Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T07
Guararapes Riachuelo
15 de agosto de 2007

Jander Medeiros, UBS Pactual:
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta diz respeito às performances de venda dos
meses de maio a junho. A gente viu vários varejistas reportando aceleração de
crescimento de vendas nestes dois meses, e a própria Guararapes mencionou no press
release que teve crescimento de vendas de dois dígitos nesses dois meses, comparado
com 8,6% no trimestre.
Eu queria perguntar se vocês podem dar um pouco mais de idéia para a gente de quanto
foi essa aceleração, tanto do ponto de vista de total sales como de same store sales.
Essa é a primeira pergunta.
Túlio Queiroz:
Primeiramente, é verdade, realmente olhando o trimestre como um todo, o desempenho
de maio e junho foi bastante superior a abril.
O primeiro motivo, que a gente já abordou bastante aqui, foi a questão das altas
temperaturas registradas durante o mês de abril. Isso realmente prejudicou o início do
desempenho da coleção de outono-inverno, a gente teve essa performance com maior
força a partir de maio e junho.
Esses dois dígitos que mencionamos no press release é em relação ao critério “todas
lojas”. Realmente, é uma aceleração em função desse elemento.
Jander Medeiros:
E você pode falar um pouco de como foi “mesmas lojas”, ou não?
Túlio Queiroz:
O desempenho “mesmas lojas” a gente publicou olhando o trimestre, e é claro que dentre
os meses, o gap se mantém. Ou seja, a diferença do “todas lojas” para o “mesmas lojas”
dentro do mês não é muita.
Então, a gente viu abril ainda difícil, tendo uma boa evolução a partir de maio e junho,
passando no “todas lojas” para dois dígitos, e o “mesmas lojas” mantendo o mesmo ritmo,
mantendo o gap. Não tem grandes diferenças olhando dentro do mês, uma vez que a
gente inaugurou uma loja no final de maio e outras duas no final de junho. Então, dentro
do trimestre, esse gap de diferença entre “todas lojas” e “mesmas lojas” não teve grande
dissuasão.
Jander Medeiros:
Está ótimo. Só para acabar essa pergunta, esses dois dígitos que você falou são dois
dígitos baixos ou é alguma coisa mais forte, acima de 15%?
Túlio Queiroz:
São dois dígitos próximos de 15%.
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Jander Medeiros:
OK. Está ótimo. Essa era a primeira parte da pergunta. A segunda pergunta é sobre o
programa de reforma de lojas. Eu queria perguntar quando acaba o programa de
remodelação de lojas. Essa é a segunda e última pergunta.
Túlio Queiroz:
A gente retomou esse processo de expansão a partir de 2006, quando a gente remodelou
15 lojas. Este ano nós tínhamos uma idéia inicial de remodelar aproximadamente dez
lojas, mas devemos encerrar o ano com estas sete que já foram iniciadas a partir de
janeiro.
Isso em função de algumas lojas que tiveram que ficar fechadas durante todo o período
de reforma, como o caso da loja de Manaus, que é uma loja importante que vai ficar
fechada durante todo o ano.
Com a conclusão dessas sete lojas ao longo de 2007, deve restar algo residual para o
ano que vem, algo como, no máximo, cinco lojas.
Jander Medeiros:
Está certo. Obrigado, Túlio.
Renata Coutinho, Santander:
Bom dia. A primeira pergunta é em relação ao press release. Queira que você elaborasse
um pouco mais sobre aquela curva de aprendizagem que vocês comentaram, com
incrementos de elementos de moda. Intuitivamente, a gente pensaria que com o aumento
de produtos de valor agregado nas vendas, a margem bruta iria expandir, e não ter essa
contração. Eu queria que você elaborasse um pouco mais por quê essa margem caiu.
Túlio Queiroz:
Está certo, Renata. Inclusive, esse é o motivo de a gente ter colocado esse comentário
no press release. A gente observa um aumento dos custos em função desse maior
incremento de elementos de moda, e além desse maior custo de material e de matériasprimas mais elaboradas, tem a questão da curva de aprendizagem da linha de produção.
