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Operadora:
Senhoras e senhores, bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo, para discussão dos resultados referentes
ao 4T e ao ano de 2014.
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 essa 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. Flávio Rocha, CEO. Por favor, Sr. Rocha,
pode prosseguir.
Flávio Rocha:
Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a participação e o interesse de
todos em participar nessa teleconferência onde analisaremos os resultados do ano de
2014 e, mais especificamente, o último trimestre.
Estão aqui conosco o Newton Rocha, nosso Vice-Presidente, o Tulio Queiroz, nosso
CFO e o Marcelo Oscar, responsável pela área de RI.
2014 foi um ano que se caracterizou por um crescimento baixo do PIB e um acúmulo
de problemas econômicos e perda de competitividade de uma forma geral da
economia, mas o entendimento do nosso negócio e da nossa realidade exige que
enxerguemos dois Brasis de performance e de comportamento distintos.
O efeito a que me referi da última década agravado nesse ano de 2014 foi, sem
sombra de dúvida, a perda de competitividade. Isso atinge diferentemente o Brasil do
consumo e dos serviços e o Brasil da produção e da indústria. Sem sombra de dúvida,
são efeitos alocativos muito diferentes. A indústria é aquela que sofre mais
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diretamente essa perda de competitividade pelo fato de estar inserida em um cenário
concorrencial global.
O varejo – não sei se por muito mais tempo, já que, lógico, esse cenário está mudando
com a globalização que o e-commerce está trazendo a esse comércio – ainda está
inserido em um cenário concorrencial local, regional, onde se torna mais palatável lidar
com esses custos, pois esses custos se dão de forma horizontal para todos os players
do cenário.
Em virtude desse fenômeno, tivemos uma década que podemos chamar da década do
varejo. Digo a década encerrada em 2014, porque foi de 2013 para 2014 que se deu a
mudança da performance do varejo. Desde 2003, o varejo, que sempre crescia menos
do que o PIB, passou a crescer significativamente mais. Nesses dez anos, enquanto o
PIB cresceu 40%, o varejo cresceu 120%, ocupando um vácuo que existia e criando
todo um fenômeno de inclusão e democratização do crédito.
Dentro desse cenário do varejo, existem também dois mundos diferentes, que é o
varejo de baixa performance, da clandestinidade, da precariedade, da baixa
produtividade, da Mama & Papa store, da sacoleira, do camelô, e o fenômeno recente,
que desabrochou efetivamente, do varejo de alta produtividade.
Nós nos beneficiamos desse fenômeno. Enquanto o varejo cresceu 140%, a Riachuelo
cresceu próximo de 1000%, ganhando market share. Acreditamos que esse é apenas
o início desse processo. Acabamos de atingir, levando em conta o BI, nosso
departamento de Business Intelligence em estudo apresentado hoje, que mal
chegamos a 2% de market share.
Então mesmo que pese todos esses desafios, todo esse mau humor, todo esse nível
recorde de baixa confiança, continuamos acreditando que são em momentos como
esse em que uma Empresa como a nossa de visão de longo prazo tem suas grandes
oportunidades.
Por isso estamos mantendo um plano de investimento extremamente, não diria
agressivo, mas sim atuante. Inauguramos no ano passado 45 novas lojas. Isso
representa 65 mil m² de ABL, mais de 80% de metros diários de venda e mais de 80
mil de ABL, todas no formato Riachuelo.
Da mesma forma que vimos esse fenômeno acontecer, por exemplo, na crise europeia,
onde os varejistas de moda tiveram sua grande oportunidade e cresceram muito mais,
ganharam efetivamente market share, acreditamos que, no Brasil, só pode ser
pessimista quem está com os olhos plantados no curto prazo, o que não é o nosso
caso.
Acreditamos sim em um ganho de participação e de market share dos varejistas mais
competitivos que têm escala. Escala é cada vez mais um fator extremamente
importante na competitividade e, no nosso caso, a crença que temos é no modelo
diferenciado do modelo integrado que nós, pela nossa arquitetura de negócio, estamos
conseguindo implementar com sucesso aqui no Brasil.
Da mesma forma que, para entender a realidade brasileira, precisamos ver dois Brasis,
para entender a Riachuelo, precisamos ver duas Riachuelos. Nosso negócio tem dois
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mundos com comportamentos diferentes, com lógicas diferentes, com estratégias e
com ritmos diferentes. É o mundo do fashion, da moda, e o mundo do básico.
