Transcrição da Teleconferência
Seção Perguntas e Respostas
Guararapes Riachuelo
14 de março de 2007
Daniela Bretthauer, Santander:
Bom dia. Na verdade, algumas perguntas. Primeiro, vocês pararam de divulgar o
desempenho mensal de vendas, mas o que você... qual perspectiva que a gente
pode esperar para 2007? Porque, até se você comparar com um dos seus
concorrentes, seu desempenho de vendas ficou muito abaixo. Então, qual seria a
expectativa de vendas para 2007? Pelo menos, bem melhor do que foi 2006, eu
imagino.
Flávio Rocha:
Daniela, obrigado pela pergunta. Em 2007, com certeza não estarão presentes
esses fatores que pressionaram a venda para baixo, embora eu discorde
parcialmente que nosso desempenho tenha ficado muito aquém das empresas
peer, porque se você desconsiderar as reformas – que essas realmente foram
traumáticas, e foram feitas de forma concentrada no ano de 2006 – o número de
14% não está tão decepcionante assim, principalmente levando-se em conta que
esse é um crescimento real, tendo em vista de que a inflação foi próxima de 0.
Lógico que existe enorme espaço para crescimento, se a nossa empresa tivesse,
no ano de 2006, trabalhado com mercadoria da idade média que nós estamos
acostumados a trabalhar. Isso acontecerá, já está acontecendo em 2007, onde
esse excesso de estoques, que foi a cruz que nós carregamos ao longo de todo
2006, já está inteiramente depurado, e acho que nós podemos esperar uma volta
aos patamares normais de crescimento; e, além disso, tirar proveito desses 70 mil
m² de lojas novinhos em folha que já começam a render frutos agora, a partir
dessa coleção.
Eu acho que a lição está muito recente, de não fazer previsões, mesmo porque
uma previsão no varejo – nós aprendemos pelo caminho mais duro, em 2006 –é
até quase um ato de arrogância, porque são tantos os fatores envolvidos, a
grande maioria desses fatores alheios à nossa vontade, ao nosso controle, que eu
acho que não faz sentido fazer previsões de crescimento de varejo.
Mas o que é fato é que a nossa empresa está bastante preparada para os
desafios de 2007, e recebemos ferramentas novas, como automação do CD, que
sem sombra de dúvidas, esses percalços teriam sido digeridos com muito mais
facilidade se nós já tivéssemos as ferramentas tecnológicas nos CDs para digerir
esses excessos de estoque, e os novos sistemas, que agora o SAP Enterprise e a
revisão de processos da AT Corney estão trazendo e já serão implementados
mais ao final do 2S07.
Daniela Bretthauer:
O que você pode passar para a gente dessas lojas que já foram reformadas? O
desempenho de vendas está em linha, muito acima da expectativa de vocês antes
da reforma? O que você pode passar de feedback dessas lojas?
Flávio Rocha:
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Bom, a primeira reação de 2006, até nos trouxe um pouco de preocupação, é que
a evolução dessas lojas estavam muito aquém do número histórico de 25% a 30%
de crescimento de uma loja reformada. Agora, no início desse ano, mais
especificamente na coleção, essa marca histórica de uma loja reformada já passa
a ser atingida e até superada. Foi o que eu mencionei aqui na exposição: das dez
top performances de crescimento, oito são das lojas reformadas. Então, isso
reafirmou a nossa segurança que o investimento em reforma se paga sim.
Existem lojas reformadas, dentro dessas dez, que estão com 40%-50% de
evolução sobre o ano passado. Eu diria que, na media, as lojas reformadas estão
com 30% de crescimento, o que é exatamente dentro da nossa expectativa.
Daniela Bretthauer:
E por fim, você poderia comentar a campanha dos 100 dias com carência, como é
que ela contribuiu ou não para seu desempenho do resultado financeiro? E você
percebeu uma inadimplência maior – quer dizer, eu acho que ainda não deu para
perceber – nesse tipo de iniciativa, versus o 0+8?
