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Felipe Oliveira, JPMorgan:
Oi. Bom dia a todos. Vocês podem comentar um pouco como vocês estão vendo a
tendência de venda agora no 2T? Olhando a sua curva do 1T, ela foi evoluindo ao longo dos
meses, teve um mês de março muito bom. Como essa performance tem sido agora no 2T?
Uma outra pergunta, um pouco mais relacionada ao ambiente competitivo, como vocês
têm visto o desovamento de estoque dos concorrentes agora no 2T? Você acha que aquele
ciclo de markdown que vimos no 1T é passado, ou devemos ver um patamar de margem um
pouco melhor no 2T, ou ainda devemos ver um resquício no curto prazo? Muito obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Felipe. Olhando o comportamento do same-store sales nos últimos meses, como
mencionei, nos viemos de um ritmo de 2S11 bastante tímido, o setor de varejo e vestuário
como um todo sentiu esse comportamento. Janeiro e fevereiro, como comentamos aqui na
apresentação, continuou exatamente muito parecido, mesmo sendo um ambiente de
demarcação, ou seja, em que você realmente de abre mão de alguns pontinhos de margem.
Agora, o desempenho de março foi realmente bastante diferente, e só lembrando que
março foi o início da chegada da nossa coleção de outono/inverno. Ou seja, realmente
acertamos a mão no desenvolvimento dessa coleção, o início de performance em março foi
fantástico. Além de toda a composição do lançamento em parcerias com estilistas, como a
Juliana Jabour que teve em março, a agora a Huis Clos.
Então, o que eu posso comentar em relação ao 2T é que o desempenho continua muito
bom. Em relação a indicadores quantitativos, vamos aguardar a divulgação dos números.
Mas o que eu posso dizer é que, olhando agora e após o Dia das Mães, é que estamos
bastante satisfeitos.
Em relação à questão dos concorrentes, o ambiente concorrencial nesse 2T, é claro o que
percebemos é um lançamento bastante interessante, bastante intenso das coleções de
inverno, apostas bastante interessantes. Pelo menos por enquanto não vimos o ambiente
no sentido de corrosão de margens. Muito pelo contrário, aí posso responder aqui no meu
ambiente interno; não cabe a mim comentar elementos dos concorrentes. Mas no nosso
ambiente interno, muito pelo contrário, início de coleção de inverno, com captura de
margem, com produtos de muito valor agregado, trazendo geração de margem e
incremento de preço médio, não por composição inflacionária mas, sim, por um mix mais
modal e de mais valor agregado.
Felipe Oliveira:
Ótimo. Eu queria fazer só mais uma pergunta. No crédito, estamos vendo um movimento
de redução de juros e até algumas lojas varejistas testando um outro tipo de parcelamento.
O 0+8 sempre foi o mais famoso com juros, estamos vendo algumas outras alternativas,
vocês também estão fazendo isso. Vocês fizeram um piloto, se não me engano no ano
passado, não sei se vocês continuaram esse trimestre. Vocês acham que devemos ver
alguma mudança muito radical nesse parcelamento, no parcelamento com juros? De
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repente um prazo menor, uma parcela maior? Como vocês estão vendo a evolução desse
business nesse sentido?
Tulio Queiroz:
Felipe, é claro que estamos acompanhando o que está acontecendo na indústria,
principalmente o movimento dos principais bancos. O que posso dizer é que nós tendemos
e sempre vamos acompanhar a dinâmica de mercado. Internamente estamos fazendo uma
série de estudos, estamos fazendo algumas análises, mas a grosso modo vamos
acompanhar o ambiente concorrencial. Não estamos sofrendo nenhum tipo de pressão
adicional em torno disso, mas sem dúvida alguma estamos fazendo a leitura, sim, do que
está acontecendo e estamos fazendo alguns estudos internos.
Felipe Oliveira:
OK. Obrigado, Tulio.
Alicia Price, Fama Investimentos:
Bom dia Tulio, bom dia Flavio. Eu gostaria de saber se houve algum impacto do beneficio
fiscal do INSS já nesse trimestre e de quanto foi. E uma segunda pergunta é quanto vocês
gastaram em marketing nesse 1T e quanto foi no ano fechado de 2011, por favor. Obrigada.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Alicia. A questão do cálculo da alíquota do INSS já foi, sim, em parte capturada
nesse 1T. Nós esperamos que esse benefício, no ano como um todo, seja próximo a R$20
milhões, distribuídos o longo do fatuamente da indústria entre os trimestres.