O mundo da moda é aquele onde velocidade e lead time são fundamentais. Identificar
rapidamente as tendências e ter velocidade para corrigir o rumo dentro da estação;
isso está a cada ano provando o acerto dessa nossa arquitetura de negócios em total
intimidade, total sinergia entre operação de produção e de varejo.
A outra banda do setor, no nosso caso correspondendo a 45%, é o mundo do básico,
daquelas peças que não se inventam, que sempre existiram, de vida longa, onde a
palavra de ordem é disponibilidade. O segredo do sucesso em básico é ter um mix de
básicos traduzido em toda a cartela de cores, todos os tamanhos, em todas as lojas e
todos os dias. Isso é um imenso desafio.
E tivemos comportamentos diferentes. Esse loja-a-loja de 1% não nos dá nenhum
motivo para comemorar, mas temos motivo para comemorar se olharmos a
performance do lado mais desafiador, mais complexo, que são os 55% da moda. Na
moda tecemos 14% no loja-a-loja.
Isso mostra como o acerto das nossas coleções está crescendo e como aquele lado
do negócio que está em intimidade com atividade produtiva está conseguindo levar
frescor, dinamismo, levar rapidamente as últimas tendências à loja. Se fôssemos uma
Empresa apenas desse lado de moda, teríamos, da mesma forma que fomos em 2013,
de longe a maior performance em todos os indicadores, inclusive nesse indicador que
é tão valorizado pelo mercado, que é o loja-a-loja.
O que aconteceu que tirou o brilho dessa performance do lado mais difícil da nossa
atividade? Os 45% dos básicos, do mundo dos produtos never out of stock, que foi
justamente, paradoxalmente, o que nos deu uma fantástica performance em todo o
ano de 2013, inclusive no 1T14 com o maior crescimento loja-a-loja.
O que mudou nesse mundo? Foi justamente no fim de 2013 que a Guararapes passou
a se focar no mundo fashion, justamente para tirar proveito de um lead time que hoje
conseguimos de 10 dias entre as fábricas e nossos CDs. Isso vale ouro e era uma
pena desperdiçar isso com produtos previsíveis e básicos. Foi o período em que os
básicos migraram para a operação de Xangai. Há uma diferença básica quando sai de
Guararapes com lead time de 10 dias para Xangai com lead time de seis meses.
Foi justamente nessa transição em que sofremos; isso foi detectado no 2T14 quando
perdemos aquela sequência de resultados com liderança no loja-a-loja. Isso se
agravou no 3T, e no 4T o resultado é que esses 45% da Empresa do mundo do básico
tiveram uma performance de -12% loja-a-loja, que era exatamente a banda da
Empresa que poderia ter dado uma grande contribuição para o loja-a-loja, mas impôs
uma perda muito grande em termos de ruptura.
A correção desse rumo, quando foi identificada a ruptura, é o problema de sistemas na
gestão dessas 7.200 SKUs que têm que estar – 7.200 SKUs são os 300 modelos
básicos vezes uma média de cinco tamanhos, vezes uma média de seis cores –
presentes sem ruptura no CD para que o chamado push and pull, o suprimento diário
da SKU, possa manter sem ruptura todas as grades em todas as lojas e tirar proveito
do recurso que já temos instalado no nosso CD que é a reposição diária por SKU.
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Problemático seria se os papeis estivessem invertidos, se tivéssemos em 2014
repetido os mesmos goals de 2013 com o desabrochar dessa operação que
chamamos dos VPs, dos básicos, e estivéssemos errando do lado da moda. Isso seria
preocupante.
Mas a boa notícia é que, em matéria de moda, em matéria de percepção da marca, o
crescimento da penetração da marca, principalmente em grandes centros, e as
coleções agradando cada vez mais vão continuar contribuindo fortemente desses 55%
do mundo fashion.
Os 45% do mundo básico, como nos foi prometido pela área comercial, já começam a
mostrar os seus resultados. Esse problema da ruptura está resolvido: hoje nas lojas
está de volta aquele bonito arco-íris dos produtos básicos nas mesas de valorização,
um mix fantástico de produtos básicos está de volta e já começa a contribuir com dois
dígitos nessa banda que nos custou um preço caro em termos de crescimento loja-aloja no ano passado.