Flávio Rocha:
Daniela, o Nilton vai responder sua pergunta sobre a promoção.
Nilton Rocha:
Bom dia a todos. Realmente, esse plano de até 100 dias com carência é um plano
bastante estimulante, porque ele aumenta significativamente o crédito do
consumidor. Ele, naturalmente, podendo pagar em mais vezes, ele pode comprar
mais, diluir essa prestação em mais vezes; e ela é, apesar da gente ter um risco
maior na concessão de crédito, porque a venda com juros normalmente acontece
isso, ainda mais com a carência, mas é perfeitamente compensada pelo juro que
se cobra.
Porque, no nosso caso, nós cobramos os juros a partir do dia 0, não é somente
quando ele começa a pagar a prestação que ele é cobrado, é a partir do momento
da venda. Portanto, ele é completamente coberto, e a inadimplência tem se
comportado mais ou menos 50% acima da venda sem juros. Em um total, isso
vem acontecendo há um seis meses, ele tem se mantido nesse patamar.
Daniela Bretthauer:
E o ticket médio do 100 dias, é muito superior ao médio da Companhia? Pode
comentar um pouco sobre isso?
Nilton Rocha:
Ele é aproximadamente 1/3 maior do que a média da Companhia.
Daniela Bretthauer:
Muito obrigada pelas respostas.

2

Transcrição da Teleconferência
Seção Perguntas e Respostas
Guararapes Riachuelo
14 de março de 2007
Vagner Salaveri:, Geração Futuro Corretora:
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados, pela consistência de resultados nos
últimos anos e também por terem superado a barreira de R$1 bilhão de
patrimônio líquido sem nunca ter ido ao mercado.
Minhas perguntas, em um primeiro momento, eu queria ter uma idéia dessas
reformas em 2007, qual é o efeito que vocês esperam no faturamento desse
exercício, se vocês esperam também efeitos menores do que o processo de
reformas gerou no ano de 2006. Também com relação ao resultado líquido das
operações financeiras no 4T, que houve uma queda em relação ao 4T05, se
vocês acreditam que isso se explica por efeitos retardados de inadimplência nos
maiores prazos.
Flávio Rocha:
Bom, com relação às reformas, nós fizemos, como o Flávio falou, concluímos 15
no ano passado, e os resultados começam a aparecer agora mais no começo do
ano.
Para esse ano, nós também temos, além das inaugurações previstas, que
esperamos conseguir o número de dez, nós já temos um programa de reformas a
ser concluído, ou implementado. Naturalmente, um número menor de reformas
está previsto para esse ano, porque no ano passado nós dedicamos boa parte
dos investimentos nesse programa. Acreditamos piamente que o retorno é
bastante satisfatório, e nós temos, esse ano, previsto em torno de cinco a dez
reformas, dependendo também do número de inaugurações que a gente vier a
fazer.
As reformas, como o Flávio falou também, completas, praticamente uma loja nova,
então isso também consome investimentos, e naturalmente tem que ser
compensado com as lojas novas que a gente venha a abrir.
Nilton Rocha:
Vagner, só concluindo aqui a segunda parte da pergunta em relação ao
desempenho da operação financeira no 4T, que foi um pouco inferior ao 4T05;
isso ocorre devido ao aumento absoluto do número de perdas com o cartão e
empréstimo pessoal. É claro que o comportamento dessa curva de perda,
conforme já foi bastante explorado, começou a se desenvolver a partir de 2004,
com a implementação de vendas com juros, depois aumentou um pouco com a
vinda dos planos com carência.
Isso trás, no último trimestre, um valor absoluto em decorrência desse maior
volume de venda com juros para o número de perdas. Claro que a receita, na
hora que você olha no ano dessas operações de vendas com juros, mais que
superaram e compensaram esse aumento absoluto de perda; mas olhando-se
única e exclusivamente para o trimestre você tem esse efeito.