É claro que a indústria não tem um fatuamente tão sazonal como ocorre no varejo, e a
alíquota agora é baseada em relação ao percentual sobre esse faturamento. Mas sem
dúvida alguma já houve o benefício desse elemento nesse 1T. Estamos falando de um
benefício anual próximo a R$20 milhões no EBITDA.
Em relação à abertura da despesa de marketing, é claro que não vamos fazer uma abertura
específica do investimento feito nesse 1T, mas o que eu posso dizer de maneira como um
todo, para o ano de 2012 esperamos que a despesa de marketing e de propaganda seja
muito próxima em relação ao percentual das vendas do que foi em 2011. Esse percentual
fica entre de 2% e 3% das vendas. Mas é algo que não abrimos especificamente o valor na
vírgula.
Alicia Price:
OK. Então, em 2011 também foi entre de 2% e 3% das vendas no ano fechado?
Tulio Queiroz:
Sim.
Alicia Price:
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Só para confirmar, o beneficio do INSS vou ver em que linha do consolidado?
Tulio Queiroz:
Você vai ver principalmente na linha de custos da indústria. Na verdade, no consolidado
você vai ver no custo de mercadoria.
Alicia Price:
OK. Obrigada.
Tulio Takeda, Banco Barclays:
Olá, bom dia a todos. A minha pergunta vem por parte do Matt Mcclintock, que não pôde
estar presente, e vai em linha com o que o Felipe perguntou a respeito das vendas nos
trimestre. Eu gostaria de saber como estaria o desempenho das lojas que vocês
remodelaram para o conceito mais fast fashion, e em relação às lojas antigas. E também se
houve alguma diferença na performance de vendas entre os produtos de diferentes
categorias. Muito obrigado.
Tulio Queiroz:
Tulio, bom dia. Na verdade, todo esse investimento em reforma que a Companhia fez, e o
ano passado a Companhia remodelou 17 lojas, principalmente nesse 1T teve um
desempenho fantástico. Na verdade, estamos vendo esse crescimento das lojas reformadas
trazendo bons frutos desde o decorrer do 4T, 3T, mas esse 1T eu diria que foi fantástico.
Todas as lojas reformadas tiveram uma performance muito boa, a Companhia está muito
satisfeita com a resposta do ambiente dessas reformas.
Um outra característica interessante é que antigamente, quando fazíamos um tipo de
reforma como essa, que são reformas estruturais, reformas em que você inclusive
incrementa área de venda em alguns casos, demorava em torno de três a quatro meses
para retomarmos o ritmo natural de vendas. Com essas reformas que fizemos ano passado,
foi impressionante a velocidade com que a Companhia retomou o fluxo para essas lojas que
passaram por reformas.
Foram reformas que trouxeram, sem dúvida alguma, um crescimento muito grande de
vendas, agrega experiência de compra em linha com a estratégia de longo prazo da
Companhia, e ainda por cima antecipou a resposta em pelo menos dois meses do fluxo de
vendas.
Em relação a alguma categoria de produto específica, que é a segunda parte da sua
pergunta, o que observamos é que não houve tanta diferença entre tipos de categorias de
produtos. O que observamos foi uma performance muito boa de vendas na região Norte e
Nordeste. Isso, sim, foi um destaque, principalmente da segunda metade do trimestre para
cá, e principalmente no mês de março. Então, tivemos uma resposta muito boa dessas duas
regiões, Norte e Nordeste. Essa é a única observação de diferença de comportamento
relevante encontrada do período.
Tulio Takeda:
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Excelente, muito obrigado. E em relação às despesas, teve um crescimento um pouco mais
expressivo em um trimestre em que vocês não abriram tantas lojas. Como devemos pensar
na evolução delas ao longo do ano?
Tulio Queiroz:
Tulio, uma coisa interessante quando falamos de impacto de loja nova, o maior impacto não
é da loja que se inaugurou naquele período específico. São quantas lojas você tem na base
desse trimestre comparado com o trimestre anterior. O ano passado nós inauguramos 22
lojas no decorrer de 2011. Isso significa que nesse 1T nós temos 22 lojas a mais do que
tínhamos no 1T11.
Esse é impacto que nos referimos quando dizemos da questão da inauguração de lojas, que
sem dúvida alguma é muito grande quando a Companhia muda o ritmo de expansão, como
está ocorrendo com o Grupo agora. Ou seja, viemos de abrir cinco a oito lojas por ano,
passamos para 16 lojas, passamos para 22, e agora vamos buscar as 30 lojas. Então é natural
ter essa pressão.