Com relação à expansão, os planos para esse ano e para os próximos anos são de
manter esse mesmo ritmo. Serão pelo menos 40 lojas e se apresenta mais ou menos,
algo de investimento em loja, entre R$360 milhões, R$380 milhões acrescidos de algo
em torno de R$140 milhões para o CD de Guarulhos e caindo no ano que vem mais
R$60 milhões para o CD de Natal. São esses dois CDs os principais investimentos da
Empresa depois do investimento na expansão física de lojas.
Com relação à operação financeira, também temos muito a comemorar. É lógico que o
momento exige cautela. O noticiário alerta para números de ameaças de volta do
desemprego, se bem que aqui os números estão absolutamente, em termos de
inadimplência, sob controle e olhados com uma lupa cada vez maior. Mas 2014
marcou a consolidação da operação de um ativo muito forte da Empresa, que é a
conversão da sua base de cartões private label, a maior base de cartões private label
em poder de um varejista, se convertendo nessa nova grande aspiração da classe
média, que é o cartão de bandeira, o cartão co-branded.
Atingimos esse ano 3,6 milhões de cartões co-branded, extraídos de uma base de 25
milhões de cartões PL, e os cartões feitos nesse ano nos colocaram na posição de
terceiro maior emissor de cartões de bandeira do Brasil. Para um quase estreante,
quer dizer, a financeira já existe desde 2008, mas nós consideramos que realmente
2014 foi o ano onde nós entramos em voo de cruzeiro com o acerto de todos os
sistemas, o complexo call center, que é operado dentro da Empresa, e sem sombra de
dúvida a operação financeira contribui muito para essa nossa visão holística, essa
visão do todo integrado, de transformar os elos da cadeia de conflitos em sinergias.
Então, da mesma forma que ter a indústria e o varejo embaixo do mesmo guardachuva acionário contribui enormemente para a transformação de conflitos em sinergias,
o fato de nós termos a financeira também embaixo do mesmo guarda-chuva do varejo,
também estamos a cada dia vendo as imensas sinergias e ganhos decorrentes dessa
arquitetura de negócios.
Um dos fatores que contribuiu muito para nosso bom resultado, que se traduziu na
melhor última linha do setor, com um lucro que superou os R$480 milhões foi o rígido
controle de despesas que passa a ser mais importante ainda quando você tem um
programa de expansão dessa envergadura, e nós conseguimos manter esse
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crescimento de despesas abaixo da inflação. Para esse ano, nós conseguimos manter
em 3,5% de crescimento por m² em termos de despesas operacionais.
As coleções, nesse ano nós introduzimos uma novidade, que é a criação de dois
catálogos, de duas campanhas publicitárias para as lojas quentes e as lojas frias. Essa
coleção chegou agora no fim de fevereiro e já temos os primeiros feedbacks que essa
iniciativa está sendo extremamente feliz e se traduzindo em boas vendas.
Durante o ano passado mantivemos a nossa estratégia coerente com a nossa missão
de dar acesso à moda, de traduzir os sonhos inacessíveis de moda dos grandes
designers, a realidade do consumidor brasileiro. Coroamos o ano com uma parceria
que foi a mais bem sucedida da história da Empresa.
Foi a nossa primeira parceria internacional com a marca Versace. Foi o evento de
encerramento do São Paulo Fashion Week, que mais uma vez quebrou um paradigma,
surpreendendo a todos, ganhando grande repercussão na mídia.
As Semanas de Moda tradicionalmente trazem as coleções para a próxima estação. A
São Paulo Fashion Week não é diferente. Mas o evento de encerramento, que foi o
lançamento da coleção Versace para a Riachuelo, com a presença da Diretora Criativa
da marca, Donatella Versace, um desfile extremamente bem produzido e elogiado por
toda a mídia especializada.
Quando se concluiu o desfile, depois do final apoteótico, caiu uma cortina de 40
metros atrás da passarela, e estava lá feericamente iluminada com 40 colaboradores a
postos, 20 POSs tilintantes e toda a coleção que tinha acabado de ser desfilada ali à
disposição.
Isso é levar às últimas consequências a democratização da moda, a realização
instantânea do sonho. E isso também se traduziu em um grande sucesso de vendas, e
mais do que isso cada vez mais dando autoridade propositiva de moda à Riachuelo, e
contribuindo para a sua consolidação como a marca mais valiosa e mais desejada da
moda brasileira.
