Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T15
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
16 de fevereiro de 2016
Operadora:
Bom dia senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Guararapes Riachuelo, para discussão dos resultados referentes
ao 4T e ano de 2015.
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. Flavio Rocha, CEO. Por favor, Sr. Rocha,
pode prosseguir.
Flavio Rocha:
Bom dia a todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer o interesse, a audiência nessa
teleconferência que visa apresentar os resultados do último trimestre de 2015 e o
consolidado do ano de 2015, um ano que uniu desafios tanto do ambiente de negócios
do varejo, principalmente, como desafios também internos, que nos trouxeram
oportunidades de melhoras sensíveis nesse momento decisivo do projeto Riachuelo
Guararapes, que culmina agora com sua última etapa com a conversão dos últimos
50% da nossa Empresa, daqueles produtos mais estratégicos, produtos fashion, para
o modelo integralmente puxado de reposições diárias por SKU. Isso se viabilizará com
a inauguração do novo centro logístico, agora já no final de março.
Do ponto de vista de desafios externos, a imprensa está diariamente a nos informar a
respeito. Anteontem teve a notícia de fechamento de quase 100 mil lojas no Brasil.
2015 foi o primeiro ano de revolução negativa, segundo o IBGE, número expressivo de
4,5% de queda. Não acontecia um número negativo desde 2003.
Internamente, foi um ano de reestruturação do nosso departamento comercial, de
mudanças com relação à gestão de estoques, visando, como disse, a virada definitiva
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que acontece agora, no período de março a final de junho com a migração gradual do
centro de Guarulhos, o atual, para o novo centro logístico, que foi o investimento mais
importante de 2015 e, também, boa parte em 2016.
O quarto trimestre, apesar dos desafios que aqui mencionei, foi um trimestre que
mostra claramente a inflexão de uma tendência que vinha refletindo a deterioração do
ambiente de negócios. De todos os indicadores, já podemos constatar uma melhora,
ganhos de produtividade ficaram bastante evidenciados, por exemplo, o ganho de 26%
de colaboradores por área de vendas nos últimos dois anos — praticamente mantendo
estável o número de peças por metro quadrado.
Outra frente bastante promissora que foi possível avançar, em respeito ao ciclo
financeiro, uma queda de 212 dias para 145 dias, inclusive com o aumento do ciclo de
fornecedores, e também, hoje é um dia decisivo porque é o dia da virada da coleção.
Acho que nesse campo de produtos são visíveis as conquistas. Tivemos a
oportunidade de testar a nova coleção com a nova metodologia de projeto de coleção
em algumas lojas, com resultados extremamente animadores.
Quero também reforçar aqui que eu acho que foi acertada a estratégia de concentrar o
sacrifício da depuração dos resíduos acumulados de estoque no ano de 2015. Isso
exigiu um esforço promocional maior, mas entramos em 2016 realmente com estoque
inteiramente saneado e mercadoria com novo frescor, dando mais visibilidade a essa
coleção que entra hoje nas lojas.
Esse sacrifício promocional que imaginávamos que ia se estender até dezembro, até
começo de janeiro, boa parte foi absorvida no terceiro trimestre, foi o pior momento, e
se nós decuparmos o 4T por meses, verão que o sacrifício de margem se deu só em
outubro e novembro, e dezembro já com a margem mais saudável.
Claro que janeiro é um mês de características promocionais, e também teve ainda um
residual de sacrifício de margem. Eu acho que agora, a partir da virada de coleção,
com estoques depurados, a realidade de margem passa a ser outra.
Com relação à expansão, estamos mantendo o guidance, claro, sujeitos a evolução do
cenário, de 15 lojas, e com aumento do número de reformas. O nosso novo formato,
que coloca o produto no protagonismo, a loja mais minimalista e com a nova marca
Riachuelo tem se mostrado bastante eficiente em termos de investimento.
Os nossos comitês de investimento vêm ganhando competitividade, os projetos de
reforma, e se colocaram melhor no ranking de investimento. O Real em reforma está
mais atrativo que era no passado. Isso fez com que crescesse o número de projetos
aprovados para reformas e imaginamos que vamos ter pelo menos 15 reformas
importantes esse ano, devido ao ganho de competitividade dos projetos de reforma,
como eu disse.
Por último, antes de passar a palavra ao Tulio, gostaria de fazer uma referência ao
nosso projeto de e-commerce, que evolui satisfatoriamente. O cronograma prevê um
rollout em soft opens, ou seja, para os funcionários, para os colaboradores, no
ambiente de testes em novembro, para o rollout definitivo já no começo do ano que
vem.
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Teremos oportunidades depois da apresentação do Tulio de entrar mais
detalhadamente nesses ou outros pontos. Está aqui conosco o Newton, nosso VicePresidente, e agradeço mais uma vez a atenção e a presença de todos.
Tulio Queiroz:
Obrigado, Flavio. Bom dia a todos. Passando agora para o material disponível no
nosso website, no slide número três, nós temos panoramas da receita líquida
consolidada de mercadorias. Receita de mercadorias totalizou R$1,377 bilhão no
4T15, com crescimento de 4,3%. No ano, a receita líquida totalizou R$4,068 bilhões,
com crescimento de 8,5%.
