Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T17
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
08 de novembro de 2017

Operadora:
Bom dia senhoras e senhores e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo para discussão dos resultados referentes ao
3T17.
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 todos 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 da Companhia. Por
favor, Sr. Flávio Rocha pode prosseguir.
Sr. Flávio Rocha:
Bom dia a todos. Antes de passar a palavra ao Tulio Queiroz, nosso CFO, para um
mergulho mais aprofundado nos números, eu gostaria de agradecer o interesse e a
participação nessa teleconferência, bem como agradecer também as análises
bastante positivas de um bom momento da empresa que reflete aspectos tanto de
conjuntura como resultado de mudanças internas que começam a mostrar resultados.
Esse é um momento importante da empresa. Acabamos de comemorar a inauguração
da nossa 300ª loja na nossa base, na cidade de Natal. Comemoramos, no mês
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passado, os 70 anos de história da companhia e, portanto, isso traz a esse resultado
um significado ainda mais especial.
Desde Abril, o IBGE tem mostrado de forma inquestionável, uma trajetória ascendente
dos números do varejo decorrente de aspectos, das questões macro, da inflação
batendo recordes históricos de números positivos, a inadimplência em queda, a taxa
de juros e, também, com seu efeito sobre o consumo.
Some-se a esse cenário positivo, no plano macroeconômico, o gradual e consistente
amadurecimento da mudança para o novo modelo de negócio, cujo marco principal foi
a inauguração do centro logístico em Guarulhos que completou um ano em setembro.
Essa mudança tem sido gradualmente implementada. Hoje já está presente em 200
lojas e isso tem resultado em cada trimestre em patamares sucessivos de melhora,
tanto loja a loja, quando vemos claramente desde o último trimestre do ano passado
degraus de melhora de performance e da conquista de margem com maior
assertividade das coleções.
Esse novo modelo traz como o efeito esperado maior assertividade de produto, porque
uma cadeia logística mais magra e mais reativa traz, ao invés de um ciclo de
aprendizado, vários ciclos de aprendizados quase que diários nos lançamentos das
coleções que passam a ser não mais sazonais, mas praticamente diários com novos
lançamentos todos os dias.
Então, daqui para frente, começamos a capturar o evidente ganho em termos de
assertividade das coleções diante dessa maior precisão que o novo modelo logístico
permite.
Na questão de despesas, descontados alguns efeitos, elas continuam absolutamente
sob controle. Nós tivemos uma aceleração do rollout da linha de perfumaria e
cosméticos em 180 lojas agora no final de ano, e isso trouxe um acréscimo de
despesa de vendas, mas com retorno praticamente imediato.
O rollout da operação de e-commerce, a partir do momento que as despesas que
eram de investimento passaram a ser contabilizadas como despesas administrativas,
também inflaram um pouco, e os prêmios de remuneração variável que igual período
do ano passado estavam em um patamar muito menor.
Então, com essas ressalvas, observamos que estamos com um crescimento de
despesas administrativas e com vendas num patamar inferior a 5%, muito aquém do
aumento das vendas.
Para encerrar e passar a palavra ao Tulio, gostaria de dizer que a palavra que define
esse resultado que nós comemoramos hoje é a consistência. É o quarto trimestre
consecutivo de melhorias nos principais indicadores, ganhos consistentes na eficiência
do crescimento loja a loja e ganhos ainda mais consistentes de margem, que era o
resultado esperado mais evidente do novo modelo logístico, que forma menos resíduo
e permite correções de rumo na gestão de estoque dentro do período de vida de cada
produto.

2

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T17
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
08 de novembro de 2017
Agradeço mais uma vez o interesse, a audiência e passo a palavra ao nosso CFO
Tulio Queiroz.
Sr. Tulio Queiroz:
Obrigado Flávio, bom dia a todos. Passando agora para o material localizado em
nosso website, na página 3 nós temos um panorama da receita líquida consolidada de
mercadorias.
Na parte superior do slide podemos observar os números da receita líquida
consolidada totalizando R$1.119 bilhões nesse trimestre, com crescimento de 15,7%.
No acumulado do ano, essa mesma receita totalizou R$3.188 bilhões, com
crescimento de 12,1%.