O ano de 2014 representou para a nossa honra, nossa alegria, vários
reconhecimentos das mais diversas áreas de atuação. Mas eu quero destacar aqui um
prêmio que muito nos tocou, que foi o prêmio concedido pela ANEFAC, que é a
Associação Nacional dos Executivos de Finanças, que concede anualmente o Troféu
Transparência. Nós somos merecedores do Troféu Transparência 2014, o que nos
deixou muito felizes, porque é o reconhecimento de todo um esforço na área da
governança e da transparência, que é absolutamente fundamental.
E outro prêmio também, que muito nos honra, foi o prêmio concebido pela Great
Places to Work, nos incluindo entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil.
Essas eram as colocações que eu gostaria de fazer, antes de passar efetivamente à
apresentação dos resultados. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, e passo a
palavra para Tulio Queiroz, o nosso CFO.
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Tulio Queiroz:
Obrigado, Flavio. Bom dia a todos. Vou passar agora rapidamente pela apresentação
presente no nosso website. Indo para o slide número três, nós temos o panorama da
receita líquida de mercadorias da Riachuelo. A receita líquida de mercadoria totalizou
R$1,310 bilhão no trimestre, um crescimento de 12,5%. No ano, a receita líquida
totalizou R$3,748 bilhões, um crescimento de 13,8%.
No critério mesmas lojas, como já foi abordado pelo Flávio, o crescimento no trimestre
foi de 1%, e no ano, de 1,4%. Aqui, claro, ressaltando a diferença de performance
entre os modais e os básicos no trimestre, como o Flávio bem colocou, crescimento
dos elementos modais, crescendo 14%.
Outro destaque é o bom desempenho da região Norte e da região Sul, em
contrapartida de Centro-Oeste e Sudeste. Então, o grande destaque positivo do ano
como um todo, inclusive no 4T, a região Norte e região Sul.
Passando agora para o slide número quatro, nós temos o overview do ticket médio da
Companhia no trimestre. O ticket médio totalizou R$165 no 4T, um crescimento de
4,5%, e no acumulado do ano, crescimento de 5,7%, totalizando R$153.
Na parte inferior do slide nós temos um overview da base total de cartões, que
encerrou o ano com 25 milhões de plásticos, um crescimento de 8,7%, sendo que
desses, 3,7 milhões referem-se já a cartões co-branded.
No slide seguinte, de número cinco, nós temos o breakdown de vendas do cartão
Riachuelo. Esse 4T vale a pena destacar o crescimento da participação do cartão
Riachuelo em relação ao 4T13. Nós vínhamos de alguns anos de perda do cartão
Riachuelo, e essa tendência começa a mudar.
No ano, o cartão Riachuelo ficou praticamente um empate técnico, 44,1% em relação
a 44,3% de 2013, mas o mais importante é que muda a tendência de perdas
relevantes de participação que vinham ocorrendo nos últimos anos, para um nível de
evolução no decorrer desse último trimestre.
A venda com juros no trimestre continua inferior que a do ano passado, 8,1%, em
comparação a 9% referente ao 4T13.
No slide seguinte, de número seis, nós temos um panorama do nível de perda das
operações do cartão Riachuelo, tendo empréstimo pessoal na parte superior do slide.
Então, a linha em verde é o nível de perda da operação do empréstimo pessoal, e a
linha em azul é o nível de perda da operação do cartão Riachuelo.
Esse nível de perda está bastante controlado, mais uma vez nós fechamos em um
patamar de 6,5%, abaixo de uma média histórica da Companhia, que é
aproximadamente 7% de nível de perda. Na hora em que analisamos as safras mais
jovens, ou seja, o indicador mais recente que nós temos projeta uma estabilidade para
esses níveis de perda, então é claro que nós sabemos que há uma série de sinais
amarelos no que diz respeito a indicadores macroeconômicos, mas por enquanto
mesmo os indicadores mais recentes mostram uma estabilidade no patamar de perda
atual.
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Na parte inferior do slide nós temos os indicadores e os números referentes aos níveis
de provisionamento. Então, a Companhia encerrou o ano em 6,6% de nível de
provisão em relação a tudo vencido até 180 dias.
Em relação ao índice de cobertura para vencidos há mais de 90 dias, a Companhia
encerra o ano em 103%, e 18% acima do nível mínimo de provisionamento requerido
pelo Banco Central.