Vagner Salaveri:
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OK. Só um outro detalhe: vocês comentaram que estão incluindo novos
processos na avaliação de crédito, e eu queria ter uma idéia se isso pode gerar
uma queda na inadimplência, ou vocês acreditam que o efeito vai ser mais a
estabilidade, gerando, possivelmente, mais vendas?
Flávio Rocha:
Vagner, o grande ganho desse novo sistema de crediário será de agilidade no
atendimento, redução de filas; não esperamos efeito imediato sobre inadimplência.
A inadimplência, a variável que está na nossa mão é a sintonia fina da política de
crédito, mas acho que nós já encontramos o equilíbrio. Neste momento, nós não
estamos apertando a torneira do crediário. Eu acho que nós encontramos um
equilíbrio confortável; sazonalmente, deve continuar essa tendência de queda, e é
daí que virá a estabilização desse nível de inadimplência.
Porque nós, como falamos na teleconferência anterior, não perseguimos,
sabemos que perseguir inadimplências cada vez mais baixas traz um preço em
termos de volume, e traz um preço em termos de última linha, então eu acho que
esses patamares de inadimplência para os diversos produtos trazem o equilíbrio
entre volume e risco. Então, não obrigatoriamente tenha nesse momento
nenhuma operação de guerra para reduzir a inadimplência, e esse novo sistema
está focado em trazer ganhos de eficiência na boca do caixa e reduzir tempo de
espera na loja.
Vagner Salaveri:
Só uma última pergunta. Olhando a expansão da produtividade em vendas por m²
a gente tem um número próximo a 6%, se desconsiderar cada trimestre a área de
vendas que estava fora de operação. Eu queria ter uma idéia se isso é uma boa
estimativa também para o ano de 2007, ou vocês acham que pode aumentar ou
diminuir um pouco na venda por m² .
Flávio Rocha:
Eu acho que é uma boa aposta, eu acho que sim, é uma boa linha.
Vagner Salaveri:
OK. Muito obrigado e mais uma vez, parabéns pelos resultados.
Andréia Teixeira, JP Morgan:
Bom dia a todos. Eu queria só esclarecer um pouco essa questão dos nãorecorrentes. Se a gente tirar a parte que não é recorrente, realmente, que recorre
porque vai continuar tendo esse incentivo fiscal, mas teve um extraordinário dos
anos anteriores. Mas também além do que foi ajustado no press release, tem os
R$7 milhões que foram ao longo de 2006, mas foram todos apropriados no 4T.
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Eu queria saber, desse valor, qual é o valor apenas do 4T. E em função disso,
também, eu queria saber qual é a idéia, durante seu comentário você fez... Que a
inflação realmente foi quase que 0, mas a gente viu uma redução de margem
bruta, na Riachuelo, significativa. Eu queria saber se teve algum mark down,
alguma promoção muito grande, porque se você não está vendo essa redução ao
longo do ano de 2007. Essas são as minhas primeiras perguntas. Obrigado.
Túlio Queiroz:
Em relação ao item de PIS e COFINS, referente a períodos anteriores, de 2003 a
2005, eles totalizam R$13 milhões. Os outros R$7,9 milhões referem-se a 2006.
Apenas para o ultimo trimestre de 2006, desses R$7,9 milhões, referentes ao
último trimestre, são R$2,5 milhões. Desses R$13 milhões referentes ao ano de
2003 a 2005, R$7 milhões referem-se única e exclusivamente ao ano de 2005,
sendo R$1,9 milhões referente ao 4T05.
Andréia Teixeira:
Perfeito, Túlio. Então, se a gente excluir esses R$2 milhões, e excluir também os
R$13 milhões que a gente teria que excluir mesmo, o EBITDA fica próximo do que
foi no ano passado, fica um acréscimo em torno de 7%, ano contra ano, mesmo
incluindo a operação financeira.