Na parte inferior do slide, podemos observar que no 3T17, tivemos um crescimento de
11% no critério em mesmas lojas, e só relembrando exatamente as palavras do Flávio,
essa trajetória consistente de evolução dos últimos quatro trimestres. Viemos de um
crescimento no 4T do ano passado de 1%, passando para um degrau de 4% no
trimestre seguinte, depois atingindo um pouco mais de 8% e, agora, o número de dois
dígitos com 11%.
Na parte direita inferior do slide a gente observa o número acumulado nesses
primeiros nove meses do ano, onde o loja a loja totalizou 8,1%.
Em relação às regiões geográficas do país, acho que vale mencionar mais uma vez o
destaque importante positivo na região sul seguido da região norte. Estrategicamente
os dois extremos são os destaques do trimestre.
No acumulado do ano o cenário é um pouco diferente, o sul continua sempre como
principal destaque, mas no acumulado do ano o segundo principal destaque é a região
sudeste.
Passando para o slide, nós temos os números referentes ao ticket médio e à base total
de cartões Riachuelo. Na parte superior do slide podemos observar que o ticket médio
totalizou R$178 nesse 3T17, crescimento de 3,3%. No acumulado do ano o ticket
médio totalizou R$182,5 com crescimento de 7,4%.
Aqui é importante observar que o resultado de 11% no critério em mesmas lojas é
muito mais guiado por fluxo do que por ticket nesse 3T17, até porque a base de
operação do celular já estava mais equacionada quando a gente olha para o 3T16, um
pouco diferente das figuras apresentadas no decorrer dos últimos trimestres.
Na parte inferior do slide a gente pode observar a base total de cartões Riachuelo. A
companhia encerra esse trimestre com 29,1 milhões de unidades, crescimento de
4,7%, lembrando que desses 29,1 milhões de unidades 5,4 milhões já são cartões
embandeirados.
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No slide 5 temos o breakdown de vendas do cartão Riachuelo. Na parte superior do
slide a gente pode observar que no 3T17 o cartão Riachuelo participou com 45,7% das
vendas, um pouco abaixo de 1% da participação no 3T16.
Outro número importante é a participação das vendas com juros que ficou num
patamar muito parecido em 8,4%, cenário que praticamente se repete na hora que a
gente olha o acumulado do ano. Então, a participação do cartão como um todo tem um
número muito parecido, 45,4% e a venda com juros um pouco inferior aos 8,6%
reportados nos nove primeiros meses de 2016.
No slide 6 nós temos os primeiros números referentes ao desempenho da operação
financeira. Na parte superior do slide, a gente pode observar o nível de perda das
operações de cartão Riachuelo e empréstimo pessoal, só lembrando que a linha em
verde se refere à operação de empréstimo pessoal e a linha azul do cartão Riachuelo,
onde a companhia possui os maiores volumes.
Assim como a gente comentou no decorrer das últimas teleconferências, o nível de
inadimplência do cartão Riachuelo e do empréstimo pessoal passa a subir um pouco,
no caso do cartão Riachuelo de 6,7% para 7,4 %. Esse número é inferior ao número
do ano passado que era 8,6% no mesmo período, porém superior ao que apresentou
no último trimestre.
Essa trajetória de leve aumento deve continuar até dezembro. A gente deve fechar
com um número perto de 7,7% e o mesmo cenário ocorre no empréstimo pessoal.
Então, na hora que observamos uma saída de 15,9% e atingindo 16,5% foi um
movimento que a gente já enxergava quando olhávamos as safras no decorrer das
últimas apresentações, e que deve fechar o ano num patamar perto de 16,8%. Então,
só para deixar claro, esse é um número completamente dentro do esperado e tem a
ver também com a gradual aceleração da operação que comentamos ao longo dos
últimos trimestres.
Na parte inferior do slide temos os números referentes ao estoque de provisão. A
companhia continua com nível um pouco acima, aproximadamente 6% do mínimo
exigido pelo Banco Central, e número importante também é essa linha de
provisionamentos de até 180 dias. Hoje a companhia fecha o trimestre em 7,3% em
linha com os 7,4% reportados no nível de perda do cartão Riachuelo.