É claro que no decorrer do período em que você vai abrindo também tem a pressão das
lojas que estão abrindo no próprio período, como é o caso das despesas pré-operacionais.
que é bastante comentado também. Mas é importante sempre fazer a leitura desses dois
elementos, das lojas correntes que efetivamente você inaugurou no período. mais as que
você tem na base. que não tinha na base anterior.
Então é claro que existe, sem dúvida alguma, um desafio grande de controle orçamentário
em um período desse, em que a Companhia está abrindo muitas lojas. Ano contra ano,
talvez este ano tenha sido o processo de elaboração orçamentária mais discutido da
historia da Companhia. A Companhia brigou por cada centavo aprovado, exatamente para
isso, para tentar brigar por uma margem EBITDA anual parecida com a do ano anterior em
um ano de forte expansão, de forte abertura de lojas.
É claro que você está sempre nesse trade off entre o controle de despesa e pressões que
são inevitáveis, como a pressão que estamos sentido por conta de dissídio, a dificuldade
cada vez maior em achar mão-de-obra qualificada, e mantendo, claro, o nível adequado das
operação das lojas.
Tulio Takeda:
Muito claro. Obrigado. E só indo mais para questão da Midway Financeira. Dado que a
formação do estoque de provisão começou, como você falou na apresentação, no 2S11
podemos esperar uma despesa de aprovisionamento ainda grande neste 2T?

Tulio Queiroz:
Olha, eu acho que a grande questão é como se comportou essa despesa no decorrer de
2011. Só vou fazer um parêntese, relembrando o que aconteceu em 2011. No 2T11 houve uma
reversão de estoque de provisão de carteira relevante, então a despesa de perda e
provisionamento no 2T11 foi bastante baixa por conta dessa reversão. É natural que, no ano
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contra ano, principalmente no 2T, ainda haja um aumento importante por conta dessa
reversão ocorrida no 2T11.
Mas é claro que o principal driver, olhando o comportamento da despesa no decorrer dos
trimestres, ou seja, o valor absoluto dessa despesa no decorrer dos próximos trimestres, vai
sim, ter maior relevância em relação ao desenho da curva de inadimplência. O que nós
estamos esperando, olhando as safras mais jovens e vendo o que provavelmente vai
acontecer nos próximos seis meses, é um cenário de estabilidade desses 7,8% do nível de
perda do cartão. Nós não estamos vendo, ao fazer essa análise das safras mais jovens,
possíveis grandes oscilações. Estamos vendo um cenário bastante parecido com que vimos
no 1T, pelo menos por enquanto.
Tulio Takeda:
Excelente. Muito obrigado.
Marcelo Faria, Kondor Invest:
Bom dia a todos. O Flavio citou 2012 como o ano da colheita do que ele chamou de
arquitetura e integração. Gostaria que o Flavio discorresse um pouco mais sobre essa parte
final desse processo. Que tipo de ganho você ainda poderia ter para o 4T, dado que isso
seria feito até setembro?
Flavio Rocha:
Oi Marcelo. De fato, realmente este ano gradualmente nós vamos virando, departamento a
departamento, para uma reposição do CD para loja, por, jargão de varejo, SKU. Isso significa
automatizar o abastecimento de 5 milhões de alvos de estoque. Esse é o número total de
itens que nós vendemos, vezes o número de cores, vezes o número de tamanhos, vezes o
número de lojas. Essa é uma tarefa absolutamente impossível de se fazer com seres
humanos, manualmente.
Então, como isso era impossível e essa era a regra do varejo, isso era feito de maneira
empurrada para as lojas, gerando rupturas, gerando sempre uma gordura excessiva de
estoques nas lojas. Elevando a reposição a menor granularidade possível, você terá uma
acuracidade de estoque muito maior e doses menores de abastecimento da loja. Aquele
item que era tipicamente abastecido com uma dose razoável para cobrir uma estação, será
abastecido com a dose necessária para cumprir a venda no ciclo de reposição, que é três,
quatro, cinco dias, no máximo uma semana.
Isso representa um enxugamento do estoque que não vai gerar lojas vazias, pelo contrário,
vai gerar maior número de alternativas para o cliente.