Seguindo adiante, no slide número sete nós temos os números referentes ao
desempenho da operação financeira do grupo. O EBITDA da operação financeira
totalizou R$72 milhões nesse 4T, um crescimento de 39,8%, e R$277,9 milhões no
ano, um crescimento de 63,9%.
O forte crescimento aqui apresentado, tanto no decorrer do ano quanto no trimestre,
ocorreu pelos mesmos motivos que nós estamos conversando ao longo desses
últimos trimestres aqui nas teleconferências. Então, uma alteração da forma comercial
de se tratar essa operação financeira, nós vimos que o cartão Riachuelo vinha
perdendo share ao longo dos últimos tempos em um nível mais acentuado do que os
principais concorrentes. Então, 2014 mostra uma retomada dessa operação, ou seja,
com um DNA mais comercial, mas mantendo os níveis de política de crédito.
Além disso, o nível de inadimplência se manteve estável, então a combinação de um
maior nível de receita, melhores margens e nível de inadimplência estável. Isso
resultou em uma melhora de margem operacional e consequentemente em uma maior
participação do EBITDA da operação financeira em um negócio do Grupo, que nesse
ano totalizou 31,3% em relação ao EBITDA ajustado consolidado.
No slide seguinte, de número oito, nós temos o overview da área de vendas da
Companhia. A Companhia encerrou o ano com 556 mil m² em operação, totalizando
257 lojas. Vale destacar a parte relevante já das áreas em maturação, então na parte
esquerda do slide nós podemos observar a abertura da área de vendas por idade.
Então, temos uma participação relevante de área em maturação proveniente do ritmo
de inaugurações. Isso sem dúvida alguma gera um potencial de crescimento favorável
para os próximos períodos.
No slide seguinte, de número nove, nós temos o posicionamento das nossas
operações de real estate. A parte superior do slide são os números macro da
operação do shopping center, do Midway Mall. O EBITDA do Mall totalizou R$14,1
milhões nesse 4T14, uma redução de 4,4%.
No ano o EBITDA ficou estável em R$48,5 milhões, e essa redução no trimestre veio
principalmente do ajuste de algumas despesas referentes a algum nível de
inadimplência e referente à alteração do mix, que em alguns momentos você precisa
encerrar o contrato para trazer um mix mais atrativo, e você acaba despesando esse
encerramento de contrato. Então, foi algo pontual desse 4T, e isso não deve se repetir,
pelo menos no decorrer dos próximos trimestres.
Na parte inferior do slide nós temos o overview das lojas próprias da Companhia. No
total do grupo, 46 lojas são operadas em imóveis próprios, sendo que dessas 46 lojas,
oito estão em shopping e 38 em rua.
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No slide seguinte, de número dez, nós começamos a mostrar os números
consolidados do Grupo. Começamos com a receita líquida consolidada, que totalizou
R$1,589 bilhão, um crescimento de 15,6%. No ano, a receita líquida consolidada
totalizou R$4,728 bilhões, um crescimento de 16,2%.
Vale lembrar que essa receita líquida consolidada nada mais é do que a soma da
receita líquida de mercadorias proveniente da Riachuelo com a receita líquida do
shopping e a receita líquida da Midway Financeira.
No slide seguinte, de número 11, nós temos os números referentes ao lucro bruto
consolidado do Grupo. O lucro bruto totalizou R$963 milhões nesse 4T, um
crescimento de 17,9%, e no ano totalizou R$2,904 bilhões, um crescimento de 20,1%.
Aqui, quando analisamos a linha em azul, referente à margem bruta de mercadoria,
nós observamos que houve uma retração de margem bruta de mercadorias no 4T por
conta de todas as dificuldades comerciais encontradas, que o Flávio comentou aqui, e
no ano, a manutenção da margem flat.
Vale lembrar que foi um ano em que a parte de importados sofreu pressão de
componentes cambiais. Além disso, a parte de terceiros, sem dúvida alguma todas as
negociações foram no ímpeto de barrar e a pressão inflacionária proveniente de todos
os fornecedores, e mais uma vez as margens da operação de Guararapes
performaram muito bem, então houve uma evolução de margem integral de
Guararapes, ajudando nesse cenário de margem bruta de mercadorias flat.