Na parte inferior do slide, podemos observar o crescimento no critério mesmas lojas.
No 4T15, tivemos uma contração de 3,1%, e no ano uma redução de 0,5% no critério
mesmas lojas.
Aqui, no lado positivo, tivemos uma boa performance do grupo de calçados e ainda
pressionando por conta do movimento discutido nas outras teleconferências, todo esse
ajuste que comentamos em relação à coleção, o feminino foi o grupo que mais sofreu.
Em relação às regiões geográficas, o lado positivo é a região Nordeste, que ainda tem
um crescimento mais neutro, e Centro-Oeste do ponto de vista negativo, trazendo
maior involução.
Passando agora para o slide de número quatro, temos os valores referentes ao ticket
médio da Companhia, que totalizou R$175 nesse 4T15, com crescimento de 5,8%. No
ano, o crescimento foi parecido, 5,2%, totalizando R$161.
Vale destacar que o preço médio no ano reduziu 5,8% e o preço médio no trimestre
ficou estável, praticamente zero a zero. Na parte inferior do slide, podemos observar a
base total de cartões, que encerra o ano com 26,8 milhões de unidades, um
crescimento de 7% da base de cartões, sendo que desses 26,8 milhões, 4,7 milhões
são cartões embandeirados.
No slide seguinte, número cinco, temos o breakdown das vendas da Riachuelo. Nesse
4T15 o cartão Riachuelo representou 44,1% das vendas, número exatamente igual ao
reportado no 4T14, a única diferença é que a participação da venda com juros ficou
um pouco superior, com 8,6% ante 8,1% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Na parte inferior do slide, temos os mesmos números referentes ao ano todo. Então, o
ano de 2015, o cartão Riachuelo representou 45,3%, aí sim apresentando um
crescimento em relação aos 44,1% referentes a 2014. A venda com juros, do ponto de
vista anual, ficou muito parecida, 8,3% contra 8,4%.
No slide seguinte, de número seis, temos os indicadores de nível de perda da
operação do cartão Riachuelo, destacado na linha azul, e os de níveis de perda da
operação do empréstimo pessoal destacado na linha em verde. Podemos observar
que o nível de perda encerrou o ano em 8,2% no cartão Riachuelo e 15,6% referente
ao empréstimo pessoal.
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Conforme já conversado aqui nas últimas teleconferências, o nível de inadimplência
realmente veio subindo nos últimos trimestres, só que dentro do esperado pela
Companhia.
Na parte inferior do slide, podemos observar os estoques de provisão, todos acima do
mínimo exigido pelo Banco Central. Vale destacar que temos 10% de saldo de PDD
em relação a toda carteira até 180 dias e 114% acima do mínimo exigido pelo Banco
Central, e 95% de índice de cobertura para os vencidos há mais de 90 dias.
Vale destacar que a Companhia ainda espera um leve aumento da inadimplência ao
decorrer do 1T16, por isso o índice de posicionamento encontra-se em 10% em
relação a vencidos acima de 180 dias.
No slide seguinte, de número sete, nós temos o desempenho da operação financeira,
nesse 4T15 o EBITDA da operação financeira totalizou R$41 milhões, ante R$72
milhões referentes ao 4T14. Essa queda no EBITDA deve-se basicamente a dois
fatores: o primeiro deles já foi discutido nas últimas teleconferências, a partir de
meados de junho, a Companhia reviu volumes de concessão de crédito, e passou a
desacelerar o volume de crédito concedido.
Isso faz com que as receitas financeiras passem a crescer em uma menor proporção,
principalmente a receita de empréstimo pessoal. Vocês podem observar que cresceu
apenas 9,8% no trimestre ante um crescimento de 61% no ano.
Em contrapartida, o nível de perda foi subindo e, consequentemente, a perda real e o
índice de posicionamento também foram subindo. Um crescimento forte no 4T15,
totalizando R$191 milhões no período, gerando essa contração de margem. Houve já
uma expansão de crescimento de EBITDA e margem durante todo o 1S15, um
movimento mais flat de EBITDA no 3T15 e agora essa reversão por conta desses dois
fatores.
No ano, o EBITDA da operação financeira totalizou R$301 milhões, com crescimento
de 8,3% em relação aos R$278 milhões reportados em 2014.
No slide seguinte, referente à área de vendas, podemos observar que a Companhia
encerrou o ano com 605 mil m² de área de vendas em operação, um total de 285 lojas
ao final do trimestre. Apenas no 4T15 a Companhia inaugurou 11 lojas e no decorrer
de 2015 como um todo foram 28 lojas.
Também aqui discutido, o ritmo de abertura de lojas passou a segurar um pouquinho o
nível de CAPEX a partir de junho; vínhamos em um ritmo de abrir 43 lojas em 2013, 45
lojas em 2014 e fechamos o ano com 28 lojas, e como o Flavio comentou, o guidance
para 2016 são 15 lojas.
No slide seguinte, de número nove, temos os números referentes à operação do nosso
shopping, do Midway Mall. A receita líquida de aluguel cresceu 9,6%, enquanto o
EBITDA cresceu 27% no trimestre, totalizando R$17,9 milhões. No ano, o EBITDA do
shopping totalizou R$56 milhões com crescimento de 16,8% em relação a 2014.
