qualidade a
preços altamente competitivos.
Dentro deste mesmo direcionamento estratégico, continuamos
desenvolvendo nosso programa “VA”, Valor Agregado, que tem
como principal objetivo identificar uma necessidade modal, produzir
e disponibilizar o produto enquanto a tendência estiver vigente,
reduzindo o nível dos estoques e permitindo uma alavacagem nas
vendas.

Midway Mall

Inaugurado em 27 de abril de 2005 e atualmente com 99% da área
bruta locada, o Midway Mall dispõe de 231 mil metros quadrados
constituídos por três pavimentos destinados a lojas e serviços
diversos e outros seis pavimentos destinados ao estacionamento
coberto para 3.500 veículos. Em março de 2006, o Cinemark abriu
suas 7 salas neste empreendimento, tendo batido recorde de
público durante o período de inauguração.
Permanecemos aproximadamente 5 anos sem a realização de
reformas expressivas e abertura de novas lojas devido aos grandes
investimentos direcionados para a construção do Midway Mall. A
única inauguração foi a loja no próprio Midway.

Riachuelo

A partir de 2006, passaremos a concentrar nossos esforços na
expansão orgânica da Riachuelo. Neste ano projetamos a reforma
de 17 lojas com o objetivo de inseri-las no atual conceito
arquitetônico da Companhia, que já pode ser visto em Aracaju, loja
recém-inaugurada da rede.
A receita bruta da Riachuelo por m² passou de R$ 1,8 mil no 1T05
para R$ 2,2 mil no 1T06, com crescimento 17,7% no período.
Este ano, projetamos inaugurar mais 5 lojas, sendo uma no Ceará,
uma na Bahia, uma em Minas Gerais, uma no Paraná e uma em
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Santa Catarina, terminando o ano com 83 lojas no país. Atualmente,
dispomos de 52 estudos para expansão da rede de lojas para o
período de 2006-2009.
Aproveitamos também o período mais fraco em vendas do setor de
varejo para iniciar reformas em 8 lojas nesse trimestre, o que
comprometeu temporariamente em cerca de 5% da área total de
vendas, afetando o desempenho de vendas no período.
Sazonalidade (% das vendas anuais)
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Desta forma, devido ao impacto das reformas, o crescimento de
20,8% das vendas das Lojas Riachuelo foi em linha com as
expectativas da Companhia, que mantém a expectativa de
crescimento para este ano em 40%.
Também fomos capazes de alavancar o consumo oferecendo novas
condições de pagamentos, com prazos maiores, aumentando o
poder de compra de nossos consumidores. Para este ano, a meta é
emitirmos mais 1,5 milhões de cartões Riachuelo. Neste primeiro
trimestre, já emitimos cerca de 250 mil cartões, plenamente em
linha com as estimativas da Companhia.

Resultados do 1º Trimestre de 2006
Página 4 de 15

Desempenho Operacional-Financeiro
Riachuelo

Durante este primeiro trimestre, iniciamos a reforma de 8 lojas da
Riachuelo, que já consumiram R$ 12,9 milhões e interditaram
temporariamente cerca de 5% da área de vendas, impactando
diretamente o desempenho das vendas. Desta forma, as vendas
evoluíram em linha com as projeções da Companhia. Em 2006,
pretendemos reformar 17 lojas, das quais já iniciamos a
revitalização arquitetônica em 5 no 1T06, conforme quadro abaixo:
Lojas
Manaus Shopping
Brasília Park Shopping
Vitória Shopping
Salvador Lapa
Londrina
S.B.Campo
Shopping Ibirapuera
Campo Grande Shopping

jan/06

fev/06

mar/06

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

As Lojas Riachuelo venderam 17,9 milhões de peças no 1T06,
15,6% acima das vendas realizadas no 1T05. Do total de vendas no
trimestre, 19% foi proveniente de produtos Guararapes, mantendo o
mesmo patamar do 1T05.
Neste primeiro
Distribuição de Vendas 1T06
trimestre
de
2006, o Cartão
Riachuelo foi Cartão de
Cartão
Terceiros
Riachuelo
responsável
10,4%
Sem Juros - 72,5%
por 70,3% das
70,3%
vendas totais, À Vista
destes, 27,5% 19,4%
Com Juros - 23,9%
Rotativo - 3,6%
referentes
a
opções
que
envolvem a cobrança de juros, conforme gráfico acima.