A margem bruta consolidada, a que aparece registrada na linha verde, essa sim,
aparece uma expansão, que nada mais é do que a somatória da margem bruta de
mercadorias, incluindo a operação financeira. Como a operação financeira passou a
trabalhar com margens melhores principalmente por conta do menor nível de desconto
em renegociações de débitos antigos, nós notamos que essa margem sem dúvida
alguma cresce passando de 59,4% em 2013 para 61,4% em 2014.
No slide seguinte, de número 12, temos os números referentes às despesas
operacionais. A despesa operacional totalizou R$589 milhões no 4T, um crescimento
de 26,4%, e totalizou R$1,823 bilhão no ano, um crescimento de 21,3%.
Na parte inferior do slide nós temos o panorama da despesa operacional por m². No
trimestre um crescimento de 10% e no acumulado do ano um crescimento de 4,7%.
Se nós excluirmos o efeito do provisionamento de prêmios, que foi mais acentuado
nesse 4T, a despesa operacional no 4T cresceria por m² 5% e no ano, 3,2%.
Aqui vale a pena mencionar novamente o esforço adicional que a Companhia
incrementou ao longo de 2014 no controle de despesa operacional. Esse trabalho vem
se intensificando e nós continuamos observando oportunidades de consolidação
desse trabalho ainda ao longo de 2015, para conseguirmos manter essa margem
EBITDA em um patamar mais flat mesmo considerando ainda o forte ritmo de
inaugurações.
No slide seguinte, de número 13, nós temos o overview do EBITDA consolidado do
grupo. Na parte inferior, o EBITDA apresenta, exclui o efeito proveniente dos juros
sobre capital próprio, que a Companhia passou a adotar no 4T de 2013, então é um
modelo onde você consegue comparar melhor o desempenho operacional.
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Nessa linha de EBITDA ajustado, excluindo o efeito dos juros sobre capital próprio,
nós podemos observar que o EBITDA ficou praticamente flat no trimestre, um
crescimento de 1%, totalizando R$329 milhões. No acumulado do ano, totalizou
R$913 milhões com um crescimento de 13,9%.
Esse resultado de EBITDA nada mais é do que a somatória de um desempenho de
vendas de mesmas lojas desafiador, com um patamar de 1,4% de crescimento do ano.
O cenário de margem bruta de mercadorias flat, um forte controle de despesa
operacional e uma operação financeira crescendo bastante. Nada mais é do que a
somatória desses principais elementos verificados ao longo de 2014.
No slide seguinte, de número 14, temos os números referentes ao lucro líquido
consolidado do Grupo, que totalizou R$191 milhões no 4T, um decréscimo de 8%. No
acumulado do ano o lucro totalizou R$480 milhões, com um crescimento de 14,2%.
Vale observar na linha em azul, ou na linha verde, que a margem líquida, mesmo em
relação à receita líquida de mercadorias ou em relação à receita líquida total, mantevese flat em 2014 em relação a 2013.
No slide seguinte, de número 15, nós temos o panorama do endividamento líquido da
Companhia, que totalizou R$594 milhões ao final de 2014, representando 0,7% do
EBITDA. Ao final de 2013 o endividamento líquido era de R$295 milhões, ou 0,4% do
EBITDA.
Aqui, sem dúvida alguma, o aumento desse nível de endividamento foi proveniente do
forte nível de investimento, a Companhia continua aumentando sua base de lojas,
foram 45 lojas inauguradas no período e, além disso, todos os investimentos
provenientes de capital de giro associados à operação financeira, com o crescimento
da operação de cartão bandeira, e também todo o crescimento dos níveis de estoque.
No slide seguinte, de número 16, nós temos o overview do CAPEX em 2014. No
Grupo, o total de investimento em ativo imobilizado totalizou R$358 milhões. É claro
que a maior parte desse número foi Riachuelo, principalmente na abertura de lojas
novas.
Passando para o slide de número 17, nós temos a quantidade de colaboradores no
grupo. A Companhia encerrou 2014 com 40.195 colaboradores, ante 40.351 referentes
a 2013. Aqui vale destacar mais uma vez uma redução de 2% no nível de
colaboradores na indústria, e o crescimento de 0,7% na Riachuelo.
É importante destacar o crescimento de colaboradores na Riachuelo, que é onde
mostra o principal esforço no controle de despesas operacionais. Ou seja, mesmo com
45 lojas a mais, a Companhia manteve praticamente o mesmo nível de quantidade de
pessoas.
Seriam esses os comentários iniciais, e agora todo o time aqui está à disposição para
responder as perguntas. Muito obrigado.