O que acontece com uma loja abastecida realmente pelo sistema de SKU, ou seja, com uma
menos granularidade possível, é que você tem uma menor profundidade de estoque e uma
multiplicação da superfície de estoque, o número de alternativas que o cliente tem à sua
disposição. Isso traz um impacto direto na venda ou na taxa de conversão de uma loja.
Ao invés de dar dez alternativas para um cliente que vai comprar um tênis para seu filho de
sete anos, na volta às aulas, você vai poder oferecer uma variedade, um número de
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alternativas muito maior, e isso se converte em vendas e em giros. E também em menor
ruptura.
Isso também é um fator essencial para tirar proveito da integração varejo/indústria. Nós já
estamos em várias unidades nossas do Nordeste, atingindo um lead time de seis dias. Isso
há alguns anos atrás se media em meses. Isso é uma coisa extremamente valiosa no varejo
de moda, porque significa a sua habilidade de fazer quantas reposições forem necessárias
dentro de uma estação, ou seja, extrair a máxima demanda daqueles itens campeões que,
no modelo tradicional, você tem que se contentar em vê-lo esgotar na primeira semana de
venda e passar o resto da estação toda em ruptura.
Então são nesses dois fronts que nós esperamos ganho significativos. Primeiro, diminuindo
significativamente as remarcações daqueles itens que tiveram uma performance abaixo do
esperado, mas tínhamos que abastecer a loja com a expectativa de venda, conservadora é
verdade, mas para cobrir uma estação. Isso sempre gera sobras e demarcações.
Mas o ganho maior é poder extrair a máxima demanda dos campeões de vendas, que
tipicamente eram vendidos na primeira semana e passavam o resto da estação toda em
ruptura. Então, vamos realmente ser o primeiro varejista a ter essa cadeia inteiramente
integrada, do fio até a venda repostas diariamente no menor nível de granularidade, que o
SKU.
É fácil entender esse processo quando olhamos para fora e vemos a performance dos
varejistas integrados, tipo a Zara, H&M, Uniqlo, Forever 21, Top Shop, e os varejistas
tradicionais que são reféns desses lead time de meses, tipicamente com predominância de
importados, e ficam inteiramente engessados, reféns de demarcações pesadíssimas e de
rupturas muito grandes, que só fazem degradar o estoque à medida que a estação avança.
No modelo integrado, ao contrário do estoque se degradar à medida que a estação vai
avançando, pelo contrário, você vai repondo os itens campeões e o estoque da loja melhora
ao invés de piorar, como acontece no modelo tradicional.
Então, são essas as mudanças resultantes de um esforço muito grande de todos esses anos,
inclusive na área de sistemas, porque uma coisa que dificultou enormemente esse processo
é que a indústria de software é um retrato do modelo fragmentado, o modelo do ótimo
local. Tem bons softwares para atingir o ótimo local do varejo, e bons softwares para atingir
o ótimo local da confecção, bons softwares para a atingir o ótimo local da tecelagem, e
para a empresa financeira, mas não tem softwares que otimizem a cadeia como um todo, e
a grande fonte de ganho é o ótimo local, a exploração sinérgica, visando o ótimo local ao
invés das armadilhas do ótimo local.
Então esse é um tópico que tem absorvido grande parte da energia da nossa equipe, do
nosso time, e com muita satisfação nós vemos esse esforço e esse discurso se transformar
em realidade expresso em melhor performance de vendas. Eu acho que são conquistas que
vieram para ficar e se incrementar até o fim do ano, que é realmente o ano da virada de um
sistema para outro.
Marcelo Faria:
Excelente, Flavio. Obrigado.
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Alicia Price, Fama Investimentos:
Oi. Bom dia novamente. Eu queria entender um pouco as despesas administrativas. O que
causou a alta forte e de quanto foi a dissídio? Por favor. Obrigada.
Tulio Queiroz:
Alicia, a questão de quebra entre despesas administrativas e despesas de vendas sempre
vai ter, só fazendo um parênteses, a questão da transferência de despesas da Riachuelo
para a Midway Financeira. Tem uma série de despesas, e nesse caso especificamente,
principalmente relacionadas à operação de call center, que acabaram sendo transferidas da
Riachuelo para a Midway Financeira, por serem despesas 100% atreladas à operação
financeira e ao desenvolvimento dos cartões Riachuelo.