O crescimento do EBITDA num patamar maior do que da receita deve-se a algumas
despesas específicas referentes ao encerramento de algumas operações no decorrer
de 2014, portanto, não-recorrentes. Por isso que há esse crescimento maior do
EBITDA em relação ao crescimento de receita.
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Na parte inferior do slide, podemos observar a quantidade de lojas próprias da
Companhia, ou seja, lojas as quais a Companhia opera em imóveis próprios.
Totalizam 46, sendo que dessas 46 lojas, oito estão em shoppings e 38 em rua.
No slide seguinte, número dez, passamos a comentar sobre os números consolidados
do grupo. A receita líquida consolidada totalizou R$1,761 bilhão nesse 4T15, com
crescimento de 10,9%. No ano, receita líquida consolidada totalizou R$5,507 bilhões
com crescimento de 16,5%. Vale lembrar que a receita líquida consolidada é a
combinação da receita da Riachuelo com a do Midway Mall e também com as receitas
da Midway Financeira.
No slide seguinte, número 11, temos o panorama do lucro bruto consolidado. A linha
em verde refere-se à margem bruta consolidada e a linha em azul claro refere-se à
margem bruta de mercadorias. Acho que o destaque, aqui, é a redução de margem
apresentada no 4T15, passou dos 54,9% para 49,9%.
Esse assunto de contração de margem, viemos conversando com vocês ao longo de
todos esses últimos trimestres. A Companhia se propôs a reduzir os níveis de estoque,
arrumar a operação e, para isso, trabalhou bastante preço no decorrer dos meses.
Como o Flavio também adiantou aqui, a Companhia foi bastante arrojada em preço
durante outubro e novembro, porém passou a preservar margem, a operar em outro
patamar de margem a partir de dezembro.
Então, dessa forma, o lucro bruto consolidado totalizou R$1,020 bilhão no trimestre,
com crescimento de 5,9%. No ano, o lucro bruto totalizou R$3,326 bilhões, com
crescimento de 14,5%.
No slide seguinte, número 12, temos o panorama das despesas operacionais. A
despesa operacional total do Grupo totalizou R$586 milhões nesse 4T15, uma
redução de 0,5% em relação ao 4T14. No ano, a despesa operacional totalizou R$2,79
bilhões, um crescimento 14%.
Com relação à receita líquida, no ano, a despesa operacional representou 37,8% da
receita líquida, quase um ponto inferior aos 38,6% referentes ao ano de 2014. E no
trimestre, a redução foi ainda maior, representou 33% da receita líquida ante 37% do
4T14.
Na parte inferior do slide, podemos observar a métrica calculada por metro quadrado,
uma redução forte no 4T15, de 10% e, no ano, um crescimento bastante abaixo da
inflação pelo segundo ano consecutivo, crescendo apenas 2,7%.
Aqui, como também conversado ao longo do ano, estamos fazendo um trabalho muito
forte de venda de produtividade em ambiente de loja e isso significa trabalhar com
benchmarks internos, observar os processos vencedores de maior produtividade,
analisá-los e duplicá-los para as demais lojas, caso seja eleito como processo de
maior produtividade.
Enfim, esse foi um trabalho que começou em 2014, foi intensificado em 2015, e a ideia
da Companhia é manter os níveis de produtividade atuais ao longo de 2016.
No slide seguinte, número 13, apenas o indicador que ilustra cada área que eu
comentei. A área de vendas em metros quadrados foi dividida pelo número de
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colaboradores; então, encerramos o ano de 2015 com 44 m² por colaborador, um
crescimento, um ganho de produtividade de 26,6% em relação ao final de 2013. Vale
lembrar que a quantidade de peças é praticamente a mesma.
No slide seguinte, número 14, temos os números referentes ao EBITDA ajustado do
Grupo. O EBITDA ajustado totalizou R$296,8 milhões nesse 4T15, uma redução de
8,1% em relação ao 4T14. No ano, o EBITDA totalizou R$762,9 milhões, uma redução
de 14,2% em relação ao número de 2014. Aqui, essa redução de EBITDA, acho que é
resultado de todos os elementos discutidos ao longo do ano.
Tivemos um comportamento, um desempenho em mesmas lojas bastante difícil a
partir, principalmente, do 2T15, com todo esse efeito de redução de margem por conta
do objetivo de reduzir os níveis de estoque e adequar a operação da Companhia.
Junto a isso, do lado positivo, houve uma melhora, um ganho de produtividade
importante que aliviou a parte de despesa operacional mesmo em um ano de inflação
muito forte.
E a operação financeira contribuindo em EBITDA até o 1S15, depois, 3T15 um
EBITDA mais flat e, virando o 4T15, por conta da redução dos volumes das carteiras
devido ao aumento da inadimplência. Basicamente, esses foram os principais
impactos referentes ao desempenho operacional do grupo.
Só gostaria de fazer um destaque. Nesse 4T15 houve um efeito não-recorrente, no
caso, na linha de outras receitas operacionais, um valor de R$28 milhões que recebe
essa receita referente a um trâmite já transitado e julgado sobre o recolhimento de PIS
e COFINS sobre a receita das vendas de Manaus; então, a Companhia decidiu, por já
estarem transitados e julgados, apropriar esse valor de R$28 milhões nesse 4T15.