Imagine que a Guararapes é uma confecção de grande escala, onde você passa a
incrementar, ao longo da linha de produção, elementos de moda. Então, leva uma curva
para toda a produção se adequar ao ritmo de produtividade ideal, e é por isso que você
passa a enxergar gradativamente esse aumento de margem.
Mas, sem dúvida alguma, o empenho em construção de elementos de moda na produção
da Guararapes é sim para o ganho de margem a médio prazo. É que você passa por
esse período de adaptação da linha de produção na curva de aprendizagem, com esses
elementos.
Renata Coutinho:
E vocês têm uma noção de quanto tempo esse período pode durar? Se vai continuar por
mais um trimestre, de repente? Ou vocês não têm uma noção, ainda, de quanto tempo
mais isso pode ter impacto na margem bruta?

2

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T07
Guararapes Riachuelo
15 de agosto de 2007
Túlio Queiroz:
Na verdade, a gente não tem um período pré-definido em relação a isso. O que a gente
observa é que os produtos Guararapes vêm participando cada vez mais das vendas da
Riachuelo. Isso significa que a Guararapes, gradativamente, se torna capaz de atender
as demandas de moda da Riachuelo, e esse é o objetivo da Companhia.
Esse trimestre, encerramos a venda da Riachuelo com aproximadamente 25% vindo de
produtos Guararapes, e a idéia de longo prazo é entender esse número para algo
próximo de 50%.
Então, é natural que na linha de produção da Guararapes você passe por um processo
de incremento de elementos de moda gradual ao longo dos próximos anos, mas o
objetivo é já ir contribuindo com a margem bruta da indústria.
Renata Coutinho:
Está bom, obrigada.
Márcio Kawasaki, Unibanco:
Bom dia. A minha primeira pergunta diz respeito a essa aceleração de vendas que você
viu nos dois últimos meses do 2T. A performance de julho e agosto também manteve
esse bom ritmo de crescimento? A gente pode esperar uma melhora para o 3T, ou você
não está dando esse guidance?
Túlio Queiroz:
A gente vem tendo um bom desempenho, dentro do nosso planejamento, mas vamos
deixar para comentar as vendas do 3T na nossa próxima teleconferência.
Márcio Kawasaki:
OK. A outra pergunta é sobre essa opção de 0+10. Você pode comentar o que levou
vocês a implementar essa nova opção? A gente pode esperar um aumento de
inadimplência por conta disso, ou não?
Túlio Queiroz:
A gente implementou o plano 0+10 na véspera do Dia das Mães, para aproveitar essa
alta propensão, em função da data comemorativa, para financiamento.
Na verdade, se você analisar tecnicamente, como a gente já oferecia para os nossos
clientes a opção de 0+8, com período de carência de 60 dias, tecnicamente a gente está
falando de um mesmo prazo.
O que se buscou na ocasião foi, realmente, um ganho comercial. Ou seja, você faz um
evento em torno do 0+10, como uma novidade, mas tecnicamente o prazo é o mesmo, e
o nível de risco é muito similar à operação de 0+8 com a carência de 60 dias.
Por isso, em relação ao nível de perda, a gente vai enxergar uma sazonalidade natural
trimestre a trimestre, mas sempre dentro da casa dos 7% ao 9,5%, sem grandes
surpresas em função desse plano.
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Márcio Kawasaki:
Essa opção foi só oferecida para o Dia das Mães, ou ela é perene, deve continuar para
os próximos meses?
Túlio Queiroz:
Ela foi estendida para o começo de junho, para aproveitar uma parte do Dia dos
Namorados. Mas, por enquanto, não há planos de manter.
Márcio Kawasaki:
Está jóia. Obrigado.
Vagner Salaverry, Geração Futuro:
Bom dia, parabéns pelos resultados. Minha pergunta vai, em um primeiro momento, para
que... Vocês tinham comentado na última teleconferência que haviam tido um pequeno
problema no fornecimento dos produtos Vale a Pena, no 1T.
Eu queria ter uma idéia se isso já foi resolvido no 2T, e como é que está a questão de
fornecimento, tanto dos itens de mais moda quanto dos itens Vale a Pena, nesses 3T e
4T.