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Joseph Giordano, JPMorgan:
Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo esclarecimento da questão do samestore, ficou bem claro que os modais estão out-performando. Eu queria entender um
pouco o que causou essa ruptura, claro que foi um pouco de problema de sistema,
então eu queria entender se está tendo algum tipo de descasamento entre o que está
tendo de demanda na loja e o que você está comprando na China.
O segundo ponto aqui, olhando para o estoque, vemos um aumento um tanto quanto
significativo em níveis de estoques no 4T. Eu queria entender o que sobrou no
estoque, dado que o modal está indo bem e tivemos ruptura no básico.
Tulio Queiroz:
Em relação ao desempenho do same-store sales, acho que o Flávio deixou bem claro
essa diferença de performance entre básico e modal. Realmente, tudo começa com a
mudança do shipping em relação à gestão dos básicos. Passamos, principalmente no
final de 2013, início de 2014, abrir cada vez mais espaço na Guararapes para fazer a
moda, claro, para se beneficiar do lead time mais curto, que é a essência do modelo
de fast fashion, e para isso trazer toda a parte de básicos de fora.
Para isso, você precisa ajustar toda a parte de sistemas e logísticas e nível de
planejamento. Foi exatamente nesse momento que ocorreu uma falha na gestão
nesse sentido. Então, todos os níveis de cobertura e lead time deveriam ser
corretamente considerados, tanto dentro do sistema quanto no critério de gestão — e
foi aí que ocorreu uma falha, acabou faltando disponibilidade de básicos,
principalmente nesse 4T.
Em relação ao nível de estoque, nós também ficamos claramente incomodados, os
níveis de estoque cresceram 38% ano contra ano. Também houve reflexo claro dos
níveis de necessidade de capital de giro da Companhia, mas eu diria que também foi
parte desse desarranjo. Sem dúvida alguma, quando toda a parte de modal e de
estoque estiver rodando com essa questão de responder cada vez mais o que está
performando na loja, você acaba equalizando essa parte.
Sem dúvida alguma, uma das essências do conceito de fast fashion é performar cada
vez mais, gerando mais valor por m², você tem mais vendas, você traz mais margem,
e consequentemente o nível de estoque fica o menor possível. Você passa a ser muito
mais reativo do que trabalhado baseado em previsões.
Eu diria que esse nível de estoque foi exatamente uma consequência desse
desarranjo. Aí que estamos trabalhando e já equalizamos bastante no decorrer de
janeiro e fevereiro.
Joseph Giordano:
Só para entender um pouco, você entra no 1T com um estoque um pouco mais alto,
vocês estão dando um guidance de uma margem bruta relativamente flat no ano
contra ano, dado que em 2013 tivemos um 4T um pouco mais forte em termos de
vendas. Eu queria entender como está o mark down, se vocês estão conseguindo
fazer um mark down um pouco mais baixo nesse 1T, só para entender um pouco aqui
a dinâmica.
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Tulio Queiroz:
Certo. Tem outro ponto que é importante deixar claro, e que tem a ver com a sua
pergunta do nível de mark down para o 1T. Esse aumento do nível de estoque, vocês
podem observar que boa parte do aumento de estoque foi importação em andamento.
Essas importações em andamento, a maior parte foram exatamente esses básicos
que tivemos problema no nível de planejamento.
A vantagem, se é que dá para ter vantagem em uma notícia ruim como aumento de
estoque, é que são estoques menos perecíveis. Quando pensamos em nível de
produtos básicos, você tem uma qualidade melhor desse estoque. Então, mesmo no
decorrer de janeiro e fevereiro, o nível de margem não sofreu.
Inclusive, esse é um ponto que estamos trabalhando, mesmo com as dificuldades no
que diz respeito à pressão forte proveniente de câmbio e uma pressão forte
inflacionária na cadeia como um todo, ainda trabalhamos com um cenário de margem
bruta de mercadorias flat para 2015. Sabemos que ainda temos o que extrair de
Guararapes, e uma parte bastante considerável do nível de estoque é estoque não
perecível.
Então, se dá para ter algo bom em uma notícia ruim como essa, é essa questão.
Respondendo a sua segunda pergunta, o nível de demarcação durante janeiro e
fevereiro foi exatamente do mesmo nível de intensidade dos últimos anos. Não
precisamos sangrar a margem para fazer esse estoque girar.