Passando para o slide 15, temos o lucro líquido consolidado do grupo que totalizou
R$158 milhões no 4T15, uma redução de 17% em relação ao R$191 milhões
reportados no 4T14. No ano, o lucro totalizou R$350 milhões ante R$480 milhões
reportados no ano passado.
No slide seguinte, de número 16, nós trouxemos um panorama do ciclo financeiro do
Grupo. Como o Flavio comentou, todos os esforços do Grupo, principalmente a partir
do meio de junho, visaram a equilibrar o ciclo financeiro vis-à-vis um cenário externo
bastante desafiador e uma pressão operacional por conta dos níveis de estoque.
A Companhia trabalhou bastante o estoque, reviu suas carteiras de compra, trabalhou
muito a questão de prazo de fornecedores, negociando prazos com fornecedores
nacionais e internacionais. Além disso, revimos volume de concessão de crédito e
revimos a saída de caixa para os seus níveis de investimentos.
Todos esses elementos em conjunto, é claro que melhoraram bastante a geração de
caixa do Grupo e o ciclo financeiro, especificamente, houve uma melhora de 31% no
período, finalizando o ano em 145 dias.
A parte de estoques, uma redução em dias de 18%, passando de 165 dias em 2014
para 135 dias ao final de 2015. Vale lembrar que os patamares de níveis de estoque
são bastante semelhantes aos patamares de 2013.
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Clientes, praticamente inalterado, essa é uma operação que não muda muito e a parte
de fornecedores, uma melhora muito expressiva, passando de 55 dias ao final de 2014
para 91 dias ao final de 2015.
No slide seguinte, de número 17, nós temos um panorama do endividamento líquido
do Grupo. Como não poderia ser diferente, o nível de dívida em relação ao EBITDA
caiu de forma bastante forte, saiu de 1,6x no último trimestre para 1,2x ao final do ano,
neste 4T15.
Na hora que nós olhamos para esse endividamento líquido de R$933 milhões, a maior
parte dele – R$560 milhões – refere-se a financiamentos juntos ao BNDES, R$168
milhões para operação de múltiplos e controladores, e R$148 milhões em relação às
letras financeiras da Midway. Os demais endividamentos referem-se a operações de
curto prazo, principalmente operações de 4131, com nossos principais bancos
parceiros.
No slide seguinte, de número 18, vemos o panorama do CAPEX do Grupo, que
totalizou R$483 milhões em 2015. Claro que a maior parte desse montante foi
destinada a lojas novas, com R$190 milhões, e outro montante bastante relevante de
R$178 milhões, destinados ao investimento em nosso novo centro logístico.
No slide seguinte, número 19, temos um panorama da quantidade de colaboradores. A
Companhia encerrou 2015 com 38.551 colaboradores, uma redução de 4,1% em
relação aos 40.195 de dezembro de 2014.
A barra em verde refere-se a Riachuelo, que cresceu 3,3% em 2015, lembrando que
em 2015 nós inauguramos 28 lojas. Em cima de uma base que em 2014 tinha já caído
0,7%, mesmo com a abertura de 45 lojas. Isso reflete todo o ganho de produtividade
que nós comentamos.
A barra em azul refere-se à operação da Guararapes, que teve sua dimensão
adequada de acordo com a necessidade do Grupo. Então, uma redução de 15,6% no
núcleo de colaboradores.
Seriam esses os nossos comentários e a partir de agora toda a equipe está aqui à
disposição para responder as perguntas. Muito obrigado.
Ruben Couto, Itaú BBA:
Bom dia pessoal, obrigado pela pergunta. Primeiro, despesa com vendas aqui em
nossa leitura foi o grande ponto de destaque do resultado. Vocês podem dar um pouco
mais de cor, de forma bem objetiva, do que foi mudado, se tem mais espaço para
ganho nessa linha, o que nós podemos esperar para 2016.
E também com base nessas mudanças que nós acreditamos que envolveram um
pouco um trabalho de consultoria externa, se há espaço para demais áreas da
empresa passarem por mudanças como essa que nós vimos relativa às despesas de
vendas. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor, talvez se possivelmente em
uma revisão da estratégia logística, esse tipo de coisa, sempre pensando do lado de
despesa, seria ótimo ouvir um pouco mais. Obrigado.
Tulio Queiroz:
7

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T15
Guararapes Riachuelo (GUAR3 BZ)
16 de fevereiro de 2016
Esse trabalho de despesa operacional na verdade é um trabalho bastante focado em
ganho de produtividade. O trabalho que foi feito, na verdade começa em 2014, de uma
forma interna, ainda sem apoio de nenhum tipo de consultoria. Eles estão no 1S14,
focando na busca de trabalhos para identificar benchmarks internos, dentro do próprio
Grupo. Na prática, o que você faz é separar todas as lojas em características
semelhantes, ou seja, em clusters para cada tipo de cargo.
Para tipo de cargo e função dentro da loja você analisa e compara as lojas de uma
forma específica e adequada para análise daquele cargo. Depois disso, você
naturalmente analisa esses clusters e sempre dentro de cada cluster existe uma
referência, um benchmark de produtividade.