Guararapes

Midway Mall

A produção da Guararapes totalizou 10,6 milhões de peças no
1T06, frente aos 9,4 milhões fabricados no 1T05. Já as vendas da
Controladora totalizaram 8,3 milhões no primeiro trimestre de 2006,
frente às vendas de 8,1 milhões no 1T05, apresentando uma
pequena evolução de 2,7% sobre o mesmo período do ano anterior.
Do total de vendas da Guararapes, a Riachuelo foi responsável pela
compra de pouco mais de 50% no 1T06, frente aos 54,6% de venda
no primeiro trimestre do ano anterior.
O Midway é o maior shopping center do Brasil em área construída,
e contou com investimento de R$ 162,5 milhões, que estão
alocados em ativo permanente, sob a rubrica de investimentos.
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Receitas Operacionais

Crescimento
de receitas
consolidadas
de 15,9%

As receitas brutas consolidadas totalizaram R$ 414,9 milhões, um
crescimento de 15,9% sobre os R$ 359,8 milhões registrados no
mesmo período do ano anterior.
A receita líquida consolidada da Companhia totalizou R$ 290,6
milhões, 14,7% acima do resultado do mesmo período do ano
anterior, em linha com o crescimento da receita bruta.
Receita Bruta (R$ mil)
Consolidado
Controladora ¹
Riachuelo ¹

1T06
416,948
99,373
374,478

1T05
359,827
95,181
309,916

Var. (%)
15,9%
4,4%
20,8%

Receita Líquida (R$ mil)
Consolidado
Controladora ¹
Riachuelo ¹

1T06
290,580
77,279
257,388

1T05
253,368
74,317
214,341

Var.(%)
14,7%
4,0%
20,1%

1 Foram considerados os valores inter-companhia.

Guararapes

A receita bruta da Guararapes Controladora 1 totalizou R$ 99,4
milhões no primeiro trimestre de 2006, um crescimento de 4,4%
sobre o mesmo período de 2005. Esse resultado foi positivamente
influenciado por um volume de vendas 2,7% superior ao mesmo
trimestre do ano anterior, pelo aumento de preços no período e por
um mix de produtos de maior valor agregado.
A Riachuelo registrou um faturamento bruto de R$ 374,5 milhões,
20,8% acima dos R$ 309,9 milhões registrados no 1T05. Excluindo
a loja do MidWay Mall, inaugurada em 27 de abril de 2005, no
conceito mesmas-lojas2 a receita bruta cresceu 17,9%, apontando
que o volume de vendas vem evoluindo também nas lojas que estão
plenamente operacionais.

Crescimento
da Riachuelo
tem sido
baseado em
maiores
vendas por m2

Crescemos 48,5%
no 1T05 sobre o
mesmo período de
2004. Este valor foi
considerado
extremamente
positivo e tornou
mais desafiadora
uma evolução mais
robusta devido à
alta
base
de
comparação.
A receita bruta por
metro
quadrado
cresceu
17,7%,

1

Receita Bruta Riachuelo - R$ mil / m²

CAGR: +17,1%
2.167
1.841
+17,7%
1.232
1.082

1T02

1T03

1.288
+43,0%

1T04

1T05

1T06

Foram considerados os valores inter-companhia.
As vendas mesmas–lojas incluem apenas as lojas operando há mais de 12 meses, para que se mantenha a
comparabilidade entre os períodos.