Essas despesas eram “bookadas” como vendas na Riachuelo e, por serem transferidas para
empresa financeira, são “bookadas” como administrativas, porque empresa financeira não
tem a figura de despesa de venda. Tem esse efeito que, inclusive, tem o disclosure dos
valores direito quando comentamos as despesas da Midway Financeira no release.
Com exceção desse ponto específico, eu gosto de fazer sempre esse parênteses, olhando
as despesas administrativas e ao corpo da Companhia para o ritmo de crescimento, é claro
que toda gestão administrativa segue alguns degraus. Ela não é 100% variável à quantidade
de lojas que você inaugura, ao ritmo de crescimento, mas em alguns momentos é preciso
dar alguns degraus. Foi o que fizemos algum tempo atrás. Mas posso garantir para você
que este ano não vai ser um ano de degrau de despesa administrativa, a não ser as
despesas relacionadas ao cartão bandeira, que essa, sim, é uma operação nova, que cabe,
sim, investimentos, principalmente no que diz respeito à campanha e no que diz respeito à
estrutura de gestão dos riscos envolvidos. Esse, sim, é um caso novo de investimento
adicional. Tirando isso, as áreas de suporte e gestão não tiveram orçamentos adicionados
em 2012.
Alicia Price:
OK. Obrigada. Só para tirar uma outra dúvida também, desculpa se você já respondeu isso,
eu perdi um pedaço do call. Nas despesas administrativas, tem como dar uma ideia de
quanto foi despesa pré-operacional de lojas, para e tentar fazer uma margem ex essa
despesa pré-operacional?
Tulio Queiroz:
A despesa para operacional nesse 1T, Alicia, não foi tão relevante, até porque ainda não
começamos para valer o ritmo de inauguração. Inauguramos apenas duas lojas agora em
abril. Nesse 1T12 foi próximo de R$500 mil. Por loja, esse valor gira em torno de R$350 mil,
R$400 mil de despesas pré-operacional. O impacto de loja nova como um todo nesse 1T12, aí
estou falando só de impactos diretos, das lojas que inauguraram principalmente em 2011,
uma vez que nesse 1T não houve inauguração de lojas, foram de R$21 milhões nesse 1T12.
Alicia Price:
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OK. Obrigada.
Guilherme Mazzilli, Ashmore:
Oi, bom dia. Minha pergunta, Tulio, é com relação à margem bruta. Vocês vinham ganhando
bastante margem bruta e nesse trimestre houve uma reversão por conta dos fatores que
você já citou. Eu queria ter uma ideia, no 2T e no decorrer do ano, qual é o cenário de vocês
para margem bruta. Se vocês veem liquidação ou não. Se você puder passar o que vocês
esperam de ganho de manutenção em relação ao ano passado. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Guilherme. Há alguns anos a Companhia vem entregando, ano após ano, uma
evolução consistente dessa margem bruta de mercadorias. Só para relembrar alguns
números, saímos de uma margem de mercadoria 46% em 2006 e fechamos o ano passado
em 53%. A ideia para este ano, e todos os esforços que foram feitos este ano, as apostas
para a coleção de inverno, inclusive, é exatamente a mesma. O objetivo da Companhia e o
cenário em que trabalhamos internamente é para entregar mais alguns bips nessa questão
especifica de margem bruta em 2012.
Por trás disso, tem uma série de coisas, uma aposta importante e diferenciada para a
coleção de inverno, com quantidades diferenciadas, com apostas bem diferenciadas do que
foi o ano passado, toda a questão das parcerias com os estilistas com o intuito de agregar
valor à marca, de trazer valor agregado aos produtos, toda a questão que o Flavio
mencionou bem, de todo o projeto de fast fashion, de reposição por SKU, que em última
instância busca capturar venda e margem por conta de uma maior assertividade e um
menor nível de ruptura.
Ou seja, tem uma série de elementos na mesa. Tem a questão da busca da abertura da
produção de Guararapes, da capacidade instalada de produção de Guararapes para o
desenvolvimento de moda cada vez mais focado nos itens modais, que é onde faz sentido
ter um lead time menor. Ou seja, tem uma série de elementos na estratégia não só para
entregar margem bruta em 2012, como para continuar esse processo de expansão de
margem bruta para os próximos anos.
Nós já comentamos aqui algumas outras vezes, o objetivo de médio prazo da Companhia é
se aproximar mais dos players internacionais no que diz respeito à margem bruta. E na hora
que olhamos para uma H&M ou uma Zara, todos giram em torno de uma margem bruta de
60%, e é nesse patamar que a médio prazo a Companhia quer chegar.