A pergunta que inicialmente ocorre é: por que em uma determinada loja, dentro
exatamente das mesmas características operacionais para uma determinada função,
existe uma produtividade tão maior do que em outras? Na verdade, você começa a
analisar esse benchmark, entender que tipo de processo, que tipo de função ocorre ali,
que é diferente das demais, que gera esse ganho de produtividade.
Uma vez analisado e validado pelo grupo de discussão, esse processo se torna uma
referência e ele é padronizado para as demais empresas, para as demais lojas do
Grupo. Então, dessa forma, você vai fazendo um trabalho em que você vai gerando
conhecimento, esse conhecimento passa a ser discutido de uma forma muito mais
ampla, de uma forma corporativa, porque às vezes existe uma forma muito boa de
operar em uma determinada loja, mas não necessariamente um gestor de outra loja,
de outra região, tem esse conhecimento.
Eu diria que é um trabalho em que você dissemina esse conhecimento, e ele passa a
gerar um nível maior de produtividade. Esse trabalho vem sendo feito desde 2014.
Como eu disse, como existe todo esse processo de geração de conhecimento e isso
vai sendo discutido, e vai sendo replicado, esse trabalho não tem fim.
É claro que existem degraus importantes como foram conquistados, mas é um
trabalho contínuo. Sempre haverá discussões, e sempre haverá formas de você
buscar ganhos adicionais de produtividade.
Em relação às demais áreas da empresa, claro que todas as áreas passam a rodar
com essa mesma lógica, então toda parte de matriz, por exemplo, já vem sendo
trabalhada a partir de 2016 com essa mesma ótica, focada em produtividade, isso tudo
que dá para fazer de forma quantitativa, se não der, também olhando o que
efetivamente precisa ser feito, um trabalho de simplificação muito grande do que
realmente precisa ser feito e o que não traz valor, traz custo mas não traz valor.
Essa é outra discussão, em outra esfera. Adicionalmente também diria que a parte dos
CDs deve, talvez ainda não em 2016, mas olhando um pouco mais para frente, com
certeza deve contribuir para uma redução de despesa operacional, por conta de onde
a Companhia vai atuar, ter e possuir a maior despesa operacional de logística do
setor, representa mais de 5% da receita líquida, porque toda parte de picking ainda é
feita de forma manual, por SKU. Isso dá muito custo logístico.
Não tenho dúvida de que com a conclusão desses investimentos no CD novo, sem
dúvida nenhuma, nós passaremos também a atingir níveis de produtividade maiores.
Ruben Couto:
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Está claro. Se eu puder mudar um pouco o tópico, falar um pouco de consumer
finance, ficou claro que o nível de cobertura está mais alto porque vocês esperam uma
piora ao longo de 2016, mas vocês podem dividir conosco que nível de perda vocês
estão esperando tanto para o cartão Riachuelo quanto para a carteira de empréstimo
pessoal em 2016?
Talvez ainda na carteira de empréstimo pessoal, que patamar nós devemos esperar
para o tamanho da carteira nesse ano? Nós vimos que nesse último trimestre
desacelerou, mas para tamanho, em termos de nível de originação mensal e a
qualidade da carteira, prazo médio, se vocês puderem dar um pouco mais de cor
sobre como vocês estão enxergando a carteira a partir de agora, seria ótimo.
Obrigado.
Tulio Queiroz:
Perfeito. Eu vou falar primeiro da carteira de empréstimo pessoal e do envolvimento na
expectativa de nível de perda. A carteira de empréstimo pessoal, se nós observamos
os números dos últimos dois anos, ela veio crescendo de forma acentuada. Em 2013,
a carteira estava subdimensionada para o tamanho do Grupo.
Chega um momento em que você ou trabalha o produto, claro que sempre baseado
em um nível de risco, ou deixa de trabalhar o produto. Realmente houve um trabalho
de rever o volume por carteira, cresceu bastante, mas nós sabemos também que o
spread dessa operação é bastante grande, bastante amplo.
Realmente nós contemplávamos o aumento de nível de perda, porque o volume de
receita é mais do que contemplado. Mas é claro que a partir de junho, até por conta de
todo o cenário macro que nós lemos nos últimos meses, mesmo no decorrer do inicio
2015, a Companhia decidiu não só por um empréstimo pessoal, mas com a operação
como um todo, rever o volume de crédito concedido.
É claro que empréstimo pessoal, por possuir o maior risco, sem dúvida nenhuma, foi
uma das principais atuações. Eu diria que o volume de concessão de empréstimo
pessoal caiu pela metade a partir deste momento e por isso que houve uma redução
no crescimento da receita que nós pudemos observar já nesse 4T15 em relação ao
que vinha crescendo nos últimos trimestres.
A ideia para 2016 como um todo, não só para empréstimo pessoal, mas todos os
outros elementos, é uma busca por qualidade. Não é busca por volume, mas é uma
busca por qualidade para as operações de crédito.
É claro que por todas as operações terem crescido seus volumes durante 2014 e
2015, ainda vai haver sim um aumento dos níveis de inadimplência ao longo do 1S16.