2
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passando de R$ 1,8 mil para R$ 2,2 mil no trimestre.
Este crescimento de 17,7% da receita bruta por m2 da Riachuelo
deve-se a um aumento no volume físico de vendas de 15,6%, uma
vez que os preços médios mantiveram-se praticamente estáveis no
período em função da promoção “Vale a Pena” – uma das
responsáveis pelo excelente desempenho de vendas no período.
Nossos esforços elevaram as vendas brutas do trimestre para
R$ 2,2 mil/m².
Esses números comprovam que o crescimento da Riachuelo tem
sido concentrado no aumento do faturamento por metro quadrado,
uma vez que a abertura de novas lojas e a ampliação de lojas
existentes foram limitadas nos últimos anos, dada a concentração
de investimentos em infra-estrutura de suporte, como centros de
distribuição e investimentos em tecnologia da informação para
controle operacional e de investimentos, aumentando a eficiência
operacional.
Custo de Produtos Vendidos e Margem Bruta

Lucro Bruto
consolidado
cresce 15,5% e
margem bruta
apresentou leve
alta de 0,3 p.p.

Guararapes

O custo de produtos vendidos consolidado totalizou R$ 162,0
milhões, um crescimento de 14,0% sobre os R$ 142,1 milhões
registrados no 1T05.
Como conseqüência, o lucro bruto no período foi de R$ 128,5
milhões, 15,5% acima do mesmo período do ano anterior. A
margem bruta consolidada foi de 44,2%, 0,3 ponto percentual acima
dos 43,9% registrados no primeiro trimestre do ano anterior.
Lucro Bruto (R$ mil)
Consolidado
Controladora
Riachuelo

1T06
128,536
23,821
104,684

1T05
111,241
23,037
90.512

Var. (%)
15,5%
3,4%
15,7%

Margem Bruta (%)
Consolidado
Controladora
Riachuelo

1T06
44,2%
30,8%
40,7%

1T05
43,9%
31,0%
42,2%

Var. (%)
0,3p.p.
-0,2p.p.
-1,6p.p.

As margens se mantiveram praticamente estáveis ao comparar o
1T06 com o mesmo trimestre do ano anterior devido ao controle de
custos da Companhia.
O custo de produtos vendidos da Guararapes Controladora atingiu
R$ 53,5 milhões, um aumento de 4,2% em relação aos R$ 51,3
milhões registrados no mesmo período do ano anterior, influenciado
principalmente por um volume 2,7% maior no período.
O lucro bruto da Guararapes Controladora cresceu 3,4% para
R$ 23,8 milhões, representando uma margem bruta de 30,8%,
comparado com uma margem de 31,0% no mesmo período do ano
anterior.
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Riachuelo

O custo de produtos vendidos da Riachuelo foi de R$ 152,7 milhões
no trimestre, um crescimento de 23,3% em relação ao 1T05. Esse
aumento é explicado pelas vendas líquidas 20,1% maior e por um
mix de produtos com maior valor agregado e, conseqüentemente,
de maior custo unitário.
Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas

Consolidado

As despesas com vendas consolidadas totalizaram R$ 104,6
milhões, 23,3% acima dos R$ 84,8 milhões registrados no mesmo
período de 2005, principalmente em função das maiores vendas e
de nossa agressiva campanha de cadastramento de novos clientes,
que contava com 500 promotoras com dedicação exclusiva.
Em relação à receita líquida, as despesas com vendas
apresentaram um aumento de 33,5% para 36,0%, em decorrência
do aumento das despesas com o cadastramento de cartões que,
conservadoramente, são alocadas como despesas com vendas e
não como investimento e também pelo aumento da despesa com
PDD.
As despesas com cadastramento totalizaram R$ 1,2 milhão no
1T06, apresentando um crescimento de 15,5% frente aos referentes
ao 1T05. Este crescimento se deve ao aumento da ativação dos
cartões, uma vez que a Companhia somente reconhece esta conta
como despesa a partir do momento de ativação do cartão.
As despesas com provisão para devedores duvidosos (PDD)
aumentaram 89,8% devido, principalmente, ao aumento da
participação de operações de vendas com juros e de empréstimo
pessoal, que em 1T05 eram pouco expressivas. Desta forma, a
despesa de PDD referente às operações de empréstimo pessoal
passou a representar 41% do PDD total da Riachuelo neste primeiro
trimestre de 2006, frente aos 24% que representou em 1T05. Tal
aumento é compensado pela evolução de 34,2% na receita de
produtos financeiros no 1T06 quando comparado ao 1T05.
As despesas administrativas cresceram 11,0% para R$ 35,6
milhões no 1T06, em comparação aos R$ 32,0 milhões no 1T05,
abaixo do crescimento da receita líquida consolidada de 14,7%.
Como percentual da receita, as despesas administrativas caíram de
12,6% no 1T05 para 12,2% no primeiro trimestre de 2006.
Receitas de Produtos e Serviços Financeiros1
Pelo fato de apresentar uma estratégia perfeitamente integrada com
a atividade varejista do grupo, a operação financeira da Riachuelo
vem apresentando contínuos destaques ao conseguir impulsionar o
desempenho das vendas e das receitas financeiras através de