No slide 7 nós temos exatamente os números referentes ao EBITDA da operação
financeira. Nesse 3T17, o EBITDA totalizou R$72,5 milhões comparado ao R$107
milhões no mesmo trimestre do ano passado. Aqui é muito importante a gente
observar alguns movimentos. Na hora que a gente observa a linha de lucro bruto, que
é a combinação das receitas considerando todas as despesas tributárias e os custos
das operações envolvidas, a gente observa que o lucro bruto da operação financeira
cresceu 8,4% nesse trimestre e no acumulado do ano 10%.
Descendo uma linha, a gente chega na margem de contribuição da operação
financeira, considerando na conta as despesas com perda e provisionamento. Essa

4

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T17
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
08 de novembro de 2017
linha a gente pode observar que cresce 8,1% e no acumulado do ano crescimento de
22,1%.
Por que há essa queda então dessa margem de contribuição da operação financeira
para o EBITDA? Por que a parte do EBITDA então passa a cair ano contra ano? É
porque a gente fez uma releitura de todos os convênios de despesas entre Riachuelo
e Midway, e transferimos nesse trimestre R$40 milhões de despesas da Riachuelo
para a Midway Financeira. Desta forma, o EBITDA totalizaria R$112 milhões nesse
3T17 contra R$107 milhões no 3T16, crescimento de 4,6% ao invés de uma queda de
32%.
O mesmo raciocínio vale para o acumulado do ano. No acumulado do ano, o total de
transferência de despesas na revisão desses critérios foi de R$59,2 milhões e, desta
forma, o EBITDA da operação financeira ao invés de R$278,6 milhões seria R$337,8
milhões, ou seja, crescimento de 40% em relação ao EBITDA de janeiro a setembro
de 2016.
No slide 8 nós temos um panorama da área de vendas da companhia. A companhia
encerrou esse trimestre com 295 lojas, 621.000 m² de área de vendas. Aqui o
componente na parte esquerda do slide, podemos observar a idade dessa área de
vendas. A gente continua se beneficiando desse efeito de maturação, ou seja, dessas
lojas principalmente com idade entre 2 e 5 anos.
No slide 9 temos os números referentes à operação de real estate da companhia. Na
parte superior do slide, podemos observar os números referentes ao nosso shopping,
o Miwday Mall. O EBITDA do shopping totalizou R$14,7 milhões, 3,5% maior que o
número reportado no 3T16, e R$42 milhões no acumulado de janeiro a setembro,
aproximadamente 1% maior.
Na hora que a gente observa as receitas do shopping elas cresceram perto de 5%.
Nesse 3T17, o EBITDA já acompanha o crescimento da receita. No acumulado do
ano, assim como a gente já explicou algumas vezes nas últimas apresentações, essa
distância entre a receita líquida e o EBITDA é por conta da releitura e uma adequação
de mix que a gente vem fazendo na operação do shopping. Tivemos que arcar com
algumas multas, mas é claro que sempre pensando num mix para gerar um
desempenho melhor que já passa a ocorrer nesse 3T17 e a gente espera que nos
beneficie ainda mais ao longo dos próximos trimestres.
Na parte inferior do slide, a gente pode observar a quantidade de lojas próprias da
companhia e uma quebra entre lojas em rua e em shopping. Das 295 lojas que a
companhia encerrou no trimestre, 46 localizam-se em imóveis próprios, sendo que 38
em rua e 8 em shopping.
No slide 10 nós temos os números da receita líquida consolidada do grupo, e só
lembrando que a receita líquida consolidada da companhia é a composição da receita
líquida de mercadorias da Riachuelo adicionado das receitas da Midway Financeira e
do Midway Mall.
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Dessa forma, a receita consolidada totalizou R$1.543,2 bilhões nesse 3T17,
crescimento de 10,7% em relação ao 3T16. No acumulado do ano a consolidada
totalizou R$4.420,6 bilhões, crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período do
ano anterior.
No slide 11 nós temos o panorama do lucro bruto consolidado. O lucro bruto totalizou
R$964,6 milhões nesse 3T17, crescimento de 17,2% em relação ao reportado no
3T16, e no acumulado do ano o lucro bruto totalizou R$2.826,5 bilhões, crescimento
de 14,6%.