Nós estamos imaginando a parte de empréstimo pessoal, que está na ordem de 17%
e 18% e do cartão Riachuelo entre 8% e 9%.
Ruben Couto:
Perfeito. Bem claro, obrigado.
Felipe Cassimiro, Brasil Plural:
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Bom dia a todos. Obrigado por pegarem a minha pergunta. A minha pergunta é
referente ao nível de margem bruta. Vocês deixaram bem claro que o nível de estoque
se não é o ideal, é o adequado, já está bem mais adequado o nível de estoque da
Companhia. A minha pergunta é: como nós devemos ver o nível de margem bruta
agora no 1T16 daqui para frente? Nós já devemos ver uma recuperação no 1T16 ou
uma recuperação mais gradual ao longo do 1S16? Essa é minha pergunta, obrigado.
Tulio Queiroz:
Felipe, obrigado pela pergunta. Em relação ao componente de margem, como você
bem colocou, nós trabalhamos bastante ao longo de 2015. É claro que o objetivo do
Grupo é retomar os patamares anteriores a 2015, porque foi um ano atípico nessa
questão por conta do volume muito forte de estoque que nós tivemos que voltar para o
nível adequado.
Concordo com você, não ideal, porém adequado. Ainda não ideal. A Companhia, com
todos os processos e com todo o conceito que vem construindo baseado nos
conceitos de fast fashion, é claro que buscam uma essência maior, tanto do nível de
estoque, por isso que nós ainda vamos buscar um patamar ideal e também voltar aos
patamares de margem.
Na verdade, essa questão da margem, acho que é algo para 1T16 eu diria que é um
pouco cedo, porque meses de janeiro e fevereiro ainda são meses promocionais.
Como o Flavio colocou, a nossa nova coleção entra nas lojas a partir de hoje e aí sim
nós esperamos um novo momento de vendas por metro quadro, um novo momento de
margem bruta.
Mas talvez ainda não 100% expresso nesse 1T16 por conta de janeiro e parte de
fevereiro. Eu diria que o 2T16 vai ser uma boa referência para desempenho de
margem já dentro desses novos conceitos de construção de coleção, não conceito
completo de fast fashion, mas sim de construção de coleção.
O conceito completo de fast fashion, claro que ele existe na conclusão do projeto do
CD, que deve ficar pronto e operante a partir do 2S16, e todas as suas inter-relações
com a fábrica.
Felipe Cassimiro:
Está bom, muito obrigado.
Richard Cathcart, HSBC:
Bom dia a todos. Só duas perguntas muito rápidas. Você pode dar uma ideia para nós
do crescimento das lojas que foram reformadas, porque você destacou isso como uma
estratégia chave para o ano que vem. E a segunda pergunta é só mais um pouco do
que o Ruben estava perguntando sobre o ganho de produtividade. Eu entendo o que
você falou, mas pode dar uma ideia do que exatamente mudou no 4T15 para ter essa
mudança grande de momentum. Obrigado.
Tulio Queiroz:
Em relação às reformas, que é parte da sua primeira pergunta, como o Flavio
comentou, nós estamos trabalhando hoje com formatos de loja muito mais vencedora,
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uma fachada monocromática, muito mais amigável e fashion ao modelo de negócios.
Então, o que nós temos observado foi o crescimento na ordem de 10% ou até mais
após a construção de uma reforma.
É claro que existem casos de extremo sucesso, só não quero ficar abrindo para não
criar uma expectativa que pode não se concretizar. Mas realmente nós temos tido uma
ótima performance após a reforma. É por isso que faz todo o sentido nós retomarmos
o nível de reforma, até porque é claro que você tem sempre que buscar um mix ideal
entre crescimento de lojas e o número de reformas, senão seu parque começa a ficar
muito antigo.
Em relação ao trabalho de produtividade, como eu discuti, acho que são elementos de
evolução ao longo desse processo, e aí você vai galgando degraus de produtividade.
Especificamente o 4T15 , um dos elementos que contribuiu muito foi uma definição
muito mais precisa dos níveis de quadro padrão para as lojas em relação a datas
comemorativas como o Natal, Black Friday, etc.
Quando você tem mecanismos de cálculo por função, por cargo, dado o aumento de
quantidade de peças por conta de uma data promocional, ou por conta de uma data
como Natal, a sua construção do quadro extra é muito mais assertiva, e você acaba
eliminando uma série de excessos que no passado se cometia, por não haver esse
monitoramento, e esse controle absoluto de produtividade por função. Então, esse foi
um dos elementos, eu diria, diferenciados do 4T15.
Richard Cathcart:
Está bom, obrigado.
Wagner Salaverry, Quantitas:
Bom dia. Por gentileza, vocês estão confortáveis com o atual nível de alavancagem da
Companhia? Faço essa pergunta também para ter uma ideia se o CD atual que
deixará de ser utilizado, se vocês têm a possibilidade de fazer uma venda dele para
reduzir um pouco a alavancagem da Companhia.