1

Contabilizado em Despesas Financeiras no DRE.
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produtos e serviços que visam, fundamentalmente, aumentar o
poder de compra de nossos clientes.
Ainda em linha com a agressiva campanha realizada ao longo do
ano passado, a Companhia pretende direcionar aproximadamente
R$ 20 milhões no cadastramento de 1,5 milhões de novos cartões
Riachuelo ao longo de 2006. Somente no 1T06, aproximadamente
250 mil foram cadastrados, totalizando 10,7 milhões de cartões em
nossa base.
Ao final do 1T06, a base de cartões ativos manteve-se em cerca de
50% do total de cartões emitidos, assim como ocorrera ao final de
março de 2005 e dezembro de 2005.
Essencialmente, a operação financeira da Riachuelo é composta
pelos seguintes tópicos:
- Venda com Juros
Sobre todas as vendas realizadas nas opções (0+6, 7 ou 8
pagamentos) e rotativo incidem juros de 4,9% a.m. Atuando em
conjunto com bancos parceiros, a Companhia transfere a “carteira a
receber” proveniente de tal operação à Instituição Financeira que,
por sua vez, realiza um adiantamento de forma total ou parcial dos
recursos utilizando como taxa de desconto a taxa SELIC mais uma
comissão da instituição. Vale ressaltar que a Riachuelo assume o
risco de crédito da operação e, portanto, beneficia-se da maior parte
do spread.
A operação de rotativo é aquela em que o cliente opta por pagar o
valor mínimo de sua fatura e refinancia o restante para pagamento
no vencimento da próxima fatura.
- Empréstimo Pessoal
Ao final do 1T06, a carteira de Empréstimo Pessoal totalizava
R$ 104,6 milhões, operação que vem apresentando um
desempenho bastante satisfatório. As taxas de juros cobradas em
tal operação variam de 8,9% a.m a 12,9% a.m., dependendo do
nível de risco do cliente, sendo R$ 2,0 mil o valor máximo por
contrato.
Para realização de tal operação, a empresa conta com bancos
parceiros que são responsáveis por todo trâmite financeiro da
operação, incluindo o funding. Pelo fato da Riachuelo arcar com o
risco de crédito da operação, beneficia-se da maior parte do spread.
- Multa e Juros sobre Atraso
Quando há atraso no pagamento da fatura, aplica-se multa de 2%
a.m e juros de 9,9% a.m. sobre o valor vencido. Uma vez que
aproximadamente 35% de nossos clientes deixam de pagar na data
estabelecida, mas apenas 7% continuam inadimplentes após o
período de 180 dias, tal operação gera um resultado de destaque
dentro da operação financeira da empresa.
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Além do “Cartão Protegido”, produto em que o cliente paga
mensalidade de R$1,70 e passa a ter seu cartão segurado contra
perda e roubo, a Riachuelo oferece a seus clientes 3 tipos de
seguros (Desemprego, Residencial e Acidentes pessoais) e 3 tipos
de assistências (Residencial, Veículos e Odontológica)
Apesar das operações serem oferecidas em parceria com bancos
para cumprir determinadas exigências legais, a Companhia
gerencia o relacionamento com o cliente. A inadimplência tem se
mantido dentro do esperado devido ao conhecimento do histórico de
pagamentos do cliente através do Cartão Riachuelo.
Durante o 1T06, as receitas de produtos e serviços financeiros
evoluíram 34,2% em relação ao mesmo período do ano anterior,
totalizando R$ 38,8 milhões, conforme tabela abaixo:
Produtos e Serviços Financeiros (R$ mil)
Produtos Financeiros e Empréstimos Pessoais
Venda com Juros e Rotativo
Multa e Juros sobre Atraso
Receita Total