Guilherme Mazzilli:
Só falando desse 2T, abril e maio estão em linha com a sua expectativa, ou vocês estão
vendo alguma coisa diferente do que esperavam?
Tulio Queiroz:
Abril e maio estão em linha com as nossas expectativas. Nós comentamos aqui que março
foi o início da coleção de inverno e foi um mês muito bom, e abril e maio, tanto em
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ambiente de vendas quanto em margem estão em linha com a expectativa da Companhia.
Estamos bastante satisfeitos.
Guilherme Mazzilli:
OK, Tulio. Obrigado.
Cristiane Fensterseifer, Geração Futuro:
Bom dia. Desculpa se eu perdi alguma resposta, porque eu caí em algum momento da
ligação. Eu queria saber mais perspectivas para os próximos trimestres para o cartão cobranded.
Tulio Queiroz:
Bom dia, Cristiane. A operação do co-branded vem ganhando corpo. Acho que 2011 foi o
início da construção da base de cartões. Nós fechamos o trimestre com 1,2 milhão de
cartões bandeira emitidos. Para 2012, já imaginamos essa operação atingindo breakeven, ou
seja, é uma operação que já será lucrativa a partir de 2012.
Em termos quantitativos, ou seja, de emissão de plásticos, o que esperamos é exatamente
o que prevíamos no nosso business plan, que é fazer em torno de 1 milhão de plásticos por
ano. E para 2012 não será diferente, nós fechamos esse 1T com 1,2 milhão e a ideia é buscar
o segundo milhão até o final de ano.
Cristiane Fensterseifer:
Certo. E em termos de ganho dessa carteira, deve aumentar bastante em relação ao que
vimos nesse 1T? Nos próximos trimestres, como fica o resultado financeiro na expectativa
de vocês? E também só complementar com relação a importações. Com esse USD, se vocês
estão travados, como estão gerenciando essa parte de importações?
Tulio Queiroz:
Cristiane, a primeira parte da pergunta, em relação ao ganho do cartão bandeira, é como eu
disse, 2012 é um ano em que a operação já passa a entrar no breakeven, ou seja, já passa a
ser lucrativa. É claro que precisa ganhar um pouco de volume, é natural, por isso entra no
breakeven em 2012.
Em relação aos montantes financeiros, é claro que eles crescem de maneira exponencial,
porque você está aumentando essa carteira. Todo o milhão que você fez em 2012 passa ser
mais ativado, passa a trabalhar com melhor qualidade esse 1 milhão, além dos adicionais
que você vai fazendo no próprio ano de 2012. Então, sem dúvida alguma é uma operação
muito maior.
O valor transacionado no cartão bandeira vai triplicar em 2012 em relação ao que
transacionou em 2011, principalmente porque 2011 foi o ano de construção inicial dessa base.
Em relação à importação, com essa questão da pressão cambial, é claro que é uma pressão
adicional nos custos, esse patamar atual de câmbio. Na verdade, existe uma diferença de
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margem na mesa muito grande. Existem principalmente alguns tipos de produto que a
diferença de margem é extremamente grande. Então, sem dúvida alguma, na hora em que
olhamos para o mercado, talvez nós sejamos um dos mais tímidos em relação ao mix de
participação de importado, até porque temos toda essa operação integrada e toda a parte
de fábrica própria, mas sem dúvida tem margem na mesa para aguentar essa pressão de
câmbio.
No limite, o que concorrencialmente até tende a ser algo que, em parte, nos beneficia, uma
vez que tende a não ter uma briga de preço tão acirrada, e visto que temos uma operação
integrada pode ser um caminho que podemos caminhar, mas não é a ideia atual. A ideia é
continuar direcionando capacidade instalada de Guararapes para produção dos itens
modais, onde, sim, tem muita margem na mesa, onde o lead time faz toda a diferença. E
continuar trazendo os itens básicos mais de fora, onde tem no mínimo 10 pontos de
margem que aguenta essa pressão cambial.
Você mencionou essa questão de estratégia de hedge. Na verdade, o que fazemos é que
toda vez que tem o embarque nós fechamos o contrato de câmbio e já acerta. Nós não
temos contrato de longo prazo, onde faria sentido operações complexas de hedge. O que
existe, sim, é naturalmente a pressão nos custos toda vez que existe uma oscilação cambial
como essa recente.
Cristiane Fensterseifer:
Está certo. Obrigada.
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