Acho que aqui o principal destaque, sem dúvida nenhuma é a evolução da margem
bruta de mercadorias da companhia. A gente pode observar na linha azul no gráfico,
então nesse 3T17 crescimento de 3,5% passando de 47,8% no 3T16 para 51,3%
neste 3T.
O mesmo movimento foi presente ao longo de todo o exercício, saindo nos primeiros
nove meses de 50% em 2016 para patamar de 52,7%. Novamente, assim como
ocorreu no número de same-store sales uma consistência importante de expansão de
margem bruta no decorrer dos últimos quatro trimestres.
No slide 12 temos o panorama das despesas operacionais que totalizaram R$629,3
milhões nesse 3T17, crescimento de 11,3% representando 40,8% da receita líquida.
Assim como o Flávio comentou no início da apresentação é muito importante olhar por
dentro desse número, principalmente referente a alguns elementos ou não recorrentes
ou que se referem a alguma novidade operacional.
Então, principalmente a parte de eletrônicos, perfumaria, lojas novas, e-commerce e
provisão para prêmio afetaram consideravelmente esse crescimento. A partir do
momento que você exclui o efeito desses elementos o crescimento de 11,3% passaria
para 4,8% neste 3T17.
Agora é claro que são frentes todas de geração de valor importante, por exemplo, a
operação de perfumaria que sem dúvida nenhuma traz um adicional de headcount
para as lojas, nós estamos extremamente satisfeitos com o EBITDA adicional gerado
por essas lojas, mas na hora que a gente olha especificamente a linha de despesa
operacional, esse número impressiona bastante.
A mesma coisa quando observamos a questão do e-commerce que afeta
consideravelmente a linha de despesas administrativas, mas é uma operação com
alguns meses de vida e com potencial gigantesco.
Além disso, a questão do prêmio onde só relembrando, o cenário do ano passado de
3T era um cenário ainda muito difícil, muito desafiador, onde não havia praticamente
nenhuma perspectiva de pagamento relevante de prêmios e por isso essa diferença
importante na base de comparação.
Na hora que a gente olha para o acumulado do ano, despesas operacionais
totalizaram R$1.799,5 bilhões, crescimento de 6,8% e excluindo esses mesmos efeitos
o crescimento seria de apenas 2,2%.
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Na parte inferior do slide o raciocínio vale da mesma forma, apenas excluiu o efeito de
lojas novas fazendo a conta por m². Então, por m² o crescimento das despesas 10,3%,
considerando todos esses impactos e 5,2% no acumulado do ano.
No slide 13 nós temos o gráfico que mostra um dos indicadores de produtividade,
talvez o indicador mais macro de produtividade que a companhia possui que é uma
relação entre a área de vendas e a quantidade de colaboradores. Nesse indicador,
quanto maior melhor, ou seja, cada colaborador de acordo com uma releitura de
processos, uma disciplina de gestão de rotina, aumenta o nível de produtividade e de
junho a setembro de novo esse número voltou a subir atingindo 49,8%, muito próximo
da máxima alcançada, e aqui teve alguns elementos adicionais na operação de lojas
onde gerou mais um pequeno degrau em avanço de produtividade. Só para
demonstrar que esse é um assunto recorrente na gestão do dia-a-dia da companhia.
No slide 14 temos os números referentes ao EBITDA ajustado do grupo. No 3T17 o
EBITDA totalizou R$162,1 milhões, crescimento de 29,6% em relação aos R$125
milhões reportados no 3T16. No acumulado do ano o EBITDA totalizou R$647,4
milhões, crescimento de 88,6% em relação a mesmo período do ano anterior.
Aqui é a combinação de praticamente todos os elementos que a gente conversou.
Então uma consistência muito importante no top line dos números de same-store sales
acompanhado de expansão de margem muito forte, acelerando inclusive nesse 3T, um
controle de despesa operacional buscando sempre uma produtividade adicional, um
impacto de despesa operacional por conta de frentes novas, principalmente
perfumaria, e-commerce e algum efeito de provisão de prêmio e, adicionalmente, uma
operação financeira também evoluindo ainda que num processo também de gradual
aumento de volumes das bases operacionais.