1T06

1T05

Var. (%)

11.830,6
19.398,9
7.525,3
38.754,8

7.516,8
15.398,2
5.959,0
28.874,0

57,4%
26,0%
26,3%
34,2%

As receitas da primeira linha totalizaram R$ 11,8 milhões,
apresentando um crescimento de 57,4% sobre o mesmo período do
ano anterior. Já as receitas de Vendas com Juros e Rotativo
totalizaram R$ 19,4 milhões no trimestre, evoluindo 26,0% sobre os
R$ 15,4 milhões registrados no 1T05. A terceira linha, de Multa e
Juros sobre Atraso cresceu 26,3%, passando de R$ 6,0 milhões no
1T05 para R$ 7,5 milhões no 1T06.
O aumento das vendas também tem sido fortemente influenciado
por nossa agressiva campanha de cadastramento de novos
clientes, bem como por novos produtos de financiamento ao
consumo, estendendo prazos de pagamentos.
Resultado Operacional

Core Business:
EBITDA de
produtos têxteis
+
Receita de
Produtos
Financeiros
1

A Companhia considera como resultado de suas operações
principais tanto o resultado das atividades de venda de produtos de
vestuário, bem como as receitas de prestação de serviços
financeiros.
Desse modo, apresentamos nosso EBIT e EBITDA somados às
receitas de serviços financeiros como forma de apresentar mais
adequadamente nossa geração de caixa operacional.
O EBIT ajustado 1 atingiu R$ 25,1 milhões, um crescimento de
10,5% sobre o mesmo período do ano anterior.

Inclui receitas de serviços financeiros e exclui item extraordinário de CSLL
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Por sua vez, o EBITDA ajustado2 totalizou R$ 38,7 milhões, um
aumento de 14,1% em relação ao mesmo período do ano anterior,
principalmente em função do crescimento das receitas líquidas de
14,7%.
Reconciliação do EBITDA (R$ mil)
Lucro Bruto
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Administrativas
(-) Outras despesas (receitas) operacionais
(+) Receitas financeiras operacionais
EBIT Ajustado
Margem EBIT
(+) Amortização e Depreciação
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA
1

1T06
128.536
(104.576)
(35.556)
(2.018)
38.755
25.140
8,7%
13.572
38.712
13,3%

1T05
111.241
(84.811)
(32.040)
(510)
28.874
22.755
9,0%
11.180
33.935
13,4%

Inclui receitas de serviços financeiros.

A margem EBITDA ficou em 13,3% no primeiro trimestre, em linha
com o obtido no 1T05 de 13,4%.
Receitas e Despesas Financeiras
Parte da receita financeira da Companhia refere-se a incentivos
fiscais no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará
- FDI e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio
Grande do Norte – PROADI. Segundo esses programas, 75% do
ICMS a ser pago são contabilizados como financiamentos a baixas
taxas de juros (TJLP e TR + 3% a.a., respectivamente) e a
Companhia registra ganhos com a aplicação até liquidar o
financiamento.
As maiores receitas financeiras líquidas, excluindo receitas de
serviços financeiros, devem-se a uma maior posição de caixa. O
caixa líquido (caixa + aplicações financeiras de curto prazo), isto é,
subtraído da dívida bruta, era de R$ 82,3 milhões no final do
trimestre, comparado a um caixa líquido de R$ 205,9 milhões em
dezembro de 2005 e aos R$ 54,9 milhões em 31 de março de 2005.
Resultado Antes de Tributação/Participações
O resultado antes de tributação/participações foi positivo em
R$ 27,0 milhões, representando um aumento de 5,5% sobre os
R$ 25,6 milhões registrados no mesmo período do ano anterior.