Tulio Queiroz:
Acho que quem conhece bastante o Grupo sabe que nós temos um histórico de um
nível de alavancagem bastante baixo. Nos últimos dois anos o nível de alavancagem
subiu, principalmente por conta dos elementos relacionados a um investimento muito
forte, principalmente o ritmo de lojas acima de 40 lojas por ano. Um crescimento da
operação financeira, com um valor forte de crescimento de concessão de crédito, e
junto com isso uma piora do ciclo financeiro.
Então, o que nós fizemos ao longo de 2015 foi justamente trabalhar todos esses
elementos para o resultado final fosse uma redução desse nível de alavancagem. E aí,
saiu daquele patamar de 1,6 de EBITDA e retornamos para 1,2.
Está claro que esse 1,2 é um nível de alavancagem bastante confortável, mas nós
sabemos que historicamente nós sempre trabalhamos com números menores do que
esse. Então, na verdade o esforço aqui, até muito mais do que se preocupar com um
ou outro real estate, é focar na melhora do ciclo financeiro e deixar a Companhia
gerando cada vez mais caixa, porque aí você cresce de uma forma mais qualitativa.
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Mas especificamente em relação aos CDs, o Grupo ainda irá decidir o que fará com o
CD atual de Guarulhos, que irá parar de ser operado nesse 2S16. Durante a transição
ele exercerá um papel bastante importante, porque nós vamos trabalhar com dois
CDs, nós faremos essa transição de forma gradual. Eu diria que nós temos 2016
inteiro para discutir isso com o Conselho em relação ao que será definido, se vamos
vender, se vamos alugar, enfim, o que será feito dessa operação.
Wagner Salaverry:
Aproveitando, essa melhora que vocês tiveram de aumento de prazo de fornecedores,
você pode nos dar um detalhamento maior para entendermos de onde veio isso? Se
foi alguma negociação específica, e se isso se manterá ao longo de 2016.
E por último, só uma questão, se vocês estão vendo com esse cenário
macroeconômico difícil de aumento de desemprego e queda de renda, o consumidor
mais interessado em produtos promocionais, mais sensível a preços, ou isso ainda
não foi percebido por vocês?
Tulio Queiroz:
Em relação ao quadro de fornecedores, há alguns pontos positivos em cenários de
crise. No momento da dificuldade é que normalmente você quebra alguns paradigmas
e você alcança algumas metas que no passado seriam impossíveis. Então, um tabu
que nós quebramos aqui foi a questão de conseguir prazos mais longos com
fornecedores internacionais. Antes o que era uma missão quase impossível, vis-à-vis
um momento de mais dificuldade, se tornou em algo possível. E a mesma coisa com
fornecedores locais.
Então, foi um trabalho em todas as frentes, e sem dúvida nenhuma é uma conquista
importante que veio para ficar. Esse ponto, sem dúvida nenhuma, passa a contribuir
com bastante força para os números de geração de caixa em 2016.
Em relação ao cenário macro vis-à-vis a maior dificuldade do consumidor em termos
de renda, emprego, todas as frentes, inflação alta, etc., sempre vem essa questão de
preço. Mas na verdade acho que até o próprio ano de 2015 foi um exemplo claro
disso. Nós trabalhamos muito preço, mas mesmo assim, olha a dificuldade que você
tem mesmo trabalhando o preço quando você tem uma coleção que não está
arrumada.
Eu diria que o nosso negócio, por definição, nós oferecemos moda por preço bom.
Mas quando você está com a coleção arrumada, coordenada, fazendo todo o sentido
na área de venda, não será 10% a mais ou a menos que fará o consumidor comprar.
O que o faz comprar mesmo, e aí sim ele está disposto a pagar 10%, 15% a mais, é
um produto com valor agregado, um produto com harmonia na loja, dentro de todo um
sentido de construção de coleção e com uma área de venda bastante coordenada.
Isso, sim, faz muito mais diferença do que uma possível redução de preços com uma
coleção não arrumada.
Então, eu diria que uma vantagem do nosso setor é que ele é muito fragmentado.
Então, mesmo em momentos de crise é perfeitamente possível conquistar market
share. Depende de nós, depende da qualidade da coleção, depende de como essa
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coleção chega à loja e permanece na loja, na nossa capacidade de reagir ao que está
vendendo bem. Enfim, a bola está conosco.
Wagner Salaverry:
OK. Muito obrigado.
Pedro Fagundes, Goldman Sachs:
Obrigado pela oportunidade. Eu queria só fazer um follow-up em relação a essa última
pergunta. Vocês comentaram que não adianta você ter esse foco em preço sem ter a
coleção arrumada. Em relação a isso, tem alguma iniciativa específica que vocês
fizeram para essa próxima coleção que entrará agora, que vocês tiveram que adaptar
em relação ao cenário atual que vocês estão vendo? Em relação ao mix, ou até em
preço mesmo, que vocês sentiram que tiveram que adaptar para estar mais
adequados a essa nova demanda?
E depois tem outra pergunta que farei em seguida.
Tulio Queiroz:
O que foi desenvolvido ao longo de 2015, e passa a estar agora presente nas lojas é
uma nova metodologia de construção de coleção. E aí nós trabalhamos com uma
consultoria externa para nos ajudar nesse sentido. Existe todo um know-how de
construção de coleção baseado em processos pré-definidos, e como você quer
encontrar essa coleção nas lojas. É muito mais do que dividir a coleção por lifestyle,
perceber qual o percentual de elementos de alto risco modal dentro da coleção, qual a
proporção ideal de básicos e assim por diante.