No slide 15 nós temos os números referentes ao lucro líquido consolidado do grupo
que totalizou R$50,4 milhões nesse 3T17, crescimento de 183,2% em relação aos
R$17,8 milhões reportados no 3T16, e também bastante superior ao número reportado
em 2015 de R$32 milhões.
No acumulado do ano o lucro líquido totalizou R$ 243,3 milhões, crescimento de
273,5% em relação aos R$ 65,1 milhões reportados em 2016 e também superiores
aos R$191,6 milhões reportados de janeiro a setembro de 2015.
No slide 16 temos os números referentes ao ciclo financeiro na companhia, que
também junto com toda a estratégia que vem sendo implementada eu diria que a
consistência em resultado também é presente, quando a gente olha a questão de ciclo
financeiro e melhora do capital de giro da companhia.
Então o ciclo financeiro continua melhorando, sai de 168 dias no 3T16 alcançando 151
dias no 3T17. É claro que o destaque positivo continua sendo a questão dos estoques,
que a gente já conversou aqui algumas vezes, e na outra ponta uma pressão vinda
principalmente de fornecedores por conta da maturação da operação principalmente
de celular.
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No slide 17 nós temos os números referentes ao endividamento líquido da companhia,
que totalizou R$926,2 milhões ao final deste 3T17, inferior ao R$1.284 bilhão
referentes ao 3T16 e também inferior a R$1.010 bilhão referentes ao 2T agora de
2017.
Acho que a melhora de tudo isso que a gente comentou, não só do resultado
operacional como do ciclo financeiro, e claro, a geração de caixa da companhia trouxe
uma redução importante do nível de alavancagem que saiu de 2 vezes EBITDA ao
final do 3T16 atingindo 0,9 vezes EBITDA ao final do 3T17.
No slide 18 nós temos os números referentes ao CAPEX, toda a parte de capital
direcionada a investimentos da companhia, é claro que Riachuelo sempre é o grande
foco dos investimentos. Vale ressaltar a retomada ainda gradual do investimento em
lojas novas, uma retomada dos investimentos em remodelação e TI. Esses são os
principais elementos.
Como a gente já comentou aqui outras vezes o e-commerce também merece
destaque por conta do recente início de suas operações.
No slide 19 podemos observar a quantidade de colaboradores do grupo. O grupo
encerrou esse 3T17 com 38.132 colaboradores, sendo que 24.837 na Riachuelo e
13.295 na Guararapes.
O crescimento apresentado na Riachuelo deve-se principalmente, como a gente
comentou aqui, ao rollout da operação de perfumaria, alguma coisa é claro
proveniente das lojas novas, e também da estrutura implementada no e-commerce.
Seriam esses os nossos comentários e a partir de agora todo o time então encontra-se
à disposição para responder às perguntas, muito obrigado.

Guilherme Assis, Brasil Plural:
Oi bom dia a todos, bom dia Flávio, Tulio, obrigado por pegarem minha pergunta. Na
verdade eu queria explorar algumas coisas. Acho que vocês já comentaram bem os
resultados e eu queria entender um pouco sobre a evolução do same-store sales.
Acho que o Tulio já falou bem sobre o impacto das novas categorias e que same-store
sales estaria mais próximo de 5%, um pouco abaixo se a gente considerasse isso.
Esse entendimento está correto?
E se vocês podem dar um pouco da ideia da performance ao longo do trimestre e a
perspectiva que vocês estão vendo para Outubro, Novembro e para o final do ano. Se
vocês acham que conseguem manter esse ritmo de um dígito médio para vestuário e
de um dígito alto ou duplo dígito baixo no consolidado considerando as novas
categorias. Essa é uma pergunta.
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Eu queria já emendar na segunda pergunta em relação à margem bruta do varejo.
Acho que também é uma surpresa positiva vocês conseguirem manter a margem e até
crescer em relação ao ano passado mesmo com as novas categorias.
Então isso indica para mim, que a margem bruta do varejo tem subido ao longo do
tempo. Eu queria saber se vocês podem dar alguma cor quanto está margem bruta só
de vestuário e qual impacto tem tido, se vocês estão vendo como o novo CD, agora
com a distribuição por SKU, se isso teve impacto positivo na redução do mark-down
de vocês, se dá para quantificar esse impacto, esse efeito tanto na margem quanto no
percentual de produtos que vocês estão vendendo com mark-down. São essas as
perguntas. Obrigado.