Lucro (prejuízo)
Líquido Ajustado
considera o
impacto dos
benefícios fiscais
da Companhia.

Lucro Líquido e Lucro Líquido Ajustado
O lucro líquido ajustado, considerando o impacto dos benefícios
fiscais, totalizou R$ 21,4 milhões, 11,8% inferior ao resultado
apresentado no primeiro trimestre de 2005.
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Esta redução é decorrente do aumento do IR e CSLL a pagar na
controlada Riachuelo, devido à diminuição do crédito de base
negativa histórica e também a menores ganhos com incentivos
fiscais na Controladora passando de R$ 5,9 milhões no 1T05 para
R$ 4,7 milhões no 1T06 devido ao fim da contabilização do
benefício fiscal incidente sobre a Contribuição Social, conforme
decisão judicial.
Adicionalmente, em atendimento ao Ofício Circular nº 309, de 17 de
dezembro de 1986, da CVM, o valor de imposto de renda no
resultado desconsidera os incentivos fiscais.
A empresa goza de incentivos fiscais do imposto de renda sobre a
comercialização de produtos de fabricação própria, condicionados à
constituição de reserva de capital por montante equivalente.
Esses incentivos, concedidos pela extinta SUDENE, atualmente em
vigor, incidem sobre os resultados apurados nos produtos de sua
fabricação, assim distribuídos:
9 Fortaleza – CE:
a) Produtos fabricados: Camisas tear, calças, bermudas e outras
peças em jeans, com redução de 50% do imposto de renda;
b) Calças sociais, calças Sport Wear e bermudas sociais com
isenção do imposto de renda sobre os resultados dos produtos de
sua fabricação, até o ano-base de 2008.
9 Natal – RN:
Com isenção do imposto de renda sobre resultados apurados e
confecções de camisas de tear até o ano-base de 2008.
Assim, o lucro líquido registrado no balanço sem os benefícios
fiscais foi de R$ 16,7 milhões no trimestre, comparado com um lucro
líquido de R$ 18,4 milhões no 1T05, ou 9,2% inferior ao resultado
apresentado no mesmo trimestre do ano passado.

Investimentos
Os investimentos da Riachuelo totalizaram R$ 26,8 milhões no 1T06
distribuídos nas atividades abaixo descritas no quadro. Além disto, a
Companhia investiu ainda R$ 1,2 milhões na aquisição de cartões
que, conservadoramente, são registrados como despesas com
vendas.
Investimentos (R$ MM)
TI
Novas Lojas
Reformas
Cartões (alocados como despesa)
Outros (Riachuelo)
Total

1T06
2,3
6,0
12,9
1,2
4,4
26,8
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Perspectivas Futuras
Para 2006, estimamos um crescimento de 40% na receita bruta da
Riachuelo.

Projeções de
Vendas da
Riachuelo de 40%
maiores em 2006

Inicialmente a Companhia havia projetado investimentos de cerca
de R$ 200,0 milhões para 2006. Contudo, o custo de aquisição de
cartões menor do que o obtido historicamente nos permitirá uma
redução de R$ 20,0 milhões com cartões, equivalente a 50% do
total estimado para o período. O investimento total, considerando o
montante destinado aos cartões, situará em torno de R$ 180,0
milhões.
Desta forma, dos R$ 160,0 milhões restantes, R$ 76,5 milhões
serão destinados às reformas, R$ 34,3 milhões para abertura de
novas lojas, R$ 15,8 milhões em automação e tecnologia de
informação; R$ 25,0 milhões em melhoria das instalações fabris e o
restante em outros, como logística.
A penetração de alguns dos produtos oferecidos pelo Cartão
Riachuelo é ainda muito reduzida. Os empréstimos pessoais, por
exemplo, apresentam grande potencial de crescimento, e atingiram
30.940 novos contratos neste trimestre.
O ano de 2005 marcou a consolidação dos VP’s – produtos básicos
a baixos custos. Na segunda etapa da verticalização, iniciada no fim
de 2005, passou-se a enfatizar a segunda grande vantagem
competitiva do modelo verticalizado, tirando proveito da grande
agilidade que o mesmo proporciona, com produtos mais modais e
de maiores margens.
Para 2006, acreditamos que as vendas serão mais fortes do que em
2005, uma vez que a confiança na economia e também alguns
indicadores como consumo de insumos neste primeiro trimestre
vem apresentando números pujantes. Este fato, aliado à expectativa
da manutenção do Banco Central da política de redução da taxa
básica de juros e também à expansão do crédito, pode tornar o ano
de 2006 especial para o setor varejista como um todo. Além da
política monetária, devemos considerar também o novo valor do
salário mínimo, que alcançará R$ 350,00, bem como a extensão do
programa “Bolsa Família” no Nordeste, onde a Companhia detém
suas operações fabris e também 22 das 78 lojas.