Joseph Giordano:
Muito obrigado, Tulio. Só mais uma pergunta se você puder, eu queria entender o que
vocês estão vendo no ambiente competitivo. Vemos o same-store de alguns players
out-performando, alguns performando muito fraco, até um território negativo. Eu queria
entender o que você tem visto da competição que aparentemente estão ganhando
share. Então, eu queria entender o que vocês estão fazendo de diferente além de
trabalhar melhor o modal.
Tulio Queiroz:
Em relação à competição, eu acho que em todo momento de dificuldade
macroeconômica, como estamos passando agora, ao mesmo tempo em que você tem
dificuldades internas, você tem que equalizar bastante o modelo de negócios, você
tem, por outro lado, uma oportunidade de ganhar share perante os players menos
capitalizados. É um pouco disso que temos notado e é exatamente nisso que nos
baseamos para os nossos níveis de investimento.
Acho que existe uma oportunidade enorme de pontos interessantíssimos em
shoppings para ser consolidados. O nosso mercado ainda é bastante fragmentário,
então os principais players do setor tem toda condição de continuar o processo de
consolidação do setor, e o que na verdade os players mais profissionais e os players
mais capacitados começam a entregar é um diferencial completo para o consumidor.
No nosso caso, o nosso objetivo é bastante claro, é se tornar o primeiro player de fast
fashion de verdade no mercado brasileiro. Para isso que estamos fazendo todos esses
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investimentos e gastando tanto tempo de esforço gerencial, exatamente para reduzir
lead time, ser capaz de identificar os fast movers e slow overs na área de vendas e ser
capaz de agir dento da mesma estação.
Além disso, cada vez mais estamos oferecendo uma solução completa para o
consumidor, ou seja, um mix completo, coisa que, por exemplo, as lojas mais
especializadas e com viés de boutique tem cada vez mais dificuldade de oferecer. Ou
seja, disponibilidade com variedade, e olhando o look como um todo.
Eu diria que esse é o principal diferencial competitivo: transformar um player de fast
fashion para valer, identificando e respondendo dentro da estação aquilo que vem
performando bem.
Joseph Giordano:
Perfeito, muito obrigado, Tulio.
Wagner Salaverry, Quantitas:
Bom dia a todos. Tulio, a minha pergunta é se vocês notaram, nesse início de 2015,
alguma diferença em termos de movimento de vendas mais expressivas em termos
geográficos ou do ponto de vista das lojas mais antigas ou das lojas mais novas. Se
teve uma diferença muito grande de desempenho entre lojas mais maduras e lojas
mais novas, recentes, em maturação, e também se vocês perceberam alguma
diferença de desempenho de venda na região Nordeste, diferente de Sudeste, Sul,
como foi isso.
Tulio Queiroz:
Bom dia, notamos nesse 1T, olhando já com bastante clareza janeiro e fevereiro, uma
melhora do nível de performance de uma maneira geral. Então, percebemos uma
presença maior de fluxo nas lojas, e também uma facilidade maior de transformar esse
fluxo em vendas, isso de maneira generalizada.
Eu diria que a quebra entre regiões, o desempenho entre regiões, se manteve muito
parecido do valor observado no decorrer de 2014, ou seja, um destaque ainda muito
forte para a região sul, o sul performando muito bem, e a região norte também
performando muito bem. O que estamos encontrando um pouco mais de dificuldade é
nesse miolo, principalmente Centro-Oeste.
Outro destaque é que Nordeste, que vinha performando com dificuldade até o 3T14 já
no 4T reverteu, começou a performar um pouco melhor, e agora também volta a
performar melhor. Esses foram os principais elementos.
Em relação a idade de lojas, ou seja, lojas mais maduras ou mais jovens, eu diria que
não, acho que a curva permaneceu a mesma. É claro que com desempenho de samestore melhor, toda a curva se desloca para cima. Então, aquelas mais antigas passam
a respirar um pouco mais e as lojas jovens continuam em um ritmo bastante forte de
crescimento.
Acho que o cenário do 1T basicamente é esse.
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Wagner Salaverry:
OK, obrigado.
Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Tulio Queiroz para as considerações finais.
Tulio Queiroz:
Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos pela participação nessa
teleconferência, e dizer que todo o time está disponível através dos nossos contatos
no Relações com Investidores. Obrigado e tenham todos uma boa tarde.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada.
Por favor, desconectem suas linhas agora.
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