Túlio Queiroz:
Na verdade, a gente detectou ao longo de 2006 que houve uma redução da participação
dos produtos mais direcionados para os nossos clientes de renda mais baixa, aqueles
que ganham até algo próximo de dois salários mínimos.
Em função disso, a gente percebeu que, em 2006, a nossa loja ficou com um aspecto
bastante modal quando comparada a 2005. A idéia é, então, a partir deste ano, aumentar
o direcionamento dos produtos Vale a Pena no decorrer dos próximos trimestres.
Na verdade, ao longo desse 2T, a gente já viu alguns aspectos positivos disso, mas ainda
não com a intensidade que a gente gostaria de implementar. Esse maior ganho,
provavelmente, vai começar a aparecer ao longo do 3T e do 4T.
O maior elemento em relação a isso é a gente trazer esses produtos com preços
bastante competitivos de produção própria, parte deles para a parte frontal da loja, para
atrair esse consumidor de classe C e D para dentro da loja, e aí sim ele passa a perceber
que ele pode comprar, além dos produtos básicos, produtos de maior apelo modal, uma
vez que a gente oferece uma gama de opções de pagamentos.
Márcio Kawasaki:
Mas o ponto é: vai haver um aumento desses produtos Vale a Pena no 2S? E a gente
pode pensar que, por ter esse aumento de produtos Vale a Pena, a produtividade das
lojas, em termos de vendas “mesmas lojas”, tende a ser um pouco melhor nesse 2S?
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Túlio Queiroz:
Sem dúvida, vai haver uma maior penetração de produtos Vale a Pena nas lojas, não só
em termos de distribuição desses produtos, para abastecer de forma 100% adequada
essas lojas, como também de maior exposição.
Então, uma vez que é um produto de fabricação própria, provavelmente vamos observar
um ganho de produtividade, tanto da Riachuelo quanto da Guararapes.
Márcio Kawasaki:
Só uma outra pergunta, Túlio. Com relação a 2008, vocês anunciaram que o ano de 2007
vai encerrar com sete lojas. O que está esperando para 2008? Já tem uma idéia de
novas lojas para 2008?

Túlio Queiroz:
Realmente, a gente tinha uma expectativa inicial de abrir dez lojas novas ao longo de
2007. O que aconteceu é que três projetos que seriam abertos em 2007 acabaram sendo
postergados para 2008.
Então, realmente a expectativa de abertura de novas lojas para 2008 continua dentro
daquele intervalo entre 10 e 15 lojas, porém, tendendo a ficar bastante próximo das 15
unidades.
Márcio Kawasaki:
As três que não aconteceram esse ano podem ampliar as 12 do ano que vem, como
vocês tinham planejado anteriormente?
Túlio Queiroz:
Sem dúvida.
Márcio Kawasaki:
Um último ponto, a questão das receitas financeiras. Como é que a gente pode ver a
comparação desses números em relação ao 2S06 agora nesse 2S, dado que a base de
comparação também é elevada? Eu queria ter uma idéia do que vocês estão vendo para
esse 2S, se a gente pode ter um número semelhante de evolução ao que já teve no 2T,
um pouco mais, ou menos?
Túlio Queiroz:
Se você observar a evolução das receitas financeiras ao longo de 2006, realmente se
torna uma base de comparação bem puxada. A gente evoluiu, ao longo de 2006, nas
receitas, algo superior a 100%.
Então, a partir desse 2T, a gente já contou com uma base de comparação bastante forte,
mais de 70% de base de comparação, e mesmo assim apresentamos uma evolução
próxima de 10%.
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Acho que esse é um bom parâmetro para os próximos trimestres. Não vou passar um
guidance em relação a isso, mas acho que é um bom parâmetro, visto que para os
próximos trimestres a base de comparação continua elevada.
Diferente do que aconteceu no 1T07, onde a base não era tão puxada, e aí sim
apresentamos uma evolução de mais de 40%.
Márcio Kawasaki:
OK. Muito obrigado.
Christian Klotz, Fama Investimentos:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, a primeira em relação ao estoque da
empresa. Mesmo tendo um faturamento 10% maior, os estoques em reais caíram. Eu
queria entender se esse fato já é conseqüência dessa implementação de uma
reestruturação no processo logístico, que a A.T. Kearney está fazendo.