Sr. Tulio:
Bom dia Guilherme e obrigado pela pergunta. Vou começar falando então do tópico do
same-store sales. Realmente eu acho que como a gente comentou aqui, foram
caminhos de evolução e de geração de consistência muito por conta da estratégia que
vem sendo implementada.
Eu diria que todo esse degrau de aumento do same-store sales está vindo inclusive da
parte de moda e vestuário, porque inclusive, cada vez que passam alguns meses a
relação e o impacto adicional de celular naturalmente fica menor.
Então em alguns trimestres dentro do same-store sales a parte de celular, alguma
coisa de perfumaria, mas principalmente celular chegou a representar 4,5 pontos do
same-store sales. Neste trimestre representou 3,5% do same-store sales, já bem
menor. Então também não vai aos 5%, que se não me engano foi número que você
citou.
E, eu acho que é o mais importante, todo esse caminho de consistência e de melhora
ao longo dos últimos trimestres sempre guiados por essa melhora da operação de
vestuário e de moda por conta de tudo que a gente vem implementando e fazendo.
E, é claro que esse impacto operacional positivo se reflete nas margens. Então até
esse aumento mais acentuado do crescimento das margens nesse trimestre tem muito
a ver com isso, inclusive na hora que você olha a parte, por exemplo, de celular que é
essa categoria que você mencionou muito mais de commodity, então a questão de
preço é muito mais disputado e complicado você expandir margem nesse segmento.
Todo esse crescimento de margem está vindo da performance de moda e que vem se
tornando a cada trimestre mais assertiva e melhor. Então acho que você chegou a
comentar a questão de mark-down. Sem dúvida nenhuma cada vez a pressão por
mark-down é menor, porque cada vez mais a companhia reage ao que efetivamente
está ocorrendo na área de vendas.
E, naturalmente por conta do modelo implementado o nível de risco de aposta é muito
baixo, porque quando se refere a produtos novos estamos mandando um mínimo
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possível para cada uma das lojas e passando a reagir efetivamente apenas com
dados reais.
Então isso gera uma assertividade muito grande no nível de estoque, uma
assertividade no mix em loja. Naturalmente o cliente passa a aumentar o nível de
conversão, passa na loja aumenta o fluxo.
É claro que o macro também vem ajudando um pouco, então a somatória de tudo isso
é um same-store sales cada vez melhor com uma expansão de margem bastante
significativa e totalmente guiada pela operação de moda.
Na hora que a gente olha o comportamento dentro do trimestre, que foi uma parte da
sua pergunta, realmente esse ano tem sido um ano bastante complicado de traçar
tendências. É impressionante a diferença de performance entre alguns meses, em
alguns casos até muito difícil de explicar os motivos. Então você pega alguns meses
de crescimento muito forte de same-store sales, no outro um crescimento um pouco
mais tímido, meio que sem a gente entender exatamente o real motivo por trás.
Isso aconteceu ao longo do 1T17, 2T17 e 3T17. Vamos ver como é que se comporta
nesse 4T17, acho que um 4T17 muito guiado por taxa. Está muito cedo para a gente
fazer alguma leitura mais concreta, porque você sabe muito bem é um trimestre
guiado pelo volume de vendas de novembro do Black Friday junto, obviamente com o
Natal.
Sr. Guilherme:
Tulio só para tentar entender, o que vocês estão vendo, por exemplo, eu entendo o
4T17 é bem difícil até porque você tem os eventos muito importantes ao longo do
trimestre.
Mas pela tendência que vocês viram em Outubro, em Novembro, até agora vocês
acham que o same-store continua nesse ritmo positivo que vocês entregaram no
3T17?
Sr. Tulio:
Guilherme o que a gente pode dizer do que a gente viu de Outubro é um cenário
dentro das expectativas, um cenário que está dentro de todo esse contexto que a
gente vem comentando de uma estratégia mais assertiva, de uma evolução do modelo
de negócio e que naturalmente quando o modelo está ajustado e você assume riscos
operacionais menores por conta dessa maior assertividade e risco menor vindo de
produtos novos, naturalmente a tendência de você fazer, continuar gerando uma
consistência ela está mantida.