Contato
Para mais informações, contate:
Flávio Rocha
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de RI
E-mail: ri@riachuelo.com.br

Túlio Queiroz
Analista de RI
E-mail: tulioj@riachuelo.com.br
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Sobre a Guararapes-Riachuelo
A Guararapes é a maior confecção do Brasil e controladora da rede varejista Lojas
Riachuelo, a segunda maior rede de lojas de departamento de vestuário do Brasil, com 78
lojas espalhadas por todo o território nacional, conforme o mapa ao lado.
O mercado de varejo têxtil em países desenvolvidos
mostra que empresas de grande porte representam
cerca de 30% a 40% do mercado, enquanto no
Brasil
as
maiores
companhias,
somadas,
representam cerca de 7% do total. O grande
diferencial competitivo das pequenas companhias é
a informalidade de suas operações.

N: 4 lojas
AM: 2 Lojas
PA: 2 Lojas

NE: 21 lojas
AL: 2 Lojas
BA: 3 Lojas
CE: 3 Lojas
MA: 1 Loja
PB: 3 Lojas
PE: 3 Lojas
PI: 2 Lojas
RN: 3 Lojas
SE: 2 Lojas

CO: 13 lojas
DF: 6 Lojas
GO: 3 Lojas
MS: 3 Lojas
MT: 1 Loja

No entanto, o mercado das grandes redes tem
aumentado graças aos ganhos de escala, aos
investimentos em qualidade dos produtos, a seu
S: 6 lojas
PR: 5 Lojas
posicionamento como vendedoras de moda e à
RS: 1 Loja
maior velocidade de giro de estoque que permite
que à Companhia se adaptar rapidamente às tendências da estação.

SE: 33 lojas
ES: 1 Loja
MG: 4 Lojas
RJ: 2 Lojas
SP: 26 Lojas

Dentro dessa perspectiva, a Guararapes tem apresentado um crescimento superior ao
crescimento do mercado. Em volume, as operações de confecção cresceram em média
41% ao ano desde 2000 e as vendas no varejo têm crescido em média 18% no mesmo
período.
Nos últimos anos, a Guararapes investiu fortemente nas suas operações de suporte com
a modernização fabril, abertura de dois centros de distribuição em Natal e em São Paulo e
a implantação de tecnologia da informação para a gestão operacional e financeira.
Com esses investimentos, o tempo entre o início da produção na Guararapes e a
concretização da venda na Riachuelo diminuiu de 180 para 40 dias. Esse é o grande
diferencial da Guararapes, a sua integração entre o varejo e a produção, modelo
comprovado de sucesso no mundo, uma vez que essa integração permite que a
Companhia responda rapidamente às mudanças no mercado.
Os Cartões Riachuelo são um dos principais ativos da Companhia, estabelecendo um
relacionamento de longo prazo com uma base crescente de clientes, hoje superior a 10,7
milhões de pessoas (março de 2006). Adicionalmente, através dos cartões, uma das
principais operações da Companhia hoje são os serviços financeiros oferecidos aos seus
clientes, como vendas a prazo com juros, crédito pessoal, seguros, entre outros.
Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Guararapes Confecções S.A. e suas controladas.
Essas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Guararapes
em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia.
Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores e
estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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Demonstração dos Resultados Trimestrais Consolidados
Em R$ mil