Túlio Queiroz:
Realmente houve essa melhora do nível dos estoques da Companhia, uma melhora
significativa do nível dos estoques. Vale lembrar que no ano passado a gente teve um
pouco de dificuldade, em relação a uma expectativa grande de vendas.
Mas, realmente, uma pequena parte já é em função dessa melhoria do sistema logístico.
Mas os principais ganhos ainda estão por vir, uma vez que o processo da A.T. Kearney
ainda está acontecendo, o projeto piloto da automação do centro de distribuição está
começando a ser implementado, vamos iniciar com algo próximo de 15 lojas, para ser
100% implementado em 2008.
Acho que já é um primeiro indício de um melhor nível de estoque, porém, acho que os
principais ganhos ainda estão por vir.
Christian Klotz:
OK. Em relação a contas a receber, eu também vejo uma manutenção, mesmo com uma
venda maior. O que é isso? Vocês conseguem vender para clientes que estão pagando
mais rápido, vocês estão descontando recebíveis, alguma coisa do gênero?
Túlio Queiroz:
A gente percebeu uma maior participação das modalidades de pagamento à vista, tanto
no cartão de terceiros quanto do débito automático. Isso é uma tendência natural de
mercado, basicamente por um fator específico: que os consumidores de classe C e D,
que são nossos principais consumidores, estão tendo acesso gradativo a cartões de
débito ou a cartões de crédito tradicionais.
Além disso, tem a questão de termos aberto nove lojas ano passado e mais três este ano,
então a base de cartões ainda está em construção. Então, acho que um dos elementos
que altera é realmente essa maior concentração de recebimento em prazos menores.
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Christian Klotz:
Em relação ao Midway, eu tenho uma pergunta em relação ao shopping e uma em
relação à financeira. Em relação ao shopping, eu vi que tem dois pisos e vocês estão
planejando abrir um terceiro. É um terceiro piso para lojas, também? Seria natural
entender que esse shopping vai crescer, por exemplo, 50% a receita, desde que as lojas
tenham um período para fazer o ramp up e atingir um faturamento médio?
Túlio Queiroz:
Sim. O mix em relação a esse terceiro piso ainda não está 100% fechado, por isso eu
não vou entrar em detalhes a respeito da sua composição. Mas, sem dúvidas, é um mix
com lojas âncoras, com lojas satélites, com uma área de entretenimento. Então, sem
dúvida alguma contribui de forma significativa para as receitas, visto ainda que, pelo
shopping já estar mais consolidado, você passa a ter uma receita mais significativa de
luvas, e uma negociação mais forte em relação ao nível dos aluguéis.
Márcio Kawasaki:
E ainda em relação ao shopping, você tem algumas receitas interessantes que você
ainda não cobra – por exemplo, receita de estacionamento, eventualmente de quiosques
que seriam implementados nos corredores, esse tipo de receita. Por quê vocês ainda não
cobram?
Túlio Queiroz:
Isso é algo que está em análise. É algo que pode vir a ser cobrado daqui para frente,
tanto a questão dos estacionamentos quanto esse business em relação a quiosque que,
realmente, ainda não ocorre. Mas é algo que ainda está sendo discutido.
Márcio Kawasaki:
É significativo no modelo de vocês? Qual o potencial de um negócio desses no shopping
de vocês ?
Túlio Queiroz:
Sem dúvidas, é uma receita bastante significativa. Se você olhar o mercado de shopping
como um todo, o estacionamento, sem dúvida, representa uma receita bem significativa.
Visto que lá nós temos um estacionamento com 3.500 vagas, ou seja, são pisos
relevantes disponíveis só para estacionamento, pode realmente haver um incremento
bastante significativo.
Márcio Kawasaki:
E a última pergunta, em relação à financeira, como está o planejamento?
Túlio Queiroz:
Em relação à financeira, continua tudo em linha. O turn-key provavelmente ocorre ainda
no final deste ano, para começarmos a operar e receber os benefícios da operação a
partir do ano que vem.
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Márcio Kawasaki:
Obrigado.
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