Além disso, outro ponto muito importante, como as paletas de cores e coordenação de
coleção se encontram nas lojas. É importante cada ambiente de loja, cada corda falar
a mesma língua. Então, toda a paleta de cor fazer sentido, as estampas falarem,
estarem baseadas em uma paleta de cor pré-definida, a reposição também de novos
produtos, encontrar na área de venda a mesma identidade de coleção e assim por
diante.
Tão difícil quanto criar uma coleção bacana e harmoniosa, é mantê-la ao longo da sua
vida na loja. A partir do momento que vão tendo as reposições, que os best sellers vão
sendo vendidos, como você repõe, como você garante a exposição ainda de forma
harmônica e coordenada.
Então, todos esses elementos de construção de coleção foram exaustivamente
trabalhados ao longo de 2015, e serão refletidos nessa coleção nova que chega às
lojas hoje.
Pedro Fagundes:
Entendi. Está claro. A segunda pergunta é em relação à despesa de loja. Vocês têm
um percentual razoável da base de loja de vocês em shopping. Como vocês têm
avaliado o cenário em relação à negociação de aluguel? Nos últimos meses vocês têm
sentido uma mudança em relação ao cenário que você viu mais para o começo do ano
passado? E você vê algum upside para aumento de produtividade nesse sentido para
2016?
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Tulio Queiroz:
Esse é um assunto que ao final de 2014, início de 2015 foi muito discutido com os
nossos parceiros do shopping. Na verdade, antes disso, meados de 2010, 2013, 2014,
o valor dos alugueis mínimos, nós vimos uma subida muito forte. O que antes a maior
parte dos contratos era variável passou a ser praticamente fixa porque os mínimos
eram muito altos.
Então, houve diversas conversas ao longo de 2015, houve algumas capturas nesse
sentido. É claro que você tem que discutir a parceria em todas as frentes. Caso a
caso, shopping a shopping, existem shoppings que fazem todo o sentido, shoppings
que nem tanto, enfim não dá para generalizar, mas sem dúvida é uma discussão que
ganhou muita força de 2014 para cá.
Então, se nós conseguiremos alguma coisa para 2016, o que eu posso dizer é que nós
temos metas nesse sentido. Se vamos capturá-las, é outra discussão, e aí é uma
negociação caso a caso que envolve uma série de etapas.
Pedro Fagundes:
Perfeito. Está ótimo. Obrigado.
Guilherme Mazzilli, Kinea:
Boa tarde. A minha pergunta é com relação à venda. Quais são as medidas que vocês
estão tomando de ajuste de estoques, reforma de loja, nova coleção entrando agora?
Queria saber o que vocês viram por enquanto de vendas, como está? Houve uma
melhoria de same-store sales nesses dois primeiros meses? E qual a cabeça de vocês
para o ano com relação a essa variável? Obrigado.
Tulio Queiroz:
Obrigado pela pergunta. Em relação ao que nós já vimos, está muito cedo. Porque o
que nós vimos em janeiro e até agora, metade de fevereiro, foi apenas o processo de
liquidação normal que ocorre todo ano, ainda com a coleção antiga. A coleção nova
chega hoje nas lojas. Então, ainda está muito cedo para nós dizermos o que já vimos
de performance.
Agora, o que eu posso dividir com você é que estamos bastante otimistas em relação
à performance da coleção. É claro que nós sabemos que tem um monte de desafio
macroeconômico pela frente, desafio de renda do consumidor, nível de emprego.
Esses problemas, nós conhecemos todos eles, assim como vocês. O cenário não está
fácil de jeito nenhum, nós não vamos contar com o vento a favor.
Agora, o que tem, sim, é um trabalho interno muito estruturado, e nós esperamos, sim,
uma melhora de vendas por metro quadrado por conta de tudo isso que foi construído.
Como o setor é muito pulverizado, se você passa de uma performance melhor em sua
coleção, é, sim, possível crescer mesmo em um ambiente macro não favorável,
porque você naturalmente captura share de concorrentes, ou até mesmo do varejo
menor.
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O Flavio deu um exemplo aqui, acabou de comentar de uma notícia do encerramento
de 100 mil lojas, então imagina o tamanho do mercado em relação a isso. Então, eu
diria que o crescimento e o ritmo de crescimento para 2016 vai depender do
desempenho desse nosso trabalho. Porque nós sabemos que com o macroeconômico
nós não poderemos contar em nada, pelo contrário, vai atrapalhar o máximo possível.
Mas nós acreditamos que ainda assim seja possível ter uma performance importante,
porque tem muita frente em andamento.
Toda a questão da construção de coleção que nós comentamos, tem o CD novo que
trazendo 100% do mix por SKU. Agora, vamos aguardar a performance antes de
tentar adivinhar aqui algum número.
Guilherme Mazzilli:
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:
Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, e dizer que toda a
equipe aqui está disponível através do nosso contato de relações com investidores.
Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Guararapes Riachuelo está encerrada.
Por favor, desconectem suas linhas agora, e tenham uma boa tarde.
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