Eu queria entender então porque teve um aumento claro de inadimplência, uma
redução de margem bruta. Bom, o 4T foi realmente muito desafiador, eu queria só
saber, com relação a 2007, o que a ente deveria estar considerando em termos
de rentabilidade, dado que a inadimplência atingiu esse patamar, e a gente deve
continuar vendo esse aumento de provisão de devedores duvidosos.
Túlio Queiroz:
Em relação ao número do EBITDA de 2006 em relação a 2005, considerando
todos esses efeitos de relação a PIS e COFINS, e também considerando o efeito
do item extraordinário de contribuição social em relação a 2005, realmente o
EBITDA apresenta uma evolução próxima do 7% que você falou; na verdade,
mais próximo de 9%, fica em 8,7%.
Em relação aos níveis de produtividade e rentabilidade, com esse maior ajuste
nos níveis de estoques e planejamento, que a gente vem ajustando para 2007, a
gente espera um leve aumento dessa rentabilidade, quando comparado a 2006.
Andréia Teixeira:
Leve aumento em relação a... Vamos supor, essa queda que a gente viu no 4T,
em torno de, só olhar a margem bruta da Riachuelo, foi em torno de 120 b.p..
Essa queda de 120 b.p. deve ainda acontecer, não nessa magnitude, mas ainda
em torno de... Porque o mercado está um pouco mais competitivo, essa seria uma
leitura mais realista, certo? Seria em torno de 80 a 100 pontos base seria o que a
gente deveria estar considerando, correto?
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Túlio Queiroz:
Acho que um ponto importante de ser considerando, Andréia, não só... é claro
que olhar a margem bruta da Riachuelo é muito importante. Mas, é muito
importante, por sermos uma empresa verticalizada, observar a margem bruta
consolidada. Por quê? A empresa passa por um processo de cada vez mais uma
maior participação de produção Guararapes dentro da venda da Riachuelo. Como
esses produtos Guararapes, desde a produção até a venda, possuem uma
margem muito maior do que o simplesmente da venda de terceiros, o consolidado
vem apresentando constante evolução ao longo dos anos.
Então, repito, é importante analisar o desempenho da margem Riachuelo, mas
sempre atentando para o efeito no consolidado, porque a gente vê aumentando
os volume de transações com produtos da Guararapes.
Andréia Teixeira:
Perfeito. Mas, em termos da inadimplência, como a gente estava falando na parte
de SG&A, a gente ainda deve considerar esse nível de de provisão de perdas que
a gente viu no 4T, se repetindo ao longo dos trimestres que vem e isso tendo
efeito, ainda, na margem EBITDA, mesmo EBITDA ajustada para operação
financeira, correto?
Túlio Queiroz:
Correto, Andréia. O patamar de nível de perda para operação do cartão Riachuelo,
a gente já encontrou esse novo patamar, que fica em torno de 9%. É claro que
existe uma sazonalidade, período a período, então provavelmente há alguma
certa oscilação trimestre a trimestre, mas o patamar é em torno do já encontrado,
em torno de 8,8%, 9%.
Andréia Teixeira:
Perfeito. E também voltando a uma pergunta anterior em relação ao
comportamento das vendas em 2007,. como a gente viu esse resultado de um
nível de estoque muito alto, e até o Flávio comentou isso muito bem, com relação
è recuperação, de modo geral, da indústria, esse 1T07 a gente deve estar
considerando uma evolução parecida com essa evolução que a gente viu
ajustada para as reformas – eu não sei qual é o calendário de reformas dentro
dos trimestres, vamos dizer sim – tem algum efeito que a gente deva considerar
nesse 1T07 para mark down com liquidação ou a gente não deveria considerar,
mais ou menos, normalizado esse 1T?
Nilton Rocha:
Eu acho que, como o Flávio falou, nós não vamos fazer previsões ao longo do
ano e nem também para o trimestre. O que nós dizemos e afirmamos é que os
estoques estão muito mais bem ajustados nesse começo de ano, principalmente
agora a partir de março, as coleções mais bem distribuídas pelas lojas.