Agora como eu disse e quero ressaltar aqui, é claro que quando você fala de quarto
trimestre o mês de Outubro é inserido em um ano em que a gente está vendo
alterações muito grandes de performance dentro dos trimestres.
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Então quero ressaltar aqui que realmente está muito cedo para gente ter algum tipo de
confiança em patamares de crescimento, mas o que eu posso dizer é que Outubro foi
dentro das nossas expectativas.
Sr. Guilherme:
Tá bom, tá ótimo, obrigado Tulio.

Operador: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Helena Vilares do Bradesco BBI.

Sra. Helena Vilares:
Oi, bom dia e obrigada por responder em minha pergunta. Complementando o que
vocês falaram sobre margem bruta, eu só gostaria de entender melhor se vocês ainda
veem espaço para essa margem bruta continuar expandindo e se vocês acham que
vai continuar no mesmo ritmo dos últimos quatro trimestres.
E gostaria de entender também como está a performance de perfumaria e de ecommerce.
Sr. Tulio:
Helena obrigado pela sua pergunta. No que diz respeito à margem bruta de
mercadorias eu diria que esse movimento de expansão de margem está totalmente
relacionado com o modelo de negócio que a gente tem implementado.
Então é claro que esse é um processo de melhoras graduais, então a cada trimestre
que passa a gente tem alcançado um novo degrau de melhora operacional tanto do
nível de vendas quanto da parte de margem bruta de mercadorias.
É só importante lembrar que, como comentei aqui, no 4T do ano passado foi onde a
gente fez esse primeiro degrau e a gente expandiu margem bruta de mercadorias.
Então acho que sim, é possível continuar expandindo margem bruta de mercadorias.
Só vale a pena tentar pelo tamanho do degrau, uma vez que no 4T do ano passado a
gente já deu um passo significativo nessa retomada de conquista de margem bruta de
mercadorias, então eu só faço esse lembrete.
Em relação à sua segunda pergunta em relação à performance de perfumaria e celular
se não me engano, estou correto?
Sra. Helena:
Sobre o e-commerce e perfumaria, como está indo a performance dessas duas
categorias.
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Sr. Tulio:
Perfeito. Bom, perfumaria é um segmento que a gente está muito contente com os
resultados apresentados. Como o Flávio comentou, até o final do ano, vão ser próximo
de 180 lojas.
É uma operação totalmente aderente ao modelo de negócios e à experiência de
compra que a companhia quer proporcionar aos clientes, é totalmente relacionada a
esse universo de moda. É uma operação que traz um EBITDA adicional e um EBITDA
por m² muito significativo.
Então só temos o que comemorar em relação a essa operação, e é um universo novo
em que você passa a explorá-lo cada vez melhor, você vai também aprendendo a
operá-lo com o passar do tempo cada vez melhor.
A questão do e-commerce é uma operação bastante jovem, praticamente recémcriada. É um universo e um canal completamente novo, então sem dúvida nenhuma a
companhia também está nessa curva de aprendizagem em relação a este canal.
O potencial é gigantesco. Mesmo no início de uma operação ele tem números como
se fosse uma loja muito importante da companhia, mas o que para nós está muito
claro é que o potencial de uma operação dessa não é nem para se comparar com
alguma loja, é um canal realmente muito relevante, faz todo o sentido ganhar um nível
de representatividade de forma bastante, até diria rápida por tudo que a gente vê
acontecendo.
Agora é um universo novo em que a dinâmica promocional é totalmente diferente e
muito mais rápida. A forma de você fazer mídia é completamente diferente, você entra
num universo totalmente novo de mídias digitais, etc. Enfim, é uma categoria que a
companhia está muito entusiasmada.
Sra. Helena:
Ok muito obrigada.
Operador:
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra o Sr.
Tulio Queiroz, CFO, para as considerações finais.
Sr. Tulio:
Gostaria de mais uma vez agradecer a todos pela participação nesta teleconferência e
dizer que todo o time encontra-se à disposição através de nossos contatos da área de
relações com investidores. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.
Operador:
Obrigado. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada,
por favor, desconectem suas linhas agora.
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