Perguntas da Teleconferência
Resultados do 1T10
Guararapes-Riachuelo (GUAR3 BZ)
17 de maio de 2010

Felipe Oliveira, JPMorgan:
Bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas, a primeira em
relação a vendas, se vocês poderiam compartilhar conosco como foi a tendência de
vendas no Dia das Mães, em Abril.
E a segunda pergunta, em relação à margem bruta, se vocês acham que ainda tem
bastante espaço para expansão, dado esse melhor nível de integração da indústria com o
ponto de venda. Obrigado.
Túlio Queiroz:
Bom dia, Felipe. Em relação à tendência que estamos vendo de desempenho de vendas,
principalmente porque acabamos de passar pelo Dia das Mães, eu diria que a tendência
de desempenho e de evolução continua a mesma. Estamos vendo um início de ano e a
tendência de um 1S bastante promissor.
Vale destacar que no decorrer de todo o 1S09 a Companhia não tinha apresentado
nenhum tipo de involução em suas vendas, então mesmo com essa base de comparação
que não é uma base negativa, a Companhia continua a apresentar no decorrer desse 2T
uma evolução bastante consistente, ainda da ordem de dois dígitos em mesmas lojas.
Então, olhando como um panorama geral, acho que notamos desde o 2S09 um
comportamento bem diferenciado do consumidor, ou seja, ele indo à loja olhando um mix
muito mais variado de produtos, não se prendendo só àqueles produtos mais básicos,
muito pelo contrário; transitando por toda a lojas, buscando os produtos de maior valor
agregado, e é exatamente isso que continua ocorrendo durante todo esse 1S.
Temos visto que com a evolução do modelo integrado, mostrando cada vez mais uma
opção, de cada vez mais variedade produtos na loja, com mais agilidade, o que temos
conseguido captar é exatamente isso, oferecendo para o consumidor muito mais que só
aqueles produtos mais básicos, mas trazendo também muito mais elementos de moda,
aliado também com toda a estratégia de marketing e propagando que a Companhia tem
feito.
Então, eu diria que o que enxergamos para o Dia das Mãos são basicamente tendências
bem importantes de crescimento de vendas e, claro, acompanhando também toda a
questão de margens.
Então, entrando já em sua segunda pergunta, que se refere propriamente às margens, eu
diria que a evolução que apresentamos neste trimestre continua consistente. Vale
lembrar que o ano passado já foi um ano de forte expansão de margem; no ano passado
a Companhia cresceu no ano mais de 200 b.p. em evolução de margem bruta de
mercadorias, e eu diria que o nosso plano, nossos objetivos sempre são continuar dentro
do possível expandindo esse número, porque sabemos que temos um potencial integrado
com potencial muito grande de expansão de margem bruta.
Na verdade, nossos sonhos internos em relação a patamares de margem se baseiam nos
players internacionais, que têm margens próximas a 60%. É claro que ainda tem um
longo caminho a ser percorrido, mas os objetivos internos da Companhia de longo prazo
são esses patamares.
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Então, eu diria que não tem como ser diferente, o time pensar diferente, então as metas e
orçamento da Companhia, todos se baseiam em expansão de margem, até porque o
mercado está favorável, o modelo de negócio tem performado bem. Essa combinação de
expansão de venda com evolução de margem é perfeitamente possível no decorrer de
todo o ano de 2010.
Felipe Oliveira:
Perfeito. Muito obrigado, Túlio.
Simone Freire, Banco Geração Futuro:
Bom dia a todos. Minha pergunta é sobre operação financeira. Dentre os produtos
financeiros, o que vocês veem de impulsionador de crescimento de receitas dessa
operação? Quais produtos têm maior potencial de crescimento? E sobre o nível de
perdas da operação de cartões e de empréstimo pessoal, que atingiu um patamar
bastante baixo nesse trimestre, quais são as perspectivas futuras para esse nível de
perdas? Obrigada.
Túlio Queiroz:
Simone, realmente, acho que este ano de 2010 é muito importante para a Companhia no
que diz respeito a toda a estratégia envolvendo os produtos financeiros. Claro que os
produtos atuais com os quais a Companhia já trabalho, e sem dúvida alguma o principal é
a venda com juros, aliado ao empréstimo pessoal, continuam com potencial de expansão;
sabemos que principalmente nossa carteira de empréstimo pessoal tem um potencial de
crescimento, já chegamos a ter nessa operação um volume de carteira superior a R$100
milhões, então existe um potencial ainda para este ano de voltarmos a expandir um
pouco o tamanho dessa carteira, desse volume de empréstimo pessoal.
E o que está por trás exatamente dessa redução do volume é a releitura que fizemos de
todo o programa de credit score, de concessão de crédito para esse produto. Então,
agora, acho que os números de inadimplência de empréstimo pessoal demonstram
exatamente isso, um nível de conforto muito maior da Companhia em relação ao produto
de empréstimo pessoal, e com toda certeza a ideia é crescermos gradualmente o volume
dessa operação.
Em termos de potencial de crescimento para os produtos já existentes, eu diria que o
empréstimo pessoal é o principal driver, até porque a participação de vendas com juros
da Companhia, claro, obedecendo a sazonalidade trimestre a trimestre, já está dentro da
normalidade, dentro do que esperamos, bem diferente, por exemplo, do 1T09, onde a
situação era outra. Por exemplo, até fevereiro do ano passado ficamos sem operar os
planos de carência.