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Esperamos que haja uma melhora na margem, também, e as reformas, como
você se referiu, vão começar a partir de maio, mais ou menos. As inaugurações já
estão em curso; quer dizer, todas as providências estão sendo tomadas para que
a gente consiga, é claro, superar e muito o ano anterior. Mas, afirmarmos e
colocarmos números, nós, por enquanto, não podemos fazer.
Andréia Teixeira:
Perfeito. E só voltando ao seu comentário sobre calendário de remodelação. Em
relação as dez aberturas, você poderiam dar uma idéia, mais ou menos, de como
é que elas vão estar espaçadas.
Nilton Rocha:
Nós temos acertadas três para esse 1S e, naturalmente, as outras sete deverão
ocorrer no 2S. Essas dez a que o Flávio se referiu, também é uma expectativa
nossa. Lojas acertadas, fechadas por contrato fechado, nós temos até agora, seis.
Mas, como nós temos muitas lojas em discussão, é possível que nós consigamos
essas dez lojas ao longo desse ano.
Andréia Teixeira:
Perfeito. Só, em modo geral, com essas remodelações que vocês estão buscando
fazer mais as novas lojas, mais ou menos, a gente está falando de um aumento
de área de vendas em torno de uns 10%, seria uma... Vai desacelerar um pouco
em relação ao ano passado, em função da remodelação ser menor.
Mas, a gente ainda pode contar com aquele aumento de área de vendas em
função da remodelação? De um modo geral, se a gente contar com essas
remodelações mais essa abertura de dez, a gente estaria falando de um aumento
de vendas de quanto?
Nilton Rocha:
Eu diria que entre 10% e 15%.
Andréia Teixeira:
Perfeito. Muito obrigada e um bom dia a todos.
Ricardo Fernandez, Itaú:
Bom dia. Vou me limitar a duas ou três perguntas só. Primeiro, o CAPEX, você
falou que era uns R$100 milhões para a parte industrial e também vai ter um
segundo turno entrando agora; que porcentagem da compra, ou melhor dito, que
porcentagem do produto próprio vai ser vendido na Riachuelo quando esse
segundo turno, esse CAPEX da industrial estiver pronto?
Flávio Rocha:
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Bom, desse segundo turno, algo entre 60% e 70% está destinado à Riachuelo. O
crescimento da participação da Guararapes na Riachuelo ao longo desse ano,
deve manter esse ritmo de crescimento. Eu acho que deve ficar em torno de 1/3
de todo o faturamento da Riachuelo ser produzido internamente.
E estão sendo feitos também investimentos no primeiro elo da cadeia, que é a
tecelagem. Essa tecelagem vai demandar também uma parte significativa destes
R$100 milhões para o ano de 2007. Foi concluída, agora no começo do ano, uma
expansão de 14 mil m² no site de Natal e agora já se inicia um outro investimento
de 35 mil m² de um novo site industrial. Quer dizer, além do crescimento em
direção ao segundo turno, também está havendo crescimento de novos m² de
fábrica sendo criados.
Mas, eu tenho a impressão de que se nós olharmos em um horizonte um pouco
mias amplo, eu acredito que estamos caminhando ao meio a meio, metade
produção interna e metade da venda da Riachuelo produção externa e importação.
Ricardo Fernandez:
E isso seria um aumento de margem para você de, acho que mais ou menos,
25% a 30% agora, indo para 50%, seria positivo consolidado?
Flávio Rocha:
Sem dúvida, quando um item deixa de ser produzido externamente e passa a ser
produzido internamente, isso traz uma grande margem. O melhor exemplo é, que
apesar de toda essa turbulência na gestão de estoques, que sempre cobram um
alto preço em termos de margem, nós conseguimos passa por essa turbulência
incólumes, e até com a evolução da margem consolidada, que é a margem que
realmente interessa.