Demonstração de Resultados
Receita Bruta
Receita Bruta - Controladora
Receita Bruta - Riachuelo
Deduções
Receita Líquida
Receita Líquida - Controladora
Receita Líquida - Riachuelo
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos
CPV - Controladora
CPV - Riachuelo
Lucro Bruto
Lucro Bruto -Controladora
Lucro Líquido - Riachuelo
Margem Bruta
Margem Bruta - Controladora
Margem Bruta - Riachuelo
Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
Receita de Serviços Financeiros
EBIT Ajustado 1
Despesas Financeiras Líquidas
Resultado Não Operacional
Resultado Antes de Tributação/Participação
Provisão para IR e CSLL
Lucro/Prejuízo Líquido
Incentivos Fiscais
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado3
Depreciação e Amortização
EBITDA
EBITDA Ajustado1
Margem EBITDA
1
2

Inclui as receitas de serviços financeiros.
Inclui os benefícios fiscais da Companhia.

1T06
416.948
99.373
374.478
(126.368)
290.580
77.279
257.388
(162.044)
(53.458)
(152.704)
128.536
23.821
104.684
44,2%
30,8%
40,7%
(104.576)
(35.556)
(2.018)
38.755
25.140
1.652
169
26.962
(10.264)
16.697
4.717
21.414
13.572
(42)

1T05
359.827
95.181
309.916
(106.458)
253.368
74.317
214.341
(142.127)
(51.280)
(123.829)
111.241
23.037
90.512
43,9%
31,0%
42,2%
(84.811)
(32.040)
(510)
28.874
22.755
2.159
638
25.552
(7.155)
18.397
5.884
24.281
11.180
5.061

Var. (%)
15,9%
4,4%
20,8%
18,7%
14,7%
4,0%
20,1%
14,0%
4,2%
23,3%
15,5%
3,4%
15,7%
0,3 p.p.
-0,2 p.p.
-1,6 p.p.
23,3%
11,0%
295,7%
34,2%
10,5%
-23,5%
-73,4%
5,5%
43,5%
-9,2%
-19,8%
-11,8%
21,4%
n.m.

38.712
13,3%

33.935
13,4%

14,1%
-0,1 p.p.
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Balanço Patrimonial Consolidado
Em R$ mil

Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades
Créditos
Estoques
Outros
Ativo Realizável a Longo Prazo
Imposto de Renda diferido
Depósitos Judiciais e outros
ICMS a recuperar
Ativo Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Ativo Total

Passivo
Passivo Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Impostos, Taxas e Contribuições
Dividendos a Pagar
Provisões
Outros
Passível Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos
Provisões
Dívidas com Pessoas Ligadas
Outros
Impostos e Contribuições
Contribuição Social
Patrimônio Líquido
Capital Social Realizado
Reservas de Capital
Reservas de Lucro
Legal
Retenção de Lucros
Lucros/Prejuízos Acumulados
Passivo Total

31/3/2006
735.990
157.678
320.021
212.771
45.520
23.906
14.618
9.288
606.276
163.545
398.154
44.576
1.366.171

31/3/2005
595.566
110.936
265.088
192.130
27.412
23.728
2.367
14.634
6.727
530.691
1.043
486.136
43.512
1.149.986

31/12/2005
869.793
275.195
391.952
173.223
29.423
26.802
2.367
14.643
9.792
591.116
162.009
384.947
44.160
1.487.711

31/3/2006
294.767
4.500
156.043
43.501
19.839
32.763
38.122
163.396

31/3/2005
243.771
146.133
13.767
29.803
27.855
26.213
75.752

70.910
92.486
19.718
72.769
908.008
660.000
25.866
205.445

56.035
19.718
19.718
830.463
620.000
29.591
162.475

31/12/2005
436.607
98
221.046
67.915
19.846
86.626
41.076
164.510
19.717
69.158
75.635
75.635
886.594
660.000
21.149
205.445

16.697
1.366.171

18.397
1.149.986

1.487.711