Para os produtos existentes, eu diria que o empréstimo pessoal é o grande driver de
crescimento. Mas a grande novidade, o grande projeto da Companhia envolvendo a
Midway Financeira, sem dúvida alguma, é o projeto de embandeiramento de cartões.
Isso, sem dúvida alguma, muda a forma de a Companhia enxergar o negócio financeiro,
muda o patamar de peso, também, da operação dentro do business da Companhia como
um todo. Essa operação já está em testes avançados; internamente, diversos cartões
Riachuelo embandeirados já foram distribuídos para funcionários. Então, estamos na fase
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final dos testes já sendo operada por funcionárias da Companhia para, em breve,
passarmos a oferecer para os nossos clientes.
A ideia é, sem dúvida alguma, ir transformando parte da carteira, dos 16 milhões de
clientes Riachuelo e ir transformando gradualmente em Riachuelo Visa ou Riachuelo
MasterCard, e na verdade, o objetivo inicial da Companhia é, assim que passar a
oferecer esses cartões para a base de clientes, totalizar 1 milhão de cartões
embandeirados no decorrer dos 12 primeiros meses de operação.
Flávio Rocha:
Um pequeno complemento, Simone, bom dia: eu quero acrescentar aos comentários do
Túlio, que nós estamos no começo do próximo mês iniciando uma nova modalidade de
empréstimo pessoal, que é extremamente promissora, o empréstimo pessoal garantido
por um cheque do cliente tomador.
Os históricos dos que já praticam essa modalidade de empréstimo pessoal mostram um
patamar de inadimplência ainda menor, o que possibilita a cobrança, também, de juros
mais convidativos, e nós acreditamos que essa nova modalidade tem o potencial de
aumentar significativamente o volume de empréstimos pessoais em nossa carteira de
clientes.
Simone Freire:
Está ótimo. Muito obrigada.
Guilherme Assis, Raymond James:
Bom dia. Eu tenho uma pergunta sobre esse esforço que vocês têm feito de recuperação
de recebível na carteira da Riachuelo, o que podemos observar é que nos últimos três
trimestres temos visto um resultado bastante positivo por causa desse esforço. Eu queria
saber se ainda tem algum efeito que podemos esperar para os próximos trimestres em
relação a isso, ou se essa carteira já está realmente morrendo, que eu acredito que ela
pode morrer muito em breve. É isso.
Túlio Queiroz:
Guilherme, na verdade, essa carteira da Riachuelo, dizemos que ela não é uma carteira
mais ativa, ela já está vencida há mais de 180 dias. Então, temos uma carteira acima de
180 dias ainda na Riachuelo com um patamar um pouco superior a R$600 milhões. Então,
teoricamente, a carteira morreu, mas não significa que não tenhamos direito de receber
esses montantes e que não vamos nos esforçar para recebê-los.
É claro que é uma carteira que não gera nenhum tipo de receita, a não ser que você
consiga receber parte dela de volta. Então, todo o esforço que foi feito nos últimos
trimestres trouxe frutos positivos, por conta de uma forte recuperação desses itens
vencidos há mais de 180 dias.
Eu diria que ainda existe um potencial de recuperação; é claro que boa parte do trabalho
já foi feita, mas ainda estamos no processo de tentar recuperar boa parte disso. E é claro
que toda a situação econômica também tem nos ajudado. Também temos visto, por parte
de muitos clientes, a procura por renegociar esse montante, por tentar limpar o nome.
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Então, acho que é um esforço da Companhia aliado a uma situação econômica favorável
para a captura de recebimentos vencidos há mais de 180 dias.
Então, é claro que boa parte já foi percorrida, mas ainda há espaço, sim, para receber
parte desses montantes.
Guilherme Assis:
OK. Obrigado, Túlio.
Flávio Rocha:
Finalizando, quero mais uma vez agradecer a participação de todos. Nós acreditamos
que esse patamar de performance é apenas mais um degrau na trajetória em direção à
capitalização plena do nosso modelo integrado, do nosso modelo fast fashion.
Nós continuamos vivamente convictos das vantagens competitivas desse modelo
integrado, que capitaliza não apenas a soma de margens do canal têxtil, mas, mais que
isso, as sinergias desses elos da cadeia do conflituoso canal têxtil quando operado
sinergicamente, sob o mesmo guarda-chuva acionário.
Como o Túlio disse, nós vislumbramos ainda a possibilidade de aumentos das margens,
e o que nos dá essa convicção são os benchmarks externos, empresas que operam com
um modelo muito semelhante ao nosso, com patamares da ordem de 60%. Aqui, nós
temos motivos para acreditar que esse patamar pode ser superado, porque além da mera
integração entre varejo e indústria, adicionando uma peculiaridade brasileira, anexamos
também a fantástica sinergia de gerir o elo financeiro debaixo deste mesmo guardachuva de sinergias.
Então, nós imaginamos que com a operação integrada desse sistema financeiro, com
uma financeira com os olhos voltados para o chão de loja, para o m² de loja, podemos até
superar esse benchmark internacional da barreira de 60% de margem bruta.
Muito obrigado pela participação de todos, e continuamos aqui à inteira disposição,
através do nosso e-mail, o Túlio e sua equipe, e o meu e-mail, flavio@riachuelo.com.br,
para dirimir qualquer dúvida que tenha persistido.
Muito obrigado, mais uma vez.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados referentes ao 1T10 da Guararapes Riachuelo
está encerrada. Agradecemos a participação de todos, e tenham um ótimo dia.
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