Então, a cada novo ponto percentual que a Riachuelo passa a absorver da
Guararapes e vice-versa, trazem um ganho em relação à margem. Para não falar
também do outro ganho, que talvez seja até mais relevante, que é de agilidade,
de melhor gestão do supply chain. Logicamente, 2006 não foi um bom exemplo
desse ganho pelos motivos aqui alegados.
Ricardo Fernandez:
A segunda parte das perguntas é: quando você tem uma mid way financeira
pronta, tem alguma idéia dos limites de cartão que vocês vão entregar, o número
de cartões que pode ser efetivo? Não sei se pode falar sobre 2007, mas 2008...
Para dar uma idéia da relevância desse cartão branded no futuro.
Flávio Rocha:
A nossa determinação é fazer de forma muito gradual, tendo em vista que esse é
um terreno novo para nós. Tudo que nós temos são estimativas das parceiras,
das operadoras de cartão, que trazem estimativas de algo em torno do que seria
possível embandeirar a curto prazo. Isso não quer dizer que nós vamos perseguir
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essa meta imediatamente, mas é consenso que não é uma meta arrojada
embandeirar 10% dos cartões em um prazo de um ou dois anos.
Eu acho que isso não quer dizer que nós vamos perseguir esse objetivo, porque o
que vai determinar isso aí é o funding, é o nosso aprendizado, a nossa curva de
aprendizado. Mas há, potencialmente, o espaço para embandeiramento de 10%,
há quem fale até em 20% – estudando o perfil de nossa massa de clientes, falase que 20% desse perfil já preencha os pré-requisitos das operadoras de cartões.
Ricardo Fernandez:
OK. Mas o que seria um limite para os 10% melhores? R$300, R$500, R$1000?
Flávio Rocha:
Eu acho que é de R$500 a R$1000.
Ricardo Fernandez:
Mas vocês tem que ter o funding pronto quando você emite um limite de R$500,
certo?
Flávio Rocha:
Exato, tem que existir o funding. Talvez seja o principal determinante do ritmo de
conversão de cartões.
Ricardo Fernandez:
OK. E finalmente, para melhor governança corporativa, tem alguma previsão para
ficar só ele? Acho que esse benefício é para todo mundo?
Flávio Rocha:
Sem dúvida, esse assunto continua em pauta, mas ainda não temos nenhuma
informação para dar a respeito. Mas o que nós continuamos a dizer é que,
olhando em um horizonte de médio a longo prazo, logicamente os senhores
podem ver essa Companhia como uma empresa que estará nos mais altos níveis
de governança corporativa em um futuro próximo.
Ricardo Fernandez:
Mas qual é o maior problema? Por que você não pode fazer isso amanhã?
Flávio Rocha:
É um problema de apenas, nós estamos em um processe de convencimento, de
discussão interna. Nós dizemos aqui, internamente, que dos sete diretores, esse
assunto nós estamos perdendo por 6x1, porque um voto contrário, o voto do
Presidente, que ainda está resistente com relação à mudanças estruturais.
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É lógico que aqui, internamente, nós somos perfeitamente conscientes que a
migração para o Novo Mercado só traria ganhos, e nós preenchemos
praticamente todos os pré-requisitos para solicitar à Bovespa a entrada no Novo
Mercado. Mas é só uma questão de convencimento interno, que ainda não foi
formado esse consenso.
Ricardo Fernandez:
Entendi. Tudo bem. Obrigado.
Antônio Garcia, HSBC:
Bom dia. Antes de fazer a pergunta, eu queria parabenizá-los pelo resultado; e
entender de vocês os níveis de CAPEX que estão previstos para esse exercício e
para 2008, 2009. Vocês falaram bastante em reforma de lojas, então eu queria
saber se vocês podem me dizer alguma coisa nesse sentido.
Outra pergunta também vai na direção da inadimplência, que a gente já explorou,
já ouviu você comentar bastante, mas vocês não acham que talvez agora, com
esse – ainda é recente para falar – mas esse plano de carência de 100 dias não
pode, talvez, trazer alguma dificuldade lá na frente, com relação à inadimplência,
que está dando sinais de estabilização?
Flávio Rocha:
Bom, Antônio, com relação ao CAPEX, R$100 milhões serão destinados à
indústria. Isso eu estou falando para a aquisição de ativos fixos, porque a
indústria é bastante sedenta de capital de giro. Principalmente agora, inciando-se
o segundo turno, deve-se haver essa que se considera um CAPEX, podendo
haver uma absorção também de talvez R$50 milhões ou R$60 milhões adicionais,
para alimentar o capital de giro desses novos turnos e dessa nova unidade.
Olhando o lado do varejo, o principal investimento vai ser das novas inaugurações,
e também algumas reformas, que deverão ficar um pouco abaixo, em torno de
R$120 milhões, mas no total será equivalente aos níveis do ano passado, de
R$220 milhões de CAPEX para esse ano.
Com relação à inadimplência, eu tenho a impressão de que a nossa experiência
com plano com carências, com plano com juros nos deixa imune à surpresas.
Houve, realmente, uma elevação gradual do nível de inadimplência no período em
que a nossa carteira foi tendo o seu perfil de composição modificado. Foi
aumentando gradualmente, ao longo de praticamente um ano, a participação da
venda com juros.
Agora, nós já encontramos, mais ou menos, um patamar, e eu acho que as
eventuais mudanças em inadimplência serão conjunturais e muito mais sutis do
que as mudanças que houveram no passado, quando houve realmente uma
mudança de patamar.
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Guararapes Riachuelo
14 de março de 2007
Eu acho que o que há é espaço para boas notícias no plano da inadimplência. Eu
tenho a impressão que pode melhorar, mas agora não haverá mudança
significativa na composição dos produtos, consequentemente, nada que nos tire
muito desse patamar de 9%, que é um patamar bastante lucrativo para o plano
com carência. Para que esse plano entre no vermelho, precisaria ter uma
hecatombe em termos de inadimplência, que nós não estamos vislumbrando.
Então, não deve haver mudanças significativas de patamar nesse campo da
inadimplência. O problema está, realmente, inteiramente equacionado. A atenção
que nós levamos ao problema naquele momento em que o patamar de
inadimplência estava se deslocando daquele patamar histórico de 3%-4% até os
9%, então essa atenção continua, e estamos agora exercendo uma sintonia fina
da política de crédito no dia-a-dia, e é muito pouco provável alguma surpresa
nesse campo, daqui para frente.
Antonio Garcia:
OK, muito obrigado pela sua atenção e mais uma vez, parabéns a você e à
equipe.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Flávio
Rocha, para as suas considerações finais. Sr. Rocha, prossiga com suas últimas
considerações.
Flávio Rocha:
Só me resta, mais uma vez, agradecer pela participação de todos nessa
teleconferência. E não só isso, como também pelo interesse demonstrado pela
empresa ao longo do ano, um ano que, no campo do relacionamento com o
mercado, foi cheio de realizações e de conquistas.
Queremos continuar nos colocando à disposição, o Túlio, eu, o Nilton, para as
visitas do dia-a-dia. Quero também reforçar o convite para aqueles que estiverem,
eventualmente, em cidades do Nordeste onde nós temos a operação, para
conhecerem de perto as nossas operações industriais, e aqui, no resto do Brasil,
as lojas e a nossa matriz aqui em São Paulo.
E dizer que as perspectivas da empresa e do setor continuam as mais
alvissareiras, esse é um setor do varejo que mais apresenta perspectivas de
crescimento no futuro, a tendência de profissionalização, de formalização do setor
continua nos abrindo terreno para crescimento e consolidação das conquistas; e
muito obrigado a todos, mais uma vez, pela participação e interesse.
Operadora:
A teleconferência da Guararapes Riachuelo está encerrada. Agradecemos a
participação de todos e tenham uma boa tarde.
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